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Health Literacy associated with Denque Hemorrhagic Fever Preventing and 
Controlling Behavior among Village health volunteers  

in Prasat District, Surin Province. 
 

พิชัย พวงสด1 อมรศักดิ์ โพธ์ิอ่ า2 พุฒิพงศ์  มากมาย
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Pichai Puangsod1, Amornsak Poum2*, Phutthipong Makmai3 

 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านประชากรคืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเขตต าบลปราสาททนง ต าบลทุ่งมน อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 218คน โดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของDaniel เท่ากับ 116คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่วนท่ี 
3 พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน และน าไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุาครอนบาค 
เท่ากับ 0.932 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการสุขภาพ การส่ือสารเพิ่มความเช่ียวชาญ 
การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศการตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้อง การจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยภาพรวมมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง (96.55%) พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับสูง (94.83%) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เขตอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.862, P-value<0.001) 
                                                             
1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง, E-mail: Amornsak1.poum@gmail.com, ผู้วิจัยร่วม 
3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น, E-mail: m.phutthi@gmail.com 
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ค าส าคัญ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ,โรคไข้เลือดออกภาพ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 
ABSTRACT 

This descriptive research aimed to study health literacy factors associated with denque 
hemorrhagic fever preventing and controlling behavior among village health volunteers. 
Population in this study consisted of218 village health volunteers in Prasattanong Sub-district 
and Tungmon Sub-district, Prasat District, Surin Province. The sample size calculating used 
Daniel formula for 116 cases, and systematic random sampling was determined for collecting 
data. Data collected by questionnaires composed of 3 parts including, characteristics, health 
literacy, and behavior of denque hemorrhagic fever preventing and controlling. In addition to 
check questionnaire standardization, validity was checked by 3 experts and try out testing 
reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.932. Data analyzed using statistical as Pearson 
product moment correlation coefficient. The result showed that health literacy factors 
including; cognition and understanding, access to health information and health services, 
communication for expertise expanding, media literacy and decision for right implementation, 
and safety self-management, respectively. health literacy factors had mean score with high 
level (96.55%). Behavior of dengue hemorrhagic fever preventing and controlling had mean 
score with high level (94.83%).An association analyzed found that, health literacy factors was 
associated with denque hemorrhagic fever preventing and controlling behavior among village 
health volunteers in Prasat District, Surin Province, with statistic significant (r=0.862, P-
value<0.001). 
 
Keywords : Health literacy, Denque hemorrhagic fever, Village health volunteer 
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บทน า 
โรคไข้เด็งกี่ (Dengue fever) เริ่มรู้จักครั้งแรกเมื่อประมาณสองร้อยปีท่ีผ่านมาประเทศไทยถือว่าโรค

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมานานกว่า 50 ปี ในปี พ.ศ.2492 มี
รายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกครั้งแรกของประเทศไทย และพบผู้ปุวยประปรายจนกระท่ังเกิดการระบาดใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครครั้งแรกในปี พ.ศ.2501 ซึ่งมีรายงานผู้ปุวย 2,158 ราย และเสียชีวิตถึง 300 ราย หลังจากปี พ.ศ.
2510 เป็นต้นมา โรคไข้เลือดออกแพร่กระจายในวงกว้างโดยพบการระบาดกระจายทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2530 มีรายงานผู้ปุวยสูงสุดในประเทศไทยเท่าท่ีเคยมีรายงานพบผู้ปุวยมีจ านวน 174,285 
ราย เสียชีวิตจ านวน 1,007 ราย ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกมีการระบาดกระจายไปท่ัวประเทศทุกภูมิภาค (ส านัก
ระบาดวิทยา, 2558) ประเทศไทยมีการจัดต้ังระบบเฝูาระวังโรคไข้เลือดออกต้ังแต่ พ.ศ.2515 ซึ่งลักษณะการ
ระบาดในประเทศไทยมักจะระบาดแบบปีเว้นสองปี หรือปีเว้นปี อย่างไรก็ตามแนวโน้มของจ านวนผู้ปุวยในระยะ
ยาวสูงขึ้นเรื่อยๆ มาตลอด นอกจากนี้ยังพบผู้ปุวยได้ทุกเดือนตลอดท้ังปี แม้ในช่วงนอกฤดูกาลระบาดก็ยังพบผู้ปุวย
ไม่น้อยกว่า 500–1,000 รายต่อเดือน และอาจสูงมากถึง 20,000–30,000 รายในช่วงท่ีมีการระบาดรุนแรง(จรณิต 
แก้วกังวานและคณะ, 2559) 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558–2562) พบมีรายงาน
การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พบอัตราปุวยต่อแสนประชากร เท่ากับ 97.65, 96.77, 80.36, 
131.58, 196.65 ตามล าดับ ซึ่งมีอัตราปุวยไข้เลือดออกสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดระดับประเทศ (ไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร) (กรมควบคุมโรค, 2562) สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุรินทร์ 5 ปีย้อนหลัง  
(พ.ศ.2558–2562) พบมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง    พบอัตราปุวยต่อแสนประชากร
เท่ากับ 215.86, 160.82, 91.55, 158.35, 244.15 ตามล าดับ ซึ่งอัตราปุวยส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (กอง
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2562) เช่นเดียวกับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในอ าเภอปราสาท 5 
ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558–2562) พบมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พบอัตราปุวยต่อ
แสนประชากร เท่ากับ 326.92, 115.98, 100.38, 198.22, 309.75ตามล าดับ (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 
2562) 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีต าบลปราสาททนง 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558–2562) 
พบมีรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขในอันดับ
ต้นๆ ของพื้นท่ี โดยพบอัตราปุวยต่อแสนประชากร เท่ากับ 173.48, 77.10, 96.38, 383.29, 191.64 ตามล าดับ 
และ สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีต าบลทุ่งมน ระหว่างปี พ.ศ.2558–2562พบมีรายงานการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยพบอัตราปุวยต่อแสนประชากรดังนี้ 138.01, 372.62, 
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107.73, 389.59, 486.99 ตามล าดับ (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2562)   จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าอัตรา
ปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มลดลง แต่ยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขท่ีส าคัญในพื้นท่ี และมีอัตราปุวยสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคก าหนดท่ีอัตราปุวย 50 ต่อแสนประชากร 

จากสถานการณ์และข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในสายงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ท่ีปฏิบัติงานด้านการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเขตพื้นท่ีอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็น
พื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับการจัดท าแผนงาน/
โครงการในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและแก้ไขพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ี
ไม่ถูกต้องและใช้ขยายผลเป็นข้อมูลในการวางแผนงานการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นท่ีอื่นๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research study) โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของ อสม. 2) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) โดยใช้แนวคิดของ Nutbeam 
(2000) ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านตามหลัก 5 ป 1 ข และ 3 เก็บ ปูองกัน 3 โรค (ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง, 2560) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  218คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า

ศึกษาคือเป็น อสม. ท่ีขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2561 เขตต าบลปราสาททนงและต าบลทุ่งมน และปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ีมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถอ่านเข้าใจภาษาไทยและสามารถกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเองได้ เกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ท่ีไม่สมัครใจตอบแบบสอบถามและเจ็บปุวยในช่วงเก็บข้อมูล
จนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Daniel (2010)ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
ค่าความคลาดเคล่ือนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05ได้กลุ่มตัวอย่าง 116 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic random sampling) เพื่อเลือกรายช่ือ อสม.เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาการ
ประกอบอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โรคประจ าตัว 

ส่วนท่ี  2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพประกอบด้วย  
ด้าน 1) ความรู้ความเข้าใจ 2) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้อง ลักษณะข้อค าถามเป็น

แบบเลือกตอบแต่ละข้อค าถามมี 3 ตัวเลือกให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น คือ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ เกณฑ์การ
แปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูงปานกลางและต่ า การแปลผลตามแนวคิดของ Bloom (1968) แบ่งเป็น 3 
ระดับคือ  

ความรู้ระดับสูง   คะแนน ≥80%หรือมากกว่า 
ความรู้ระดับปานกลาง  คะแนน 61%-79%  
ความรู้ระดับต่ า   คะแนน ≤60% 

ด้าน 3) การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการสุขภาพ 4) การส่ือสารเพิ่มความ
เช่ียวชาญ 5) การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ 6) การจัดการตนเองให้มีความให้มีความปลอดภัยลักษณะข้อค าถาม
มีลักษณะเป็นมาตรส่วน (Ratting scale) 5 ระดับ ตามความถ่ีในการปฏิบัติดังนี้ ทุกครั้ง บ่อยครั้ง บางครั้ง นานๆ
ครั้ง ไม่ปฏิบัติ 

ระดับสูง   คะแนน 3.67–5.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  คะแนน 2.34–3.66 คะแนน 
ระดับต่ า   คะแนน 1.00–2.33 คะแนน 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการปูองกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามหลัก 3 เก็บ 3 โรค ประกอบด้วย
1) เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง 2) เก็บขยะ เศษภาชนะท่ีอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3) เก็บน้ าให้มิดชิดหรือเปล่ียน
น้ าเป็นประจ าและตามหลัก 5 ป 1 ข ประกอบด้วย 1)ปิดภาชนะเก็บกักน้ าให้มิดชิด 2) เปล่ียนน้ าในภาชนะต่างๆ
ทุก 7 วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ า 3) ปล่อยปลากินลูกน้ าในภาชนะใส่น้ าถาวร 4) ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้โปร่ง5) ปฏิบัติ
ตามท้ัง 4 ป.เป็นประจ าจนติดเป็นนิสัย 5) ขัดภาชนะล้างไข่ยุงลายก่อนเปล่ียนน้ า ลักษณะค าถามแบบประมาณค่า 
5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ Best John W. 
(1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  
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ระดับสูง   (3.67–5.00 คะแนน) 
ระดับปานกลาง  (2.34–3.66 คะแนน) 
ระดับต่ า  (1.00–2.33 คะแนน) 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ค านวณค่าความเท่ียง (Reliability) ด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach, 1951) เท่ากับ 0.932 

 
สถิติวิเคราะห ์

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson’s 
Product Moment correlation coefficient 
 
ผลการวิจัย 

อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (87.93%) มีอายุระหว่าง 40-60 ปี (69.83%) ( ̅=48.82, S.D.=8.900, 
Min=23, Max=68) มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน (87.10%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(46.55%) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (79.08%) มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 2,500 ถึง 5,500 บาทต่อเดือน 

(56.90%) ( ̅=5,101.59, S.D.=6,540, Min=600, Max=45,000) มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็น อสม.มากกว่า

10 ปีข้ึนไป (62.07%) ( ̅=13.31, S.D.=7.624, Min=1, Max=40) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง (96.55%) ( ̅=2.96, S.D.=0.183) เมื่อ
พิจารณาความรอบรู้ด้านสุขภาพจ าแนกรายด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียในระดับสูงได้แก่การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ 

( ̅=2.95, S.D.=0.203) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูกต้อง ( ̅=2.93, S.D.=0.239) การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ

และบริการสุขภาพ ( ̅=2.93, S.D.=0.254) การจัดการตนเองให้มีความให้มีความปลอดภัย  ( ̅=2.92, 

S.D.=0.268) และการส่ือสารเพิ่มความเช่ียวชาญ ( ̅=2.87, S.D.=0.352) ตามล าดับส าหรับด้านความรู้ความ

เข้าใจมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=2.07, S.D.=0.78) ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ตารางท่ี 1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตอ าเภอปราสาท  จังหวัด

สุรินทร์ (n=116) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
                         ระดับคะแนน 

Mean S.D.            สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ความรู้ความเข้าใจ 31 26.72 45 38.79 40 34.48 2.07 0.78 
2 การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและ
บริการสุขภาพ 

108 93.10 8 6.90 0 0 2.93 0.254 

3 การสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 103 88.79 12 10.34 1 0.86 2.87 0.352 
4 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 111 95.69 5 4.31 - - 2.95 0.203 
5 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่
ถูกต้อง 

109 93.97 7 6.03 - - 2.93 0.239 

6 การจัดการตนเองให้มีความให้มี
ความปลอดภัย 

107 92.24 9 7.76 - - 2.92 0.268 

ภาพรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 112 96.55 4 3.45 - - 2.96 0.183 

 
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามหลัก 3 เก็บ 3 ปูองกันโรค และ 5ป .1ข.พบว่า 

ภาพรวมมีคะแนนการปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ( ̅=4.44, S.D.=0.396) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมตามหลัก 3 
เก็บ 3 ปูองกันโรคท่ีมีการปฏิบัติระดับสูง ได้แก่ 1)ปิดภาชนะน้ ากินน้ าใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ าทุกครั้ง  

( ̅=4.72, S.D.=0.584) รองลงมาคือ เมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน อสม.จะท าลายลูกน้ าและยุง

เต็มวัย ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า ( ̅=4.70, S.D.=0.514) และการนอนในมุ้ง หรือนอนในห้องท่ีมีมุ้งลวดทุกครั้ง 

( ̅=4.63, S.D.=0.666) ตามล าดับพฤติกรรมตามหลัก 5ป. 1ข.ท่ีมีการปฏิบัติระดับสูง ได้แก่เก็บน้ าให้มิดชิดและมี

ภาชนะปิดน้ า ( ̅=4.78, S.D.=0.458)รองลงมาคือเก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ( ̅=4.74, S.D.=0.459) และปิดฝาโอ่ง

น้ ากินให้มิดชิดหรืออาจใช้ผ้าสะอาดปิดอีกช้ันหนึ่งก่อนปิดฝาโอ่ง ( ̅=4.71, S.D.=0.528) ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตอ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ (n=116) 

พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Mean S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 
1. พฤติกรรมตามหลักการ 5 ป 1 ข 4.38 0.427 สูง 
- ปิดภาชนะน้ ากินน้ าใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ าทุกครั้ง 4.72 0.584 สูง 
- เมื่อมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน อสม.จะท าลายลูกน้ าและยุงเต็มวัย 
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า 

4.70 
0.514 

สูง 

- การนอนในมุ้ง หรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดทุกครั้ง 4.63 0.666 สูง 
- เปลี่ยนถ่ายน้ าในภาชนะกักเก็บน้ าทุก 7 วัน 4.61 0.615 สูง 
  - มีการขัดภาชนะกักเก็บน้ าให้สะอาดทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนน้ าใหม่ 4.48 0.597 สูง 

  - ปรับปรุงสิง่แวดล้อมรอบๆ บ้านและในชุมชนของท่าน 4.34 0.620 สูง 
  - หมั่นดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ า ปิดภาชนะน้ ากินน้ าใช้  4.16 0.819 สูง 
  -ปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ าในภาชนะใส่น้ าถาวร 3.77 1.295 สูง 
2. พฤติกรรมหลักการ  3 เก็บ ปูองกัน 3 โรค 4.55 0.655 สูง 
- เก็บน้ าให้มิดชิดและมีภาชนะปิดน้ า 4.78 0.458 สูง 
- เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง 4.74 0.459 สูง 
- ปิดฝาโอ่งน้ ากินให้มิดชิดหรืออาจใช้ผ้าสะอาดปิดอีกชั้นหน่ึงก่อนปิดฝาโอ่ง 4.71 0.528 สูง 
- เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 4.68 0.504 สูง 
- ภาชนะที่ไม่มีฝาปิดมิดชิด ท่านจะเปลี่ยนน้ า 4.66 0.574 สูง 
  - ท าลายกองขยะทุกครั้งหลังฝนตก 4.63 0.598 สูง 
- แนะน ามาตรการ 3 เก็บ ปูองกัน 3 โรคให้แก่เพ่ือนบ้านทราบ 4.30 0.749 สูง 
  - ปล่อยปลาหางนกยูงในภาชนะขังน้ าท่ีไม่ได้เปลี่ยนน้ าบ่อย 3.85 1.210 สูง 

ภาพรวมพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 4.47 0.396 สูง 

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ

ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม. เขตอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=

0.862, P-value<0.001) เมื่อพิจารณาความรอบรู้ด้านสุขภาพจ าแนกรายด้านท่ีพบความสัมพันธ์ทางสถิติ ได้แก่

การส่ือสารเพิ่มความเช่ียวชาญ (r=0.563, P-value<0.001) การรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศ (r=0.233, P-
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value=0.012) การตัดสินใจเลือกปฏิบัติท่ีถูก (r=0.187, P-value=0.045) และการจัดการตนเองให้มีความให้มี
ความปลอดภัย (r=0.562, P-value<0.001) ตามล าดับส าหรับความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพ

และบริการสุขภาพ ไม่พบความสัมพันธ์ (r=0.156, P-value=0.095, r=0.170, P-value=0.068ตามล าดับ) 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ 

ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม. เขตอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (r) 

P-value ระดับความสัมพันธ์ 

การรับรู้ด้านสุขภาพ 0.862 <0.001* มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 - ความรู้ความเข้าใจ 0.156 0.095 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 - การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและ

บริการสุขภาพ 
0.170 0.068 ไม่มีความสัมพันธ์ 

 - การสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญ 0.563 <0.001* มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 -การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 0.233 0.012* มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 -การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง 0.187 0.045* มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 -การจัดการตนเองให้มีความให้มีความ

ปลอดภัย 
0.562 <0.001* มีความสัมพันธ์ทางบวก 

P-value<0.01 
 
อภิปรายผล 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการระดับปฐมภูมิ
ในชุมชน เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีในการแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์
ประชาชน มีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมสาธารณสุขโดยท างานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 
2546) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการปูองกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการ 3 
เก็บ ปูองกัน 3 โรค (กรมควบคุมโรค, 2562) ประกอบด้วย1) เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเส้ือผ้าใส่ตู้หรือแขวน
ให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2) เก็บขยะท่ีอยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือ
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น้ าด่ืมท่ีท้ิงไว้ใส่ในถุงด าและน าไปท้ิงลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  3) เก็บน้ า ภาชนะท่ีใส่น้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ าภาชนะใส่น้ าและเปล่ียนน้ าในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ปูองกัน
ไม่ให้ยุงวางไข่ ซึ่งจะสามารถปูองกันได้ 3 โรคคือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย
และมาตรการ 5ป. 1ข. ประกอบด้วย 1)ปิดภาชนะเก็บกักน้ าให้มิดชิด 2) เปล่ียนน้ าในภาชนะต่างๆทุก 7 วันเพื่อ
ตัดวงจรลูกน้ า 3) ปล่อยปลากินลูกน้ าในภาชนะใส่น้ าถาวร 4) ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้โปร่ง 5) ปฏิบัติตามท้ัง 4 ป.
เป็นประจ าจนติดเป็นนิสัย 5) ขัดภาชนะล้างไข่ยุงลายก่อนเปล่ียนน้ าจากผลการวิจัยพบว่า อสม. มีระดับ 
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับสูง (94.83%) 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ6ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขต  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โ ดยมี
ความสัมพันธ์ในระดับสูง (r=0.862,  p-value<0.001)สามารถอธิบายเหตุผลได้ตามแนวคิดของ Nutbeam 
(2000)กล่าวว่า1) ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสังคมท่ีก าหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลใน
การเข้าถึง ท าความเข้าใจและใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี รวมท้ังการพัฒนาความรู้และท าความเข้าใจในบริบท
ด้านสุขภาพ การเปล่ียนแปลงทัศนคติ และแรงจูงใจเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมด้วยตนเอง 2) 
สมรรถนะของบุคคลท่ีสามารถเข้าถึงเข้าใจ ประเมินใช้ความรู้ และส่ือสารเกี่ยวกับสารสนเทศด้านสุขภาพตาม
ต้องการ เพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพท่ีดีตลอดชีวิต 3) ทักษะทางสังคมและการคิดวิเคราะห์ท่ีก าหนดแรงจูงใจ 
และความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล เข้าใจและใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและรักษาสุขภาพ แสดงว่าบุคคลท่ี
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับสูงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลสุขภาพ เนื่องจากมีการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีทักษะในการส่ือสารท่ีดี การรู้เท่าทันส่ือ สามารถวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาจากส่ือ ตัดสินใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องในการปูองกันและควบคุมโรค และสามารถจัดการตนเองเพื่อปูองกันการเกิดโรคได้ดี 
มีการสร้างความตระหนักในการช่วยกันปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่คนในครอบครัว เพื่อนบ้านและ
ชุมชนได้ ในทางกลับกันบุคคลท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ ามีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาสุขภาพได้
มากกว่าและมักจะเกิดการเจ็บปุวยและมีสุขภาพที่แย่กว่า  สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ อัญชลี จันทรินทรากร 
(2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า 
ความฉลาดทางสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน บุคคลท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับสูงจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลสุขภาพ เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันส่ือ สามารถวิเคราะห์ประเมินการ
ตัดสินใจปฏิบัติท่ีถูกต้อง สามารถช้ีแนะเรื่อง สุขภาพส่วนบุคคลให้แก่คนในครอบครัว เพื่อนบ้านและชุมชนได้ 
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รวมถึงมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาสุขภาพได้น้อยกว่าบุคคลท่ีมีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ าท่ีมักจะเกิดการเจ็บปุวย
และมีสุขภาพท่ีแย่กว่า และสอดคล้องกับแนวคิดของ European Health Literacy Consortium (2012) กล่าว
ว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับการอ่านออก เขียนได้ของประชาชน และเป็นตัวก าหนดกรอบความรู้ 
แรงจูงใจของบุคคลท่ีจะเข้าถึง เข้าใจ ประเมินและประยุกต์ใช้ข่าวสารด้านสุขภาพท่ีจะใช้ดุลพินิจต่อการตัดสินใจ
ในการท่ีจะท าหรือไม่ท าอะไร ในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวกับการใช้บริการสุขภาพ การปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อธ ารงรักษาสุขภาพ หรือปรับปรุงสุขภาพตนเอง เพื่อให้เกิดคุณภาพท่ีดีตลอดทุกช่วงวัยของชีวิต แตกต่างจาก
งานวิจัยของ ชมพูนุช อินทศรี (2560) ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน
ในชุมชนบ้านคลองบางนา ต าบลศีรษะจระเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออกพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับการปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่มีบางประเด็นท่ีจะต้องเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ดังนั้น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปราสาททนง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน ควรมีการจัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้เรื่องโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี รวมท้ังการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เช่น แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและประชาชนท่ัวไปอย่างท่ัวถึง ให้ความรู้ด้านทักษะเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากส่ือต่าง  ๆเพื่อ
เพิ่มความเช่ียวชาญสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจากอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองการใช้แอพลิเคชัน จึง
ควรพิจารณาจัดระบบการส่ือสารสุขภาพ และจัดบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดศูนย์บริการ
อินเตอร์เน็ตในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบริการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและประชาชนท่ัวไป จัดการอบรม
และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านรวมถึงประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้วิธีการใช้และการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อให้
สามารถสืบค้น เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการสุขภาพในยุคปัจจุบันได้ โดยง่าย รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถน าข้อมูลสุขภาพท่ีได้ 
แนะน าประชาชนในชุมชน ต่อไปได้ 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้ากว่า 12 สัปดาห์ของหญิงต้ังครรภ์ 
ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐเขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

Factors Associated with Delay Antenatal Care After 12 Weeks of Pregnancy 
among the First Visiting of Pregnant Women in Government Antenatal Clinics in 

Kathu District, Phuket Province 
 

หทัยรัตน์  รังสรรค์สฤษดิ์1 
Hathairat Rangsansarit 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้ากว่า 12 

สัปดาห์ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรก ประชากรคือ หญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการ
ของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2561 และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ จ านวน 
900 ราย โดยใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของการศึกษาแบบภาคตัดขวางของ Schlesselman ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 220 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือท่ีใช้เก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ของหญิงต้ังครรภ์ ทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ แบบบันทึกข้อมูลการ

ฝากครรภ์ ทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน และน าไปทดลองใช้เพื่อวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุาครอ
นบาคได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.922  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Chi-square แสดงค่า P-value 

ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า หญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้ากว่า 12 

สัปดาห ์เท่ากับ 46.80% โดยอายุครรภ์เฉล่ีย เท่ากับ 13.90 สัปดาห์ (S.D.=7.477, Max=38, Min=2) มีตัวแปรท่ี
พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย อายุ (P-value=0.047), ระดับการศึกษา (P-
value=0.015), การประกอบอาชีพ (P-value=0.050), รายได้เฉล่ียของหญิงต้ังครรภ์ต่อเดือน (P-value=0.001), 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว (P-value=0.006), ประวัติการเคยแท้งบุตร (P-value=0.045) ส าหรับความรู้ของ
หญิงต้ังครรภ์ และทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิง
                                                             
1
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลปุาตอง จังหวัดภูเก็ต, rnpatong1@gmail.com 
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ต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐเขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (P-value=0.267, P-value=0.578 
ตามล าดับ)  

ค าส าคัญ : ความล่าช้า, หญิงต้ังครรภ์, การฝากครรภ์ครั้งแรก  
 
ABSTRACT 

This descriptive research aimed to study factors associated with delay antenatal care 

after 12 weeks of pregnancy among the first visiting of pregnant women. Population in this study 

consisted of 900 pregnant women which be the first visiting antenatal care after 12 weeks in 
government antenatal clinics in Kathu district, Phuket province, in fiscal year 2018, and the 
sample size calculating used Schlesselman formula about 220 cases, and systematic random 
sampling was determined for collecting data. Data collected by questionnaires including, 

characteristics, knowledge, attitude and antenatal record. In addition to check questionnaire 
standardization, validity was checked by 3 experts and try out testing reliability by Cronbach’s 
coefficient alpha about 0.922. Data analyzed using statistical as Chi-square, reported P-value 
significance level 0.05. The result showed that the delay antenatal care after 12 weeks of 

pregnancy among the first visiting of pregnant women for 46.80% ( ̅=13.90, S.D.=7.477, Max=38, 
Min=2). Factors were associated with delay antenatal care after 12 weeks of pregnancy among 
the first visiting of pregnant women, including, age (P-value=0.047), education (P-value=0.015), 
occupational (P-value=0.050), average income per month (P-value=0.001), family’ number (P-

value=0.006), abortion history (P-value=0.045). Beside, knowledge and attitude for pregnancy 

among were not found association with delay antenatal care after 12 weeks of pregnancy 
among the first visiting of pregnant women (P-value=0.267, P-value=0.578, respectively). 

Keywords : Delayed, Pregnant Women, First Antenatal Care 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

15 

 

บทน า 
การฝากครรภ์เป็นบริการหนึ่งในงานบริการอนามัยแม่และเด็ก เพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพและเป็นการเฝูา

ระวังภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่องต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์จนกระท่ังคลอด กรมอนามัยได้ด าเนินการให้มีโครงการดูแล
หญิงต้ังครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะน าขององค์การอนามัยโลก โดยได้ก าหนดให้ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 
สัปดาห์ เพื่อเป็นการค้นหาความเส่ียงด้านมารดาท่ีส่งผลต่อทารกในครรภ์ ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายของ
มารดาและทารก (อรทัย วงศ์พิกุล และคณะ, 2559) รวมถึงเป็นการปูองกันวินิจฉัยโรคและรักษาทางการแพทย์

ท่ัวไปได้ทันเวลาในหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความเส่ียงของภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
สูง และโรคเอดส์/เอชไอวี เป็นต้น (Belayneh et al., 2014; อ้างถึงใน เรณู ศรีสุข, 2559) ดังนั้น การฝากครรภ์

นับว่าเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้หญิงต้ังครรภ์ได้รับค าแนะน าและได้รับบริการการดูแลท่ีเหมาะสม (กรม
อนามัย, 2558) การตั้งครรภ์เป็นการเปล่ียนแปลงของร่างกายอย่างมากท้ังในด้านกายวิภาคชีวเคมีและสรีรวิทยาซึ่ง
เกิดขึ้นตลอดการต้ังครรภ์และสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ เช่น การเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของทารกในครรภ์และเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการคลอด นอกจากนี้หญิงต้ังครรภ์ยังต้อง
ปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงทางจิตใจและสังคม เช่น บทบาทหน้าท่ี ภาพลักษณ์ สัมพันธภาพกับครอบครัว เป็นต้น 
การเปล่ียนแปลงด้านสรีรวิทยาจะมีการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆมากกว่าระยะอื่นๆ ท าให้ร่างกายต้องการ
สารอาหารเพิ่มขึ้น ในระยะนี้หากหญิงต้ังครรภ์ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะมีผลเสียท้ังแก่หญิงต้ังครรภ์และทารก

ในครรภ์เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม การฝากครรภ์ครั้งแรกควรท าในช่วง
ไตรมาสแรกของการต้ังครรภ์ ก่อนหรือเมื่อต้ังครรภ์ได้ 12 สัปดาห์ ซึ่งการมาฝากครรภ์ครั้งแรกเพื่อเน้นการหา
ประวัติทางการแพทย์และประวัติทางสูติกรรมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการดูแลหญิงต้ังครรภ์แนวใหม่ของ

องค์การอนามัยโลก (ทัศนีย์ หล าเนียม, 2553) 

สถานการณ์ด้านสุขภาพแม่และเด็กในประเทศไทยแม้จะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น แต่ก็ยังพบปัญหาอัตราการฝาก
ครรภ์ครั้งแรกยังไม่บรรลุเปูาหมาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของหญิงต้ังครรภ์เองและพัฒนาการของเด็ก
หลายด้าน หากต้ังครรภ์ให้รีบเข้ารับการฝากท้องซึ่งจะท าให้หญิงต้ังครรภ์และเด็กจะได้รับการดูแลสุขภาพต้ังแต่
เริ่มต้ังครรภ์ ขณะต้ังคลอด หลังคลอดและคลินิกสุขภาพเด็กดี รวมท้ังได้รับความรู้ด้านต่างๆอีกด้วย (กรมอนามัย, 
2558) สถานการณ์การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปีงบประมาณ 2558, 2559 
และ 2560 มีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 63.10, 49.09 และ 44.38 ตามล าดับ (รายงานสถานการณ์การคลอด
จังหวัดภูเก็ต, 2560) และสถานการณ์การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ของโรงพยาบาลปุาตอง ใน



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

16 

 

ปีงบประมาณ 2558, 2559 และ 2560 ซึ่งเป็นภาพรวมของอ าเภอกะทู้ ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
26.65, 20.94 และ 27.00 ตามล าดับ (รายงานสถานการณ์การคลอดโรงพยาบาลปุาตอง, 2560) แต่ก็ยังไม่บรรลุ
ตามตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุขคือ อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 60 นอกจากนั้น ยังพบว่าภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้นกับทารกท่ีคลอดในโรงพยาบาลปุาตอง ได้แก่ อัตรา
ทารกแรกเกิดน้ าหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม คิดเป็นร้อยละ 5.49, 5.41 และ 8.64 ในปีงบประมาณ 2558, 2559 
และ 2560  ตามล าดับ จากการศึกษาข้อมูล พบว่า เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากหญิงต้ังครรภ์ท่ีฝากครรภ์ครั้ง
แรกล่าช้ากว่า 12 สัปดาห์ คิดเป็น ร้อยละ 100, 90.91 และ 60.00 ตามล าดับ เช่นกัน (รายงานสถานการณ์การ
คลอดโรงพยาบาลปุาตอง, 2560) ส่วนอัตราภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดต่อพันการเกิดมีชีพ ใน
ปีงบประมาณ 2558, 2559 และ 2560 คิดเป็น 10.99, 14.78 และ 16.61 ตามล าดับ และพบว่าเป็น
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากหญิงต้ังครรภ์ท่ีฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้ากว่า 12 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 100, 100 และ 
100 ตามล าดับ (รายงานสถานการณ์การคลอดโรงพยาบาลปุาตอง, 2560) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมาฝากครรภ์ล่าช้ากว่า 12 สัปดาห์ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกใน
สถานบริการของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อจะน าผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการปรับ
รูปแบบการให้บริการฝากครรภ์ของอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงต้ังครรภ์และทารก
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกใน
สถานบริการของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) 
คุณลักษณะส่วนบุคคลของหญิงต้ังครรภ์ 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทัศนคติ ตัวแปรตาม ได้แก่ ระยะเวลาในการมา
ฝากครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรก จ าแนกเป็น ระยะเวลาล่าช้า (มากกว่า 12 สัปดาห์) ระยะเวลา
ไม่ล่าช้า (น้อยกว่าเท่ากับ 12 สัปดาห์) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ หญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

