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โทรศัพท์  055-517488 ต่อ 808 

 
พิมพ์ที่ บริษัท พีค การพิมพ์ จ ากัด เลขที่ 24/9 ถนนติวานนท์ ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอเมืองปทุมธานี                
 จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์  0-297-9571-6 
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ความรู้ ทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

Knowledge and Attitude Associated with Health Promoting Behaviors 
among Employees in Panyapiwat Institute of Management 

 
กมลชนก เกษโกมล1 และ อมรศักดิ ์โพธิ์อ่ า2*

 

Kamonchanok Gadgomon, Amornsak Poum 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประชากรคือ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าท างาน
ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก่อนเดือนมกราคม พ.ศ.2562 จ านวน 657 คน ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรค านวณสัดส่วนของแดเนียล เท่ากับ 250 คน มีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน าไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ระดับสูง 77.20% ( ̅=2.73, S.D.=0.517) ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

ของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ระดับสูง 65.20% ( ̅=2.64, S.D.=0.486) และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ

บุคลากร มีค่าเฉลี่ยที่ระดับกลาง 59.60% ( ̅=2.40, S.D.=0.491) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความรู้
และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (r=0.216, 
P-value<0.001, r=0.211, P-value<0.001 ตามล าดับ) ข้อเสนอแนะ สถาบันฯควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้
ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้องเพ่ิมเติม เพราะเนื่องจากบุคลากรยังมีความเชื่อและเข้าใจทางด้านสุขภาพที่ผิดอยู่บ้าง อีก
ทั้งควรส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันมีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยจัดพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกายมี
เครื่องมือออกก าลังกายชนิดต่างๆ ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นและควรมีการสนับสนุน
                                                             
1
 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, E-mail: yuii55@hotmail.com 

2
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, E-mail: Amornsak1.poum@gmail.com, * ผู้วิจัยร่วม 
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ทางด้านการส่งต่อทัศนคติที่ดีในการดูแลตนเองให้กับผู้อื่น เพราะหากผู้ที่ได้รับทัศนคติที่ดีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใน
การส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น 

 
ค าส าคัญ : ความรู้, ทัศนคต,ิ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  
 
ABSTRACT 

This descriptive research aimed to study knowledge and attitude associated with health 
promoting behaviors among employees in Panyapiwat Institute of Management. Population was 
657 employees working in Panyapiwat Institute of Management before January 2019. The 
sample size calculating used Daniel formula for 250 cases. Data were collected by 
questionnaires composed of 4 parts; personal characteristics, knowledge, attitude and health 
promoting behaviors. Validity was checked by 3 experts and try out testing reliability by 
Cronbach’s coefficient alpha was 0.92, and statistic analyzed by Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. The result showed that knowledge health promoting behaviors among 

employees had mean score with high level 77.20% ( ̅=2.73, S.D.=0.517). Attitude about health 

promoting behaviors among employees had mean score with high level 65.20% ( ̅=2.64, 
S.D.=0.486). Health promoting behaviors among employees had mean score with moderate 

level 59.60% ( ̅=2.40, S.D.=0.491). Association analysis found that knowledge and attitude were 
positively associated with health promoting behaviors with significance at 0.05 (r=0.216, P-
value<0.001, r=0.211, P-value <0.001, respectively). The suggestions from the study, the institute 
should be educated employees about health promotion because the employees have incorrect 
knowledge, and encourage them to have selfcare and realize the importance and advantages of 
exercise by providing exercise areas and resources. Moreover, employees should be encouraged 
to have positive attitudes and forward them to other people because positive attitudes make 
healthy behaviors happen. 
 
Keywords : Knowledge, Attitude, Health Promoting Behaviors 
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บทน า 
ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท าให้มี

ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆในหลายๆด้าน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น 
ถ้าประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์จะช่วยให้ท างานและด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ตรงกันข้ามถ้า
หากประชาชนมีร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคภัยไข้เจ็บหรือขาดสุขนิสัยที่ดีก็ย่อมเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตและ
การพัฒนาประเทศ องค์การอนามัยโลกได้ให้แนวทางเพ่ือการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพไว้ 5 ประการ คือ 
1) การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) 2) การสร้างสิ่งแวดล้อม
เอ้ือต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment) 3) การเพ่ิมความสามารถชุมชน (Strengthen 
Community Action) 4) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) และ 5) การปรับระบบ
บริการสุขภาพ (Reorient Health Services) โดยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมสุขภาพ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมของบุคคลและเน้นควบคุมปัจจัยเสี่ยงของบุคคลและประชากรทุกเพศ
และทุกกลุ่มวัย (World Health Organization, 1986) 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของบุคลากรทุกปี ซึ่ง
บุคลากรส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับงานและอยู่ในสถานที่ท างานอาจละเลยในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ซึ่งแม้ว่า
สถานศึกษาจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกมีความปลอดภัยและมีบริการด้านสุขภาพต่างๆแล้วนั้น บุคลากรก็ยังมีความ
เสี่ยงในด้านพฤติกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพของตน เช่น ความเจ็บปุวยทางด้านร่างกาย ความเจ็บปุวยทางด้านจิตใจ
อันก่อเกิดจากความเครียดในการท างานหรือปัจจัยอ่ืนๆ ซึ่งถือว่าพฤติกรรมของบุคลการได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
เสี่ยงต่างๆตลอดเวลา (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2562) 