(ประกอบด้วยโรงพยาบาลปุาตอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกะทู้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกมลา) 
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ในปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561 จ านวน 900 ราย 
(ทะเบียนผู้มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลปุาตอง, 2561) สามารถอ่านเข้าใจภาษาไทยและสามารถกรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเองได้ เกณฑ์การคัดออกคือ ผู้ท่ีไม่สมัครใจตอบแบบสอบถามและเจ็บปุวยในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้
ข้อมูลได้ ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Schlesselman (1974) ก าหนดระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ค่า
ความคลาดเคล่ือนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 220 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic 
Random Sampling) เพื่อเลือกรายช่ือ อสม.เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐ 
เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้แก่ อายุ ศาสนา 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้เฉล่ียของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ประวัติการเคยแท้งบุตร ลักษณะข้อค าตอบเป็นแบบปลายปิดและเติมค าลงในช่องว่าง จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี  2 ความรู้ของหญิงต้ังครรภ์ ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติตัวระหว่างต้ังครรภ์ ด้าน
ประโยชน์ของการมาฝากครรภ์ ด้านผลกระทบของการไม่มาฝากครรภ์ ลักษณะค าตอบ 3 ตัวเลือกคือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่
แน่ใจ แทนค่าคะแนนของค าตอบดังนี้ 

   ตอบใช่   = 1 คะแนน  
ตอบไม่ใช่  = 0 คะแนน  
ตอบไม่แน่ใจ = 0 คะแนน 

ใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom (1975) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และ
ระดับต่ า โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom (1975) โดยน าผลรวมของคะแนนท้ังหมดของแต่ละข้อค าถามมา
รวมกันแล้วพิจารณาการแบ่งระดับความรู้จากค่าคะแนน ดังนี้ 

   ระดับสูงสุด = ค่าคะแนน ≥80% 
   ระดับปานกลาง = ค่าคะแนน ระหว่าง 61% - 79% 

ระดับต่ า  = ค่าคะแนน ≤60% 
ส่วนท่ี 3 ทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ ได้แก่ ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ ด้านการยอมรับ

การตั้งครรภ์ และด้านความสนใจในการดูแลครรภ์ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) มคีะแนนค าตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ตัวเลือกคือ  

ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 
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เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5   1 
   เห็นด้วย   4   2 
   ไม่แน่ใจ   3   3 
   ไม่เห็นด้วย  2   4 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1   5 

เกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า โดยให้ค่า
คะแนนสูงสุด ลบ ด้วยคะแนนต่ าสุด แล้วน าไปหารด้วยระดับการวัดท่ีต้องการตามแนวคิดของ เบสท์ (Best John 
W, 1977) ดังนี้ 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 5 -1 = 1.33 
            จ านวนระดับ    3 

ระดับสูงสุด     = ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.67 - 5.00 
ระดับปานกลาง = ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.66 
ระดับต่ า           = ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 2.33 

 
ส่วนท่ี 4 แบบบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์จะประยุกต์มาจากบัตรบันทึกสุขภาพมารดา ของ

โรงพยาบาลปุาตอง อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยใช้บันทึกข้อมูลการมารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกเป็นข้อมูลการ
ได้รับการวินิจฉัยว่าต้ังครรภ์จากแพทย์ 

1) วันแรกของประจ าเดือนครั้งสุดท้าย (Last Menstrual Peroid: LMP) ของหญิง
ต้ังครรภ์ระดับ (ดูจาก Medical Record หรือการสอบถามหญิงต้ังครรภ์) โดยบันทึกข้อมูลเป็นวันเดือนปี 

2) วันท่ีได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก (First ANC) ท่ีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เขต
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ดูจาก Medical Record หรือการสอบถามหญิงต้ังครรภ์) โดยบันทึกข้อมูลเป็นวันเดือน
ปี 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 
ท่านตรวจสอบความตรงของเนื้อหา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ค านวณค่าความเท่ียง (Reliability) ด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach, 1951) เท่ากับ 0.922 

สถิติวิเคราะห ์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-

square) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 
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ผลการวิจัย 

หญิงต้ังครรภ์มีอายุอยู่ระหว่าง 20–30 ปี (52.30%) ( ̅=25.73, S.D.=6.442, Min=12, Max=42) นับถือ
ศาสนาพุทธ (78.60%) และศาสนาอิสลาม (19.50%) มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน (89.10%) จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (69.10%) ประกอบอาชีพรับจ้าง (45%) หญิงต้ังครรภ์มีรายได้ของ

ตนเองเฉล่ียต่อเดือน อยู่ระหว่าง 9,000–20,000 บาท (50.90%) ( ̅=9,612.64, S.D.=9,007.717, Min=0, 
Max=80,000) หญิงต้ังครรภ์มีสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 3-4 คน (37.30%) โดยส่วนใหญ่ไม่มีประวัติการมี
บุตรก่อนมาฝากครรภ์ครั้งนี้ (58.20%) ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีประวัติเคยแท้งบุตรมาก่อน จ านวน 40 ราย 
(18.20%) (ตารางท่ี 1) 

 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต (n=220) 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ (ปี)    
 <20  55 25.00 
 20 – 30  115 52.30 
 >30  50 22.70 
 Mean = 25.73, S.D.=6.442, Min = 12, Max = 42  
ศาสนา   
 พุทธ 173 78.60 
 อิสลาม 43 19.50 
 คริสต์ 4 1.80 
สถานภาพสมรส   
 โสด 19 8.60 
 คู่ / แต่งงาน / อยู่ด้วยกัน 196 89.10 
 หม้าย / หย่า / แยก 5 2.30 
ระดับการศึกษา   
 ไม่ได้ศึกษา 3 1.40 
 ประถมศึกษา 26 11.80 
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 152 69.10 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 10 4.50 
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 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 29 13.20 
การประกอบอาชีพ   
 ไม่ได้ท างาน 54 24.50 
 แม่บ้าน/ท างานบ้านตนเอง 25 11.40 
 รับจ้าง 99 45.00 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 14 6.40 
 ค้าขายทั่วไป/นักธุรกิจ 26 11.80 
 เกษตรกรรม 2 0.90 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)   
 < 9,000  96 43.60 
 9,000 – 20,000 112 50.90 
 > 20,000 12 5.50 
 Mean = 9,612.64, S.D.=9,007.717, Min= 0, Max=80,000  
จ านวนสมาชิกในครอบครัว (ราย)  

 < 2 60 27.30 
 3-4 82 37.30 
 > 4 78 35.50 
ประวัติการมีบุตรก่อนมาฝากครรภค์รัง้น้ี  
 ม ี 92 41.80 
 ไม่ม ี 128 58.20 
ประวัติการเคยแท้งบุตร  
 ไม่เคย 180 81.80 
 เคย 40 18.20 

 

ความรู้ของหญิงต้ังครรภ์ ภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง (53.20%) ( ̅=2.47, S.D.=0.600) เมื่อ

พิจารณาความรู้จ าแนกรายด้านท่ีมีคะแนนในระดับสูง ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตัวระหว่างต้ังครรภ์ ( ̅=2.55, 

S.D.=0.613) ด้านผลกระทบของการไม่มาฝากครรภ์ ( ̅=2.19, S.D.=0.770) ส าหรับด้านประโยชน์ของการฝาก

ครรภ์มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=2.15, S.D.=0.711) ตามล าดับ ทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ ภาพรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูง (96.80%) ( ̅=2.96, S.D.=0.175) เมื่อพิจารณาทัศนคติจ าแนกรายด้านท่ีมีคะแนนใน
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ระดับสูง ได้แก่ ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ ( ̅=2.95, S.D.=0.218) ด้านการยอมรับการต้ังครรภ์ 

( ̅=2.85, S.D.=0.353) ด้านความสนใจในการดูแลครรภ์ ( ̅=2.95, S.D.=0.229) ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ความรู้และทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต 

     ความรู้และทัศนคติ 
ของหญิงต้ังครรภ์ 

                         ระดับคะแนน 
Mean S.D. 

           สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   

ความรู้ 117 53.20 91 41.40 12 5.50 2.47 0.600 
- ด้านการปฏิบัติตัวระหว่าง
ต้ังครรภ ์

136 61.80 70 31.80 14 6.40 2.55 0.613 

- ด้านประโยชน์ของการฝาก
ครรภ ์

75 34.10 104 47.30 41 18.60 2.15 0.711 

- ด้านผลกระทบของการไม่มา
ฝากครรภ ์

90 40.90 82 37.30 48 21.80 2.19 0.770 

ทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ 213 96.80 7 3.20 - - 2.96 0.175 
- ด้านความเข้าใจเก่ียวกับการ
ต้ังครรภ ์

209 95.00 11 5.00 - - 2.95 0.218 

- ด้านการยอมรับการต้ังครรภ ์ 188 85.50 32 14.50 - - 2.85 0.353 
- ด้านความสนใจในการดูแล
ครรภ ์

211 95.90 8 3.60 1 0.50 2.95 0.229 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า หญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเขตอ าเภอกะ

ทู้ จังหวัดภูเก็ต จะมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ านวน 117 ราย (ร้อยละ 53.20) และมีอายุครรภ์มากกว่า 12 
สัปดาห์ จ านวน 103 ราย (ร้อยละ 46.80) โดยหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรก จะมีระยะเวลาในการมาฝาก
ครรภ์ครั้งแรก เท่ากับ 13.90 สัปดาห์ (S.D.=7.477) ระยะเวลาในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกสูงสุด เท่ากับ 38 
สัปดาห์ และต่ าสุด 2 สัปดาห์ 
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาในการมาฝากครรภ์ล่าช้าของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐ เขต
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

ระยะเวลาในการมาฝากครรภ์ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ระยะเวลาในการมาฝากครรภ์ครั้งแรก (สัปดาห์)   
   ≤ 12  117 53.20 
   > 12  103 46.80 
 Mean=13.90, S.D.=7.477, Min=2, Max=38  

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ของหญิงต้ังครรภ์ ทัศนคติของหญิง

ต้ังครรภ์กับความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐเขต
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้วยสถิติไคสแควร์ มีตัวแปรท่ีพบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 
อายุ (P-value=0.047), ระดับการศึกษา (P-value=0.015), การประกอบอาชีพ (P-value=0.050), รายได้เฉล่ีย
ของหญิงต้ังครรภ์ต่อเดือน (P-value=0.001), จ านวนสมาชิกในครอบครัว (P-value=0.006), ประวัติการเคยแท้ง
บุตร (P-value=0.045) ส าหรับความรู้ของหญิงต้ังครรภ์ และทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐเขตอ าเภอกะทู้ จังหวัด
ภูเก็ต (P-value=0.267, P-value=0.578 ตามล าดับ) (ตามตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิง
ต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐเขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ระยะเวลามาฝากครรภ์คร้ังแรก 

2x  

 
P-value 

 
≤ 12 สัปดาห ์
(คน/ร้อยละ) 

> 12 สัปดาห ์
(คน/ร้อยละ) 

อายุ (ปี)   6.121 0.047 
     <20  23 (19.70) 32 (31.10)   
     20 – 30  70 (59.80) 45 (43.70)   
     >30  24 (20.50) 26 (25.20)   
ระดับการศึกษา   12.367 0.015 
     ไม่ได้ศึกษา 1 (0.90) 2 (1.90)   
     ประถมศึกษา 13 (11.10) 13 (12.60)   
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     มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 75 (64.10) 77 (74.80)   
     อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 4 (3.40) 6 (5.80)   
     ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 24 (20.50) 5 (4.90)   
การประกอบอาชีพ   10.625 0.050 
     ไม่ได้ท างาน 19 (16.20) 35 (34.00)   
     แม่บ้าน/ ท างานบ้านตนเอง 14 (12.00) 11 (10.70)   
     รับจ้าง 59 (50.40) 40 (38.80)   
     รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 10 (8.50) 4 (3.90)   
     ค้าขายทั่วไป/ นักธุรกิจ 14 (12.00) 12 (11.70)   
     เกษตรกรรม 1 (0.90) 1 (1.00)   
รายได้เฉลี่ยของหญิงต้ังครรภ์ต่อเดือน (บาท)   14.686 0.001 
     <9,000  37 (31.60) 59 (57.30)   
     9,000 – 20,000 72 (61.50) 40 (38.80)   
     > 20,000 8 (6.80) 4 (3.90)   
จ านวนสมาชิกในครอบครัว (คน)   10.169 0.006 
     < 2 41 (35.00) 19 (18.40)   
     3-4 44 (37.60) 38 (36.90)   
     > 4 32 (27.40) 46 (44.70)   
ประวัติการเคยแท้งบุตร   4.025 0.045 
     ไม่เคย 90 (76.90) 90 (87.40)   
     เคย 27 (23.10) 13 (12.60)   
ความรู้ของหญิงต้ังครรภ ์   2.637 0.267 
      ระดับสูง 68 (58.10) 49 (47.60)   
      ระดับปานกลาง 44 (37.60) 47 (45.60)   
      ระดับต่ า 5 (4.30) 7 (6.80)   
ภาพรวมทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์   0.310 0.578 
      ระดับสูง 114 (97.40) 99 (96.10)   
      ระดับปานกลาง 3 (2.60) 4 (3.90)   
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อภิปรายผล 
การฝากครรภ์เป็นการดูแลสุขภาพแก่หญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์และปัจจัยทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ ของหญิงต้ังครรภ์เป็นส่วนประกอบในการให้การ
ดูแล การฝากครรภ์ เป็นการดูแลมารดาและทารกในครรภ์ให้ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน องค์การอนามัยโลก
ก าหนดให้การฝากครรภ์เป็นบทบาทของผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพการฝากครรภ์เป็นการดูแลสุขภาพมารดาและการ
เจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การฝากครรภ์เป็นหนึ่งในการดูแลหญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความจ าเป็นมาก คัดกรองและ
ค้นหาภาวะแทรกซ้อนของการต้ังครรภ์ เช่น โรคโลหิตจาง ครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และค้นหา
ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การฝากครรภ์ท่ีเหมาะสมควรมาฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ 
เนื่องจากเป็นเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนและสามารถส่งต่อไปยังสถานบริการอื่นๆท่ี
เหมาะสมในกรณีจ าเป็น (World Health Organization, 2003) ขนาดของความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรก
ท่ีเกิดจากหญิงต้ังครรภ์ หรือ Patient  Delay หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต่วันแรกของการมีประจ าเดือนครั้งสุดท้าย 
(Last Menstrual Period: LMP) ของผู้หญิงต้ังครรภ์ จนถึงวันท่ีได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก (First ANC) ท่ีสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยครั้งนี้พบว่า ระยะเวลาท่ีหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์
ครั้งแรกในสถานบริการของรัฐ เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จะมีอายุครรภ์เฉล่ีย เท่ากับ 13.90 สัปดาห์ 
(S.D.=7.477) ซึ่งมากกว่าระยะเวลาท่ีองค์การอนามัยโลกก าหนดว่า หญิงต้ังครรภ์จะต้องมาฝากครรภ์ภายใน 12 
สัปดาห์ ส าหรับประเทศไทย การมาฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้ายังถือว่าเป็นปัญหาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยองค์การ
อนามัยโลกก าหนดไว้ หญิงต้ังครรภ์ครั้งแรกจะต้องมาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือ
ว่าไม่เกิดการฝากครรภ์ล่าช้า เพราะจ านวนครั้งในการฝากครรภ์ท่ีเพียงพอนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการมาฝาก
ครรภ์ครั้งแรกและจ านวนครั้งของการฝากครรภ์ (Cunningham et al., 2014) ในทางตรงกันข้าม หากมี
ระยะเวลาในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกมากกว่า 12 สัปดาห์ข้ึนไปจะเรียกว่า ความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ จากผล
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พบว่าหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ครั้งแรกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเขตอ าเภอกะ
ทู้ จังหวัดภูเก็ต มีขนาดของความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกหลังจากอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ร้อยละ 
46.80 แสดงให้เห็นว่า เกือบครึ่งหนึ่งของหญิงต้ังครรภ์เขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีการฝากครรภ์ล่าช้าเมื่อ
เปรียบเทียบขนาดของความล่าช้าในการฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงต้ังครรภ์ มีขนาดความล่าช้าใกล้เคียงกับ
การศึกษาความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ท่ีผ่านมาในประเทศไทย  

ความรู้ของหญิงต้ังครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงต้ังครรภ์
ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐเขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (P-value= 0.267) ซึ่งหมายความว่า หญิง
ต้ังครรภ์ท่ีมีความรู้ท่ีเหมาะสมจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรก ผลการวิจัยพบว่าผู้หญิง
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ต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ส่วนใหญ่เกินครึ่งมีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 53.20) โดยเฉพาะหญิงต้ังครรภ์ท่ีได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการมาฝากครรภ์ มีโอกาสมาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์เพิ่มขึ้น 
(Tariku et al., 2010) เมื่อพิจารณาความรู้ของหญิงต้ังครรภ์โดยเฉพาะหญิงต้ังครรภ์จะมีความรู้ ด้านการปฏิบัติตัว
ระหว่างต้ังครรภ์อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 61.80 ในประเด็นความส าคัญของการมาฝากครรภ์และจ าเป็นต้องไปตรวจ
ตามนัดทุกครั้ง และหญิงต้ังครรภ์ควรได้รับการฝากครรภ์คุณภาพอย่างน้อย 5 ครั้งตามเกณฑ์ขององค์การอนามัย
โลก รวมท้ังหญิงต้ังครรภ์ต้องสวมใส่เส้ือผ้า รองเท้าให้เหมาะสมเพื่อปูองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นต่อหญิงต้ังครรภ์
และทารกในครรภ์และข้อจ ากัดในระหว่างต้ังครรภ์ท่ีท าให้หญิงต้ังครรภ์ไม่สามารถออกก าลังกายหักโหมได้ ส าหรับ
หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความรู้ด้านประโยชน์ของการฝากครรภ์มีความรู้ในระดับสูง (ร้อยละ 34.10) โดยหญิงต้ังครรภ์มี
ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนขณะต้ังครรภ์ซึ่งจะช่วยให้หญิงต้ังครรภ์และทารกในครรภ์แข็งแรง รวมท้ังในการมาฝาก
ครรภ์นั้น หญิงต้ังครรภ์จะได้รับการตรวจและเตรียมเต้านมเพื่อให้สามารถเล้ียงทารกด้วยนมแม่หลังคลอด ความรู้
ด้านผลกระทบของการไม่มาฝากครรภ์ พบว่า หญิงต้ังครรภ์มีระดับความรู้  อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 40.90) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gross et al. (2012) ศึกษาช่วงการมาฝากครรภ์ของวัยรุ่นและผู้ใหญ่ในภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศแทนซาเนีย จ านวน 400 ราย พบว่า หญิงต้ังครรภ์ท่ีมีความรู้ต่อการมาฝากครรภ์ในระดับสูง 
ร้อยละ 22 จะเริ่มมาฝากครรภ์ครั้งแรกเร็ว เมื่อทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการมาฝากครรภ์มี
ความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-Value<0.05)  

ทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรกของหญิงต้ังครรภ์
ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการของรัฐเขตอ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (P-value= 0.578) ซึ่งหมายความว่า หญิง
ต้ังครรภ์ท่ีมีทัศนคติท่ีดีจะไม่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ครั้งแรก เนื่องจากหญิงต้ังครรภ์ส่วนใหญ่
เกือบทุกคนมีทัศนคติในการมาฝากครรภ์อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 96.80) สามารถอธิบายเหตุผลว่า ทัศนคติเป็น
ปัจจัยน าด้านความเช่ือด้านสุขภาพ เมื่อบุคคลมีระดับทัศนคติท่ีดีจะท าให้เกิดแรงจูงใจต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดทัศนคติในการมาฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์ (Andersen, 1983) สนับสนุนตามแนวคิดของ Roger 
(1978) ได้กล่าวถึงทัศนคติว่า เป็นดัชนีช้ีวัดว่าบุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึง
เป็นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้าและเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆ
ซึ่งถือว่าเป็นการส่ือสารภายในบุคคลท่ีเป็นผลกระทบมาจากการได้รับสารอันจะมีผลต่อพฤติกร รมต่อไป เมื่อ
พิจารณาทัศนคติของหญิงต้ังครรภ์ ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการต้ังครรภ์ พบว่า หญิงต้ังครรภ์มีระดับทัศนคติอยู่
ในระดับสูง (ร้อยละ95) ซึ่งหญิงต้ังครรภ์มีทัศนคติท่ีดีต่อการไปฝากครรภ์อย่างสม่ าเสมอตามแพทย์และพยาบาล
นัด และเมื่อต้ังครรภ์แล้วการปฏิบัติตนตามค าแนะน าของแพทย์และพยาบาลจะท าให้ทารกในครรภ์มีสุขภาพ
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แข็งแรง ตามล าดับผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู ศรีสุข (2559) ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
มาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ของหญิงต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ในสถานบริการเขตอ าเภอพนัสนิคม ผล
การศึกษาพบว่า ทัศนคติท่ีดีต่อการมาฝากครรภ์เป็นปัจจัยท่ีท าให้หญิงต้ังครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 
สัปดาห์ หรือเป็นปัจจัยท่ีไม่ท าให้เกิดความล่าช้าในการมาฝากครรภ์ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

จากผลการวิจัยพบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของหญิงต้ังครรภ์มีการมาฝากครรภ์ล่าช้ามากกว่า 12 สัปดาห์ ซึ่งเกิด
จากปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้หญิงต้ังครรภ์ไม่สามารถมาฝากครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการฝากครรภ์ และการขาดทัศนคติท่ีถูกต้องในการมาฝากครรภ์ของหญิงต้ังครรภ์ ดังนั้น 
ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรมีการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงต้ังครรภ์ได้มีความรู้ถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการต้ังครรภ์ โดยใช้ความรู้ทางการ
พยาบาลมาผนวกกับการให้ความรู้แก่หญิงต้ังครรภ์ ผนวกกับการประเมินสถานะสุขภาพเพื่อการสนับสนุนให้การ
ต้ังครรภ์และการคลอดเป็นปกติ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความกังวลด้านจิตใจแก่หญิงต้ังครรภ์  และเป็นการปูองกันและ
เฝูาระวังโรคแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกิดขึ้นร่วมกับการตั้งครรภ์ การให้ค าปรึกษาแก่หญิงต้ังมครรภ์และครอบครัว โดย
เน้นกิจกรรมในการได้รับข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อให้ หญิง
ต้ังครรภ์ได้รับการฝากครรภ์และดูแลอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับหญิงต้ังครรภ์แต่ละราย 
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กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

The Strategies for the Efficiency of the Field Experience Work at  
the Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University. 

 
ภาสกร  แห่งศักดิ์ศรี1 

Phatsakorn Hangsaksri 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและเพื่อค้นหากลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ  1) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 377 คน 2) อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 67 คน และ 3) ผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้า
งานท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน จ านวน 138 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า การ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ดังนี้  1) นักศึกษาบางคนได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีตัวเองเรียน 2) ไม่ควรส่ง
นักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบางหน่วยงาน 3) การขาดความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 4) ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการท างาน 5) ปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท า
ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้อย 6) ได้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้อย 7) การหา
สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษายังมีปัญหา 8) โปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
นักศึกษาไม่เพียงพอส าหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9) การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
อาจารย์นิเทศก์ไม่ได้ประสานกับนักศึกษาเบื้องต้นวันท่ีอาจารย์ไปนิเทศ ตรงกับวันหยุดของนักศึกษาเลยไม่ได้นิเทศ 
10) มีบางหน่วยงานไม่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นต่อไป 11) ในการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหลังเสร็จส้ินการฝึกบางหน่วยงานได้ฝากผลการประเมินมาพร้อมกับนักศึกษา บางหน่วยงาน
                                                             
1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ pskhss23@gmail.com  053885760 
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ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ท าให้นักศึกษาได้รับผลการประเมินล่าช้าและเกิดการสูญหายระหว่างทาง  จากการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค ท าให้ได้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) สาขาวิชาควรจัดให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเป็นการแนะน าจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 2) สาขาวิชา/คณะ ควรจัดอบรมเสริมทักษะทางภาษา 
ทักษะการใช้อุปกรณ์ส านักงานเบื้องต้น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และควรฝึกให้นักศึกษามีความพร้อมในเรื่องของการ
ท างานท่ีอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆ 3) นักศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนควรได้รับการนิเทศจากอาจารย์
นิเทศก์ของแต่ละหลักสูตร โดยมีจ านวนครั้งในการนิเทศขั้นต่ าตามท่ีคณะก าหนด และ 4) การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะ ควรจัดท าระบบ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์เพื่อลด
ปัญหาในการติดตามการจัดส่งแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 
ค าส าคัญ : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
 
ABSTRACT 

This survey research aimed to evaluate the efficiency of the field experience work, study 
the problems and obstacles in work, and explore the strategies for developing the efficiency of 
the field experience work at the faculty of humanities and social sciences, Chiang Mai Rajabhat 
University in the second semester of 2016. The example groups in this research were 1) 377 
students attending the field experience course, 2) 67 university supervisors, and 3) 138 
organizations’ administrators or chiefs. The study was collected using questionnaires. Statistics 
used in the research were percentage, mean, and standard deviation. The result provided that 
the filed experience work is quite effective. However, there were still some problems as follows 
1) some students were assigned to do things which were different from what they had learned 
2) the next batch of students should not be sent to some organizations 3) There were some 
students who lacked information about their workplace 4) some students did not have enough 
knowledge 5) there was little workload for students 6) the students did not gain enough 
experience from work 7) there were some problems about finding a place to work 8) the filed 
experience work program was not enough for student 9) the time of supervision between 
teachers and students did not match 10) some organizations did not want the next batch of 
students to work with them and 11) The university did not receive the evaluation from some 
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organizations because it was sent back slowly or it was disappeared. From the study of 
problems and obstacles, it was new strategies to develop the process as follows 1) the division, 
department, or faculty should arrange the project that older batch student give advice to the 
next batch students 2) the students should be trained various skills, such as languages, office 
equipment, computer, and working under pressure 3) students should be supervised by their 
advisors 4) the evaluation after finishing working should be done online in order to reduce the 
problems of tracking evaluation paper. 
 
Keywords : Field Experience Work 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยน าไปสู่วิสัยทัศน์ ได้ก าหนดพันธกิจหลักไว้ 
6 ด้าน ได้แก่ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 2) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความ ร่วมมือกับองค์กรท้ังในและต่างประเทศ 3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณา
การระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียน การสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4) เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ 5) 
พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมท้ังมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน แล 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 
2560) หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกหลักสูตรจึงก าหนดให้นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
จะต้องผ่านรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการท างานจริงในท้องถิ่น และ
เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นต่อไป 

ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพันธกิจหลัก คือ ข้อท่ี 1 
ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ข้อท่ี 2 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ข้อท่ี 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ส านึก และความภาคภูมิใจ  ในวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ข้อท่ี 4 ให้บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น ข้อท่ี 5 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และข้อท่ี 6 
สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษา ด้วยพันธกิจท่ีได้กล่าวข้างต้น ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ภาควิชาในคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางมนุษยศาสตร์และทาง
สังคมศาสตร์ ให้สามารถน าไปพัฒนาตนพัฒนางานและประกอบอาชีพได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนและสังคมให้มีความส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และบัณฑิต
ท่ีส าเร็จการศึกษาไปจะต้องมีความรู้ความสามารถให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่
ชุมชนในท้องถิ่นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจท่ีกล่าวมาข้างต้น ทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะต้องให้นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย  ก่อนจะส าเร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานต่อไป การด าเนินโครงการ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ต่างมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิธีบริหารจัดการ เรื่องของระยะเวลา สถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนถึงการให้การนิเทศแก่นักศึกษา 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดต้ังฝุายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาเพื่อบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็น
ระบบ อย่างไรก็ตามการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังประสบปัญหา
การจัดการฝึกท่ีเป็นระบบ ไม่มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกงาน
ไม่ตรงสายท่ีเรียนมาและน าไปสู่การเปล่ียนสถานท่ีฝึกงานระหว่างการฝึก และท่ีผ่านมาพบว่ามีการประเมินการ
ฝึกงานท่ีไม่ผ่านจากสถานประกอบการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ พรรณราย เทียมทันและอนุวัติ คูณ
แก้ว (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลจากการวิจัยพบว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
นักศึกษายังขาดทักษะในการท างาน และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมการจัดการนิเทศไม่ต่อเนื่องและไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการ 

จากท่ีกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อนักศึกษา เพราะหากนักศึกษาได้ฝึกงานท่ีไม่ตรงสาขาท่ีเรียนมา อาจน าไปสู่การเปล่ียนท่ีฝึกงานในระหว่าง
ฝึกงาน หากไม่ผ่านการฝึกงาน จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา และอาจท าให้เสียช่ือเสียของสถาบัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่ามีนโยบายและมีวิธีการด าเนินงานเช่นใด อย่างไร 
เพื่อได้ทราบข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคการ
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ปฏิบัติงาน ได้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ สร้างคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 3. เพื่อค้นหากลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้สรุปและน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจ หรือการกระท าโดยเฉพาะซึ่งผู้จัดการน ามาใช้เพื่อให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีองค์การวางไว้ 
องค์การเป็นจ านวนมากได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ขึ้น โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ

ลักษณะการด าเนินงาน องค์การโดยท่ัวไปจะมีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงภาพต่างๆ รวมท้ังข้อมูลท่ีจ าเป็น

เพื่อจะน ามาเป็นตัวก าหนดถึงความต้องการขององค์การ และความเป็นไปได้เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
2) จัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดเปูาหมาย จุดประสงค์ และ

กิจกรรมต่างๆ ขององค์การตามล าดับความส าคัญ  
3) ออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนขั้นตอนวิธีการท างานฝุายต่างๆ เพื่อ

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
4) จัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการท างาน  
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5) ประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพื่อจะท าให้การเปล่ียนแปลงบรรลุผลส าเร็จ  

6) น าการท างาน (Directing) เป็นกระบวนการท่ีมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของแต่ละฝุายภายในองค์การ 
เพื่อให้เกิดสภาพที่เหมาะสม บรรลุผลแห่งการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุด 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักคณะกรรมอุดมศึกษา 
ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาท่ีต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบ
โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีให้ความ
มั่นใจ ในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญหา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพวิชาการสาขาต่าง 

ๆ   เป็นกิจกรรมท่ีให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพท่ีนักศึกษา
เลือกเรียน  เพื่อนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปในสภาวะ
แวดล้อมท่ีเป็นจริง  ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกงาน หมายถึงกระบวนการท่ีนักศึกษา ซึ่งได้รับการศึกษาจากคณะตลอดหลักสูตรจนถึง ภาคเรียนสุดท้าย
ก่อนส าเร็จการศึกษา น าความรู้ ทักษะ ท่ีได้รับจากการศึกษา ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ตามหลักสูตรท่ีศึกษา 
ในสถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรง และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า ได้มีนักวิจัยได้เคยศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ดังนี้ ประมวล ตันยะ และคณะ (2543) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาส่วนมากติดต่อสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอง โดยคาดว่าจะได้ฝึกตรงตามสาขา



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

34 

 