จากข้อมูลสถิติของการใช้ห้องพยาบาลในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์แห่งนี้ พบว่าบุคลากรมีการ
ติดต่อขอรับยาและใช้บริการห้องพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559, 2560, และ 2561 มีการรับการรักษามากที่สุดด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้ (อากาศ, ฝุุน) จ านวน 1,480, 1,540, 1,750 ครั้งต่อปี 
ตามล าดับ โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะ อาหารเป็นพิษ จุดเสียด คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย จ านวน 
428, 506, 772 ครั้งต่อปี ตามล าดับ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ เช่น ปวดท้องประจ าเดือน ประจ าเดือน
ผิดปกติ จ านวน 258, 322, 399 ครั้งต่อปี ตามล าดับ โรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อ
อักเสบ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดขา จ านวน 146, 158, 329 ครั้งต่อปี ตามล าดับ และโรคเก่ียวกับประสาท
และสมอง เช่น ไมเกรน เครียดจากการท างาน เวียนศรีษะ หน้ามืด จ านวน 128, 145, 273 ครั้งต่อปี ตามล าดับ 
(สถิติการใช้ห้องพยาบาลของสถานบัน ตั้งแต่ปี 2559-2561) (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2562) จะเห็นได้
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ว่าบุคลากรมีการเจ็บปุวยมากขึ้นจากปี 2559 จากสภาวะต่างๆอาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมจากการท างาน 
ความเครียด ความตัง้ใจมากเกินไป เหตุปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินชีวิตในช่วงระยะเวลาที่ท างานหรือจากการละเลย
ในการดูแลตนเองก็ตาม สิ่งเหล่านี้น ามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพต่อเนื่องในอนาคตของบุคลากร ซึ่ง
อาจน าไปสู่ปัญหาในการท างาน และการด าเนินชีวิต 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญและมีความสนใจที่จะศึกษา
ความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การจัดท าแผนงาน และโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, น้ าหนัก, ส่วนสูง, ระดับการศึกษา, สถานภาพสมรส, โรคประจ าตัว, ที่อยู่
อาศัย, ต าแหน่งงาน, และรายได้ต่อเดือน 2) ความรู้ ได้แก่ ความรู้ด้านการออกก าลังกาย โภชนาการ การจัดการ
ความเครียด ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 3) ทัศนคติ 
ได้แก่ ความรู้ด้านการออกก าลังกาย โภชนาการ การจัดการความเครียด ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางจิตวิญญาณ ใช้แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 
1996) ส่วนตัวแปรตามในการวิจัย คือ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ความรู้ด้านการออกก าลังกาย 
โภชนาการ การจัดการความเครียด ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และการพัฒนาทางจิต
วิญญาณ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรคือ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก่อนเดือนมกราคม 

พ.ศ.2562 จ านวน 657 คน ซึ่งสามารถสื่อความหมายเข้าใจได้ ตอบแบบสอบถามได้ มีความสมัครใจเข้าร่วมและ
ไม่เจ็บปุวยช่วงเก็บข้อมูล ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณสัดส่วนที่ทราบประชากรแน่นอนของ 
Daniel (2010) โดยก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้
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ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 250 คน เลือกรายชื่อบุคลากรเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ 
(Systematic Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ข้อค าตอบมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ใช่ ไม่ใช่ 

และไม่แน่ใจ เกณฑ์การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า การแปลผลตาม
แนวคิดของ Bloom (1968) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  

ความรู้ระดับสูง คะแนน 80%หรือมากกว่า  
ความรู้ระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 61%-79%  
ความรู้ระดับต่ า คะแนน 60% หรือน้อยกว่า 

 ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ข้อค าตอบมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
ตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เกณฑ์
การแปลผลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า การแปลผลตามแนวคิดของ Best J.W. 
(1977) แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  