ท่ีเรียน ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่วนมากได้รับมอบหมายงานท้ังท่ีตรงและไม่ตรงกับสาขาท่ีเรียน 
2) ปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาท่ีส่วนมากไม่มีปัญหาในการหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส่วนท่ีมีปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการขาดความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากท่ีสุด ในขณะ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่วนมากไม่มีปัญหา ส่วนท่ีมีปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการไม่มีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ีมากท่ีสุด รองลงมาอาจารย์ไม่ไปนิเทศ เดินทางไกล และอาจารย์ไปนิเทศน้อยครั้งเกินไป 
ตามล าดับ อาจารย์นิเทศส่วนมากมีความคิดเห็นว่า การหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีปัญหา การเตรียมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอ การประสานงานระหว่างสถาบันกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีแล้ว และการ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีด าเนินการอยู่เหมาะสม 3) แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
มีความคิดเห็นว่า ส่ิงท่ีควรพิจารณามากท่ีสุดในการเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ตรงกับสาขาท่ีเรียน 
รองลงมาเป็นโอกาสในการได้งาน เมื่อนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรให้หน่วยงานและอาจารย์ร่วมกันนิเทศ
และให้ค าแนะน า โดยนักศึกษาคิดว่าการท่ีมีอาจารย์ไปนิเทศท าให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่น ส่วนการเตรียมนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคิดว่า ควรอบรมเพิ่มเติมโดยอาจารย์ของสถาบันมากท่ีสุด นักศึกษาควรได้รับ
การฝึกเพิ่มเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพ นอกจากนั้นอาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นว่าควร
มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสถาบันเพื่อให้ชัดเจนในบทบาทของแต่ละหน่วยงาน และควรมีการนิเทศ
และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ ผู้บริหาร
หน่วยงานให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประสานงานระหว่างสถาบันและหน่วยงานเพื่อให้ทราบจุดประสงค์ว่าต้องการ
ให้หน่วยงานฝึกด้านใดบ้าง  

ขนิษฐา พามาและประสิตา อินทะจันทร์ (2550) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ระบบจัดการติดตาม และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ ถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ 
Apache เป็น Web Server และใช้ภาษา PHP Online  บนอินเตอร์เน็ต ระบบ Offline ผ่านทางไปรษณีย์หรือ
โทรศัพท์ โดยนักเรียน นักศึกษาจะท าการค้นหาและเลือกสถานประกอบการท่ีต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านระบบ Online และติดต่อประสานงานกับครูนิเทศก์ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ 
Online ได้ ส่วนสถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานงานกับครูนิเทศก์
ได้ท้ังระบบ Online และระบบ Offline จากการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ ผลการประเมินพบว่าผู้ใช้งาน
และผู้บริหารมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านการ
จัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในองค์กรได้ค่อนข้างดี 
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นกน้อย สุทธิสนธ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาระบบและวิธีการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยการติดต่อเอง และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตรงกับสาขาท่ีตนเองเรียนมา รูปแบบในการจัดการการบริหารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ ท าสัมมนา 
และเขียนโครงการพิเศษส่งและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ฝึกจ านวน 1 ครั้ง และหน่วยงานท่ีนักศึกษา
ชอบฝึกงานมากท่ีสุดคือ หน่วยงานราชการ และนักศึกษาต้องการท่ีจะท างานในหน่วยงานนั้นเป็นส่วนใหญ่ โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก  

เด่นชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. สภาพปัจจุบันของ
การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤดูร้อนมาก
ท่ีสุด และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นแบบท่ัวไป นักศึกษาส่วนมากจะออกฝึกงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานท่ีต้ังหน่วยงานท่ีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในเขตมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด สถานท่ีฝึกนัก ศึกษาจะหาเอง
ท้ังหมด งานท่ีได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีท้ังตรงและไม่ตรงกับงานสาขาท่ีเรียน อาจารย์นิเทศก์และสถาน
ประกอบการคิดว่านักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกในระดับ ปานกลาง และคณะมีการจัดกิจกรรม
เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 2. ปัญหาของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร รองลงมาคือปัญหาในการเลือกสถานท่ี
ฝึก 3. แนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนมาก ต้องการหาสถานท่ีฝึกเอง 
และต้องการให้มีระบบแจ้งปัญหาในการฝึกไปสู่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางคณะ 
คัดเลือกสถานประกอบการและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อช่วยแนะน านักศึกษา  ควรมีระบบติดต่อ
ประสานงาน และควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา สถานประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะควรคัดเลือกสถานท่ีฝึกงานไว้ให้นักศึกษาเพื่อลดปัญหา
ความเหมาะสมของลักษณะงานกับสาขา ของนักศึกษา ควรมีระบบแจ้งปัญหาและร้องเรียนจากสถานประกอบการ 
และสถานประกอบการควรมีช่องทางในการแจ้งความประสงค์ต้องการนักศึกษาฝึกงาน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
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แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ก าหนดประชากรและการเลือก
กลุ่มตัวอย่างประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนท่ี 3 ปัญหาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

2) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 2 สภาพการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  

3)  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท่ีหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีรับ
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนท่ี 2 
สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตอนท่ี 4 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และส่วนท่ี 
4 ความคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความน่าเช่ือถือได้ 

(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ คือการทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน หลังจากนั้นหาค่าความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ( IOC) มีค่า
เท่ากับ 0.93 

การทดสอบความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cornbrash) ได้ค่าความเช่ือมั่น ของเครื่องมือท่ีระดับ 0.907 ถือว่ายอมรับได้ 
 
ผลการวิจัย 

มีผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังส้ิน 582 คน โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 377 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.8 รองลงมา ผู้บริหารหน่วยงานสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 138 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 และอาจารย์นิเทศ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ข้อมูลนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ส่วนใหญ่ 3 อันดับ
แรกพบว่า เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 รองลงมา สาขาวิชา
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ภาษาญี่ปุุน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และ สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 11.4 ส่วน
ใหญ่เรียนอยู่ภาคปกติ จ านวน 327 คิดเป็นร้อยละ 86.74 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2.51-
3.00 จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 72.94 ส่วน
ใหญ่อายุ อยู่ในระหว่าง 20-22 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการอื่นท่ีไม่ใช่สถานศึกษา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 รองลงมา เป็น
หน่วยงานท่ีเป็นบริษัท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53 รองลงมา สถานศึกษาของรัฐบาล จ านวน 45 คิดเป็น
ร้อยละ 11.94 รองลงมา โรงแรม รีสอร์ท จ านวน 43 คิดเป็นร้อยละ 11.41 รองลงมา สถานศึกษาเอกชน จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 รองลงมา เป็นหน่วยงาน อื่นๆ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.28 รองลงมา เป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.84 รองลงมา เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ (เช่น มทส.) 
จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.31 รองลงมา เป็นโรงงาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.51 และสุดท้าย เป็น
หน่วยงานท่ีเป็นห้างร้าน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39 สถานท่ีต้ังของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน
ใหญ่ต้ังอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 63.93 รองลงมาต้ังอยู่ อ าเภออื่นๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18 รองลงมา ต้ังอยู่จังหวัดอื่นนอกเหนือกรุงเทพมหานครและ
เชียงใหม่ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65 และสุดท้าย สถานท่ีต้ังของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้ังอยู่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 การได้มาของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ 
นักศึกษาติดต่อเอง จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 93.63 รองลงมา หลักสูตรวิชา/อาจารย์จัดหาให้ จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.04 สาเหตุท่ีเลือกสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ท่ีเลือก เนื่องจาก คาดว่าจะได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงสาขาวิชาท่ีเรียน จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมา อยู่ในภูมิล าเนา จ านวน 97 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.9 รองลงมา ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ จ านวน 56 คิดเป็นร้อยละ 14.7 รองลงมา ได้รับ
ค าแนะน าจากญาติหรือคนรู้จักในหน่วยงาน จ านวน 55 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.7 และอื่น จ านวน 20 คิดเป็นร้อย
ละ 5.3 ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นงานธุรการ งานเลขานุการ
และการประสานงาน งานบริหารงานท่ัวไป จัดการเอกสาร เรียนรู้งานของแผนกงานบุคคล ด้านพิมพ์หนังสือ
ราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธ์ งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายส่วนใหญ่มีท้ังตรง
และไม่ตรง จ านวน 198 คิดเป็นร้อยละ 52.51 รองลงมาตอบว่า ตรง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 และ
ตอบว่าไม่ตรง จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.53 เวลาท่ีใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ 
จ านวน 326 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 86.9 รองลงมา สวัสดิการท่ีได้รับจากสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ 
ไม่มี จ านวน 197 คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมา มีอาหารกลางวันให้ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 
รองลงมา ได้รับเงินเดือน จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมา ได้รับเบี้ยรายวัน จ านวน 46 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 12.2 สถานท่ีพักขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านพักหรือหอพักท่ีนักศึกษาเช่าอยู่เอง 
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาเป็นบ้านพักของครอบครัวของตนเอง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.1 รองลงมา บ้านพักหรือหอพักท่ีสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดให้โดยพักฟรี จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4 รองลงมา บ้านพักของญาติ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 รองลงมา หอพักท่ีสถานท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจัดให้โดยเสียค่าเช่า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอื่นๆ จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 5 
การเดินทางจากท่ีพักไปสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ เดินทางโดย รถจักรยานยนต์ จ านวน 307 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.9 รองลงมารถยนต์ส่วนตัว จ านวน 22 คิดเป็นร้อยละ 5.9 รองลงมา รถประจ าทาง จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ โดยการเดิน จ านวน 9 คิดเป็นร้อยละ 2.4 ความพึงพอใจต่อการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงาน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด จ านวน 301 คิดเป็นร้อยละ 79.84 
รองลงมา ด้านค าแนะน าจากบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 288 คิดเป็นร้อยละ 76.39 รองลงมา ด้านค าแนะน า
จากอาจารย์นิเทศ จ านวน 281 คิดเป็นร้อยละ 74.53 รองลงมา ด้านงานท่ีได้รับมอบหมาย จ านวน 272 คิดเป็น
ร้อยละ 72.14 และด้านเวลาท่ีได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน จ านวน 245 คิดเป็น 64.98 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งนักศึกษารุ่นต่อไป ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควร จ านวน 353 คิดเป็นร้อยละ 93.9 และไม่ควรจ านวน 23 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 ปัญหาในการหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 260 คิดเป็นร้อยละ 69 มีปัญหาขาดความรู้เกี่ยวกับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 79 คิดเป็นร้อยละ 21 มีปัญหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ไกล จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 9.5 มี
ปัญหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ จ านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีปัญหาเสีย
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสูง จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3.2 รองลงมา มีปัญหาหน่วยงานท่ีติดต่อไม่รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 2.7 ปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มี
ปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 211 คิดเป็นร้อยละ 57.2 และรองลงมา มีปัญหาในขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อเสนอแนะควรเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรพิจารณาส่ิงใดมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ 
พบว่า ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน มากท่ีสุด จ านวน 294 คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมา โอกาสในการได้งาน จ านวน 
264 คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา เดินทางสะดวก จ านวน 143 คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน / สถานท่ีฝึก จ านวน 71 คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมา ใกล้ภูมิล าเนา จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 
16.7 รองลงมา เป็นหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชานั้น ๆ จ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 14.1 และอื่นๆ  
ข้อเสนอแนะการหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมด าเนินการอย่างไร ส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษาจัดหา
และติดต่อหน่วยงาน จ านวน 255 คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมา สถาบัน/โปรแกรมจัดหาช่ือหน่วยงาน และให้
นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานเอง จ านวน 150 คิดเป็นร้อยละ 39.8 และอื่นๆ เช่น การได้รับการพูดคุยกับอาจารย์ท่ี
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ปรึกษา เพื่อแนะแนวทางในการหาสถานท่ีฝึกงานให้ตรงต่อบุคลิก ข้อเสนอแนะการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่คณะ/หลักสูตรวิชาจัดให้ พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า เพียงพอ จ านวน 358 คิดเป็นร้อย
ละ 94.9 และรองลงมา ไม่เพียงพอ จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 5 ข้อเสนอแนะวิธีเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ท่ีสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ศึกษาดูงาน จ านวน 265 คิด
เป็นร้อยละ 70.3 รองลงมา อบรมเพิ่มเติมโดยอาจารย์ของสถาบัน จ านวน 226 คิดเป็นร้อยละ 59.9 และรองลงมา 
อบรมเพิ่มเติมโดยวิทยากรภายนอก จ านวน 170 คิดเป็นร้อยละ 45.1   

ข้อมูลอาจารย์นิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ส่วนใหญ่ เพศหญิง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.7 รองลงมา เพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ไม่ตอบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 วุฒิสูงสุด 
พบว่า ส่วนใหญ่ ปริญญาโท จ านวน 53  คิดเป็นร้อยละ 79.1 รองลงมา ปริญญาเอก จ านวน 14 คิดเป็นร้อยละ 
20.9  ประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา มากกว่า 
11 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา 7-8 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 รองลงมา 5-6 ปี 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 รองลงมา 9-10 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 รองลงมา 0-2 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9 และล าดับสุดท้าย มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา 3-4 ปี จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ประสบการณ์ในการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการ
นิเทศการฝึกงานนักศึกษา มากท่ีสุด 5-6 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 รองลงมา มากกว่า 11 ปีขึ้นไป 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 รองลงมา 0-2 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 รองลงมา 7-8 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 รองลงมา 3-4 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 รองลงมา 9-10 ปี จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 เคยสอนรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ เคย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
และไม่เคย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  ลักษณะของ
หน่วยงานท่ีท่านไปนิเทศนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ หน่วยราชการอื่นท่ีไม่ใช่สถานศึกษาจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 62.1 รองลงมา บริษัท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา สถานศึกษาของรัฐบาล จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมา ห้างร้าน และ โรงแรม อย่างละ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา สถานศึกษาเอกชน จ านวน 15 คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 รองลงมา หน่วยงานในก ากับของรัฐ (เช่น มทส.) จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 รองลงมา ธนาคาร 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างละ  จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3 และรองลงมา สนามกอล์ฟ NGO และสายการบิน อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 สถานท่ีต้ัง
ของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ท่านไปนิเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 60 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 89.6 รองลงมา อ าเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา จังหวัดอื่น
นอกเหนือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และสุดท้าย กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 การได้มาของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  34 พบว่า ส่วนใหญ่ นักศึกษา
ติดต่อเอง จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา สาขาวิชา/คณะ/สถาบันท าหนังสือติดต่อ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.7 รองลงมา อาจารย์เป็นผู้ติดต่อ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ลักษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ เป็นงานธุรการ ได้แก่ การเตรียมประชุมจัดท ารายงาน 
งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร จ านวน 27 คน รองลงมา เป็นงานงานด้านโรงแรม เช่น พนักงาน
ต้อนรับ งานเสริ์ฟอาหาร งานลูกค้าสัมพันธ์ และการเขียนโปรแกรมการท่องเท่ียว รับจองทัวร์ จ านวน 15 คน เป็น
งานอื่นๆ ตามล าดับ งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายตรงกับโปรแกรมวิชาของนักศึกษาหรือไม่ ส่วนมากมีความ
คิดเห็นว่า งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย มีท้ังตรงและไม่ตรง กับโปรแกรมวิชาของนักศึกษา จ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย ตรง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ปริมาณงาน
ท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างไร ส่วนมากมีความคิดเห็นว่า ปริมาณงานท่ี
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีปริมาณพอดี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 91 
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก  อาจารย์นิเทศก์มี
ความพึงพอใจต่อผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอยู่ในระดับมากส่วนมากมีความคิดเห็นว่า สถาบัน
ควรส่งนักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน การหาสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา โปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาเพียงพอส าหรับการไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่พบว่า เพียงพอ ส่วนใหญ่พบว่า การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่กับสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่พบว่า การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาท่ีสาขาวิชา/หลักสูตร ด าเนินการอยู่ขณะนี้เหมาะสม ส่วนใหญ่ พบว่า การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาควรเป็น การประเมินร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอาจารย์นิเทศ  

ปัญหาและข้อเสนอเพิ่มเติม อาจารย์นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 1) ควรเพิ่มทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษามากขึ้น 2) ภาควิชาควรพิจารณาตารางสอนให้อาจารย์นิเทศก์ว่าโดยให้ไปนิเทศ
ในช่วงท่ีไม่มีการสอน 3) ในคู่มือฝึกประสบการณ์ควรมีการปรับปรุงให้มีหัวข้อดังนี้ สรุปผลท่ีได้รับหรือ ทักษะการ
เรียนรู้ในแต่ละวัน ปัญหาอุปสรรค การท างานหรือข้อเสนอแนะ 4) ควรส่งข้อก าหนดและเกณฑ์การประเมินท่ี
ปรากฏในเล่มคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปให้หน่วยฝึกงานของนักศึกษาด้วย 5) ควรมีการจัดประชุมอาจารย์
นิเทศเพื่อสรุปผลสะท้อนกลับจากการนิเทศ เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ทันกับช่วงเวลาฝึกงานและการท าประกันคุณภาพของหลักสูตร 6) อยากให้สถาบันตระหนักถึงความส าคัญของการ
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้มากขึ้น และเอื้อความสะดวกให้อาจารย์นิเทศเพื่อการออกไปนิเทศได้อย่าง
เต็มท่ี ท้ังภาระงาน การเดินทางอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ7) ควรให้นักศึกษาทราบข้อจ ากัดของตนเองก่อนเลือก
สถานท่ีฝึกงานท่ีตรงกับความรู้ความสามารถของตน  

ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีลักษณะของหน่วยงาน เป็นหน่วยราชการอื่นท่ีมิใช่สถานศึกษา จ านวน 54 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 39.1 รองลงมา เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล และ สถานศึกษาของเอกชน เท่ากันท่ีอย่างละ จ านวน 16 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.6 รองลงมา เป็นโรงแรม จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.1 รองลงมา เป็นบริษัท 
จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 8.7 รองลงมา เป็น หน่วยงานในก ากับของรัฐ (เช่น มทส.) โรงงาน ห้างร้าน อย่างละ 1 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 และอื่นๆ ดังนี้ กิจการส่วนตัว 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.2 องค์กรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ) 5 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.6 ธุรกิจการบิน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 โรงพยาบาล 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.4 และ 
โรงเรียนสอนดนตรี ร้านขายเครื่องดนตรี โรงเรียนสอนท าอาหาร เท่ากันท่ีอย่างละ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 และ
มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.2 สถานท่ีต้ังของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน
ใหญ่ต้ังอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาต้ังอยู่ อ าเภออื่นๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมา ต้ังอยู่จังหวัดอื่นนอกเหนือกรุงเทพมหานครและ
เชียงใหม่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และสุดท้าย สถานท่ีต้ังของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้ังอยู่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9  

สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การได้มาของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน
ใหญ่ พบว่า นักศึกษาติดต่อเอง  จ านวน 119  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  87.5  รองลงมา  โปรแกรมวิชา/คณะ/
มหาวิทยาลัยท าหนังสือติดต่อ จ านวน 25 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 18.4 รองลงมา อาจารย์เป็นผู้ติดต่อ จ านวน 3 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 2.2 และอื่นๆ บริษัทติดต่อไปทางคณะ จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 ในการรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารหน่วยงานส่วนใหญ่ต้องให้นักศึกษามาติดต่อเอง จ านวน 81 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
59.6 รองลงมา โปรแกรมวิชา/คณะ/มหาวิทยาท าหนังสือติดต่อ จ านวน 64 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 47.1  
รองลงมา อาจารย์เป็นผู้ติดต่อ จ านวน 16 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ อื่นๆ ได้ทุกช่องทางข้างต้น จ านวน 5 

ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.6 สาเหตุท่ีผู้บริหารหน่วยงานรับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน พบว่า 
ส่วนใหญ่ ต้องการคนมาช่วยพนักงานในหน่วยงาน จ านวน 55 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมา เคยรับ
นักศึกษารุ่นก่อนนี้แล้วพอใจ จ านวน 52 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา รู้จักกับนักศึกษา / พ่อแม่ / ญาติ 
จ านวน 13 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 9.6 รองลงมา รู้จักกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย / โปรแกรมวิชา จ านวน 9 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 6.6  และอื่นๆ จ านวน 21 ค าตอบ ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมายงานให้นักศึกษาท าขณะ
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยค านึงถึง ส่วนใหญ่ พบว่า ตรงกับโปรแกรมวิชา จ านวน 60 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 
44.1 รองลงมา ตรงกับความต้องการในหน่วยงานของท่าน จ านวน 58 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมา ท า
ตามค าแนะน าของอาจารย์ / โปรแกรมวิชา / สถาบัน จ านวน 7 คิดเป็นร้อยละ 5.1 และอื่นๆ จ านวน 8 ค าตอบ 
งานท่ีผู้บริหารหน่วยงานมอบหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า มีท้ังตรงและไม่ตรง จ านวน 89 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 64.5 
รองลงมา ตรง จ านวน 46 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมา ไม่ตรง จ านวน 2 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 1.5  
และ ไม่ตอบ จ านวน 1 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.7 เวลาท่ีใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ วันจันทร์-
วันศุกร์ จ านวน 117 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมา วันเสาร์ จ านวน 24 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 17.8 
รองลงมา วันอาทิตย์ จ านวน 13 ค าตอบ และอื่นๆ  เช่น ทุกวันยกเว้นวันจันทร์, วันจันทร์-วันเสาร์, ท างาน 6 วัน
ต่อสัปดาห์, ตามตารางงานท่ีก าหนด, ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ จ านวน 27 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.9 
สวัสดิการท่ีหน่วยงานจัดให้ในขณะท่ีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ ไม่มี จ านวน 69 ค าตอบ คิดเป็น
ร้อยละ 51.1 รองลงมา อาหารกลางวัน จ านวน 42 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา เงินเดือน จ านวน 15 
ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.1 รองลงมา ท่ีพัก จ านวน 11 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.1 รองลงมาเบี้ยเล้ียงรายวัน 
จ านวน 5 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ สวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ,  เบี้ยเล้ียงงานนอกสถานท่ี, 
สวัสดิการคูปอง, ยูนิฟอร์มและบัตรรับประทานอาหารหลังฝึกงานเสร็จ จ านวน 18 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 12.6  
ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้รับการนิเทศในรูปแบบ ส่วนใหญ่ นิเทศร่วมกันโดยบุคลากรในหน่วยงานและอาจารย์
จากสถาบัน จ านวน 60 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา นิเทศโดยอาจารย์จากสถาบัน จ านวน 50 ค าตอบ 
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมา นิเทศโดยบุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 36 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 26.7 และอื่นๆ 
วันท่ีอาจารย์มานิเทศ ตรงกับวันหยุดของนักศึกษาเลยไม่ได้นิเทศ จ านวน 1 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.7 นักศึกษา
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก  ผู้บริหาร
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รุ่นต่อไป เพื่อฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานอีก  

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารหน่วยงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก มี
ค่าเฉล่ียรวม   ̅  = 4.04  หากพิจารณาตามด้านต่างๆ พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.36 รองลงมา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 4.11 รองลงมา ด้านความรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.02 
รองลงมา ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉล่ีย 3.86 และด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและ
เทคโนโลยี มีค่าเฉล่ีย 3.86 

ผู้บริหารหน่วยงานมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) อยากให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานให้มากขึ้น
และมีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าท่ีจะแสดงออก 2) อยากให้อาจารย์นิเทศควรมาติดตามนักศึกษาท่ีออกฝึกตาม
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หน่วยฝึกอย่างสม่ าเสมอ เป็นท่ีปรึกษาให้หน่วยฝึก และอยากให้อาจารย์มานิเทศงาน อย่ างน้อย 1-2 ครั้ง 3) 
นักศึกษาควรหมั่นศึกษาการใช้ภาษาทางราชการให้มากขึ้น ควรมีความรู้ด้านสารบรรณ งานธุรการ 4) นักศึกษา
ควรหมั่นศึกษาและฝึกปฏิบัติการ Microsoft Excel Microsoft Word เพิ่มขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการ
ท างานในอนาคตต่อไป 5) ระยะเวลาฝึกงานน้อยเกินไป เห็นควรให้ระยะเวลาการฝึกงานมากกว่า 90 วันขึ้นไปเพื่อ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกให้ครบ 6) ควรมีคอร์สอบรมเสริมบุคลิกภาพและทัศนคติในการท างานก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7) อยากให้นักศึกษามีช่วงเวลาฝึกงาน แบบคละช่วงเวลา เพราะบางเดือนมาขอ
ฝึกงานหลายสิบคน บางเดือนไม่มีเลย  8) ทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีการตรวจสอบสถานท่ีฝึกงานก่อน ว่าตรงกับ
สาขาวิชาท่ี นักศึกษาเรียนหรือไม่ ให้ได้ใช้ประสบการณ์อย่างเต็มท่ีเน้นเมืองใหญ่ท่ีมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเยอะๆ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ส่วนมากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานท่ี เป็นหน่วยงานราชการอื่นท่ีไม่ใช่สถานศึกษา  ซึ่ง
สถานท่ีต้ังของสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกันสอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา และเหตุผลในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ีนักศึกษาส่วนมากเลือกเพราะคาดว่าจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียน 
นอกจากนั้นยังค านึงถึงการอยู่ในภูมิล าเนาด้วย ท าให้นักศึกษาส่วนมากเลือกสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่าย และอาจารย์นิเทศสามารถไปติดตามนิเทศ
ได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกิจ วิทยาศิลป์ (2550) และ นกน้อย สุทธิสนธ์ (2550) ซึ่งพบว่า ส่วน
ใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาติดต่อเอง แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีนักศึกษาบางสาขาวิชาท่ีมี
ความต้องการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัดแต่มีข้อจ ากัดท่ีอาจารย์นิเทศก์บางสาขาวิชาไม่อนุญาตให้
ไปฝึกงานในสถานท่ีไกลๆ ได้เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศก์นักศึกษา สถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เหล่านี้ส่วนมากได้มาโดยนักศึกษาติดต่อเอง ในเรื่องนี้อาจารย์นิเทศก์ได้เสนอแนะในการแก้ปัญหาในการหาสถานท่ี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ควรมีการต้ังคณะกรรมการร่วมพิจารณาตามความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและบุคลิกของนักศึกษา คณาจารย์ในสาขาวิชาควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาสถานประกอบการท่ี
นักศึกษาจะเลือกไปฝึกงาน ควรจัดประชุมสัมมนาระหว่างหัวหน้าสถานประกอบการ พี่เล้ียง และอาจารย์นิเทศ 
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ท าความเข้าใจและออกแนวปฏิบัติร่วมกัน และมหาวิทยาลัยน่าจะมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนให้นักศึกษาท่ี
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างหรือระเบียบต่างๆ รองรับให้ปฏิบัติตาม  

2. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารหน่วยงานส่วนมากมีการ
รับรู้ตรงกันว่า งานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าขณะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีท้ังตรงและไม่ตรงกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน ลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายงาน ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับงานธุรการ งานด้านการโรงแรม โดยเป็น
ลักษณะงานภาคสนามและภาคส านักงาน ปริมาณงานท่ีนักศึกษาได้รับ มีความพอดี ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานส่วนมาก
ระบุว่า ในการมอบหมายงานให้นักศึกษาท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค านึงถึงความตรงกับโปรแกรมวิชาของ
นักศึกษา และความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่นชัย สมปอง (2555) และนก
น้อย สุทธิสนธ์ (2550)  ซึ่งพบว่า งานท่ีได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีท้ังตรงและไม่ตรงกับงานสาขาท่ีเรียน  

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความ
คิดเห็นว่าในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ควรเป็นการประเมินร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ นอกจากนั้นผู้บริหารหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การนิเทศร่วมกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและอาจารย์จากสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมวล ตัน
ยะ (2543) ท่ีพบว่า อาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารหน่วยงานท่ีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเป็น
การประเมินร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ และจากการศึกษาพบว่า การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการประเมินผลตามแบบฟอร์มแบบประเมินท่ีคณะได้ส่งให้นักศึกษาน าไปยื่นไปพร้อมกับ
หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อนักศึกษาฝึกงานเสร็จส้ินตามก าหนดแล้ว หัวหน้า
สถานประกอบจะเป็นผู้ประเมินผล โดยท าการส่งผลการประเมินการฝึกงานกลับมาให้คณะ โดยวิธีต่างๆ ดังนี้  1. 
สถานประกอบการฝากนักศึกษาน ากลับมาให้คณะ 2. สถานประกอบการส่งกลับมาทางคณะโดยทางไปรษณีย์ 3. 
สถานประกอบการส่งกลับมาคณะโดยทางโทรสาร เจ้าหน้าท่ีคณะท าการรวบรวม ตามท่ี 1 -3 ดังกล่าว แล้วจัดส่ง
ให้แต่ละภาควิชา/หลักสูตร แต่ละภาควิชา/หลักสูตรส่งต่อให้อาจารย์นิเทศก์ผู้รับผิดชอบรายวิชาท าการรวบรวม
คะแนน จากกระบวนการดังกล่าวนี้ อาจจะท าให้เกิดปัญหาในการรวบรวมคะแนนผลการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเกิดความล่าช้าและแบบฟอร์มการประเมินผลอาจเกิดการสูญหายระหว่างทางได้ ซึ่งหากคณะ
มีระบบจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะสามารถลดปัญหาในการติดตามผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา พามาและประสิตา อินทะจันทร์ 
(2550) ศึกษาเรื่อง ระบบจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพข องนักเรียนนักศึกษา 
กรณีศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก พบว่า ระบบจัดการติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนี้ ถูกพัฒนาโดยใช้โปรแกรมในรูปแบบของ Web Application โดยใช้ Apache เป็น Web Server และใช้
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ภาษา PHP Online บนอินเตอร์เน็ต ระบบ Offline ผ่านทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์ โดยนักเรียน นักศึกษาจะท า
การค้นหาและเลือกสถานประกอบการท่ีต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ Online และติดต่อ
ประสานงานกับครูนิเทศก์ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ Online ได้ ส่วนสถานประกอบการ
สามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานงานกับครูนิเทศก์ได้ท้ังระบบ Online และระบบ 
Offline จากการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ค่าความคิดเห็น 4 ด้าน คือ (1) ด้าน Functional 
Requirement Test (2) ด้าน Functional Test (3) ด้าน Usability Test, และ (4) ด้าน Security Test ผลการ
ประเมินพบว่าผู้ใช้งานและผู้บริหารมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โปรแกรมนี้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน นักศึกษาในองค์กร
ได้ค่อนข้างดี 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการท่ีจะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เข้าใจถึง
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา รายละเอียดของงานท่ีนักศึกษาควรได้ฝึกปฏิบัติ รวมท้ังการ
ช่วยเหลือ แนะน า และประเมินผลการฝึกประสบการณ์นักศึกษาด้วย 

2. นักศึกษาท่ีไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนควรได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ของแต่ละ
หลักสูตร โดยมีจ านวนครั้งในการนิเทศขั้นต่ าตามท่ีคณะก าหนดไว้ในคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแล้ว 
เพื่อให้หน่วยงานและนักศึกษาไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกทอดท้ิงจากแต่ละภาควิชา/หลักสูตร 

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ ควรจัดท าระบบ ติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์เพื่อลดปัญหาในการติดตามการจัดส่งแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

4. คณะควรจัดโครงการสัมมนาระหว่างอาจารย์นิเทศนักศึกษาของแต่ละภาควิชา/หลักสูตรกับหัวหน้า
หน่วยฝึกท่ีรับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและทราบความต้องการปัจจุบันของสถานประกอบการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ รอง
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ศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์  อัจฉริยมนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวีร์ ชัยอมร
ไพศาล ท่ีให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม รวมท้ังและผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีให้การส่งเสริม สนับสนุน และเป็นก าลังใจ 
ในการจัดท าการวิจัย ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีให้ความอนุเคราะห์การ
ประสานงานและการด าเนินการด้านเอกสารให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีให้ชีวิตอันมีค่า ให้การศึกษาและทุกส่ิงแก่ผู้วิจัย และคอยส่งเสริม
เป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมาจนประสบความส าเร็จในชีวิต 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ท่ี
เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ 
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความต้ังใจ 
และการใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

An Application of the UTAU in Studying Intention  
and Use of Mobile Apps for Ordering Foods of Consumers in Bangkok  

 
ธาวินี จันทร์คง1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยพงศ์ เท่ียงธรรม2 

Thawinee Junkong Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความต้ังใจใช้ และ
การใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นผลจากความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และเงื่อนไขอ านวยความสะดวก โดยวิธีการ
ส ารวจเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ี
เคยใช้โมบายแอพเพื่อส่ังอาหารจ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความ
คาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม ส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจ
ใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร และยังพบว่าความต้ังใจใช้ส่งผลทางบวกต่อการใช้งานโมบายแอพส าหรับการ
ส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยี ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม   ความ
คาดหมายในความพยายาม การใช้โมบายแอพ 

 
 
 

                                                             
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to apply the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
(UTAUT) in studying intention and use of mobile apps for ordering foods of consumers in 
Bangkok which were affected by performance expectancy, effort expectancy, social influence 
and facilitating conditions. Quantitative research, a survey approach was applied and a close-
ended questionnaire was used as the tool in collecting data from consumers in Bangkok who 
had ever used a mobile app for ordering foods Statistics used in analyzing data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regressions at .05 significance level. 
 The results showed that the majority of participants were female with 31-40 years of 
age. They completed bachelor’s degrees, worked in private companies, and earned average 
monthly incomes ranged 25,001 – 35,000 baht. The results of hypothesis testing reveal that the 
factors positively affecting behavioral intention of mobile apps for ordering foods of consumers 
in Bangkok are performance expectancy, effort expectancy, and social influence, and the 
behavioral intention positively affected the use of mobile apps for ordering foods of consumers 
in Bangkok.  
 
Keywords: The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), performance 
expectancy, social influence, effort expectancy, use of mobile apps 
 
บทน า 

ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559-มีนาคม พ.ศ. 2560 มีจ านวนร้านอาหารจดทะเบียนใหม่มากกว่า 1,700 
ธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ท้ังเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ของผู้บริโภค รสนิยม
การบริโภคอาหารที่ต้องการความหลากหลายของผู้บริโภค และจ านวนนักท่องเท่ียวท่ียังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจร้านอาหารยังมีความน่าสนใจ และในขณะเดียวกันก็มีการ
แข่งขันท่ีสูงโดยท่ีในปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
จ านวนประชากรท้ังหมด และมีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจ านวน 41 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 60 และผู้ใช้สมาร์ทโฟนใช้เวลาโดยเฉล่ีย 230 นาที หรือเกือบส่ีช่ัวโมงต่อวัน  (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) จึง
กล่าวได้ว่าสมาร์ทโฟนนั้นท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ธุรกิจให้บริการจัดส่ง
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อาหารโดยเรียกใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน หรือการเพิ่มบริการส่งอาหารของร้านอาหารเป็นธุรกิจใหม่ท่ีเกิดจ้ึนและ
มีอการขยายตัว เนื่องจากสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจอาหารและภัตราคาร และการขยายตัวของการใช้สมาร์โฟน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมท่ีมีเวลาจ ากัด เนื่องจาก ต้องการความสะดวกสบาย สะดวกรวดเร็ว และ
หลีกเล่ียงการเดินทางไปในย่านท่ีมีจราจรติดขัด ในด้านผู้ประกอบการ การน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ
ร้านอาหาร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น บริการจัดส่ง
อาหารผ่านโมบายแอพของสมาร์โฟนจึงมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) การใช้
โมบายแอพในการโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารยังคงเป็นเรื่องใหม่ และหากไม่นับกลุ่มผู้บริโภคท่ีน าสมัยในการ
ใช้เทคโนโลยีแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่ายังคงอยู่ในขั้นสร้างให้เกิดการยอมรับกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ งานวิจัยบางช้ิน
มีการศึกษาและค้นพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของผู้บริโภคนั้น มาจากปัจจัยด้านความสะดวกในการท างาน
หรือสอดคล้องการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Zhou, 2010) และความคาดหมายด้านประสิทธิภาพการส่ังอาหาร 
อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอ านวยความสะดวก และทัศนคติ มีผลต่อความต้ังใจใช้เทคโนโลยีใหม่ (Kim, Shin & 
Lee, 2009) ซึ่งส่วนใหญ่ของการศึกษาประยุกต์มาจากทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยี (Venkatesh, Morris 
Davis & Davis, 2003) อย่างไรก็ตามการศึกษาในบริบทประเทศไทยและเจาะจงเรื่องการใช้โมบายแอพส าหรับ
การส่ังอาหารยังคงมีอยู่น้อย  
 จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา
การประยุกต์ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาการใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพล
ทางสังคม เงื่อนไขอ านวยความสะดวก ความต้ังใจใช้งาน และการใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาท่ีผู้ประกอบการหรือผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการสร้างให้โมบายแอพส าหรับ
การส่ังอาหารได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความคาดหมายด้านประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความคาดหมายในความพยายามท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางสังคมท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาเงื่อนไขอ านวยความสะดวกท่ีส่งผลต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาความต้ังใจใช้งานท่ีมีผลต่อการใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การประยุกต์ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาการใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตประชากรท่ีศึกษาคือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้โมบายแอพ
ส าหรับการส่ังอาหารซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนได้จากการสุ่มแบบสะดวกในย่าน
ร้านค้าต่างๆ ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระได้แก่ ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายใน
ความพยายาม อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามได้แก่ ความต้ังใจใช้ และการใช้งานโม
บายแอพส าหรับการส่ังอาหาร การวิจัยนี้มีขอบเขตช่วงเวลาท่ีศึกษาคือ การศึกษาวิจัยนี้ เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การประยุกต์ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีเพื่อศึกษาการใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานการวิจัยดังนี ้

H1 ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

H2 ความคาดหมายในความพยายามส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

H3 อิทธิพลทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

H4 เงื่อนไขอ านวยความสะดวกส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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H5 ความต้ังใจใช้งานส่งผลทางบวกต่อการใช้งานโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีการโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหาร ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการเปิดตารางของ Yamane (1967) ท่ีจ านวนประชากร
มากกว่า 100,000 คนถึงอนันต์ (Infinite) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ีระดับร้อย
ละ ±5 ด้านการเลือกตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

เคร่ืองมือที่ใช้และการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ท่ีใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติและอันตรภาค 5 ระดับตามวิธี
ของลิเคิร์ต ค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธี IOC (Item-
Object Congruence) โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนเป็นผู้ประเมินด้านความเท่ียง (Reliability) ประเมินโดยใช้
ค่าอัลฟุาของครอนบัค โดยค านวณค่าความเท่ียงของแบบสอบถามแต่ละส่วนได้ค่า .701-.855 ซึ่งทุกค่าไม่น้อยกว่า 
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.700 รายละเอียดดังตารางท่ี 1 จึงสรุปว่าเครื่องมือวัดมีคุณภาพสูงสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ (Cronbach & Meehl, 
1955) 
 
ตารางท่ี 1: ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (n=30, n=400) 

มิติการวัด ค่าความเช่ือมั่น 
n=30 n=400 

ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ .804 .823 
ความคาดหมายในความพยายาม .844 .825 
อิทธิพลทางสังคม .855 .789 
เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก .823 .811 
ความต้ังใจใช้โมบายแอพ .820 .819 
การใช้โมบายแอพ .839 .701 

ค่าความเช่ือมั่นรวม .925 .875 
 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ ด้วยสถิติ
เชิงอ้างอิง ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ท่ีระดับนัยส าคัญ .05 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถิติท่ี
น ามาใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี (จ านวน) และค่าร้อยละ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 
ราย คิดเป็นร้อยละ 55.4 กลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีอายุ 21-30 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 กลุ่มใหญ่ท่ีสุดเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าตัวแปรอิสระ  ได้แก่ ความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และเงื่อไนขการอ านวยความสะดวกทุกตัวมี
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ค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.18-3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง .773-.831 แปลความหมายได้ในระดับปานกลาง
ทุกตัว ส่วนตัวแปรความต้ังใจใช้โมบายแอพมีค่าเฉล่ีย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .773 อยู่ในระดับปานกลาง 
และการใช้โมบายแอพมีค่าเฉล่ีย 3.17 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .870 แปลความหมายได้ในระดับปานกลาง  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ พบว่า ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Sig. = 0.000) 
ความคาดหมายในความพยายาม (Sig. = 0.039) และอิทธิพลทางสังคม (Sig. = 0.001) ส่งผลต่อความต้ังใจใช้โม
บายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยท่ีความ
คาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Beta  = 0.348) มีผลต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม (Beta  = 0.304) และความคาดหมายในความ
พยายาม (Beta  = 0.247) ตามล าดับ ส่วนเงื่อนไขอ านวยความสะดวก (Sig. = 0.959) ไม่ส่งผลต่อความต้ังใจใช้โม
บายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = 0.609) พบว่า ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ 
ความคาดหมายในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคมร่วมกันอธิบายความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ัง
อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60.9 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 39.1 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ  
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความต้ังใจใช้งาน (Sig. = 0.000) ส่งผลต่อการใช้งานโม
บายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = 0.484) พบว่า ความต้ังใจใช้งาน ส่งผลต่อการใช้
งานโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 48.4 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 51.6 
มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ  
 
สรุปผล 
 ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพส่งผลทางบวากต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การใช้
บริการโมบายแอพพลิเคช่ันในการส่ังอาหารท าให้ผู้บริโภคสามารถส่ังอาหารได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีเวลาในการท างานหรือกิจกรรมอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับนัตติยา ภู่
สละ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง ความคาดหมายในการส่งมอบท่ีรวดเร็ว ประสบการณ์การใช้
บริการ ความคาดหมายในประสิทธิภาพ ความกังวลต่อเทคโนโลยี การใช้งานจริง และความน่าเช่ือถือท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหมายใน
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การส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้บริการ ความคาดหมายในประสิทธิภาพ การใช้งานจริง และความ
น่าเช่ือถือส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภค 
 ความคาดหมายในความพยายามส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมี
ประสบการณ์ในการใช้บริการส่ังอาหารผ่านแอพพลิเคช่ันผ่านแอพพลิเคช่ัน ได้แก่  Food Panda, Uber Eats, 
EatRanger และ Zab Delivery มีความเห็นว่าการเรียนรู้วิธีการโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารเป็นเรื่องง่าย การ
เข้าใช้งานโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารสามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพรชนก พลาบูลย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ท่ีศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อความต้ังใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย และพบว่า ปัจจัยความคาดหมายในการใช้งาน
หรือความพยายามในการใช้งาน ความกังวล และคุณค่าด้านราคาไม่ส่งผลต่อความต้ังใจของประชาชนในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 
 อิทธิพลทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้
บริการโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารพลิเคช่ันเป็นเรื่องทันสมัยและท าให้ดูเป็นมืออาชีพ รวมถึงบุคคลใกล้ชิด 
เพื่อน และครอบครัวของผู้บริโภคเห็นคุณค่าการใช้บริการโมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารพลิเคช่ัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Sim, Tan, Wong, Ooi, & Hew (2014) ท่ีกล่าวว่า บริบททางสังคมส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลหรือมุมมองหรือการกระท าของบุคคลท่ีปฎิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบางอย่างตาม
ความรู้สึกในเชิงบวกของบรรทัดฐาน เช่น ความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ท่ี
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อความต้ังใจใช้งานแอปพลิเคชัน  Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนใน 
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด  
 ความต้ังใจใช้ส่งผลทางบวกต่อการใช้งานโมบายแอพส ารับการส่ังอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราการท่ีผู้บริโภคมีความสนใจหรือมีความต้ังใจในการใช้บริการส่ัง
อาหารผ่านโมบายแอพ ท าให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันส่ังอาหารในการค้นหาเมนูอาหารท่ีต้องการ หรือ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในการส่ังอาหารผ่านโมบายแอพ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานโมบายแอพในการส่ัง
อาหารของผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอิสเรศ ศักด์ิวีระเดชกุล และนิตนา ฐานิ
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ตธนกร (2560) ท่ีพบว่า ความต้ังใจใช้งานมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการจองท่ีพักผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยท่ีพบว่าความคาดหมายด้านประสิทธภาพของโมบายแอพ และอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความ
ต้ังใจใช้โมบายแอพส าหรับการส่ังอาหารมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้พัฒนามุ่งการส่ือสารเพื่อสร้างการยอมรับและ
ใช้งานโมบายแอพไปในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานท่ีสูงของโมบายแอพ การใช้โมบายแอพท าให้ได้รับความ
สะดวกสบาย สามารถท ากิจกรรมหรืองานอื่นในชีวิตประจ าวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรส่ือสารว่าการใช้
โมบายแอพนี้ช่วยให้เกิดความสนใจและเป็นท่ียอมรับจากสังคมรอบตัว นอกจากนี้ยังอาจท ารายการส่งเสริม
การตลาดเพื่อการใช้โมบายแอพในลักษณะกลุ่มสังคมของผู้ใช้ เช่น การมีส่วนลด แลก แจกของก านัลหากผู้ใช้ส่ัง
อาหารในปริมาณท่ีมากส าหรับหลายๆ การทานท้ังกลุ่มหลายๆ คนพร้อมๆ กัน เพื่อกระตุ้นการยอมรับทางสังคม
จากการใช้โมบายแอพได้ตรงยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้ท าวิจัยในกลุ่มผู้บริโภคในพื้นท่ีวิจัยท่ีแตกต่างกัน เช่น ในจังหวัด
อื่นหรือภูมิภาคท่ีแตกต่างกัน เพื่อน าผลวิจัยมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้โดยอาจเพิ่มการศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรอื่น เช่น วัฒนธรรมย่อยในภูมิภาคท่ีต่างกันในประเทศไทย เพื่อให้เข้าใจการรับและใช้เทคโนโลยีโมบายแอ
พของผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น. 
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การศึกษาออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
A study of design and build an automatic Robotics arm small. 

 
มานะ ทะนะอ้น1, ธีรพล ค ามาต๊ะ1, จันท์ธวัชณ์ พิณพาทย์1 และไพรัตน ์ขวัญวารี1 

Mana Thanaon1*, Theeraphon cummata1, Janthawat pinphat1, and Pairat Khunavaree1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก โดยใช้โมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
Atmega 328 เป็นตัวควบคุมการท างาน แขนกลท่ีสร้างเป็นการจ าลองแขนกลขนาดเล็กท่ีสามารถหยิบจับช้ินงาน
ขนาดเล็กประเภท ทรงกลม ไม่เกิน  0.030 kg. ซึ่งแขนกลท าจากแผ่นอะลูมิเนียมหนา  1มิลลิเมตร . แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน คือ  ไหล่, ข้อศอก, ข้อมือ และมือจับ ใช้ Servo motor เป็นต้นก าลังในการขับช้ินส่วนแขนกลท างานตาม
ค าส่ังโมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Atmega 328 การท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก สามารถเลือก
ท างานได้ 2 ระบบ คือ อัตโนมัติ และ กึ่งอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขท่ีโปรแกรมก าหนด 

ผลการทดสอบแขนกอัตโนมัติโดยให้แขนกลหยิบจับช้ินงาน คือ อุปกรณ์ประเภท ทรงกลม น้ าหนัก 0.015 
kg. จ านวน 4 ครั้ง ผลปรากฏว่าสามารถหยิบจับอุปกรณ์ทรงกลม ตามต าแหน่งได้ทุกครั้ง และต าแหน่งการวางของ
แขนกลสามารถจับวางช้ินงานได้ตรงต าแหน่ง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยท่ีต้ังไว้ 

 
ค าส าคัญ : แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Abstract  
           This paper presents the design and build a small robot automation by using the Arduino 
Atmega 328 is the controller. The mechanical arm is a miniature mechanical arm that can hold 
small pieces of spherical shape up to 0.030 kilograms .The mechanical arm is made of 1 
millimeter thick aluminum sheet, divided into 4 parts: shoulder, elbow, wrist and handle. Servo 
motors are used as driving force  for driving mechanical parts according to the instruction of the 
                                                             
1 อาจารย์และนักศึกษา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน  ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000   โทร  055-511-962   E-mail: 
thanaon1983@gmail.com 
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controller. The machine can be operated automatically and semi-automatic according to the 
conditions set by the program. 
 Automatic arm testing pick up the work piece, were spherical, weighing    0.015 kilograms 
4 times. The result is that the arm can be pick up spherical piece    at any time and the position 
of the arm can be placed work piece in the position according to of the research objectives. 
  
Keywords: automatic Robotics arm small, microcontroller. 
 
บทน า 

ระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้แรงมนุษย์ในการผลิต มักส้ินเปลืองค่าแรงและหาคนยาก 
มักประสบปัญหาด้านตัวบุคคล จึงมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานและได้มีการน าแขนกลอัตโนมัติเข้ามาใช้งานใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น งานเช่ือมเหล็ก งานเช่ือมแก๊ส งานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานประกอบช้ินส่วนหรือ
อะไหล่ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ท างานแทนแรงงานมนุษย์และเพื่อลดปัญหาด้านตัวบุคคล แขนกลอัตโนมัติ เป็นเครื่อง
ทุ่นแรงในการท างาน ซึ่งท างานด้วยระบบอัตโนมัติให้ท างานแทนแรงงานมนุษย์ เนื่องจากความสามารถของมนุษย์
นั้นมีขีดจ ากัด เช่น งานท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่อง , งานท่ีต้องท าซ้ าๆ กันตลอดเวลา , งานท่ีอันตราย , งานท่ีหนักและ
ยากเกินกว่ามนุษย์จะท าไหว  จึงได้มีการสร้างแขนกลอัตโนมัติท่ีมีความสามารถเทียบเท่ากับความสามารถของ
มนุษย์ แต่แขนกลอัตโนมัติสามารถท างานได้ตลอดเวลา และท างานท่ีมีความอันตรายได้ ซึ่งแขนกลอัตโนมัติมี
ขนาดใหญ่ จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวและเพื่อการศึกษา ผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างแขนกลขนาดเล็กเพื่อศึกษา
การท างานของแขนกลอัตโนมัติ และจ าลองการท างานของแขนกลให้สามารถท างานตามเงื่อนไข โดยมีโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์เขียนด้วยภาษาซีใช้ในการควบคุมการท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก จากเหตุผล
ดังกล่าว ได้มองเห็นคุณสมบัติและประโยชน์ของระบบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ชนิดจับวางขึ้นมา เพื่อศึกษาการ
ท างานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ และใช้เป็นเครื่องต้นแบบประยุกต์การใช้งานในงานอุตสาหกรรมต่อไป 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
          2. เพื่อศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino Atmega 328 ควบคุมการท างานของแขนกล 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดในการออกแบบและสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กส่วนหนึ่งเป็นการประยุกต์ศาสตร์ทาง
วิศวกรรมไฟฟูา เพื่อศึกษาการท างานของแขนกล จ าลองการท างาน จากแขนกลขนาดใหญ่ในงานอุตสาหกรรม
เพื่อเป็นการจ าลองการท างานจึงมีการการศึกษาท่ีจะจัดสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ในงานวิจัยนี้   ผู้จัดท าได้   
ศึกษาข้อมูลจากเว็ปไซต์ และ องค์ความรู้จากงานวิจัยของ ธราธิป ภู่ระหงษ์ และ ศุภ ชัย ปลายเนตร ท่ีได้จัดท า
งานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการควบคุมความเร็วสัญญาณพัลส์ โดยมีการออกแบบและ
สร้างหุ่นยนต์ให้สามารถจับลูก  เปตองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. และมีขนาดน้ าหนัก 800 กรัม. มีการปูอน
และจับลูกเปตองแบบอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์ในการโยนลูกเปตองให้ได้ความเร็วและต าแหน่งท่ีต้องการ 
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลประกอบด้วยอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลประกอบด้วย 
เครื่องโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ชุดขับมอเตอร์เซอร์โว แอมปลิไฟเออร์ มอเตอร์เซอร์โวและ
ระบบนิวแมติกส์ ส าหรับโปรแกรมในการควบคุมแขนกลใช้ภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม โดยวิธีการควบคุมหุ่นยนต์
แขนกลใช้วิธีการควบคุมความเร็วของสัญญาณพัลส์ออกของตัวควบคุม (PLSV)เพื่อส่งไปยังชุดเซอร์โวแอมปลิไฟ
เออร์และเซอร์โวมอเตอร์  ผลการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์แขนกลปรากฏว่าโดยใช้วิธีการควบคุมสัญญาณ
พัลส์ออกของตัวควบคุม(PLSV) และมีการปูอนกลับของสัญญาณจากเอ็นโค๊ดเดอร์ภายในเซอร์โวมอเตอร์เมื่อ
โปรแกรมท าการประเมิลผลตามท่ีได้ออกแบบแล้ว ปรากฏว่าแขนกลสามารถโยนลูกเปตองได้ตามต าแหน่ง
เปูาหมายได้แม่นย าโดยมีค่าความคลาดเคล่ือนจากการโยน ± 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเราสามารถน าผลจากการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในงานควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี   ส่วนหนึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจึง 
ด าเนินการ ออกแบบ/เขียนแบบ ด าเนินการสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก เพื่อท าการทดสอบและเก็บผลการ
ทดสอบเก็บผลเป็นล าดับต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ออกแบบจากโปรแกรม 
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1. ออกแบบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
         
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แบบแขนกลช่วงหัวไหล่ และแบบแขนกลช่วงต้นแขน 
  แบบแขนกลช่วงหัวไหล่พร้อมติดต้ังเซอร์โวมอเตอร์ และแบบแขนกลช่วงต้นแขน เจาะลดน้ าหนักและ
ติดต้ังเซอร์โวมอเตอร์ มาตราส่วน 1:10 
 

 
ภาพที่ 2 แบบแขนกลช่วงข้อศอก และแบบแขนกลช่วงข้อมือหมุน 

แบบแขนกลช่วงข้อศอก และแบบแขนกลช่วงข้อมือหมุน เจาะลดน้ าหนักและติดต้ังเซอร์โวมอเตอร์ 
มาตราส่วน 1:10 
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ภาพที่ 3 แบบมือจับแบบมือจับ พร้อมติดต้ังเซอร์โวมอเตอร์ มาตราส่วน 1:10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 แบบฐานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
แบบฐานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก, ฐานพร้อมวางช้ินงาน บอร์ด Arduino Atmega 328 และแบบ

ของแท่นหมุนแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก มาตราส่วน 1:10 
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2. สร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กตามแบบที่ก าหนด 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5 การตัด เจาะ แผ่นอะลูมิเนียมการพ่นสี การประกอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
ท าการตัดและเจาะแผ่นอะลูมิเนียมตามแบบท่ีได้ออกแบบไว้ท าการการพ่นสี การประกอบแขนกล

อัตโนมัติขนาดเล็ก 
 

 3. ศึกษาการท างานของ Arduino  Atmega 328 

 
ภาพที6่ บอร์ด Arduino Atmega 328 

บอร์ด Arduino Atmega 328 จะมีเอาต์พุตต้ังแต่ 0 – 13 , Gnd , +3V. , +5V. , Analog Input , ช่อง
เสียบสาย USB และปุุมกด Reset เป็นต้น 
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4. การทดสอบเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
4.1  เขียนโปรแกรม 

 
 

ภาพที่ 7 การเขียนโปรแกรมส่ังการท างานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 
การตั้งค่าก าหนดจ านวน Servo motor และก าหนด Output ของ Servo motor (#include และ Void 

Setup) และการตั้งค่าค าส่ังก าหนดมุมองศาของ Servo motor (มุม 0 และ มุม 50 ท่ี Void Loop) 
4.2 แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กหยิบจับช้ินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงการหยิบจับช้ินงานของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก 
 การเคล่ือนตัวของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กเพื่อหยิบจับช้ินงาน(อุปกรณ์ทรงกลมหนักประมาณ 30 กรัม)  
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ผลการวิจัย 
หลังจากท าการสร้างแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก เสร็จเรียบร้อยได้ท าการทดสอบเก็บผลการวิจัยโดยท าการ

ทดสอบ 4 ครั้ง จากการจ าลองสถานการณ์ต่าง ตามตารางดังต่อไปนี้เพื่อท าการสรุปและเก็บผลต่อไป  
 ตารางที่ 1 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 1 

ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           ทดสอบวางตามต าแหน่งท่ี

ก าหนด ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับช้ินงาน ตามต าแหน่งท่ีก าหนด  (40° ถึง 120°) จับอุปกรณ์ประเภททรง

กลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 2 ครั้ง เนื่องจากแรงของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กขณะ ยกขึ้นมีความเร็วของมือจับเกิด
ความคลาดเคล่ือน จึงวางไม่ตรงต าแหน่ง 

 
ตารางที่ 2 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 2 

ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           แขนกลหยิบ จับ ช้ินงาน 

เรียงแนวตั้ง 2 ช้ัน ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับชิ้นงาน เรียงแนวต้ัง 2 ชั้น(น้ าหนักชิ้นงาน = 0.015 kg. ที่ต าแหน่ง 

120 องศาวางที่ 75 องศา และจาก 40 องศา วางที่ 75 องศา) จับอุปกรณ์ประเภททรงกลม ไม่ค่อยตรง
ต าแหน่ง 3 ครั้ง เนื่องจากความเร็วของมือจับของแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กขณะยกขึ้นเร็วเกินไปต้องท าการปรับ
ค าส่ังของตัวโปรแกรมที่ก าหนดไว้ เกิดความคลาดเคล่ือน  

 
ตารางที่ 3 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 3 

ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           แขนกลหยิบจับช้ินงานวาง

แนวนอน ตามต าแหน่ง ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับช้ินงานวางแนวนอน ตามต าแหน่ง(น้ าหนักช้ินงาน = 0.015 kg. ท่ีต าแหน่ง 

40 องศา วางท่ี 90 องศา) จับอุปกรณ์ประเภททรงกลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 3 ครั้ง เนื่องจากขณะท่ีแขนกลจับ
อุปกรณ์ประเภททรงกลม ยกขึ้นวางคลาดเคล่ือนไม่ตรงท่ีก าหนดจุดไว้  
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ตารางที่ 4 บันทึกผลการทดสอบ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็ก ครั้งท่ี 4 
ครั้งท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมายเหตุ 
ตรงต าแหน่ง           แขนกลหยิบจับช้ินงานวน

ไปไว้ด้านหลัง ไม่ตรงต าแหน่ง           
ผลการทดสอบ แขนกลหยิบจับช้ินงาน วนไปไว้ด้านหลัง(น้ าหนักช้ินงาน = 0.015 kg. จับอุปกรณ์ประเภท

ทรงกลม ไม่ค่อยตรงต าแหน่ง 2 ครั้ง เนื่องจากขณะท่ีแขนกลจับอุปกรณ์ประเภททรงกลม ยกขึ้นมีการส่ันของแขน
กลขณะเคล่ือนท่ี จึงท าให้วางไม่ตรงท่ีก าหนดจุดไว้  

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบแขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กผู้วิจัยจ าลองการหยิบวางอุปกรณ์ประเภททรงกลม 4 ครั้ง 
คือ 1. ทดสอบวางตามต าแหน่งท่ีก าหนด 2.แขนกลหยิบจับช้ินงาน เรียงแนวต้ัง 2 ช้ัน   3. แขนกลหยิบจับช้ินงาน
วางแนวนอน ตามต าแหน่ง 4. แขนกลหยิบจับช้ินงาน วนไปไว้ด้านหลัง แต่ละครั้งมีการคลาดเคล่ือนอยู่บ้างแต่แขน
กลท่ีสร้างสามารถท างานได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเขียนโปรแกรมส่ังงานให้เซ อร์โว
มอเตอร์ท างานได้ไม่ตรงต าแหน่งจากการของสัญญาณพัลล์ท าให้ความเร็วของมอเตอร์มีความเร็วไม่เท่ากันต้อง
ท าการศึกษาการปรับโปรแกรมสัญญาณพัลล์ท่ีมีผลต่อเซอร์โวมอเตอร์ให้ท างานให้ประสิทธิภาพการท างานไม่เต็มท่ี
จึงต้องพัฒนาให้ แขนกลอัตโนมัติขนาดเล็กใช้ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรมหลักต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
เดชฤทธิ์ มณีธรรม (2560). คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน 

จ ากัด. 
ธราธิป ภู่ระหงษ์ และ ศุภชัย ปลายเนตร .(2553ม.ค.-มี.ค.) การควบคุมหุ่นยนต์แขนกลโดยใช้วิธีการควบคุม

ความเร็วสัญญาณพัลส์. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร18(1), 70-73.    
พรภิรมย์ ฟักอ่อน, อรรจนพล ยมเกิด ,ณัฐวรรษ ปันฟอง ,จักรกฤษณ์ เคลือบวัง และ        
มานะ ทะนะอ้น(2558). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกแขนกลระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเม

เบิ้ลคอนโทรลเลอร์, การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งท่ี 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา. 14-15 กันยายน 2558. หน้า 264 - 268.  

Pornpirom Fak-orn, UtjanapolYomkurd, Natawat Punfong,and ManaThanaon. (2014).The 
Construction and Efficiency Validation of an Educational Module of Pneumatics 
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Robotics ArmControlled by Programmable Logic Controller (PLC), Kaohsiung, Taiwan.  
19 -21 December 2014.  pp.509-514. 