ความคิดเห็นระดับสูง คะแนนระหว่าง 3.67-5.00  
ความคิดเห็นระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 2.34-3.66  
ความคิดเห็นระดับต่ า คะแนนระหว่าง 1.00-2.33 

 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ข้อค าตอบมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามระดับการ
ปฏิบัติ 5 ระดับ ปฏิบัติมากท่ีสุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย และปฏิบัติน้อยที่สุด เกณฑ์การแปลผล
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า การแปลผลตามแนวคิดของ Best J.W. (1977) 
แบ่งเป็น 3 ระดับคือ  

การปฏิบัติระดับสูง คะแนนระหว่าง 3.67-5.00  
การปฏิบัติระดับปานกลาง คะแนนระหว่าง 2.34-3.66  
การปฏิบัติระดับต่ า คะแนนระหว่าง 1.00-2.33 

การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อย ส่งให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) วิทยาจารย์ช านาญการ กลุ่มพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 3) 
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นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล าลูกกา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหา 
ความตรงตามโครงสร้าง ความคลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมด้านภาษา รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน
และการแปลผลของคะแนนของแบบสอบถามรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือให้มีความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาและน ามาหา
ความตรงตามเนื้อหาโดยประเมินค่าความสอดคล้อง IOC (Item Objective Congruence) ก่อนที่จะน า
แบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีความคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และได้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาคุณสมบัติ เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลที่ได้มาหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สู ตรสัมประสิทธิ์แอล
ฟุาครอนบาค ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.92  เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นจ าแนกเป็น
รายด้าน ดังนี้ 1) ด้านความรู้ เท่ากับ 0.86 2) ด้านทัศนคติ เท่ากับ 0.86 3) ด้านพฤติกรรม เท่ากับ 0.89 

สถิติวิเคราะห ์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson’s 

Product Moment correlation coefficient 
จริยธรรมวิจัย/การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้รับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยประจ าสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เอกสารรับรองเลขที่ RU-HS-RESC/xd-0006/62 
 
ผลการวิจัย 

บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60.80%) อายุระหว่าง 29-47 ปี (47.60%) ( ̅=36.77, S.D.=9.63, 
Max=58, Min=22) มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) อยู่ที่ผอมเกินไป (น้อยกว่า 18.80) (42.40%) 

( ̅=19.84, S.D.=4.45) มีสถานภาพโสด (56%) บุคลากรไม่มีโรคประจ าตัว (82.40%) พักอาศัยที่บ้านของตนเอง 
(68%) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (52.40%) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาวุโส (51.60%) และ

มีรายได้เฉลี่ย 21,500-47,500 บาทต่อเดือน ( ̅=30,823.52, S.D.=12,145.18, Max=65,000, Min=13,000) 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร อยู่ในระดับสูง 77.20% ( ̅=2.73, S.D.= 

0.517) เมื่อพิจารณาความรู้รายด้าน พบว่า ด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง 40% ( ̅=2.04, 

S.D.=0.774) ด้านโภชนาการอยู่ในระดับสูง 76.80% ( ̅=2.66, S.D.=0.650) ด้านการจัดการความเครียดอยู่ใน
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ระดับสูง 60.00% ( ̅=2.43, S.D.=0.759) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง 74% ( ̅=2.67, 

S.D.=0.650) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง 85.60% ( ̅=2.81, S.D.=0.491) และด้านการพัฒนา

ทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูง 76.40% ( ̅=2.71, S.D.=0.548) ตามล าดับ ด้านทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร อยู่ในระดับสูง 65.20% ( ̅=2.64, S.D.=0.486) เมื่อพิจารณาทัศนคติรายด้าน พบว่า 

ด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับปานกลาง 59.20%% ( ̅=2.00, S.D.=0.640) ด้านโภชนาการอยู่ในระดับสูง 

62.80% ( ̅=2.62, S.D.=0.502) ด้านการจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง 54.40% ( ̅=2.44, 

S.D.=0.506) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง 79.60% ( ̅=2.73, S.D.=0.501) ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง 72.40% ( ̅=2.64, S.D.=0.625) และด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับสูง 

96.40% ( ̅=2.96, S.D.=0.215) ตามล าดับ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง 

59.60% ( ̅=2.40, S.D.=0.491) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมในรายด้าน พบว่า ด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับต่ า  

94.80 % ( ̅=1.05, S.D.=0.222) ด้านโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง 52% ( ̅=2.40, S.D.=0.566) ด้านการ

จัดการความเครียดอยู่ในระดับสูง 56% ( ̅=2.54, S.D.=0.522) ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพอยู่ในระดับสูง 