[ออนไลน์].เข้าถึงจาก: https://www.youtube.com/watch?v=cBN47BjaTEk  (วันท่ีสืบค้น 5 มกราคม 
2561) 
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ผลของ Pediatric Early Warning Score : PEWS ในการเฝูาระวังโรคติดเช้ือเฉียบพลัน หอ
ผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

Result of Pediatric Early Warning Score: PEWS on Acute Infectious Disease 
Surveillance in Pediatric Ward of Phaholpolpayuhasena Hospital,  

Mueang District, Kanchanaburi Province 
 

 ศิริวรรณ วดัพ่วง1 
Siriwan Wutphuang  

  บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล 1) การใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning 

Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้นเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาล
ผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยประเมิน
จากอุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Unplanned CPR, Morbidity rate และ Mortality rate 
ลดลงอย่างน้อย 5% เมื่อกับเดือนก่อนหน้าท่ีจะใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : 
PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้น และ 2) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ 
หรือผู้ดูแลผู้ปุวยเด็กต่อการให้บริการด้านมาตรฐานการพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยเด็ก ท่ีเข้ามาใช้บริการระหว่าง
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) ผู้ปุวยเด็กทุกรายท่ี
เข้ามารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ 
2) ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ปุวยเด็ก จ านวน 166 ราย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดย 
1) อุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Unplanned CPR, Morbidity rate และ Mortality rate 
จากข้อมูลผู้ปุวยท่ีบันทึกไว้ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 และ 2) แบบสอบถามความ
พึงพอใจในผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า   

1) อุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Unplanned CPR, Morbidity rate และ Mortality 
rate ลดลงมากกว่า 5% เมื่อกับเดือนก่อนหน้าท่ีจะใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score 
: PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้น โดยระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563 
พบว่ามีอุบัติการณ์ท่ีเฝูาระวังทุกด้านเป็นศูนย์ราย 
                                                             
1 พยาบาลวิชาชีพระดับช านาญการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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2) ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยเด็ก 

หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.39, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีระดับ

ความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด โดยด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (x̄ = 5.00, 

S.D.=0.64) รองลงมาคือด้านคุณภาพการให้บริการ (x̄ = 4.33, S.D.=0.47) และล าดับท่ีสามคือด้านขั้นตอนการ

ให้บริการ (x̄ = 4.24, S.D.=0.51) ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : การเฝูาระวัง, โรคติดเช้ือเฉียบพลัน, ประเมินผล, Pediatric Early Warning Score : PEWS 
Abstract 

The objective of this research is to evaluate 1) the use of the Pediatric Early Warning 
Score: PEWS model for acute respiratory infections which the model was developed and 
improved to meet the standards of pediatric nursing in pediatric wards of Phaholpolpayuhasena 
Hospital, Mueang District, Kanchanaburi Province. The assessment was based on the incidence 
of Unplanned ICU, Unplanned ETT, Unplanned CPR, Morbidity rate and Mortality rate that 
should be reduced by at least 5%compared with the previous month without using the 
Pediatric Early Warning Score: PEWS model on Acute respiratory infection that was developed 
and improved; And 2) Satisfaction of parents, relatives, or caregivers of the nursing service 
provision in child care who came to use the service during April to June 2020. This study used 
action research methods. Population and sample group 1) All pediatric patients admitted to 
pediatric wards Phaholpolpayuhasena Hospital, Mueang District, Kanchanaburi Province; and 2) 
166 parents, relatives or caregivers of children using Simple Random Sampling technique to 
select samples. Data were collected by 1) Unplanned ICU, Unplanned ETT, Unplanned CPR, 
Morbidity rate and Mortality rate from patient data recorded between November 2019 and June 
2020; and 2) Satisfaction questionnaires for parents, relatives or child care taker. Data were 
analyzed using descriptive statistics. The results of the research showed that: 

1) The incidence of Unplanned ICU, Unplanned ETT, Unplanned CPR, Morbidity rate and 
Mortality rate decreased by more than 5% the previous month using the Pediatric Early Warning 
Score: PEWS model for acute respiratory infections at Developed and improved Between March 
- June 2020, it was found that there were zero surveillance cases in all areas. 
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2) Parents, relatives or child care taker are satisfied with the standards of professional 

nurses in child care in Lower Pediatric Ward as found in the overall, it is at the high level (x̄ = 
4.39, S.D. = 0.45). When considering each aspect, it is found that the level of satisfaction is the 

high to highest level in which the facilities was found the highest level of satisfaction (x̄ = 5.00, 

SD = 0.64) followed by service quality (x̄ = 4.33, SD = 0.47) and the third was the process of 

giving Service (x̄ = 4.24, SD = 0.51) respectively 
 

Keywords : Surveillance, acute infectious diseases, evaluation, Pediatric Early Warning Score : 
PEWS 
 
บทน า 

ภาวะวิกฤตของระบบทางเดินหายใจในเด็กเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีส าคัญของภาวะวิกฤตในเด็ก (พิไล
ลักษณ์ โรจนประเสริฐ, 2553; วิมลพรรณ สังข์สกุล, 2555) เนื่องจากโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของระบบทางเดินหายใจในผู้ปุวยเด็กนั้นยังไม่แข็งแรง เมื่อเกิดภาวะผิดปกติและไม่ได้แก้ไขสาเหตุหรือให้ความ
ช่วยเหลือท่ีรวดเร็วและเหมาะสมจะท าให้เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้เด็กเสียชีวิตได้จากภาวะวิกฤตในเด็ก (พิไล
ลักษณ์ โรจนประเสริฐ, 2553; สมหญิง โควศวนนท์, 2552) ท้ังนี้ มีรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO, 2017) 
เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 5 ปี ท่ีปุวยเป็นโรคปอดอักเสบประมาณ 808,694 คนท่ัวโลก หรือคิด
เป็นร้อยละ 15 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานโรคในระบบเฝูาระวังของส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (2561) 
ท่ีรายงานไว้ว่า เด็กอายุ 1 ปีท่ีปุวยเป็นโรคปอดอักเสบ คิดเป็นร้อยละ 10.01 นอกจากนั้น สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ 
(2551) รายงานไว้ว่า มีเด็กท่ีปุวยเป็นโรคปอดอักเสบร้อยละ 8-10 ของเด็กท่ีมารับการรักษาด้วยโรคติดเช้ือ
เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ และจากข้อมูลทางสถิติของผู้ปุวยเด็ก พบว่า ภาวะวิกฤตของระบบทางเดิน
หายใจ เป็นปัญหาท่ีส าคัญและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของหอผู้ปุวยวิกฤตเด็ก (โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา, 2556; โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2556; สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2556) ซึ่งการ
ดูแลรักษาท่ีส าคัญในผู้ปุวยกลุ่มนี้ คือการให้ออกซิเจน หรือเครื่องช่วยหายใจในรายท่ีมีภาวะหายใจล้มเหลว ซึ่งใน
กระบวนดูแลรักษาเหล่านี้ หากไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติท่ีดี เหมาะสมกับผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจแล้ว 
อาจส่งผลกระทบให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือผลลัพธ์ท่ีไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาได้  

Ball Jane (2012) ได้เขียนมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย 7 
มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านประสิทธิภาพการพยาบาลการท างานของระบบทางเดินหายใจ 2) มาตรฐาน
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ด้านการระบายเสมหะอย่างมีประสิทธิภาพ 3) มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนของระบบทางเดิน
หายใจ 4) มาตรฐานด้านความสมดุลของสารน้ า สารอาหารและเกลือแร่ในร่างกาย 5) มาตรฐานด้านความสุข
สบายทางด้านร่างกาย ส่ิงแวดล้อม จิตสังคมและจิตวิญญาณ 6) มาตรฐานด้านความสามารถในการเผชิญปัญหา
ของครอบครัว และ 7) มาตรฐานด้านความพึงพอใจของครอบครัวต่อบริการพยาบาลและการได้รับข้อมูล ซึ่งการ
ใช้มาตรฐานทางการพยาบาลและการดูแลผู้ปุวยเด็กโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจเพื่อปูองกันอันตรายต่าง ๆ ท่ี
จะเกิดขึ้นและเพื่อให้ผู้ปุวยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากมาตรฐานการรักษาพยาบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพตาม Service Plan โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการให้เป็นศูนย์เช่ียวชาญทารกแรกเกิดและความเป็นเลิศในการดูแลผู้ปุวยเด็ก ท้ังนี้ โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลระดับอ าเภอท่ีมีหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง ให้การดูแล
ผู้ปุวยเด็กอายุต้ังแต่ 1 เดือน ถึง 15 ปี โรคทางอายุรกรรมท่ีมีการติดเช้ือ และศัลยกรรมทุกประเภท การบริการ
ดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะและความช านาญเฉพาะเพื่อให้การดูแล ช่วยเหลือผู้ปุวย แก้ไขปัญหา
คาดการณ์ส่ิงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จากสถิติการให้บริการของหน่วยงาน พบว่ามีผู้ปุวยเด็กเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลมีการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด โดยเฉพาะโรคปอดบวมมีอัตราการเสียชีวิตเป็น
อันดับหนึ่งของโรคติดเช้ือในเด็ก ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะการหายใจล้มเหลว จากการศึกษาข้อมูล ปี 2559, 2560 
และ 2561 พบว่า มีผู้ปุวยเข้าสู่ภาวะวิกฤตต้องย้ายเข้า ICU โดยไม่ได้วางแผน ร้อยละ 19.25, 10.47 และ 10.17 
ตามล าดับ ส่งผลต่อผู้ปุวยท าให้นอนโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และท าให้เตียงของ ICU ท่ีมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการบริการ เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาทบทวนอย่างเป็นระบบพบว่า จากการบันทึกอาการและการ
พยาบาลขาดความต่อเนื่องหรือมีการประเมินภาวะต่าง ๆ ช้า ขาดการประเมินซ้ าตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ไม่
สามารถประเมินได้ถึงอาการท่ีผิดปกติและการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ปุวยในขณะท่ี
ดูแลไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบท าให้ผู้ปุวยได้รับการช่วยเหลือล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปุวยท่ีอยู่ในภาวะกึ่งวิกฤต 
(Impending Respiratory Failure) ท่ีได้รับการแก้ไขและตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งเมื่อพิจารณา
แบบประเมินเดิมท่ีมีอยู่ พบว่า ยังไม่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัย ร่วมกับแนวปฏิบัติในการประเมินและการเฝูาระวัง
ท่ีไม่มีแบบแผนอย่างชัดเจน จึงท าให้การแก้ไขภาวะดังกล่าวมักขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญ ของ
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละรายท่ีแตกต่างกันไปและยังไม่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในด้านการออกแบบแนวปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย (Patient Safety Goal) การมุ่งเน้นท่ีการเฝูาระวังเชิงรุก การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Response) การใช้ Early Warning Signs ในการประเมินสภาวะผู้ปุวย การจ าแนกความรุนแรง
ของผู้ปุวยเบื้องต้น ให้สามารถค้นหาผู้ปุวยเด็กก่อนท่ีมีอาการทรุดลง ท าให้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงทีต่อ
การรักษา โดยประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้จึงควรจัดท าให้เป็นมาตรฐาน ท้ังนี้เนื่องจาก การประเมินอาการและสัญญาณ
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ชีพผู้ปุวยในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติและการดูแลช่วยเหลือผู้ปุวยท่ีผิดปกติได้อย่ าง
ทันท่วงทีก่อนท่ีอาการจะเข้าสู่ภาวะวิกฤต จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพในการบริการ (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล, 2544) การคัด
กรองระบบสัญญาณเตือนอาการเปล่ียนแปลงของระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันเพื่อดูแลตามมาตรฐานการ
พยาบาลผู้ปุวยเด็ก จึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการประเมินผู้ปุวยเด็กท่ีมานอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จะท าให้
ผู้ปุวยได้รับการดูแลและเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงหรืออาการผิดปกติท่ีทรุดลงและอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อ
ผู้ปุวย ท้ังนี้การคัดกรองดังกล่าวที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ปุวยรอดพ้นหรือปูองกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้อย่าง
ปลอดภัย ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้ พยาบาลวิชาชีพต้องใช้แนวทางการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องในการคัดกรองและเฝูาระวังผู้ปุวยท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเข้าสู่ภาวะวิกฤต   

จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศการคัดกรองด้วยระบบสัญญาณเตือนอาการเปล่ียนแปลง มีการ
พัฒนาขึ้นและใช้ในระดับสากลน ามาใช้จากประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดาและ ออสเตรเลีย 
เพื่อท่ีจะลดความเส่ียงและอาการท่ีไม่พึงประสงค์ทางคลินิกในหอผู้ปุวยเด็ก ได้แก่ จ านวนวันนอน อัตราการตาย
ของผู้ปุวยใน อัตราการติดเช้ือของผู้ปุวย (Duncan et al., 2006; Edwards et al., 2009; Akre et al., 2010) 
โดยงานวิจัยของ Monaghan (2005) พบว่า การคัดกรองด้วยระบบสัญญาณเตือนอาการเปล่ียนแปลง เป็นระบบ
และกระบวนการประเมินท่ีสามารถปูองกันความรุนแรงของโรคท่ีเข้าใจง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อช่วยในการจัดการทางคลินิก ติดตามอาการท่ีไม่พึงประสงค์ ปูองกันความเส่ียง และ
การใช้การคัดกรองด้วยระบบสัญญาณเตือนอาการเปล่ียนแปลง ยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนวันนอนในหอ
ผู้ปุวยวิกฤตและอัตราการตายของผู้ปุวยในลดน้อยลง ( Institute of Healthcare Improvement, 2011 
สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนีย์ พิมพ์ใจชน (2560) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและ
สัญญาณเตือนของผู้ปุวยต่อความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวทางการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและ
สัญญาณเตือนของผู้ปุวย พบว่า ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวทางการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและ
สัญญาณเตือนของผู้ปุวยอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้การบันทึกทางการพยาบาลท่ีดีจะมีผลต่อคุณภาพการดูแลได้ 
(Potter and Perry[18]) ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและยังแสดงถึงคุณภาพการปฏิบัติการดูแลของ
พยาบาลได้อีกด้วย ซึ่งหากไม่สมบูรณ์ หรือบกพร่องก็จะมีผลต่อคุณภาพการพยาบาลเช่นกัน และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อุดมพร ล้ าเลิศ[19] พบว่า รูปแบบต้องครบถ้วน ครอบคลุมความต้องการของผู้ปุวยแบบองค์รวม
ต่อเนื่อง รวดเร็ว และถูกต้องตามกระบวนการพยาบาล มีความเหมาะสม ช่วยลดภาระงาน ใช้เป็นแนวทางให้
พยาบาลวิชาชีพรวมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ปุวยได้รับการ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากการพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็กในปัญหาระบบทางเดินหายใจในภาวะวิกฤตแล้ว ความคิดเห็น
ของพยาบาลวิชาชีพต่อการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน ถือว่ามีความส าคัญอันท่ีจะน าไปสู่คุณภาพในการปฏิบัติ
กิจกรรมการพยาบาลตามแนวคิดของกองการพยาบาล[20] เพื่อประเมินความคิดเห็นของพยาบาล โดยใช้หลัก 4C 
ประกอบด้วย ความถูกต้อง (Correct), ความครบถ้วน (Complete),  ความชัดเจน (Clear) และการได้ใจความ 
(Concise) ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการประเมินความคิดเห็นของพยาบาล ตามหลัก 4C ดังกล่าว ซึ่งรูปแบบการ
คัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันเพื่อดูแลตาม
มาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม จะท าให้มีการบันทึกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และ
สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ปุวยเด็กได้อย่างถูกต้อง ช่วยรวบรวมข้อมูลปัญหาของผู้ปุวย และการวาง
แผนการพยาบาลได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานการพยาบาล ช่วยให้มีการบันทึกระยะเวลาท่ีชัดเจนในการติดตาม
อาการเปล่ียนแปลงของผู้ปุวยเด็กตามรูปแบบการคัดกรองดังกล่าว เห็นการตอบสนองของผู้ปุวยต่อการปฏิบัติการ
พยาบาลได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ตามสภาพความเป็นจริงของผู้ปุวย ลดความ
ซ้ าซ้อน มีประสิทธิภาพในการส่ือสารระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานในการเฝูาระวังและประเมินผู้ปุวยเด็กอย่างมีแบบแผน และลดอัตราเส่ียงต่อ
อุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate ของผู้ปุวยเด็กในหอ
ผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยจึงท าการ การพัฒนา
รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันเพื่อ
ดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โดยผู้วิจัยน ามาปรับให้เหมาะสมกับบริบท
ของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของผู้ปุวยเด็กในด้านระบบหายใจให้ ได้รวดเร็วก่อน
จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตและเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ปุวยเด็กได้ดียิ่งขึ้น และน ารูปแบบการคัดกรองท่ีพัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้นมาใช้ในการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในขณะเดียวกันจึงได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การติดตามและประเมินประสิทธิผล
การใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลัน
ท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี” ท้ังนี้เพื่อเป็นการติดตามและประเมินประสิทธิผลในการน ารูปแบบการ
คัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ท่ีได้พัฒนาไว้แล้วก่อนหน้านี้และน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้
แล้วนั้น จะสามารถท าให้ลดปัญหา อุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ 
Mortality rate ได้จริง ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
ดังกล่าวเพื่อดูว่าความส าเร็จของรูปแบบท่ีก าหนดไว้เป็นกลยุทธ์ในกระบวนการด าเนินงานเพื่อลดอุบัติการณ์ 
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Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate ของผู้ปุวยเด็กนั้นมีผลการ
ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด ท้ังนี้ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางส าคัญใน
การด าเนินงานเพื่อลดอุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมท้ังเพื่อน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาโดย
ก าหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลท้ังในระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการให้สามารถลด
อุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate ได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการคัดกรองด้วย 
Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาและ
ปรับปรุงขึ้น โดยด าเนินการในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี มีการติดตามการใช้รูปแบบและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อนใช้รูปแบบและหลังการใช้รูปแบบใน
ระยะเวลา 8 เดือน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563) ส่วนวัตถุประสงค์รองเพื่อ
เปรียบเทียบอุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate ระหว่าง
ก่อนด าเนินการใช้รูปแบบ และหลังการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS 
ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้น โดยต้ังสมมติฐานว่า อัตราอุบัติการณ์ Unplanned 
ICU, Unplanned ETT จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลังด าเนินการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย 
Pediatric Early Warning Score : PEWS ในผู้ปุวยเด็กท่ีมารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลงต่ ากว่าก่อนด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5% และ 
อัตราการปุวย (Morbidity rate) อัตราการตาย (Mortality rate) จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลัง
ด าเนินการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ในผู้ปุวยเด็กท่ีมารับการรักษา
ในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลงต่ ากว่าก่อน
ด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5% 

การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ รูปแบบการคัดกรอง
ด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีผู้วิจัยได้ท าการพัฒนา
และปรับปรุงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานและลักษณะการด าเนินงานในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยรูปแบบการศึกษาเป็น การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ด าเนินการลดอุบัติการณ์ดังกล่าวโดยใช้รูปแบบท่ีได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้น (Model 
Development) กับผู้ปุวยเด็กท่ีเข้ามาพักรักษาตัวในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยรวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นและท าการเปรียบเทียบ
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อัตราการเกิดอุบัติการณ์ นอกจากนั้น ยังรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการในหอผู้ปุวย
กุมารเวชกรรมล่างดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อติดตามผลการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : 
PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้นเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวย
เด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 
2.1 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบ

ทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้นเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวย
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยประเมินจากอุบัติการณ์ 
Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate ลดลงอย่างน้อย 5% เมื่อกับเดือน
ก่อนหน้าท่ีจะใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือ
เฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้น 

2.2 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ปุวยเด็กต่อการให้บริการด้านมาตรฐานการพยาบาล
ในการดูแลผู้ปุวยเด็ก ท่ีเข้ามาใช้บริการระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. อัตราอุบัติการณ์ Unplanned ICU จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลังด าเนินการใช้รูปแบบ
การคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็ก
ท่ีมารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลง
ต่ ากว่าก่อนด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5% 

2. อัตราอุบัติการณ์ Unplanned ETT จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลังด าเนินการใช้รูปแบบ
การคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็ก
ท่ีมารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลง
ต่ ากว่าก่อนด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5% 

3. อัตราอุบัติการณ์ Unplanned CPR จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลังด าเนินการใช้รูปแบบ
การคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็ก
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ท่ีมารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลง
ต่ ากว่าก่อนด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5% 

4. อัตราการปุวย (Morbidity rate) จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลังด าเนินการใช้รูปแบบ
การคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็ก
ท่ีมารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลง
ต่ ากว่าก่อนด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5% 

5. อัตราการตาย (Mortality rate) จากระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันหลังด าเนินการใช้รูปแบบการ
คัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็กท่ีมา
รับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ลดลงต่ า
กว่าก่อนด าเนินการใช้รูปแบบอย่างน้อย 5%  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประเภทการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) แบ่งเป็น 2 ระยะด าเนินการ คือ  

ระยะท่ี 1 การด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning 
Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็กท่ีมารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (Model Development) ท่ีปรับปรุงมาจากแบบ
ประเมิน Early warning signs รูปแบบเดิม เพื่อน ารูปแบบท่ีได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นไปใช้ตามมาตรฐานการ
พยาบาลในคัดกรองระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็กโดยพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวย
กุมารเวชกรรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ระยะท่ี 2 การด าเนินการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS 
ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็กอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 3 เดือน และมีกระบวนการ
ติดตามการด าเนินการใช้รูปแบบ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ใช้วิธีการวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินการโดย
การวัดตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ก่อน-หลังการใช้รูปแบบ (Pretest-Posttest Research Design) 

2. ประชากรที่ใช้ศึกษา 
ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบมีดังนี้ 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

77 

 

1) ผู้ปุวยเด็กท่ีเข้ามารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยติดตามการสถานการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ 
Mortality rate 

2) ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ปุวยเด็ก โดยใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
มาตรฐานการพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยเด็ก ท่ีเข้ามาใช้บริการระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 

3. จ านวนประชากรตัวอย่าง (Sample size)  
ประชากรตัวอย่างท่ีใช้ในการติดตามและประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบมีดังนี้ 
1) ผู้ปุวยเด็กท่ีเข้ามารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอ

เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทุกราย โดยติดตามการสถานการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity 
rate และ Mortality rate 

2) ผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ปุวยเด็ก โดยใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
มาตรฐานการพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยเด็ก โดยสุ่มเก็บผู้ปกครองท่ีเข้ามาใช้บริการระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือน
มิถุนายน 2563 จ านวน 100 คน 

4. เกณฑ์การคัดผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)  
5.1 ประชากรตัวอย่างท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

(1) เป็นพยาบาลวิชาชีพ 
(2) ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี 
(3) ยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยโดยลงนามยินยอมในการเข้าร่วมการศึกษาตามแบบฟอร์มแสดง

ความประสงค์ในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยดังกล่าว 
5.2 ประชากรตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปุวยเด็ก 

(1) เป็นผู้ปุวยเด็กทุกรายท่ีเข้ามาท าการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

(2) ยินดีเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยโดยผู้ปกครองยินยอมและลงนามในการเข้าร่วมการศึกษาตาม
แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยดังกล่าว 

5.3 ประชากรตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปกครอง ญาติ และผู้ดูแลเด็ก 
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(1) สุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ญาติ และผู้ดูแลเด็กท่ีเข้ามาท าการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม
ล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 166 รายเพื่อสอบถามความพึงพอใจ
ต่อมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็ก 

(2) ผู้ปกครอง ญาติ และผู้ดูแลเด็กยินดีให้การให้ข้อมูลและยินดีตอบแบบสอบถามโดยมีการ
ลงนามยินยอมให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยดังกล่าว 

5. เกณฑ์การคัดผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)  
6.1 ประชากรตัวอย่างท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

(1) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยมีการย้ายไปท างานในหอผู้ปุวยอื่น ในโรงพยาบาลอื่น/ หรือ 
ลาออกจากการเป็นพยาบาลในระหว่างท่ีอยู่ในห้วงเวลาของการศึกษาวิจัยท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

(2) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยมีเหตุจ าเป็น เช่น สภาวะสุขภาพ ท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ต้องหยุด
การท างาน หรือย้ายไปท างานในต าแหน่งอื่น 

(3) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมในการวิจัยต่อไปในระหว่างท่ียังอยู่ในห้วง
ของการด าเนินการวิจัย 

6.2 ประชากรตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปุวยเด็ก 
(1) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยท่ีเป็นผู้ปุวยเด็กมีการย้ายไปรักษาในหอผู้ปุวยอื่น หรือย้ายไป

รักษาท่ีโรงพยาบาลอื่นในระหว่างท่ีอยู่ในห้วงเวลาของการศึกษาวิจัยท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
(2) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยท่ีเป็นผู้ปุวยเด็กปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการวิจัยต่อไปในระหว่างท่ี

ยังอยู่ในห้วงของการด าเนินการวิจัย 
6.3 ประชากรตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปกครอง 

(1) ผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยท่ีเป็นผู้ปกครองปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลและขอยกเลิกการให้ข้อมูล
ในเรื่องความพึงพอใจด้านมาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยเด็ก 

6. เกณฑ์การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria) รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric 
Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันตามมาตรฐานส่งผลต่อผู้ปุวยเด็กให้เกิด
ความเส่ียงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น หรือมีการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric 
Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันตามมาตรฐานการพยาบาล 

7. ระยะเวลาการวิจัย ระยะเวลาในการวิจัย รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 8 เดือน ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 
ถึงเดือนมิถุนายน 2563 
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8. วิธีการเก็บข้อมูล ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1) ขั้นเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) 
เตรียมในการด าเนินการวิจัย  

ผู้วิจัยจัดเตรียมโครงการอบรม แผนการสอน คู่มือรูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS 
ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันตามมาตรฐานการพยาบาลในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม แบบประเมินความรู้เรื่องการ
พยาบาลผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันร่วมกับการคัดกรองด้วย  Pediatric Early Warning Score : PEWS 
แบบบันทึกการใช้รูปแบบการคัดกรอง แบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย 
Pediatric Early Warning Score : PEWS 

(2) ขั้นด าเนินการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพและทดลองใช้รูปแบบ (มีนาคม พ.ศ.2563) 
เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย  
     1. จัดโครงการอบรมเรื่องการใช้รูปแบบการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน
ร่วมกับการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระยะเวลา 1 วัน           
     2. ผู้เข้าอบรมจะต้องได้รับประเมินก่อนและหลังการอบรม โดยใช้แบบประเมินความรู้เรื่อง การพยาบาลผู้ปุวยเด็กระบบ
ทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันร่วมกับการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS จ านวน 10 ข้อ   
     3. พยาบาลวิชาชีพใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ในการดูแลผู้ปุวยเด็กตาม
มาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในการประเมินผู้ปุวยทุกรายต้ังแต่แรกรับและทุกกรณี ได้แก่ รับใหม่ รับย้าย อาการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของผู้ปุวย หลังท าหัตถการ หลังผ่าตัดจนกระทั่งการจ าหน่ายออกจากหอผู้ปุวย โดยเริ่มหลังจากสิ้นสุดการ
อบรมได้ทันทีจนครบ 1 เดือน 

(3) ขั้นประเมินผลพยาบาลวิชาชีพในการทดลองใช้รูปแบบ (มีนาคม พ.ศ. 2563) 
      1. ผู้วิจัยเก็บแบบประเมินตามแบบสอบถามท่ีได้พัฒนาไว้ในด้าน ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการคัด
กรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันในพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 12 คน 
ที่เป็นผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  
2. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าจ านวน ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติอ้างอิง  (Inferential Statistics) โดยใช้ (2.1) สถิติ t-test dependent 
(Paired t-test) เพ่ือท าการเปรียบเทียบ ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติ ระหว่างก่อนการใช้รูปแบบและหลังการใช้
รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน (Pretest-Posttest 
Designed) และ (2.2) สถิติเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยใช้ t-test, และ F-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ต่อความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติการ ใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early 
Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน 

(4) ขั้นติดตามและประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563) 
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1.การรวบรวมข้อมูลเพ่ือติดตามและประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบ 
1.1 ผู้วิจัยเก็บแบบประเมินการปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบ

ทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันในพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 12 คน ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาล
พหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

1.2 ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate ในผู้ปุวยเด็ก
ที่มารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง ดังน้ี 

(1) เก็บข้อมูลย้อนหลังก่อนเริ่มด าเนินการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบ
ทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

(2) เก็บข้อมูลระหว่างด าเนินการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพด้านความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติต่อการใช้รูปแบบการ
คัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน และการทดลองใช้รูปแบบการ
คัดกรองดังกล่าว ระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนมีนาคม 2563 

(3) ผู้วิจัยติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS 
ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันอย่างต่อเน่ือง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 
2563 

1.3 ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
มาตรฐานการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวยเด็ก  
 
2. ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
2) สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) โดยใช้ (2.1) สถิติ t-test dependent (Paired t-test) เพ่ือท าการเปรียบเทียบ 

ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติ ระหว่างก่อนการใช้รูปแบบและหลังการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early 
Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลัน (Pretest-Posttest Designed) และ (2.2) สถิติเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่ม โดยใช้ t-test, และ F-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ต่อความรู้ 
ความคิดเห็น และการปฏิบัติการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดินหายใจ
ติดเชื้อเฉียบพลัน 

3) ค านวณอัตรา Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate และท าการเปรียบเทียบ
อัตราอุบัติการณ์เป็นรายเดือน โดยเปรียบเทียบก่อนด าเนินการใช้รูปแบบ 3 เดือน (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - มกราคม 
2563) ระหว่างการพัฒนารูปแบบ 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563) และระหว่างการใช้รูปแบบอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 
3 เดือน (เดือนเมษายน-มิถุนายน 3563) 
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10. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม การวิจัยฉบับนี้ได้รับการอนุญาตในการท าวิจัยโดยมีการพิจารณาผ่าน
คณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัยของหน่วยงานต้นสังกัดก่อนด าเนินการวิจัย  
ผลการวิจัย 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ประเด็นหลัก มีผลการวิจัย ดังนี้  
1. ผลการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS ระบบทางเดิน

หายใจติดเชื้อเฉียบพลันที่พัฒนาและปรับปรุงขึ้นเพื่อดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวย
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยประเมินจากอุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate 
ลดลงอย่างน้อย 5% เมื่อกับเดือนก่อนหน้าท่ีจะใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : 
PEWS ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันท่ีพัฒนาและปรับปรุงขึ้น 

1) ผลของ Unplanned ICU เมื่อใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : 
PEWS 

 

 
 

ภาพที่ 1 อุบัติการณ์ Unplanned ICU เปรียบเทียบรายเดือน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง 
มิถุนายน 2563 

ที่มา : หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (2563) 
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จ านวนปุวย ต่อ UNPLANNED ICU 

พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 

จ านวนปุวย 187 184 214 199 149 60 52 37

Unplanned ICU 8 0 3 1 1 0 0 0

Unplanned ICU 

จ านวนปุวย Unplanned ICU



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

82 

 

จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าอุบัติการณ์ Unplanned ICU หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่างในเดือน
พฤศจิกายน 2562 พบว่ามีจ านวน 8 รายจากจ านวนผู้ปุวยเด็กท้ังหมด 187 ราย เดือนมกราคม 2563 พบ 
Unplanned ICU จ านวน 3 รายจากจ านวนผู้ปุวยเด็กท้ังหมด 214 ราย และมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า ในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 พบ Unplanned ICU จ านวนเดือนละ 1 รายจากจ านวนผู้ปุวยท้ังหมดระหว่าง 
199-214 รายต่อเดือน และในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ไม่พบว่ามีผู้ปุวย Unplanned 
ICU เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ปุวยท้ังหมดรายเดือนระหว่าง 37-60 รา 

2) ผลของ Unplanned ETT เมื่อใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score : 
PEWS 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 อุบัติการณ์ Unplanned ETT เปรียบเทียบรายเดือน ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง
มิถุนายน 2563 

ที่มา : หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (2563) 
 

จากภาพท่ี 2 อุบัติการณ์ Unplanned ETT หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่างในเดือนพฤศจิกายน 
2562 พบว่ามีจ านวน 5 รายจากจ านวนผู้ปุวยเด็กท้ังหมด 187 ราย เดือนมกราคม 2563 พบ อุบัติการณ์ 
Unplanned ETT จ านวน 3 รายจากจ านวนผู้ปุวยเด็กท้ังหมด 214 ราย และมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า ในเดือน
กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2563 พบ Unplanned ETT จ านวนเดือนละ 1 รายจากจ านวนผู้ปุวยท้ังหมดระหว่าง 
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จ านวนปุวย ต่อ UNPLANNED ETT 

พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 

จ านวนปุวย 187 184 214 199 149 60 52 37

Unplanned ETT 5 0 3 1 1 0 0 0

Unplanned ETT 

จ านวนปุวย Unplanned ETT
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149-199 รายต่อเดือน และในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ไม่พบว่ามีผู้ปุวย Unplanned 
ETT เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ปุวยท้ังหมดรายเดือนระหว่าง 37-60 ราย 

 
3) Unplanned CPR จากการติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันเมื่อใช้รูปแบบการคัดกรอง

ด้วย Pediatric Early Warning Score : PEWS 
 

 
ภาพที่ 3 อุบัติการณ์ Unplanned CPR เปรียบเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมิถุนายน 

2563 
ที่มา : หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (2563) 
 
จากภาพท่ี 3 จะเห็นได้ว่าอุบัติการณ์ Unplanned CPR หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่างในเดือน

พฤศจิกายน 2562 พบว่ามีจ านวน 1 รายจากจ านวนผู้ปุวยเด็กท้ังหมด 187 ราย และมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า 
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ไม่พบว่ามีผู้ปุวย Unplanned CPR เกิดขึ้น 
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จ ำนวนป่วย ต่อ UNPLANNED CPR 

พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 

จ ำนวนป่วย 187 184 214 199 149 60 52 37

Unplanned CPR 1 0 0 0 0 0 0 0

Unplanned CPR  

จ ำนวนป่วย Unplanned CPR
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4) Morbidity (%) การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันเมื่อใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย 

Pediatric Early Warning Score : PEWS 
 

 
ภาพที่ 4. Morbidity เปรียบเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงมิถุนายน 2563 
ที่มา : หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (2563) 

 
จากภาพท่ี 4 จะเห็นได้ว่า Morbidity ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในเด็ก หอผู้ปุวยกุมาร

เวชกรรมล่างพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่ามี Morbidity 2.67% หรือ
พบว่ามีผู้ปุวยเด็กติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 5 ราย จากจ านวนผู้ปุวยเด็กท้ังหมด 187 ราย เดือน
มกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 พบ Morbidity ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลัน 0.93, 0.50 และ 
0.67 ตามล าดับ และระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ไม่พบว่ามี Morbidity ระบบทางเดิน
หายใจติดเช้ือเฉียบพลันในเด็กเกิดขึ้น เมื่อเทียบกับจ านวนผู้ปุวยท้ังหมด 
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จ านวนผู้ปุวย : MORBIDITY NUMBER : MORBIDITY (%) 

พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 

จ านวนปุวย 187 184 214 199 149 60 52 37

Morbidity Number 5 0 2 1 1 0 0 0

Morbidity (%) 2.67 0.00 0.93 0.50 0.67 0.00 0.00 0.00

Morbidity  (%)  การ ติดเชื้ อระบบทางเ ดินหายใจ เฉียบพลัน  

จ านวนปุวย Morbidity Number Morbidity (%)
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5) Mortality (%) การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันเมื่อใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย 

Pediatric Early Warning Score : PEWS 

 
ภาพที่ 5 Mortality number เปรียบเทียบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 
ที่มา : หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (2563) 

จากภาพท่ี 5 จะเห็นได้ว่า Mortality จากสาเหตุระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลันในเด็ก หอ
ผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง ในเดือนมกราคม 2563 มีจ านวน 1 ราย คิดเป็น 0.47% และไม่พบ Mortality จาก
สาเหตุระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 เมื่อเทียบ
กับจ านวนผู้ปุวยท้ังหมด (ยกเว้นเดือนมกราคม 2563) 

 
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลผู้ปุวยเด็กต่อการให้บริการด้านมาตรฐานการพยาบาล

ในการดูแลผู้ปุวยเด็ก ที่เข้ามาใช้บริการระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 
1) ข้อมูลท่ัวไป 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.4 มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 43.4 การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 44.6 ผู้ปุวยเด็กเข้ามารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่างเป็นครั้งแรก ร้อยละ 
69.3 จ านวนวันท่ีผู้ปุวยเด็กท่ีเข้ามารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่างครั้งนี้ น้อยกว่า 3 วัน ร้อยละ 86.7 
ความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้ปุวยเด็กโดยเป็นมารดา 63.3 ผู้ปุวยเด็กส่วนใหญ่มีอายุ 7-11 ปี ร้อยละ 31.3 
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จ านวนผู้ปุวย : MORTALITY NUMBER : MORTALITY (%)  

พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 

จ านวนผู้ปุวย 187 184 214 199 149 60 52 37

Mortality Number 0 0 1 0 0 0 0 0

Mortality (%) 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mortali ty (%)  การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 

จ านวนผู้ปุวย Mortality Number Mortality (%)
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2) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กต่อมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพในการดูแล
ผู้ปุวยเด็ก หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง 

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กต่อมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ปุวย
เด็ก หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
1.ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.24 0.51 พึงพอใจมาก 
2.ด้านพยาบาลวิชาชีพผู้ให้บริการ 4.19 0.48 พึงพอใจมาก 
3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5.00 0.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4.ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.33 0.47 พึงพอใจมาก 
5.ด้านมาตรฐานของการพยาบาล 4.17 0.48 พึงพอใจมาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.39 0.45 พึงพอใจมาก 
หมายเหตุ การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 พึงพอใจระดับมากที่สุด 3.50 – 4.49 พึงพอใจระดับมาก 2.50 – 3.49 พึงพอใจระดับ
ปานกลาง 1.50 – 2.49 พึงพอใจระดับน้อย 1.00 – 1.49 พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจต่อมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพใน

การดูแลผู้ปุวยเด็ก หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง ในภาพรวมอยู่ระดับมาก (x̄ = 4.39, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่ามีระดับความพึงพอใจมากถึงมากท่ีสุด โดยด้านส่ิงอ านวยความสะดวกมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (x̄ 

= 5.00, S.D.=0.64) รองลงมาคือด้านคุณภาพการให้บริการ (x̄ = 4.33, S.D.=0.47) และล าดับท่ีสามคือด้าน

ขั้นตอนการให้บริการ (x̄ = 4.24, S.D.=0.51) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย Pediatric Early Warning Score (PEWS) ระบบทางเดินหายใจติดเช้ือ
เฉียบพลันในผู้ปุวยเด็ก หอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ท าการวัดผลการด าเนินการจากอุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality 
rate พบว่า อุบัติการณ์มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลา 3 เดือนก่อนหน้าท่ีจะใช้รูปแบบ สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า การระบบการคัดกรองด้วย PEWS โดยมีการออกแบบ PEWS ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของผู้ปุวย
เด็กและบริบทของหอผู้ปุวย รวมท้ังมีการอบรมเจ้าหน้าท่ีพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติโดยการใช้ PEWS กับผู้ปุวยเด็กทุกรายท่ีเข้ามารับการรักษาในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมล่าง ผู้วิจัยท าการ
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รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ก่อนหน้าด าเนินการใช้รูปแบบ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 (รวม 3 
เดือน) และช่วงระยะเวลาพัฒนารูปแบบ PEWS รวมทั้งฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีและทดลอง
การใช้ PEWS โดยด าเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 และหลังจากมีการประเมินผล
การทดลองแล้วพบว่ามีแนวโน้มในทิศทางท่ีดี ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยให้มีการใช้รูปแบบการคัดกรองโดยใช้ PEWS 
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และท าการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลหลังจากมีการด าเนินการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย PEWS 
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ท้ังนี้ผลการด าเนินการพบว่า อุบัติการณ์  Unplanned ICU, 
Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate อุบัติการณ์มีแนวโน้มลดลงและไม่พบว่ามีอุบัติการณ์ 
Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate เกิดขึ้นในระหว่างเดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน 2563 (ระยะเวลา 3 เดือนหลังด าเนินการใช้รูปแบบ PEWS) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีพยาบาล
วิชาชีพทุกคนด าเนินการคัดกรองผู้ปุวยเด็กเพื่อปูองกันการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน โดยใช้แบบ
บันทึก PEWS ท่ีออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุของเด็ก ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านกายวิภาคและ
สรีรวิทยา รวมท้ังความไวต่อการเกิดการติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจในเด็กในแต่ละช่วงวัยท่ีมีความแตกต่างกัน 
การใช้แบบบันทึก PEWS โดยเจ้าหน้าท่ีพยาบาลทุกคนท าให้เกิดการติดตามและประเมินลักษณะอาการของผู้ปุวย
เด็กอยู่ตลอดเวลาท่ีเข้ารับการรักษา ซึ่งท าให้เมื่อเกิดอาการเปล่ียนแปลงท่ีจะสามารถน าไปสู่การติดเช้ือทางเดิน
หายใจเฉียบพลันได้ จะท าให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพท าการปูองกันและแก้ไขปัญหาก่อนจะมีอุบัติการณ์เกิดขึ้น 
ท าให้ไม่เกิดอุบัติการณ์ Unplanned ICU, Unplanned ETT, Morbidity rate และ Mortality rate จากการติด
เช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในผู้ปุวยเด็กดังกล่าว ท้ังนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Tucker et. al. [21] ซึ่ง
ศึกษาการประเมินการใช้ระบบสัญญาณเตือนเริ่มแรกเมื่อมีอาการเปล่ียนแปลง เพื่อตรวจผู้ปุวยเด็กท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาในอนาคต เครื่องมือนี้ใช้ในการตรวจร่างกายผู้ปุวย 2,979 คนท่ี
เข้ารับการรักษาในหน่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่งในช่วง 1 ปี พบว่า การใช้ ระบบสัญญาณเตือน
เริ่มแรกเมื่อมีอาการเปล่ียนแปลง ประเมินเด็กท่ีย้ายเข้ารับการรักษาในผู้ปุวยวิกฤติเด็กแตกต่างกับผู้ปุวยเด็กท่ีไม่ได้
ย้ายเข้าหอผู้ปุวยวิกฤติเด็ก และสอดคล้องกับการศึกษาของ รัชนีย์ พิมพ์ใจชน  (2560) โดยศึกษาผลของการใช้
รูปแบบเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ปุวยต่อการย้ายเข้าหอผู้ปุวยวิกฤติโดยไม่ได้วางแผน 
เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ปุวยในและศึกษาอัตราการ
ย้ายเข้าหอผู้ปุวยวิกฤติโดยไม่ได้วางแผนของผู้ปุวยในโรงพยาบาลชลบุรีเป็นการวิจัยแบบทดลองเบื้องต้น (Pre - 
experimental study) แบบ 1 กลุ่ม ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pre and post-test 
design) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ปุวยท่ีเข้ารับการรักษาในหอผู้ปุวยพิเศษศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรีระหว่างวันท่ี 1 
พฤษภาคม พ.ศ.2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จ านวน 111 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
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ท่ัวไป แบบบันทึกการเฝูาระวัง สัญญาณเตือนภาวะวิกฤติและอาการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวทางการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ปุวย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ พรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาู การใช้รูปแบบ
การเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ปุวยใน มีระยะเวลาในการเฝูาระวังอาการเปล่ียนแปลง
และสัญญาณเตือนของผู้ปุวยส่วนใหญ่ทุก 8 ช่ัวโมง ร้อยละ 58.6 อัตราการย้ายเข้าหอผู้ปุวยวิกฤติโดยไม่ได้
วางแผนของผู้ปุวยมีเพียงร้อยละ 1.8 ความพึงพอใจของพยาบาลต่อการใช้แนวทางการเฝูาระวังอาการ
เปล่ียนแปลงและสัญญาณเตือนของผู้ปุวยอยู่ในระดับมาก 

 
2. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กต่อการให้บริการและการพยาบาลเด็กตามมาตรฐาน

การพยาบาล โดยผลการวิจัยพบว่าภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจรายด้าน 3 อันดับแรก คือ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านขั้นตอน
การให้บริการ เมื่อพิจารณารายด้าน 5 ด้าน มีดังนี้  

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉล่ีย 3 ข้อแรกได้ดังนี้ 
การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง ไม่เลือกปฏิบัติ หรือมีความเสมอภาคการให้บริการ,  การให้ค าแนะน าเพื่อดูแล
รักษาสุขภาพผู้ปุวยเด็กเมื่อกลับไปบ้าน, และการบอก อธิบาย ช้ีแจง ติดประกาศ หรือแนะน าขั้นตอนการให้บริการ 
ตามล าดับ  

2) ด้านพยาบาลวิชาชีพผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากค่าเฉล่ีย 3 
ข้อแรกได้ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น, พยาบาลวิชาชีพพูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยามารยาท, และพยาบาลวิชาชีพ
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่ วยแก้ปัญหาได้ 
ตามล าดับ  

3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากค่าเฉล่ีย 3 ข้อ
แรกได้ดังนี้ มีปูาย/สัญลักษณ์/มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการท่ีชัดเจน และเข้าใจง่าย, สถานท่ีให้บริการมีความ
สะอาด, และช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการบริการ เช่น กล่องรับความเห็น จุดรับข้อร้องเรียน ตามล าดับ 

4) ด้านคุณภาพการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากค่าเฉล่ีย 3 ข้อ
แรกได้ดังนี้ การแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพขณะให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ปุวยเด็กมีความเหมาะสม, พยาบาล
วิชาชีพมีการอธิบายเหตุผลก่อนปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล เช่น บอกความจ าเป็นของการงดน้ าและอาหารก่อน
ผ่าตัด เป็นต้น, และมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของพยาบาลวิชาชีพ ตามล าดับ 
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5) ด้านมาตรฐานของการพยาบาล มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ เรียงตามล าดับจากค่าเฉล่ีย 3 
ข้อแรกได้ดังนี้ ความถูกต้องของการให้บริการและดูและผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลัน จาก
พยาบาลวิชาชีพ, ความครบถ้วนของการให้บริการและดูและผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเช้ือเฉียบพลัน จาก
พยาบาลวิชาชีพ, และความกระชับของการให้บริการและดูและผู้ปุวยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเช้ือ เฉียบพลัน 
จากพยาบาลวิชาชีพ ตามล าดับ 

จากผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ญาติ หรือผู้ดูแลเด็กต่อการให้บริการและการพยาบาลเด็กตาม
มาตรฐานการพยาบาล โดยผลการวิจัยพบว่าภาพรวมทุกด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจจะ
เนื่องมาจาก พยาบาลวิชาชีพ ท่ีเห็นความส าคัญในการให้ความเอาใจใส่และให้การดูแลผู้ปุวยและญาติเป็นอย่างดี 
โดยด าเนินงานต่างๆ ตามมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล ท าให้ระดับความพึงพอใจจึงอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ท้ังด้านส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านพยาบาลวิชาชีพผู้
ให้บริการ และด้านมาตรฐานของการพยาบาล ท้ังนี้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการบริการ
ของ Aday and Andersen (1975: 4-11, 52-80)  มี 6 ประการ ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในความสะดวกจากการ
บริการ (Convenience) เช่น การรอคอยในสถานบริการ การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ ความ
สะดวกสบายท่ีได้รับในสถานบริการ 2) ความพึงพอใจในการร่วมมือประสานงานของการบริการ เช่น การได้รับ
บริการตามความต้องการในสถานท่ีหนึ่ง แพทย์ให้ความเป็นห่วง สนใจ สุขภาพโดยรวมท้ังหมดของผู้มารับบริการ 
และมีการติดตามการรักษากับผู้มารับบริการ 3) ความพึงพอใจในความมีมารยาท คือ ความมีมารยาท สุภาพ 
อ่อนโยนของผู้ให้บริการที่ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการ 4) ความพึงพอใจในข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาท่ีได้รับจากบริการ 
เช่น ข้อมูลสาเหตุการปุวยได้รับบาดเจ็บ และข้อมูลในการรักษาพยาบาล 5) ความพึงพอใจในคุณภาพการดูแลผู้มา
รับบริการ (Quality of care) และ 6) ความพึงพอใจในค่าบริการในการรักษาพยาบาล และสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีการประเมินคุณภาพการบริการของ Chang (1997: 26-37) มี 6 ประเภท ได้แก่ 1) ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ เช่น ความสะอาด เสียง อากาศ แสง และอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 2) ความเพียงพอของการบริการ เช่น การ
ให้บริการท่ีเหมาะสม และตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้ทันที 3 ) ทักษะการให้บริการ เช่น การ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้มารับบริการ เช่น การจ่ายยาท่ีมีทักษะท่ีเช่ียวชาญและมีความถูกต้อง โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ 4) ศิลปะการให้การดูแล คือ ความมีอัธยาศัยไมตรี และสุภาพอ่อนโยนใน
การให้บริการ 5) การให้ค าอธิบาย คือ การแนะน าข้อมูลต่างๆ กับผู้มารับบริการตลอดจนข้อมูลด้านยา และ
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา และ 6) ความต่อเนื่องของการบริการ คือ การดูแลผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง มีความ
เข้าใจถึงความต้องการของผู้มารับบริการ นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยการวัดคุณภาพบริการของ 
พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ โดยพบว่า คุณภาพบริการขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความคาดหวัง และ
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การรับรู้ของผู้มารับบริการ โดยเกณฑ์การประเมิน คุณภาพบริการมี 5 ด้าน (Parasuraman, Zeithaml, and 
Berry, 1990: 25-26)[24] โดยใช้เครื่องมือวัดคุณภาพบริการ SERVQUAL ได้แก่ ด้านท่ี 1 ลักษณะภายนอกความ
เป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านท่ี 2 ความเช่ือถือไว้วางใจ ด้านท่ี 3 การตอบสนองผู้มารับบริการ ด้านท่ี 4 การให้
ความมั่นใจ และด้านท่ี 5 ความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้มารับบริการ (Tenner and Detoro, 1992: 65) 
 
สรุปผลการศึกษา  

การใช้ Pediatric Early Warning Score : PEWS ท่ีพัฒนาขึ้น ช่วยในการประเมินอาการท่ีการ
เปล่ียนแปลงของผู้ปุวยเด็กได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และช่วยในการตัดสินใจเชิงคลินิกได้ อย่างความถูกต้อง ส่งผลให้
ผู้ปุวยได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีท าให้ต้องอยู่โรงพยาบาลนาน แม้แต่
การส่งต่อ ผู้ปุวยจะได้รับการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน และได้รับการส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพมีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้ปุวยร่วมกัน ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ปุวยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล จนถึงจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล PEWS จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินและเพิ่มคุณภาพ
การดูแลรักษาผู้ปุวยให้ดียิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
1) ผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปใช้ในการก าหนดเป็นแนวทางเพื่อส่งเสริมทักษะ

การบันทึกทางการพยาบาลและการรายงานอาการเปล่ียนแปลงของผู้ปุวยเด็กได้อย่างครอบคลุมโดยประสานการ
ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 

2) ควรมีการติดตามผลการใช้ PEWS อย่างต่อเนื่อง และน าผลการติดตามมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา PEWS 
ให้เหมาะสมกับผู้ปุวยเด็กและให้ครอบคลุมกับโรคต่างๆ ของระบบอื่นๆ ท่ีนอกจากระบบทางเดินหายใจของผู้ปุวย
เด็กท่ีเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนั้นควรขยายการ
ใช้ Early Warning Signs ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมท้ังสามารถน ารูปแบบ
การคัดกรองโดยใช้ PEWS ขยายไปในโรงพยาบาลชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัด ท้ังนี้เพื่อน าไปสู่การดูแลตามมาตรฐาน
การพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรมต่อไป 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ท าการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในเรื่อง การใช้รูปแบบการคัดกรองด้วยระบบสัญญาณเตือนอาการเปล่ียนแปลง

ต่อผลลัพธ์ทางการพยาบาลในการติดเช้ือของระบบอื่นๆ เช่น โรคติดช้ือทางเดินอาหาร การติดเช้ือทางเดิน
ปัสสาวะ การติดเช้ือในกระแสเลือด และโรคไม่ติดเช้ือ ท้ังนี้เพื่อเป็นติดตามผลการใช้รูปแบบการคัดกรองด้วย 
Pediatric Early Warning Score : PEWS ต่อระบบอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการติดเช้ือทางเดินหายใจติดเช้ือ
เฉียบพลัน ท้ังนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ปุวยเด็กในหอผู้ปุวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้ครอบคลุมกับโรคต่างๆ ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นและเป็นการพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยเด็กให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นชันในสภาพปลอดเช้ือ  
Micropropagation of Curcuma longa L. 

  

ณัตฐิยา ชัยชนะ1 และ สุภาวดี แก้วเมืองกล2 
Natthiya Chaichana and Supawadee Keawmuangkol 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของขม้ินชันในสภาพปลอดเช้ือ โดยท าการศึกษา
การฟอกฆ่าเช้ือหน่อขมิ้นชันด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ ความเข้มข้น 10%, 15% และ 20% เป็นเวลา 10 และ 15 
นาที ผลการศึกษาพบว่า การฟอกฆ่าเช้ือโดยใช้สารละลายคลอร็อกซ์ 15% เป็นเวลา 15 นาที เป็นวิธีการฟอกฆ่า
เช้ือท่ีดีท่ีสุด โดยไม่พบการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ และมีอัตราการรอดชีวิต 100% หลังจากนั้น ย้ายเล้ียงหน่อของ
ขมิ้นชันลงบนอาหารชักน ายอดและรากสูตร MS (Murashige and Skoog) ร่วมกับ สารควบคุมการเจริญเติบโต 

benzyladenine (BA)  และ α -naphthalene acetic Acid (NAA) ผลการศึกษาพบว่า สูตรอาหาร MS ไม่เติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักน าให้เกิดยอดและรากสูงสุดท่ี 20% (ความยาวยอดเฉล่ีย 11.1 เซนติเมตร) 
และ 10% (ความยาวรากเฉล่ีย 8.5 เซนติเมตร) ตามล าดับ  
 

ค าส าคัญ: ขม้ินชัน, การชักน ายอด, การชักน าราก 
 

Abstract 
 The objective of this study is to study micropropagation of Curcuma longa L. The C. 
longa L. buds were surfaced sterilized with 10%, 15% and 20% Clorox for 10 and 15 minute. 
The result revealed that 15% Clorox for 15 minute was appropriate method. This method was 
not infection by microorganism and provided 100% survival rate. After that, C. longa L. buds 
were transferred to MS (Murashige and Skoog) media supplemented with benzyladenine (BA) 

and α -naphthalene acetic Acid (NAA). It was found that MS medium presented the highest 
shoot and root induction at 20% (11.1 cm average shoot length) and 10% (8.5 cm average root 
length), respectively.  
 

                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail: natthiya.cha@crru.ac.th, 080-1355519 
2 นักศึกษา โปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย E-mail: Supawadee.kae@crru.ac.th, 091-8520600 
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Keywords: Curcuma longa L., shoot induction, root induction 

บทน า 
ขมิ้นชัน (turmeric) มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa L. อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae จัดเป็นพืช

เศรษฐกิจประเภทเครื่องเทศชนิดหนึ่ง เป็นพืชท่ีนิยมปลูกในทุกภาคของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบอาหารและท ายาสมุนไพร เหง้า (rhizome) ของขมิ้นชันเป็นส่วนของล าต้นใต้ดิน ท าหน้าท่ีสะสมสารสี
เหลืองมีช่ือว่า เคอร์คูมิน (curcumin) ท่ีประกอบด้วยเภสัชกรรมสารหลายชนิด  สารเหล่านี้ออกฤทธิ์ในการรักษา
โรคหลายชนิดท้ังในมนุษย์และสัตว์ เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคถุงน้ าดี โรคตับ แผลไฟไหม้และ น้ าร้อนลวก 
รวมท้ังกระตุ้นการท างานของระบบภูมิคุ้มกัน ต่อต้านเช้ือจุลินทรีย์และโรคมะเร็งบางชนิดคนไทยสมัยโบราณใช้
ประโยชน์จากขมิ้นชันในการรักษาโรคต่างๆ จึงปรากฏอยู่ในต าหรับยาแพทย์แผนไทย ส่วนการแพทย์แผนปัจจุบัน
มีการศึกษาวิจัยจนยอมรับสรรพคุณของขม้ินชัน จึงน ามาบรรจุไว้ในกลุ่มยาในงานสาธารณสุขมูลฐาน ขม้ินชันจึงถูก
ใช้อย่างแพร่หลายท้ังด้านอาหาร สุขภาพอนามัย ความงาม และยารักษาโรค ความต้องการใช้ขมิ้นชันเพิ่มขึ้นมาก
ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมานี้ ท าให้ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นไม่เพียงพอเพราะมีผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้างต่ า การศึกษาวิจัยท้ังใน
และต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตยังมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ท าในแปลงปลูกโดยวิธีการเขตกรรม ปัญหาส าคัญอื่นๆ ท่ี
ท าให้ผลผลิตต่ าเช่น โรคเน่าของเหง้าและแมลงรบกวน ความไม่สม่ าเสมอและคุณภาพต้นพันธุ์ไม่ดีพอ อุปสรรค
เหล่านี้จะเห็นผลชัดเจนในกรณีท่ีมีการปลูกในปริมาณมาก กับปัญหาสุขภาพคนจ านวนมากจึงหันมารักษาและให้
ความส าคัญพืชสมุนไพร 
 ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของปัญหาจึงได้ท าการศึกษาและท าการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของ
ขมิ้นชันเพื่อการส่งเสริมให้มีการปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี เพิ่มผลผลิตสูง ปลอดโรคและมีความสม่ าเสมอ
ทางพันธุกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้วิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อขมิ้นชันเพื่อการศึกษาผลิตสารเคอร์คูมิน ซึ่งเป็น
วิธีการท่ีสามารถผลิตสารส าคัญปริมาณมากในพืชต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือขมิ้นชัน 
2. เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
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วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช คือ การน าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ไม่ว่าจะเป็นส่วนอวัยวะ หรือส่วนเนื้อเยื่อ 
มาเล้ียงในอาหารวิทยาศาสตร์ท่ีประกอบด้วย แร่ธาตุ น้ าตาล วิตามิน และสารควบคุมความเจริญเติบโต ภายใต้
สภาพปลอดเช้ือจุลินทรีย์และอยู่ในสภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสง ความช้ืน โดยส่วนของพืชท่ีน ามาเล้ียงนี้จะ
สามารถเติบโตพัฒนาได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะพัฒนาเป็นส่วนอวัยวะ เกิดเป็นกลุ่มเซลล์ท่ีเรียกว่า แคลลัส
หรือคัพภะ (ต้นอ่อนขนาดเล็ก) ท่ีเรียกว่า เอ็มบริโอ ซึ่งในท่ีสุดก็จะสามารถบังคับให้ส่วนต่าง ๆ เหล่านี้ เกิดเป็นต้น
ใหม่ท่ีมีรากท่ีสมบูรณ์ส าหรับการน าไปปลูกลงดินต่อไปได้ พืชท่ีเกิดขึ้นมาจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อจะมีลักษณะ
เหมือนกับพืชต้นพันธุ์ท่ีน ามาใช้เพาะเล้ียงทุกประการ จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช้ในการขยายพันธุ์พืช 
และการเก็บรักษาและอนุรักษ์เช้ือพันธุ์พืชต่าง ๆ 

จากงานวิจัยท่ีได้มีการศึกษาการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ พบว่าปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้การเพาะเล้ียงประสบ
ความส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ชนิดของเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริญเติบโต และสภาพการเพาะเล้ียง (Puhan 
and Siddiq, 2013) การใช้สารฟอกฆ่าเช้ือฝนกระบวนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางใน
พืชหลายชนิด โดยได้มีการน าสารละลาย sodium hypochlorite (NaOCl) หรือ Clorox มาใช้ในการฟอกฆ่าเช้ือ
ผักหวานบ้าน การจากผลการทดลองพบว่า Clorox ท่ีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที และตามด้วย
สารละลาย Clorox 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที มีเปอร์เซ็นการปนเปื้อนน้อยท่ีสุดและมีอัตราการรอดชีวิตของ
เนื้อเยื่อมากท่ีสุด (ภพเก้า และวารุต, 2554) นอกจากนี้ยังได้มีการใช้สารละลาย Clorox ในการฟอกฆ่าเช้ือใบอ่อน
กุหลาบปารากวัย จากผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของสารละลายคลอร็อกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที 
ตามด้วย  คลอร็อกซ์ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 นาที มีประสิทธิภาพต่อการฟอกฆ่าเช้ือดีท่ีสุด สามารถลดการ
ปนเปื้อนราและแบคทีเรียได้ดีถึง 80 เปอร์เซ็นต์ (มณฑล และคณะ, 2556) และยังได้มีการใช้สารละลายท่ีความ
เข้มข้นต่างๆ Clorox ในการฟอกฆ่าเช้ือเมล็ดมัลเบอร์รี่ ผลการทดลองพบว่า การฟอกด้วยคลอรอกซ์ 10 % นาน 
10 นาที ตามด้วยคลอรอกซ์ 5 % นาน 15 นาที มีเปอร์เซ็นต์ท่ีไม่เกิดการปนเปื้อนของเมล็ดสูงท่ีสุด คือ 96.67 % 
(เจนจิรา และคณะ, 2559) 

 ในการชักน ายอดหรือรากในงานวิจัยท่ีผ่านมาในพืชต่างๆ โดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตประสบ
ความส าเร็จในพืชหลายชนิด อาทิเช่น จากการน าช้ินส่วนยอดอ่อนมะคังขาวมาเพาะเล้ียงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม
สารควบคุมการเจริญเติบโต  ชนิด BA ท่ีความเข้มข้น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  เป็นเวลา 6 สัปดาห์  
พบว่าสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  สามารถเกิดยอดได้เร็วท่ีสุด หลังจากท าการ
เพาะเล้ียงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยมีปริมาณยอดเฉล่ีย 4.20 ยอดต่อช้ินส่วน (ภพเก้า และวารุต, 2554) นอกจากนี้ 
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทออกซินและไซโทไคนินร่วมกันสามารถชักน าให้เกิดท้ังยอดและรากได้
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เช่นกัน โดยพบว่าสูตรอาหาร MS ดัดแปลงท่ีเติม BA ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 
0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักน าให้เกิดยอดชิงช้าชาลีเฉล่ียได้สูง 3.80 ยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น (Sanjeev  et  al., 
2003)  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อขม้ินชัน 
ท าการคัดเลือกหน่อของขม้ินชัน โดยล้างหน่อของขม้ินชันให้สะอาด แล้วน าหน่อของขม้ินชัน มาฟอกฆ่า

เช้ือด้วยสูตรฟอกฆ่าเช้ือ จ านวน 10 ซ้ า ดังนี้ 
  - 10% (v/v) Clorox เป็นเวลา 10 นาที  
 - 10% (v/v) Clorox เป็นเวลา 15 นาที 
  - 15% (v/v) Clorox เป็นเวลา 10 นาที 
 - 15% (v/v) Clorox เป็นเวลา 15 นาที 

- 20% (v/v) Clorox เป็นเวลา 10 นาที 
- 20% (v/v) Clorox เป็นเวลา 15 นาที 

หลังจากนั้น ย้ายเล้ียงหน่อของขมิ้นชันลงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) เป็นเวลา 
1 สัปดาห์ บันทึกผลอัตราการปนเป้ือนและการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อ เพื่อหาสูตรฟอกฆ่าเช้ือท่ีดีท่ีสุดในการทดลอง
หัวข้อถัดไป  
 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ขม้ินชันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 น าหน่อของขม้ินชันมาฟอกฆ่าเช้ือด้วยสูตรฟอกฆ่าเช้ือท่ีได้จากการทดลองในขั้นตอนแรก หลังจากนั้นย้าย
เล้ียงหน่อขมิ้นชันในอาหารสูตรต่างๆ จ านวน 10 ซ้ า เพื่อชักน ายอดและราก ดังนี้  

         - สูตรอาหาร MS 
         - สูตรอาหาร MS + BA 0.5 มก./ล + NAA 0.05 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 1 มก./ล + NAA 0.05 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 2 มก./ล + + NAA 0.05 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 0.5 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 1 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 2 มก./ล. 
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หลังจากเล้ียงเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ในห้องความคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 °C ให้แสง 16 ช่ัวโมงต่อวัน บันทึก
การเจริญเติบโต เช่น อัตราการเกิดยอดและราก ความยาวยอดและราก เป็นต้น เพื่อหาสูตรอาหารเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อของขม้ินชันท่ีดีท่ีสุด 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อขม้ินชัน 

 จากผลการทดลองสูตรฟอกฆ่าเช้ือท้ัง 6 สูตร พบว่า สูตร 15% Clorox เวลา 15 นาที และ 20 % 
Clorox เวลา 10 นาที และ 15 นาที มีประสิทธิภาพในการฟอกฆ่าเช้ือได้ดีท่ีสุดคือขมิ้นมีอัตราการรอดถึง 100 % 
และมีอัตราการรอดชีวิต 100% ส่วนสูตรฟอกฆ่าเช้ือท่ีมีประสิทฺภาพน้อยท่ีสุด คือ สูตร 10% Clorox เวลา 10 
นาที ซึ่งพบอัตราการปนเป้ือนและอัตราการรอดชีวิตท่ี 50% (ตารางท่ี 1)  
 ตารางท่ี  1  ผลการศึกษาสูตรฟอกฆ่าเช้ือต่อการรอดชีวิตของขม้ินชันเป็นเวลา 1  สัปดาห ์

Clorox (v/v) เวลา (นาท)ี อัตราการปนเปื้อน (%) อัตราการรอดชีวิต (%) 

10% 
10 50 50 

15 40 60 

15% 
10 30 70 

15 0 100 

20% 
10 0 100 

15 0 100 
  

การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ขม้ินชันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 จากการทดลองลักษณะการตอบสนองของหน่ออ่อนของขมิ้นชันเพาะเล้ียงในอาหาร พบว่า  สูตรอาหาร 
ท่ีสามารถชักน ายอดและรากได้ดีท่ีสุด คืออาหารสูตร MS โดยให้อัตราการเกิดยอด 20% และอัตราการเกิดราก 
10% โดยมีความยาวยอดและรากเฉล่ีย เท่ากับ 11.1 เซนติเมตร และ 8.5 เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้ สูตร
อาหาร MS ร่วมกับ BA และ NAA ยังสามารถชักน ายอดและรากได้เช่นกัน โดยมีอัตราการเกิดยอดและรากท่ี 
10% ส่วนอาหารสูตร MS ร่วมกับ BA 2 มก./ล. สามารถชักน ายอดได้ 20%  (ตารางท่ี 2) 
 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

100 

 

 

ภาพที่  1  ต้นอ่อนขม้ินชันท่ีได้จากการเล้ียงบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
 

ตารางท่ี 2   การตอบสนองของหน่ออ่อนของขม้ินชันต่ออาหารเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

สูตรอาหาร 
อัตราการเกิดยอด

(%) 

ความยาวยอด
เฉลี่ย (cm.) 

อัตราการเกิดราก 
(%) 

ความยาวราก
เฉลี่ย (cm.) 

MS 20 11.1 10 8.5 

MS + 0.5 มก./ล. BA  0 - 0 - 

MS +1 มก./ล. BA 0 - 0 - 

MS + 2 มก./ล. BA 20 3.4 0 - 

MS + 0.5 มก./ล. BA 
+ 0.05 มก./ล. NAA 

10 7.2 10 2.5 

MS + 1 มก./ล. BA + 
0.05 มก./ล. NAA 

10 4.0 10 3.0 

MS + 2 มก./ล. BA + 
0.05 มก./ล. NAA 

10 4.0 10 1.0 

    
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสูตรฟอกฆ่าเช้ือหน่อของขม้ินชัน พบว่าสูตรท่ีมีประสิทธิภาพในการฟอกฆ่าเช้ือได้ดีท่ีสุดคือ 
15% Clorox เป็นเวลา 15 นาที เนื่องจากมีอัตราการปนเปื้อน 0% และมีอัตราการรอดของขมิ้นชันถึง 100% 
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ส่วนสูตรอาหารท่ีมีประสิทธิภาพในการชักน ายอดและรากได้ดีท่ีสุดคือสูตร MS โดยมีอัตราการชักน ายอด 20%  
ให้ความยาวยอดเฉล่ีย 11.1 เซนติเมตร และอัตราการชักน าราก 10% ให้ความยาวรากเฉล่ีย 8.5 เซนติเมตร 
 จากการศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือในพืชหลายชนิด พบว่า พืชแต่ละชนิดใช้ปริมาณและระยะเวลาการฟอกฆ่า
เช้ือแตกต่างกันออกไป เช่น การฟอกฆ่าเช้ือส่วนไรโซมของไพล พบว่า การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลาย Clorox 
ความเข้มข้น 30% เป็นเวลา 30 นาที และตามด้วยสารละลาย  Clorox ความเข้มข้น 10% เป็นเวลา 10 นาที              
ให้อัตราการปนเปื้อนเพียง 22.22% และมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 77.78% (รัตนา และ จิตรกร, 2562) และ          
จากการศึกษาวิธีหาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือเมล็ดจันทน์ผาโดยใช้น้ ายาฟอกฆ่าเช้ือท่ีความเข้มข้น 5,10 และ 15 %            
ท่ีเวลาต่างกันคือ 5, 10 และ 15 นาที พบว่าความเข้มข้นน้ ายาฟอกฆ่าเช้ือ 10 % เป็นเวลา 10 นาทีให้ผลดีท่ีสุดมี
ประประสิทธิภาพในการฟอกฆ่าเช้ือ 90% (ธงชัย, 2561) นอกจากนี้การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารฟอกฆ่าเช้ือ                
ความเข้มข้น 20% เป็นเวลา 20 นาที เป็นวิธีการท่ีได้ท่ีสุดในการฟอกฆ่าเช้ือเมล็ดลิงลาว โดยให้อัตราการปนเปื้อน
ต่ าท่ีสุดท่ี 40% (จิราภรณ,์ 2559) 

สูตรอาหาร MS ประกอบด้วยสารอาหารท่ีจ าเป็นครบถ้วนในการเจริญของพืช ดังนั้นในพืชบางชนิดจะ
ตอบสนองได้ดีในอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ยกตัวอย่างเช่น การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
หอมหัวใหญ่ พบว่าอาหารสูตร MS สามารถชักน าให้เกิดยอดสูงสุด 100% และสามารถชักน ารากได้ 10%               
(กิ่งกาญจน์, 2555) และพบว่าสูตรอาหาร MS ยังสามารถชักน าให้เกิดยอดมะรุมสูงท่ีสุด โดยให้ร้อยละการชักน า
ยอดรวม (ร้อยละ 60±0.26) จ านวนยอดเฉล่ีย (0.97±0.69 ยอดต่อช้ินส่วน) และร้อยละการเกิดราก (ร้อยละ 
63±0.09) (ฤทัยชนก และคณะ, 2561) นอกจากนี้ สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโทไคนิน เช่น BA 
สามารถชักน าให้เกิดยอดในพืชหลายชนิด อาทิเช่น อภิชาต และคณะ (2543) ได้ท าการศึกษาผลของ BA ท่ีมีต่อ
การเพิ่มจ านวนยอดของกระชายด าในสภาพปลอดเช้ือ พบว่าเมื่อเล้ียงช้ินส่วนยอดบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม BA 
ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถเกิดยอด 4 ยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น ส าหรับสูตรอาหารท่ีเติม BA ความ
เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถสร้างยอดเฉล่ีย 3 ยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น  และ ฐิติภาส (2530) ได้ทดลอง
เล้ียงเนื้อเยื่อจากส่วนตาข้างของขิง บนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม  BA 2 มิลลกิรัมต่อลิตร สามารถเพิ่มจ านวนยอด
เฉล่ีย 3.6 ยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทออกซินและไซโทไคนินร่วมกัน
สามารถชักน าให้เกิดท้ังยอดและรากได้เช่นกัน การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต BA ร่วมกับ NAA สามารถชักน า
ให้เกิดยอดจากตาข้างของ Nyctanthes arbortristis Linn. โดยใช้ BA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 
NAA                 ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีจ านวนยอดเฉล่ีย 4.78 ยอดต่อช้ินส่วนพืชเริ่มต้น (Ruot  
et  al., 2008) และจากงานวิจัยของ Bhattacharya and Bhattacharyya (1997) ได้ใช้ BA ความเข้มข้น 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ในการชักน าการเกิดยอดจากตาข้างของ 
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Jasminum officinale L. โดยสามารถชักน าให้เกิดยอดเฉล่ีย 2.5 ยอดต่อช้ินส่วนเริ่มต้น จะเห็นได้ว่าไซโตไคนิ
นเพียงชนิดเดียวมีผลท าให้เซลล์ยืดยาวขึ้นได้แต่ควรใช้ออกซินร่วมด้วยเนื่องจากการท างานของออกซินจะส่งเสริม
การเกิดยอดและรากของเนื้อเยื่อได้ 

อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดยอดและรากของขม้ินชันยังไม่สูงเท่าท่ีควร ดังนั้นในงานวิจัยต่อไปจึงควรศึกษา
ในสารควบคุมการเจริญเติบโตตัวอื่นต่อการเกิดยอดและรากของขมิ้นชัน เช่น การควบคุมการเจริญเติบโต 
Thidiazuron (TDZ) ซึ่งเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโทไคนิน จากงานวิจัยท่ีผ่านมา การเพาะเล้ียง
ช้ินส่วนต้นท่ีปลอดเช้ือของกระเจียวขาวพันธุ์ปุา พบว่า ช้ินส่วนท่ีเล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ ความเข้มข้น 
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน าให้เกิดการสร้างยอดได้มากท่ีสุด คือ 2.7 ยอดต่อช้ินส่วน (Kongbangkerd and 
Kamol, 2006) และ ยังได้มีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโทไคนินตัวอื่น ในการชักน ายอด อาทิ
เช่น Kinetin ซึ่งช่วยในการชักน าให้เกิดยอดจากตาข้างหน่อไม้ฝรั่ง โดยพบว่าสูตรอาหารท่ีสามารถชักน าให้เกิด
ยอด คือ อาหารแข็งสูตร MS ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น 0.27-0.54 ไมโครโมลาร์ และ Kinetin ความเข้มข้น 
0.23 ไมโครโมลาร์ ให้ผลดีท่ีสุด โดยให้จ านวนยอดสูงสุด 1 ยอด จ านวนข้อ 6.1-7.7 ข้อ ความยาวยอด 7.35-7.94 
เซนติเมตร (รัฐพล, 2550) นอกจากนี้ สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทออกซินชนิดอื่น ก็สามารถชักน าให้เกิดราก
ได้เช่นกัน เช่น Indole-3-acetic acid (IAA) โดยพบว่า สูตรอาหาร MS ท่ีเติม IAA ความเข้มข้น 2 ppm สามารถชัก
น าให้เกิดรากจากต้นอ่อนพริกพิโรธท่ีปลูก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ มูลนิธิโครงการหลวง (อัญชลี และเกวลิน, 
2555)  
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การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารสกัดกะเพราและสะเดากักเก็บด้วยอนุภาค 
ไคโตซานเพ่ือยืดอายุการเก็บและการดูดซับสารพิษตกค้างในผลไม้สด 

Development of coating from Siamese neem and basil extracts extracts 
encapsulated in chitosan particles for extending shelf life  

and adsorbing toxic chemical of fresh fruits 
 

สมฤทัย ตันมา1 
Somruthai Tunma 

 

บทคัดย่อ 
 ผลไม้สดเป็นอาหารที่เสียง่ายเนื่องจากมีปริมาณน้ าสูงและมีสารอาหารท่ีเหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย์ 
ก่อให้เกิดความเสียหายท้ังต่อเกษตรกรและผู้บริโภค โดยท่ัวไปนิยมใช้สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้
สด สารเคลือบผิวท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบันคือสารเคลือบผิวจากสารธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยท้ังต่อผู้ผลิต
และผู้บริโภค งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมสารเคลือบผิวจากสารสกัดหยาบกะเพราและสะเดากักเก็บด้วยอนุภาคไค
โตซานท่ีมีขนาดนาโนเมตรหรือไมโครเมตรด้วยเทคนิคการเกิดเจลแบบไอออนิกโดยใช้สารไตรพอลิฟอสเฟต (TPP) 
เป็นสารเช่ือมขวางท่ีมีประจุลบ และศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวต่อการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์
รีสด รวมท้ังประสิทธิภาพดูดซับสารเคมีตกค้างของสารเคลือบผิว พบว่าสารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไมโครไค
โตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีสดได้นานท่ีสุดคือ 8 วัน โดยท่ีผล
สตรอว์เบอร์รีไม่เกิดเช้ือราและไม่เน่าเสีย ในขณะท่ีสารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไคโตซาน, อนุภาคไมโครไคโต
ซาน และอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดตะไคร้สามารถรักษาสตรอว์เบอร์รีได้ 5 วัน , 6 วัน และ 6 วัน 
ตามล าดับ โดยท่ีสตรอว์เบอร์รีกลุ่มควบคุมเก็บรักษาได้ 4 วัน จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลง 
(Pyrethroid) ของสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ พบว่าสารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัด
สะเดามีประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงท่ีตกค้างบนผิวสตรอว์เบอร์รีได้ดีท่ีสุด ดังนั้นอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บ
สารสกัดสะเดาท่ีเตรียมได้จากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตเป็นสารเคลือบผิวส าหรับยืดอายุการ
เก็บรักษาและสามารถดูดซับสารเคมีตกค้างท่ีผิวผลไม้สดได้ อีกท้ังเป็นสารธรรมชาติท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
 
ค าส าคัญ : ไมโครไคโตซาน สารเคลือบผิว พืชสมุนไพร สตรอว์เบอร์รี 
                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรแกรมวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
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Abstract 
 Fresh fruit is easy spoilage due to the high amount of water and nutrients suitable for 
microbial growth causing damage to both farmers and consumers. In general, coating is used to 
extend the shelf life of fresh fruit. The surface coating has been interested in today is the 
natural coating that are safe. This research prepared the coatings from basil and Siam neem 
extracts encapsulated in chitosan micro-particle by ionic gelation method and used 
tripolyphosphate as an anion crosslinking agent. We study the efficiency of the coating on 
extending shelf life of fresh strawberries and the efficiency of absorbing the chemical residue of 
the coating. It was found that the coating prepared from chitosan micro-particles contained Siam 
neem extract is effective for extending shelf life of fresh strawberries for a maximum of 8 days 
without the fungal effect and not rotten of the strawberry. While the coating prepared from 
chitosan particles, micro-particles and chitosan micro-particles contained basil extract can preserve 
strawberry for 5 days, 6 days and 6 days, respectively and the control group storing strawberry for 4 
days. Then, the efficiency of the adsorption of insecticides (Pyrethroid) was studied. It was found 
that the coating prepared from chitosan micro-particles contained Siam neem extract had the best 
absorption of pesticide residue on the strawberry skin. Therefore, chitosan micro-particles contained 
Siam neem extract can be further developed to produce as a surface coating for extending shelf life 
and able to absorb chemical residues on the surface of fresh fruit. It is also a natural substance that 
is safe for consumers. 
 
Keyword: Microchitosan, Coating, Herbs, Strawberry 
 

บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกผลไม้สดไปขายยังตลาดต่างประเทศท่ัวโลก              
ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้ไทย อาทิ ส้ม ส้มโอ มะละกอ มังคุด ชมพู่ ทุเรียน มะม่วง 
ล้ินจ่ี สตรอเบอรี่ เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักได้แก่อาเซียนและจีน ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของ
ผลผลิตตามหลักสากลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช จะต้องมีการพัฒนาผลผลิตให้ตรงตามท่ีตลาด
ต้องการ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการส่งออกผลไม้ปลอดสารพิษ และผลไม้ท่ีมีนวัตกรรมเพื่อสร้างความแตกต่าง
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และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผลไม้ไทย นอกจากข้อควรตระหนักในเรื่องสารพิษตกค้างในผลิตผล
แล้ว ปัญหาส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการส่งออกผลไม้สดของไทยไปจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศก็คือ ความ
เสียหายท่ีเกิดกับผลิตผลอันเนื่องจากเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดการเน่าเสียในเวลาอันส้ัน ส่งผลให้เป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการส่งออก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการศึกษาการลดปริมาณสารพิษตกค้างและ
ยับย้ังเช้ือจุลินทรีย์ รวมท้ังการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สด โดยท่ัวไปจะมีการใช้สารเคลือบผิวเพื่อชะลอการเหี่ยว
เฉาของผลไม้สด ท่ีนิยมได้แก่ แวกซ์ (Wax) ซึ่งเป็นไขมันท่ีมีลักษณะคล้ายขี้ผ้ึงสามารถปูองกันน้ าไม่ให้ระเหยออก
จากผลไม้สด จึงช่วยปูองกันผลเห่ียวได้และสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตามสารเคลือบผิวโดยท่ัวไปเป็นสาร
สังเคราะห์ มีราคาค่อนข้างสูง และยังมีข้อตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อน าไปบริโภค และผลไม้ท่ีจะน ามาเคลือบ
ผิวควรผ่านการท าความสะอาดอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงสกปรกและยาฆ่าแมลงหรือจุลินทรีย์ต่างๆ ตกค้างอยู่
บนผิว เพราะสารเคลือบผิวจะเคลือบกักเก็บส่ิงแปลกปลอมเหล่านี้ไว้ด้วย  
 ปัจจุบันนี้การใช้สารเคลือบผิวผักผลไม้สดท่ีมาจากธรรมชาติจึงได้รับความสนใจโดยเลือกสารท่ีมีคุณสมบัติ
ยืดอายุการเก็บผลไม้สดและสามารถดูดซับสารพิษตกค้างจากผิวผลไม้  เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษและยับยั้ง
เช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของผลไม้ได้ อีกท้ังค านึงความปลอดภัยของสารเคลือบผิวต่อผู้บริโภคอีกด้วย 
เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่ามากท่ีสุดโดยเน้นการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสมุนไพรและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของประเทศ และให้ความส าคัญกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยนี้เลือกศึกษาการเตรียมสารเคลือบผิวจากสารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายท่ี
มีคุณสมบัติต้านเช้ือจุลินทรีย์ต่างๆ และเลือกใช้ไคโตซานซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ มีความปลอดภัยท้ังต่อผู้บริโภค
และส่ิงแวดล้อม อีกท้ังมีรายงานผลการวิจัยท้ังในและต่างประเทศต่อการใช้ไคโตซานในด้านต่างๆ อาทิ ด้าน
เกษตรกรรม ด้านอาหารและยาอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการน าสารสกัดหยาบจากพืชและไคโตซานมาใช้แบบ
ผสม (แบบด้ังเดิม) มักมีคุณสมบัติท่ีมีความคงตัวอยู่ได้ในระยะเวลาไม่นาน มีความเส่ือมสลายสารส าคัญอันเนื่องจาก
ปัจจัยส่ิงแวดล้อม ดังนั้นจึงศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและความคงตัวของสารส าคัญของพืชด้วยการเตรียมสารสกัด
หยาบพืชสมุนไพรมาห่อหุ้มและท าระบบกักเก็บ (encapsulation) ไว้ในตัวขนส่งสารท่ีมีความแข็งแรง คงตัว ไม่มี
ความเป็นพิษ ซึ่งตัวกักเก็บสารส าคัญท่ีนิยมได้แก่ ไคโตซาน ซึ่งมีรายงานวิจัยการใช้ไคโตซานเป็นสารเคลือบผิวผลไม้
อย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามข้อมูลส าคัญทางวิชาการยังไม่เพียงพอ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้ไคโตซานเป็นสารเคลือบผิวและพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว
ธรรมชาติท่ีสามารถยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผักผลไม้สดของไทยให้มีความแตกต่างในตลาดต่างประเทศได้ โดย
คณะผู้วิจัยมุ่งหวังว่าสารเคลือบผิวจากสารสกัดพืชกักเก็บด้วยอนุภาคไคโตซานนี้จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้
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สด รักษาคุณค่าสารอาหารของวิตามิน แร่ธาตุส าคัญ และส่วนประกอบส าคัญจากไคโตซานสามารถดูดซับสารเคมี
ตกค้างจากผลไม้เพื่อลดการตกค้างจากสารก าจัดศัตรูพืช เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานผลไม้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพื่อสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านได้แก่ กะเพราและสะเดา  
2. เพื่อกักเก็บสารสกัดกะเพราและสะเดาด้วยอนุภาคไคโตซานด้วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชัน  
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของอนุภาคไคโตซานกักเก็บสารสกัดพืชส าหรับประยุกต์ใช้เป็นสารเคลือบผิว

ผลไม้สด 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ปัจจุบันมีการคิดค้นวิธีการต่างๆ เพื่อปูองกันและถนอมอาหารไม่ให้เกิดการเส่ือมเสีย หรือมีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆ ท่ีจะท าให้อาหารด้อยคุณภาพลงเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน  การยับยั้งการเจริญและ
ปูองกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร เป็นหนทางหนึ่งท่ีจะท าให้ อาหารไม่เกิดการเส่ือมเสีย และ
ปูองกันไม่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในอาหาร ซึ่งวิธีการท่ีนิยมใช้มีหลายวิธีได้แก่ การให้ความร้อน เก็บท่ี
อุณหภูมิต่ า การท าแห้ง การฉายรังสี และการใช้สารกันเสียหรือสารกันหืนบางประเภท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมี
อินทรีย์สังเคราะห์หรือสารอนินทรีย์ แต่ถ้ามีการใช้สารกันเสียและสารกันหืนในปริมาณท่ีมากเกินไปนั้นอาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภคได้ และเป็นการสูญเสียรายได้เนื่องจากการน าเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าใน 5-10 ปี ท่ีผ่านมามีการศึกษาวิจัยน าสารสกัดจากธรรมชาติ เช่น จากพืชผักสมุนไพรไทยมาใช้ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ท้ังท่ีมีความส าคัญในอาหารและในด้านอื่นเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 มีรายงานผลของไคโตซานความเข้มข้นต่ าต่อคุณภาพการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทองสามสี พบว่าชมพู่สดท่ี
สเปรย์ด้วยสารละลายไคโตซานความเข้มข้น 50 ppm ให้ผลดีในด้านการลดการสูญเสียน้ าหนัก ชะลอการเปล่ียนสี
และรักษาความสดของผลิตผลหลังการเก็บรักษานาน 15 วัน แต่ผลการทดลองท่ีได้ยังไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับการสเปรย์ด้วยน้ าสะอาด เพื่อให้ทราบข้อมูลท่ีแน่ชัดจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป (ปรางค์ทอง, 2557)  
 อย่างไรก็ตามการใช้สารสกัดจากธรรมชาติมีข้อจ ากัดในด้านการใช้งานและความคงตัวของสารออกฤทธิ์ 
ดังนั้นจึงมีการประยุกต์ใช้วิธีการห่อหุ้มสารส าคัญของสมุนไพรด้วยอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซาน ตัวอย่างเช่น
การเก็บกักสาร catechins ท่ีได้จากใบชาในไมโครไคโตซานขนาดประมาณ 2 ไมโครเมตร จะช่วยเพิ่มความคงตัว
ของสารเมื่อเปรียบเทียบกับสาร catechins ท่ีไม่ได้ถูกกักเก็บในไมโครไคโตซาน (Wisuitiprot et. al., 2011) 
นอกจากนี้ Yadav et.al., 2012 ยังได้รายงานผลของการกักเก็บสาร curcumin ในนาโนไคโตซานเพื่อช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและความสามารถในการจับกับสารหนูในสัตว์ทดลองได้ โดยพบว่าต้องใช้สาร 
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curcumin ทีไม่ได้กักเก็บในนาโนไคโตซานในปริมาณสูงกว่าสาร curcumin ท่ีเก็บกักในนาโนไคโตซานถึง 10 เท่า 
อีกท้ังการกักเก็บสาร curcumin ในนาโนไคโตซานยังช่วยเพิ่มความคงตัวของสาร curcumin ได้อีกด้วย 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1) การสกัดสารสกัดจากใบกะเพราและใบสะเดาด้วยเอทานอล และเตรียมสารสกัดหยาบ (crude 
extracts) ด้วยเครื่องระเหยสารสุญญากาศ (evaporator) 

2) การเตรียมอนุภาคไคโตซานให้มีขนาดนาโนเมตรหรือไมโครเมตร และอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโต
ซานผสมสารสกัดพืชสมุนไพร ด้วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชัน 

 การเตรียมอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานด้วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชัน (ionic gelation) หรือ 
ionic crosslinking หรือ ionotropic gelation เตรียมได้โดยการเติมสารก่อ cross-link ท่ีนิยมใช้ได้แก่ ไตรพอลิ
ฟอสเฟต (Tripolyphosphate; TPP) ลงไปในสารละลายไคโตซานภายใต้การคนอย่างสม่ าเสมอ ประจุบวกของไค
โตซานกับประจุลบของสารก่อ cross-link เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ท าให้เกิดการตกตะกอนของไคโตซาน 
เกิดเป็นอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซาน 

 การเตรียมอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานและอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดพืช 
แสดงดังภาพ (Chandirika, et al, 2018 และ Servat-Medina, et al, 2015)  

 
 
 

                                    
 
 
 
 
 

 
 

+ 

1.0%w/v สารละลายไคโต

ซานในกรดอะซิตกิ 

1.0%w/v สารละลายไคโตซานใน

กรดอะซิตกิ 

- 1.0%w/v สารละลายใบกระ

เพราและสะเดา 

- 1.0%w/v สารละลายใบสะเดา 

2.5%w/v สารละลายโซเดียม

ไตรพอลิฟอสเฟต 

สารสกัดกะเพรา/สะเดา 

สารละลายไคโตซาน 

สารสกัดกะเพรา/สะเดา 
+ 

ไคโตซาน 

TPP 

อนุภาคนาโน/ไมโครไคโตซานกัก

เก็บสารสกัดพืช 

+ 
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ผลการวิจัย 
กลุ่มสารเคลือบผิวทดสอบ ประกอบด้วย 
1. กลุ่มควบคุม (สตรอว์เบอร์รีไม่ได้เคลือบสาร) 
2. สารละลายไคโตซาน 
3. สารละลายไมโครไคโตซาน 
4. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา 

5. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา 

1. ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด- เบสของสารละลาย พบว่าสารละลายไคโตซานมีค่าความเป็นกรด-เบส 
4.6, สารละลายไมโครไคโตซานมีค่าความเป็นกรด-เบส 4.1, สารสกัดกะเพรามีค่าความเป็นกรด-เบส 3.7, สาร
สกัดสะเดามีค่าความเป็นกรด-เบส 4.2, สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรามีค่าความเป็นกรด-เบส 
2.9 และสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีค่าความเป็นกรด-เบส 2.9 แสดงดังตารางท่ี 1 
 สารละลายตัวอย่างมีค่าความเป็นกรด-เบส ระหว่าง 2.9 – 5 มีสมบัติเป็นกรดอ่อน และอนุภาคไมโครไค
โตซานกักเก็บสารสกัดสะเดาและกะเพรา มีค่าความเป็นกรดสูงกว่าอนุภาคไมโครไคโตซานและสารสกัดกะเพรา
และสะเดา 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลายตัวอย่าง 

สารทดสอบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (C) 
1. สารละลายไคโตซาน 4.6 23.5 
2. สารละลายไมโครไคโตซาน 4.1 23 
3. สารสกัดกะเพรา 3.7 22 
4. สารสกัดสะเดา 4.2 22 
5. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา 2.9 23 
6. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา 3.0 23 
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2. ประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิว 

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รี 

 การทดสอบประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิว ท าโดยน าผลสตรอว์
เบอร์รีสด มาแบ่งกลุ่มๆ ละ 4 ผล และเตรียมสารเคลือบผิวตัวด้วยการน าสารตัวอย่างมาละลายในน้ ากล่ันให้มี
ความเข้มข้น 1%w/v จากนั้นน าผลสตรอว์เบอร์รีแต่ละกลุ่มมาแช่ในสารละลายเคลือบผิวเป็นเวลา 2 นาที แล้วน า
ผลสตรอว์เบอร์รีออกมาวางไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง และสังเกตผลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รี 
แสดงผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลสตรอว์เบอร์ร ี

 

กลุ่มควบคุม 

 

สารละลายไคโตซาน 

สารละลายไมโคร     

ไคโตซาน 

สารละลายไมโคร     

ไคโตซานกักเกบ็สาร

สกัดกะเพรา 

สารละลายไมโคร     

ไคโตซานกักเกบ็สาร

สกัดสะเดา 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 

8 วัน 

 

8 วัน 

 

8 วัน 
 

8 วัน 

 

8 วัน 
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2.2 ประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ 
ผลการเน่าเสียของสตรอว์เบอร์รีกลุ่มต่างๆ ท่ีเวลา 8 วัน แสดงดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 จ านวนผลของสตรอว์เบอร์รีท่ีเน่าเสียเมื่อเวลา 8 วัน (จากเริ่มต้นท้ังหมด 4 ผล) 
กลุ่มสตรอว์เบอร์รีทดสอบ จ านวนผลสตรอว์

เบอร์รี 

ที่เน่าเสีย (ผล) 

ร้อยละการเน่าเสีย 

(%) 
1. กลุ่มควบคุม 3 75 
2. กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไคโตซาน 4 100 
3. กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไมโครไคโตซาน 3 75 
4. กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บกะเพรา 2 50 

5. กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสะเดา 1 25 
 

 
                   (a)             (b)              (c)               (d)              (e) 

(a) กลุ่มควบคุม, (b)  กลุ่มที่เคลือบสารละลายไคโตซาน, (c)  กลุ่มที่เคลือบสารละลายไมโครไคโตซาน, (d) กลุ่มที่
เคลือบสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บกะเพรา และ (e) กลุ่มที่เคลือบสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสะเดา 

ภาพที ่1 แสดงร้อยละการเน่าเสียของผลสตรอว์เบอร์รีที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ เมื่อเวลา 8 วัน 
 

 จากภาพท่ี 1 พบว่าสตรอว์เบอร์รีกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เคลือบด้วยสารใดมีจ านวนผลสตรอเบอรี่ท่ีเน่าเสีย 3 
ใน 4 ผล คิดเป็นร้อยละ 75 กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไคโตซานมีจ านวนผลสตรอว์เบอร์รีเน่าเสียท้ังหมด คิด
เป็นร้อยละ 100 กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไมโครไคโตซานมีจ านวนผลสตรอว์เบอร์รีท่ีเน่าเสีย 3 ใน 4 ผล คิด
เป็นร้อยละ 75 กลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกระเพรามีจ านวนผลสตรอว์เบอร์รีท่ี
เน่าเสีย 2 ใน 4 ผล คิดเป็นร้อยละ 50 และกลุ่มท่ีเคลือบด้วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีจ านวน
ผลสตรอว์เบอร์รีท่ีเน่าเสีย 1 ใน 4 ผล คิดเป็นร้อยละ 25 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัด
สะเดามีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลสตรอว์เบอร์รีสดได้ดีท่ีสุด โดยท่ีสามารถเก็บรักษาผลสตรอว์เบอร์รีไว้ได้นานถึง 
8 วัน โดยท่ีผลสตรอว์เบอร์รีเกิดความเสียโดยมีแผลสีน้ าตาลเล็กน้อย 1 ผล จาก 4 ผล และไม่มีผลท่ีเกิดเช้ือราเลย  
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3. ประสิทธิภาพการดูดซับสารเคมีตกค้างที่ผิวสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิว 
          ผลการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆ่าแมลงกลุ่มสาร Pyrethroid ท่ีเคลือบผิวสตรอว์เบอร์รีของ

สารละลายตัวอย่าง น้ า สารละลายไคโตซาน สารละลายไมโครไคโตซาน สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสาร

สกัดกะเพรา และสารละลายไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา โดยน าสตรอว์เบอร์รีที่เคลือบด้วยยาฆ่าแมลงมาแช่ใน

สารละลายตัวอย่างท้ัง 5 ชนิด เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าสารละลายหลังแช่สตรอว์เบอร์รีมาอย่างละ 10 มล. 

และเจือจางด้วยน้ ากล่ันในอัตราส่วน 1:1 แล้วน าไปวิเคราะห์ผลเพื่อตรวจสอบทางคุณภาพเบื้องต้นด้วยเครื่อง

สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พบว่าสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา และสารละลายไมโครไคโตซานกัก

เก็บสะเดา มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงช่วง uv-vis ท่ีความยาวคล่ืน 200-800 nm ของสารละลายหลังแช่สตรอว์

เบอร์รีสูงกว่าสารละลายก่อนแช่สตรอว์เบอร์รีอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นได้ว่าเมื่อน าสตรอว์เบอร์รีท่ีเคลือบด้วย

ยาฆ่าแมลงมาแช่ด้วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา และสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บ

สะเดา เป็นเวลา 30 นาที สารละลายดังกล่าวนี้สามารถดูดซับยาฆ่าแมลงออกจากสตรอว์เบอร์รีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในขณะท่ีสารละลายชนิดอื่นๆ มีเส้นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายก่อนแช่และหลังแช่สต

รอว์เบอร์รีไม่ต่างกัน กล่าวได้ว่าสารละลายอื่นๆ ไม่สามารถดูดซับยาฆ่าแมลงออกจากสตรอว์เบอร์รีได้ แสดงผลดัง

ภาพที ่2 

 

(a) น้ าเปล่า 

 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

114 

 

             (b) สารละลายไคโตซาน       (c) สารละลายไมโครไคโตซาน 

 
      (d) สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา     (e) สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา 

ภาพที ่2 แสดงสเปกตรัมการดูดซับของสารละลายชนิดต่างๆ หลังการแช่ด้วยสตรอเบอรี่เคลือบยาฆ่าแมลง 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด- เบสของสารละลาย พบว่าสารละลายไคโตซานมีค่าความเป็นกรด-
เบส 4.6 ท่ีอุณหภูมิ 23.5 องศาเซลเซียส สารละลายไมโครไคโตซานมีค่าความเป็นกรด-เบส 4.1 ท่ีอุณหภูมิ 23 
องศาเซลเซียส สารสกัดกะเพรามีค่าความเป็นกรด-เบส 3.7 ท่ีอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส สารสกัดสะเดาค่าความ
เป็นกรด-เบส 4.2 ท่ีอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรามีค่าความเป็น
กรด-เบส 2.9 ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีค่าความเป็นกรด-เบส 
2.9 ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดพืชจะมีค่าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น 
 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลสตรอว์เบอร์รีสดให้อยู่ได้นาน 8 วัน โดยท่ีไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา
มีประสิทธิภาพดีกว่าอนุภาคไคโตซาน, อนุภาคไมโครไคโตซาน และอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการเตรียมอนุภาคไมโครไคโตซานด้วยเทคนิคเจลไออนิกโดยใช้สารไตรพอลิฟอสเฟต 
(TPP) เป็นสารเช่ือมขวางท่ีมีประจุลบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอนุภาคไคโตซานปกติได้ และเมื่อ
ประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวนี้เพื่อการกักเก็บสารส าคัญพืชด้วยอนุภาคไคโตซาน (encapsulation) ด้วยการเตรียม
อนุภาคไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพราและสารสกัดสะเดา พบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสารส าคัญในพืช
ต่อการยับยั้งการเกิดเช้ือราและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีได้นานขึ้น  
 จากผลการทดลองพบว่าสารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพ

ในการเก็บรักษาผลสตรอว์เบอร์รีได้ดีท่ีสุดเพราะมีการเข้าท าลายของเช้ือราน้อยท่ีสุด เนื่องจากสารสกัดจากใบ

สะเดามีสารเคมีท่ีมีผลต่อการปูองกันและก าจัดแมลง โดยเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์สูงสุดในการปูองกันและก าจัดแมลง
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คือ อะซาไดแรคติน (azadirachtin) ในขณะท่ีหากน าสารสกัดใบสะเดามามาละลายน้ าเพื่อเตรียมเป็นสารเคลือบผิว

พบว่าสารละลายดังกล่าวเกิดการเน่าเสียเมื่อท้ิงไว้เกิน 8 ชม. ซึ่งไม่สามารถน ามาทดสอบเป็นสารเคลือบผิวต่อไปได้ 
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การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือพืชสมุนไพรท้องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  
เพ่ือการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเช้ือ 

Study on Surface Sterilization Method of Local Herb Plants in  
Chiang Saen District, Chiang Rai for In Vitro Propagation 

 
จิราภรณ์  ปาลี1 

Jiraporn  Palee 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย เพื่อการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเช้ือ โดยผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกพืชสมุนไพรจ านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ ว่านเอ็นเหลือง และว่านเสน่ห์จันทร์หอม ซึ่งส่วนของพืชท่ีใช้ในการทดลอง คือ หน่อ 
โดยน าช้ินส่วนหน่อของว่านท้ัง 3 ชนิด มาท าการฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารฟอกขาวท่ีมีช่ือการค้าคือ ไฮเตอร์  (ซึ่งมี
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 6%) ท่ีระดับความเข้มข้นและเวลาท่ีแตกต่างกัน จากนั้นย้ายเล้ียงหน่อว่านท่ีผ่านการฟอกฆ่า
เช้ือแล้วบนอาหารวุ้นสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลจากการทดลองพบว่า วิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเกราะ
เพชรไพฑูรย์ท่ีดีท่ีสุด คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 15% นาน 15 นาที โดยมีอัตราการ
รอดของช้ินส่วนสูงสุด 86.7% ขณะท่ีวิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเอ็นเหลืองและหน่อว่านเสน่ห์จันทร์หอมท่ีดีท่ีสุด 
คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 15% นาน 10 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 93.3% 
และ 73.3% ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การฟอกฆ่าเช้ือ การขยายพันธุ์ เชียงแสน สมุนไพร สภาพปลอดเช้ือ 
  

                                                             
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
Email: em_jiraporn_p@crru.ac.th, 0979211381 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the surface sterilization method of local herb 
plants in Chiang Saen District, Chiang Rai for in vitro propagation. The three species of local herb 
plant namely “Wan Korw Ped Pai Toon (Zingiber sp.)” “Wan En Luang (Curcuma sp.)” and “Wan 
Sanea Jun Horm (Kaempferia galanga)” were examined. The bud explants were surface-
sterilized with different concentrations of surface disinfectant, Haiter® (6% w/w sodium 
hypochlorite), and time periods. Then, the bud explants were cultured on MS ager medium for 
8 weeks. The results revealed that the best disinfection method for Zingiber sp. was using 15% 
Haiter solution for 15 min, resulting in the highest survival rate of 86.7%. While, the surface 
disinfestation of Curcuma sp. and K. galanga by using 15% Haiter solution for 10 min was the 
best method which resulted in 93.3% and 73.3% survival rate, respectively. 
 
Keywords : Surface Sterilization, Propagation, Chiang Saen, Herb Plant, In Vitro Culture 
 

บทน า 
 ในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่ามีปุาไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ปุาห้วยฮ้อม 
ปุาหนองเหียง ปุาชุมชนวัดพระธาตุผาเงา เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านในอ าเภอเชียงแสนยังมีการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีการน าพืชสมุนไพรมาใช้บ าบัดรักษาโรคภายใน
ครัวเรือน และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกจ าหน่ายให้กับคนในพื้นท่ีและส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลท าให้ความต้องการพืชสมุนไพรเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นยารักษาโรค หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการน า
พืชสมุนไพรมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ คราวละมากๆ โดยไม่มีมาตรการควบคุม
อาจก่อให้เกิดปัญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้ในอนาคต  
 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีได้รับความนิยมในด้านการขยายพันธุ์พืช โดยพบว่าสามารถ
ขยายพันธุ์พืชให้ได้จ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ขึ้นกับฤดูกาลและสภาพแวดล้อม อีกท้ังยังช่วย
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชท่ีหายากใกล้สูญพันธุ์ หรือพืชท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ 
เช่น มีการพักตัวของเมล็ด มีอัตราการงอกของเมล็ดต่ า หรือมีจ านวนเมล็ดน้อย ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จ
ของการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชนั้นขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะขั้นตอนการฟอกฆ่าเช้ือชินส่วน
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พืช ซึ่งชนิดและความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือ รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมของพืชแต่ละ
ชนิดก็จะแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ขึ้นกับหลายๆ ปัจจัย เช่น ชนิดของพืช ช้ินส่วนท่ีใช้ ขนาดของช้ินส่วน เป็นต้น 
โดยมีงานวิจัยในพืชหลายชนิดท่ีศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืช เช่น การฟอกฆ่าเช้ือเมล็ดลิงลาว (จิราภรณ์, 
2016) การฟอกฆ่าเช้ือ Amorphophallus oncophyllus (Chotigamas et al., 2009) การฟอกฆ่าเช้ือพรรณไม้
น้ าบูเซป (นงนุช และคณะ, 2560) การฟอกฆ่าเช้ือบัวยักษ์ออสเตรเลีย (รุ่งอรุณ และคณะ, 2560) การฟอกฆ่าเช้ือ
ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (จันทร์เพ็ญ และคณะ, 2562) การฟอกฆ่าเช้ือไรโซมของไพล (รัตนาและจิตรกร, 2562) 
เป็นต้น 
 ดังนั้น การน าเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร น่าจะท าให้ได้ต้นพันธุ์
สมุนไพรจ านวนมากในระยะเวลาอันส้ัน ได้ต้นพันธุ์สมุนไพรเพื่อการแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให้คงอยู่สืบไป อีกท้ัง
ยังได้ต้นพันธุ์สมุนไพรเพื่อใช้ในการศึกษาทางด้านต่างๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย เพื่อการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในสภาพปลอดเช้ือ  

 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ปัญหาการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรีย ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

ดังนั้น การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชจึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนท่ีถือว่าส าคัญส าหรับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ซึ่ง
สารฟอกฆ่าเช้ือท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ สารละลายคลอรอกซ์ (Clorox) สารละลายไฮเตอร์ (Haiter®) 
โดยชนิดและความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือ รวมถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการฟอกฆ่าเช้ือท่ีเหมาะสมจะแตกต่างกัน
ออกไปข้ึนกับหลายๆ ปัจจัย เช่น ชนิดของพืช ช้ินส่วนท่ีใช้ ขนาดของช้ินส่วน เป็นต้น ซึ่งมีงานวิจัยในพืชหลายชนิด
ท่ีศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชด้วยสารละลายไฮเตอร์หรือคลอรอกซ์ ตัวอย่างเช่น การศึกษาวิธีการฟอกฆ่า
เช้ือหน่อ Amorphophallus oncophyllus ท่ีพบว่าวิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อท่ีดีท่ีสุด คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วย
สารละลายไฮเตอร์ 20% นาน 20 นาที (Chotigamas et al., 2009) ขณะท่ีวิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อ Stemona 
curtisii ท่ีเหมาะสม คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 15% นาน15 นาที (Palee et al., 2013) 

ความส าเร็จของการฟอกฆ่าเช้ือนั้น ไม่ใช่เพียงดูจากเปอร์เซ็นต์การปนเป้ือนจากเช้ือราและแบคทีเรียต่ าสุด
เท่านั้น แต่ต้องดูอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนพืชท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือควบคู่ไปด้วย ภพเก้า และคณะ (2555) 
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ศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือใบอ่อนบอนสี กุหลาบหิน และคว่ าตายหงายเป็น พบว่า ความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือ
จะมีผลต่อการปนเปื้อนและการรอดชีวิตของช้ินส่วนใบอ่อนท่ีเพาะเล้ียง โดยอัตราการปนเปื้อนจะสูงสุด 100% 
(เปอร์เซ็นต์การรอดเป็น 0) เมื่อฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 5% นาน 15 นาที แต่อัตราการการปนเปื้อน
จะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือเพิ่มขึ้น การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 15% นาน 15 นาที 
เป็นความเข้มข้นท่ีดีท่ีสุด ซึ่งถึงแม้ว่าจะพบการปนเปื้อนถึง 40% แต่อัตราการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อก็สูงถึง 60% 
ขณะท่ีการฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 20% นาน 15 นาที ถึงแม้จะไม่พบการปนเปื้อนของเช้ือราและ
แบคทีเรีย แต่ช้ินส่วนใบอ่อนท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือท่ีความเข้มข้นดังกล่าวจะถูกท า ลายและช้ าตายไปในท่ีสุด 
(เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเป็น 0) การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ต้นลิงลาวในสภาพปลอดเช้ือ พบว่า วิธีการฟอกฆ่าเช้ือ
เมล็ดลิงลาวที่ดีท่ีสุดคือ การฟอกด้วยสารละลายไฮเตอร์ 20% นาน 20 นาที แล้วแช่ใน 95% แอลกอฮอล์ นาน 5 
นาที โดยพบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรีย 40% และมีอัตราการงอกของเมล็ด 40% ขณะท่ีการฟอกฆ่า
เช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ 20% นาน 20 นาที แล้วแช่ใน 95% แอลกอฮอล์ นาน 20 นาที มีการปนเปื้อนต่ าสุด
เพียง 10% แต่กลับไม่พบการงอกของเมล็ดลิงลาวเลย (จิราภรณ์, 2016) 

ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการฟอกฆ่าเช้ือช้ินส่วนพืชยังพบรายงานในพืชชนิดอื่นๆ เช่น การฟอกฆ่าเช้ือหัว
ว่านส่ีทิศ (ภพเก้า และคณะ, 2554) การฟอกฆ่าเช้ือปลายยอดโมกพวง รักขาว รักม่วง และใบอ่อนพุดจีบ (ภพเก้า 
และวารุต, 2555) การฟอกฆ่าเช้ือส้มซ่า (อุบล, 2556) การฟอกฆ่าเช้ือเมล็ด Achyranthes aspera (Sen et al., 
2013) การฟอกฆ่าเช้ือสตรอเบอร์รี่ (Jan et al., 2013) การฟอกฆ่าเช้ือเมล็ด Andrographis paniculata (Talei 
et al., 2011) การฟอกฆ่าเช้ือบัวยักษ์ออสเตรเลีย (รุ่งอรุณ และคณะ, 2560) การฟอกฆ่าเช้ือพรรณไม้น้ าบูเซป 
(นงนุช และคณะ, 2560) การฟอกฆ่าเช้ือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (จันทร์เพ็ญ และคณะ, 2562) และการฟอกฆ่า
เช้ือไรโซมของไพล (รัตนาและจิตรกร, 2562) เป็นต้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

พืชสมุนไพรท้องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ท่ีคัดเลือกมาท าการทดลองนั้น จะเน้นพืชสมุนไพรท่ี
ชาวบ้านนิยมน ามาใช้ประโยชน์หรือค่อนข้างหายาก อันได้แก่ ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ (ภาพท่ี 1ก) ว่านเอ็นเหลือง 
(ภาพที่ 2ก) และว่านเสน่ห์จันทร์หอม (ภาพท่ี 3ก) โดยสรรพคุณของว่านเกราะเพชรไพฑูรย์นั้น ชาวบ้านมีความ
เช่ือว่าเหง้าใช้ต้มด่ืมยับยั้งและรักษาโรคมะเร็งได้ เหง้าของว่านเอ็นเหลืองสามารถใช้เป็นยาแก้โรคเหน็บชา แก้
โรคเบาหวาน และแก้โรคกษัยได้ ขณะท่ีเหง้าของว่านเสน่ห์จันทร์หอมสามารถบรรเทาอาการท้องอืดเฟูอและขับลม
ในล าไส้ได้  ซึ่งช้ินส่วนพืชสมุนไพรท่ีใช้ในการทดลอง คือ หน่อ โดยตัดหน่อว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ (ภาพท่ี 1ข) 
หน่อว่านเอ็นเหลือง (ภาพท่ี 2ข) และหน่อว่านเสน่ห์จันทร์หอม (ภาพท่ี 3ข) ความยาว 1.0 – 1.5 เซนติเมตร มา
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ล้างท าความสะอาดด้วยน้ าก๊อกไหลผ่าน จากนั้นฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านท้ัง 3 ชนิดด้วยสารละลายไฮเตอร์ท่ีความ
เข้มข้นและเวลาท่ีแตกต่างกัน 4 วิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 ฟอกด้วยสารละลายไฮเตอร์ ความเข้มข้น 10% เขย่านาน 10 นาที 
วิธีที่ 2 ฟอกด้วยสารละลายไฮเตอร์ ความเข้มข้น 10% เขย่านาน 15 นาที 
วิธีที่ 3 ฟอกด้วยสารละลายไฮเตอร์ ความเข้มข้น 15% เขย่านาน 10 นาที 
วิธีที่ 4 ฟอกด้วยสารละลายไฮเตอร์ ความเข้มข้น 15% เขย่านาน 15 นาที 
จากนั้นน าหน่อว่านท้ัง 3 ชนิดท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือจากท้ัง 4 วิธี มาล้างด้วยน้ ากล่ันท่ีผ่านการนึ่งฆ่าเช้ือ

แล้ว 3 ครั้ง เขย่านานครั้งละ 3 – 5 นาที ย้ายเล้ียงหน่อว่านท้ัง 3 ชนิด ลงบนอาหารวุ้นสูตร MS (Murashige and 
Skoog, 1962) ท่ีไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยเล้ียงภายใต้ห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 °C ให้แสง 16 
ช่ัวโมงต่อวัน บันทึกเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเช้ือราและแบคทีเรีย เปอร์เซ็นต์การตาย และอัตราการรอดของ
ช้ินส่วนเพาะเล้ียงทุกๆ สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

    
เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน   =  จ านวนช้ินส่วนหน่อท่ีเกิดการปนเป้ือน   x   100 

         จ านวนช้ินส่วนหน่อท้ังหมด 
 

เปอร์เซ็นต์การตาย  = จ านวนช้ินส่วนหน่อท่ีตาย   x   100 
    จ านวนช้ินส่วนหน่อท้ังหมด 
 

อัตราการรอดชีวิต  =  จ านวนช้ินส่วนหน่อท่ีงอก   x   100 
จ านวนช้ินส่วนหน่อท้ังหมด 
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ภาพที่ 1 ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์และช้ินส่วนหน่อท่ีใช้ในการทดลอง 

 

ภาพที่ 2 ว่านเอ็นเหลืองและช้ินส่วนหน่อท่ีใช้ในการทดลอง 

 

ภาพที่ 3 ว่านเสน่ห์จันทร์หอมและช้ินส่วนหน่อท่ีใช้ในการทดลอง 
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ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือพืชสมุนไพรท้องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยสารละลายไฮเตอร์
ท่ีความเข้มข้นและเวลาท่ีแตกต่างกัน 4 วิธี ให้ผลการทดลองดังนี้  

1. ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ 
จากการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน พบว่า การฟอกฆ่าเช้ือหน่อด้วย

วิธีท่ี 4 คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 15% นาน 15 นาที พบอัตราการปนเปื้อนจากเช้ือ
ราและแบคทีเรียของช้ินส่วนต่ าสุด 13.3% รองลงมาคือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 3 ด้วยสารละลายไฮเตอร์ความ
เข้มข้น 15% นาน 10 นาที (ตารางท่ี 1) ขณะท่ีการฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 10% นาน 10 
นาที พบการปนเป้ือนจากเช้ือราและแบคทีเรียสูงถึง 100.0% ซึ่งเมื่อเพาะเล้ียงหน่อว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ครบ 8 
สัปดาห์ พบว่า หน่อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 4 มีอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนสูงสุด 86.7% โดยหน่อว่าน
เกราะเพชรไพฑูรย์ที่รอดชีวิตจะมีการเจริญพัฒนาเป็นต้นอ่อนท่ีมีท้ังยอดและราก ดังภาพที่ 4ก 

 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การปนเป้ือน การตาย และอัตราการรอดของหน่อว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ท่ีผ่านการฟอกฆ่า
เช้ือด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ 
การปนเปือ้น 

เปอร์เซ็นต์ 
การตาย 

เปอร์เซ็นต์
การรอดชีวิต 

วิธีที่ 1 สารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 10 นาที 100.0% - 0.0% 
วิธีที่ 2 สารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 15 นาที 80.0% - 20.0% 
วิธีที่ 3 สารละลายไฮเตอร์ 15% นาน 10 นาที 66.7% - 33.3% 
วิธีที่ 4 สารละลายไฮเตอร์ 15% นาน 15 นาที 13.3% - 86.7% 

 
2. ว่านเอ็นเหลือง 
ผลจากการศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเอ็นเหลือง พบว่า การฟอกฆ่าเช้ือหน่อด้วยวิธีท่ี 3 คือ การ

ฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 15% นาน 10 นาที และวิธีท่ี 4 คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วย
สารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 15% นาน 15 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียของช้ินส่วนต่ าสุด 
6.7% (ตารางท่ี 2) รองลงมาคือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 2 ด้วยสารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 15 นาที พบการ
ปนเป้ือนจากเช้ือราและแบคทีเรีย 46.7% ขณะท่ีการฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 10% นาน 
10 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียสูงถึง 73.3% อย่างไรก็ตาม ความส าเร็จของการเพาะเล้ียง
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เนื้อเยื่อนั้น ไม่ใช่เพียงดูจากการปนเป้ือนของช้ินส่วน แต่ต้องดูอัตราการรอดของช้ินส่วนพืชท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือ
ด้วย ซึ่งเมื่อเพาะเล้ียงหน่อว่านเอ็นเหลืองครบ 8 สัปดาห์ พบว่า หน่อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 3 มีอัตราการ
รอดชีวิตของช้ินส่วนสูงสุด 93.3% ขณะท่ีหน่อท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 4 พบว่ามีอัตราการรอดชีวิตเพียง 
86.7% เนื่องจากมีการตายของช้ินส่วนหน่อท่ีเพาะเล้ียง 6.7% โดยหน่อท่ีเพาะเล้ียงสามารถเจริญพัฒนาไปเป็นต้น
อ่อน ดังภาพที่ 4ข 
 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การปนเป้ือน การตาย และอัตราการรอดของหน่อว่านเอ็นเหลืองท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วย
วิธีท่ีแตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ 
การปนเปือ้น 

เปอร์เซ็นต์ 
การตาย 

เปอร์เซ็นต์
การรอดชีวิต 

วิธีที่ 1 สารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 10 นาที 73.3% - 26.7% 
วิธีที่ 2 สารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 15 นาที 46.7%  53.3% 
วิธีที่ 3 สารละลายไฮเตอร์ 15% นาน 10 นาที 6.7% - 93.3% 
วิธีที่ 4 สารละลายไฮเตอร์ 15% นาน 15 นาที 6.7% 6.7% 86.7% 
 
3. ว่านเสน่ห์จันทร์หอม 
จากการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเสน่ห์จันทร์หอมด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน พบว่า การฟอกฆ่าเช้ือหน่อด้วยวิธี

ท่ี 4 คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 15% นาน 15 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและ
แบคทีเรียของช้ินส่วนต่ าสุด 13.3% (ตารางท่ี 3) รองลงมาคือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 3 ด้วยสารละลายไฮเตอร์ 
15% นาน 10 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรีย 20.0% ขณะท่ีการฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 1 ด้วย
สารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 10% นาน 10 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียสูง สุด 93.3% แต่
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนเพาะเล้ียงท่ี 8 สัปดาห์ พบว่า หน่อท่ีผ่านการฟอกฆ่า
เช้ือด้วยวิธีที่ 3 มีอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนสูงสุด 73.3% มีการตายของช้ินส่วนเพาะเล้ียง 6.7% ขณะท่ีหน่อท่ี
ผ่านการฟอกฆ่าเช้ือด้วยวิธีท่ี 4 พบว่ามีอัตราการรอดชีวิตเพียง 66.7% เนื่องจากมีการตายของช้ินส่วนหน่อท่ี
เพาะเล้ียงสูงถึง 20.0% โดยหน่อว่านเสน่ห์จันทร์หอมท่ีรอดชีวิตสามารถเจริญพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนดังภาพที่ 4ค 
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน การตาย และอัตราการรอดของหน่อว่านเสน่ห์จันทร์หอม ท่ีผ่านการฟอกฆ่า
เช้ือด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห ์

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ 
การปนเปือ้น 

เปอร์เซ็นต์ 
การตาย 

เปอร์เซ็นต์
การรอดชีวิต 

วิธีที่ 1 สารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 10 นาที 93.3% - 6.7% 
วิธีที่ 2 สารละลายไฮเตอร์ 10% นาน 15 นาที 60.0% - 40.0% 
วิธีที่ 3 สารละลายไฮเตอร์ 15% นาน 10 นาที 20.0% 6.7% 73.3% 
วิธีที่ 4 สารละลายไฮเตอร์ 15% นาน 15 นาที 13.3% 20.0% 66.7% 

 

 

ภาพที่ 4 หน่อว่านท่ีเพาะเล้ียงบนอาหารวุ้นสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ก) ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์  
ข) ว่านเอ็นเหลือง และ ค) ว่านเสน่ห์จันทร์หอม 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเช้ือพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อ
การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเช้ือ สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ 

1. วิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ท่ีดีท่ีสุด คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความ
เข้มข้น 15% นาน 15 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนสูงสุด 86.7%  
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2. วิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเอ็นเหลืองท่ีดีท่ีสุด คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความเข้มข้น 
15% นาน 10 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนสูงสุด 93.3% 

3. วิธีการฟอกฆ่าเช้ือหน่อว่านเสน่ห์จันทร์หอมท่ีดีท่ีสุด คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ความ
เข้มข้น 15% นาน 10 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนสูงสุด 73.3% 
 ผลจากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ ช้ินส่วนของพืชทดลองจะใช้หน่อเหมือนกันและมีความยาว
เท่ากัน (1.0 – 1.5 เซนติเมตร) แต่ถ้ามีขนาดแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือ และระยะเวลาท่ีใช้ใน
การฟอกฆ่าเช้ือก็จะแตกต่างกัน โดยความเข้มข้นของสารฟอกฆ่าเช้ือและระยะเวลาในการฟอกฆ่าเช้ือจะมีผลต่อ
อัตราการปนเป้ือนของเช้ือราและแบคทีเรีย อัตราการตาย และอัตราการรอดชีวิตของช้ินส่วนหน่อท่ีเพาะเล้ียง ซึ่ง
ผลจากการทดลองท่ีได้พบว่าสอดคล้องกับการทดลองของภพเก้า และคณะ (2555) ท่ีพบว่า ความเข้มข้นของสาร
ฟอกฆ่าเช้ือจะมีผลต่อการปนเป้ือนและการรอดชีวิตของช้ินส่วนใบอ่อนของบอนสี กุหลาบหิน และคว่ าตายหงาย
เป็น โดยวิธีการฟอกฆ่าเช้ือใบอ่อนท่ีดีท่ีสุด คือ การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 15% นาน 15 นาที ซึ่ง
ถึงแม้ว่าจะพบการปนเป้ือนของเช้ือราและแบคทีเรีย 40% แต่อัตราการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อก็สูงถึง 60% ขณะท่ี
การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายคลอรอกซ์ 20% นาน 15 นาที ถึงแม้ว่าจะไม่พบการปนเปื้อนของเช้ือราและ
แบคทีเรีย แต่ช้ินส่วนใบอ่อนท่ีผ่านการฟอกฆ่าเช้ือท่ีความเข้มข้นดังกล่าวจะถูกท า ลายและช้ าตายไปในท่ีสุด 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการทดลองของจิราภรณ์ (2016) ท่ีพบว่า วิธีการฟอกฆ่าเช้ือเมล็ดลิงลาวท่ีดีท่ีสุดคือ 
การฟอกฆ่าเช้ือด้วยสารละลายไฮเตอร์ 20% นาน 20 นาที แล้วแช่ใน 95% แอลกอฮอล์ นาน 5 นาที โดยมีอัตรา
การปนเปื้อนของเช้ือราและแบคทีเรีย 40% และมีอัตราการงอกของเมล็ด 40% ขณะท่ีการฟอกฆ่าเช้ือด้วย
สารละลายไฮเตอร์ 20% นาน 20 นาที แล้วแช่ใน 95% แอลกอฮอล์ นาน 20 นาที มีการปนเปื้อนของเช้ือราและ
แบคทีเรียต่ าสุดเพียง 10% แต่กลับไม่พบการงอกของเมล็ดลิงลาวเลย ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อเยื่อของ
เอ็มบริโอท่ีอยู่ภายในเมล็ดถูกท าลายอันเนื่องมาจากการแช่เมล็ดใน 95% แอลกอฮอล์ นานเกินไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณปราชญ์ชาวบ้านในพื้นท่ีอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในการลงพื้นท่ีส ารวจ
พืชสมุนไพรและข้อมูลพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีสนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย 
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แนวทางการเตรยีมต้นฉบบับทความวจิัย/บทความวชิาการ 

วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความท่ีส่งมาเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการท่ีเคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอื่น บทความทุกบทความท่ีตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขต้นฉบับและการพิจารณาตีพิมพ์ตามล าดับ
ก่อนหลัง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
ประเภทของบทความ 
1. บทความวิจัย หมายถึง การน าเสนอผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญ

ของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
2. บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ เป็นความรู้ใหม่ กล่าวถึงความเป็นมาและ

ความส าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการใช้แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล 
เช่น หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ ์เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารณห์นังสือ หมายถึง บทความท่ีวิพากษ์วิจารณ ์เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการท่ีประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางท่ีมีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ท้ังทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย 
โดยให้ข้อพิพากษ์ท่ีช้ีให้เห็นแนวโน้มท่ีควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 

ช่ือเรื่อง  ควรส้ันกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  

ช่ือผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท์ โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 
 

บทคัดย่อ  เป็นร้อยแก้ว เขียนเฉพาะเนื้อหาท่ีส าคัญ ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์  
    วิธีด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย (อย่างย่อ) และต้องมีท้ังภาษาไทย 
    และภาษาอังกฤษ 
 

ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 
 

บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญท่ีท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 
 

เนื้อเรื่อง  กรณีบทความท่ีเป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายข้ันตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
 

สรุปผลการวิจัย  อธิบายส่ิงท่ีได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

อภิปรายผล  อธิบายถึงผลท่ีได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม ่
    ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้องประกอบการอธิบาย 
 

ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาท่ีพบในการศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

เอกสารอ้างอิง  ให้เขียนเอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ตามรูปแบบ 
    ท่ีก าหนด  
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การเขียนเอกสารอ้างอิง 
การอ้างอิงใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA)  
การอ้างอิงในบทความ กรณีท่ีผู้เขียนต้องการการระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการอ้างอิง

ในส่วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) 
การอ้างอิงท้ายบทความ เป็นการรวบรวมรายการเอกสารท้ังหมดท่ีผู้เขียนบทความได้ใช้อ้างอิงในการ

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรช่ือผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งท่ี). เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองท่ีพิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร. ปีท่ีพิมพ์ (ฉบับท่ี) เลขหน้าบทความ.  
ช่ือผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีท่ีวิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ช่ือสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ช่ือมหาวิทยาลัย. 
ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีเผยแพร่). ชื่อเร่ือง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ป]ี จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  (ผู้แต่ง, ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความท่ีอ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 

(Peter & Waterman, 1982, pp. 498-499) (Michalska J., 2008, p. 85) 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บเดียวกัน เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

2.  ผู้แต่ง (ปีท่ีพิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุช่ือผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
ข้อความท่ีอ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ช่ือผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

3.  ปีท่ีพิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีท่ีพิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีท่ีพิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับท่ีกันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าท่ีอ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
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ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ท้ังนี้รวมรูปภาพ ตาราง และเอกสารอ้างอิง 
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ก าหนดขอบบน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 
3. แบบตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK โดยก าหนดขนาด ดังนี้ 

  3.1 ช่ือบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  3.2 ช่ือ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 
  3.3 สถานท่ีท างาน หน่วยงานท่ีสังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 
  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรส้ันตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง
รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นค า
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุท่ีน าไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับช่ือเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความท่ีเกี่ยวข้อง หากเป็น
งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ 
  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่างกระชับและ
ชัดเจน 
  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลท่ีค้นพบ โดย
ล าดับตามหัวข้อท่ีศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายส่ิงท่ีได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าท่ีปรากฏใน
บทความ 

ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเ ต็ม (Full Paper) ได้ท่ี 
www.northern.ac.th 

http://www.northern.ac.th/
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หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขท่ี 
888 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 748 8 ต่อ 808 โทรสาร 0 
5551 7481 email : research.northern@gmail.com  
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