54.80% ( ̅=2.51, S.D.=0.561) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ในระดับสูง 73.60% ( ̅=2.72, S.D.=0.474) 

และด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณอยู่ในระดับปานกลาง 48.80% ( ̅=2.44, S.D.=0.565) (ตารางท่ี 1) 
 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (n=250) 

ตัวแปร 

ระดับ 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ า 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกก าลังกาย 81 32.40 100 40.00 69 27.60 2.04 0.774 
ด้านโภชนาการ 192 76.80 33 13.20 25 10.00 2.66 0.650 
ด้านการจัดการความเครียด 150 60.00 59 23.60 41 16.40 2.43 0.759 
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 185 74.00 48 19.20 17 6.80 2.67 0.598 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 214 85.60 25 10.00 11 4.40 2.81 0.491 
ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 191 76.40 47 18.80 12 4.80 2.71 0.548 
ภาพรวมของความรู้ 193 77.20 48 19.20 9 3.60 2.73 0.517 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

8 

 

ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ตัวแปร 

ระดับ 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ า 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกก าลังกาย 51 20.40 148 59.20 51 20.40 2.00 0.640 
ด้านโภชนาการ 157 62.80 91 36.40 2 0.80 2.62 0.502 
ด้านการจัดการความเครียด 113 45.20 136 54.40 1 0.40 2.44 0.506 
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 199 79.60 36 14.40 15 6.00 2.73 0.501 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 181 72.40 49 19.60 20 8.00 2.64 0.625 
ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 241 96.40 8 3.20 1 0.40 2.96 0.215 
ภาพรวมของทัศนคติ 163 65.20 86 34.40 1 0.40 2.64 0.486 
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการออกก าลังกาย - - 13 5.20 237 94.80 1.05 0.222 
ด้านโภชนาการ 110 44.00 130 52.00 10 4.00 2.40 0.566 
ด้านการจัดการความเครียด 140 56.00 107 42.80 3 1.20 2.54 0.522 
ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 137 54.80 105 42.00 8 3.20 2.51 0.561 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 184 73.60 63 25.20 3 1.20 2.72 0.474 
ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 119 47.60 122 48.80 9 3.60 2.44 0.565 
ภาพรวมของพฤติกรรม 101 40.40 149 59.60 - - 2.40 0.491 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (r=0.216, P-value<0.001) และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (r=0.211, P-value<0.001)  (ตามตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ระหว่างความรู้และทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (n=250) 

ความรู้และทัศนคต ิ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (r) 

p-value ระดับความสัมพันธ์ 

ความรู้ 0.216 <0.001** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านการออกก าลังกาย 0.255 <0.001** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านโภชนาการ 0.095 0.136 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ด้านการจัดการความเครียด 0.193 0.002** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 0.220 <0.001** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 0.166 0.009** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 0.144 0.022* มีความสัมพันธ์ทางบวก 
ทัศนคติ 0.211 0.001** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านการออกก าลังกาย 0.089 0.159 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ด้านโภชนาการ 0.266 <0.001** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านการจัดการความเครียด 0.222 <0.001** มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 0.068 0.285 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 0.065 0.308 ไม่มีความสัมพันธ์ 
 ด้านการพัฒนาทางจิตวิญญาณ 0.002 0.981 ไม่มีความสัมพันธ์ 

* ค่าระดับนัยส าคัญ น้อยกว่า 0.05 
** ค่าระดับนัยส าคัญ น้อยกว่า 0.001 

 
อภิปรายผล 

ด้านความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในสถาบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.216, P-value<0.001) สามารถอธิบายเหตุผลได้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Bloom (1968) การเรียนรู้หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่พฤติกรรม
ใหม่ที่ค่อนข้างถาวรและพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้อง
เปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวรจึงจะถือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้น หากเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวก็ยังไม่ถือว่าเป็นการ
เรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพคือ ข้อมูลสุขภาพ ข้อเท็จจริงด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ หลักการต่างๆที่ผ่านการ
พิจารณาจนสามารถพิสูจน์ได้เป็นที่แน่ชัดแล้วท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีที่สุดสามารถน าไปปฏิบัติได้หรือแม้แต่สิ่งที่
เกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ สามารถระลึกได้หรือการมองเห็น ได้ยินก็จ าได้บวกกับประสบการณ์เดิม
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ที่เกิดจากการเรียนรู้สะสมไว้แล้วน ามาประเมินค่าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความชัดเจนและมีคุณภาพหากบุคลากร
ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีความรู้ ความเข้าใจที่ดีในการออกก าลังกาย การจัดการความเครียด มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่
การมีความเชื่อที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตที่ดี มีจุดมุ่งหมายในชีวิต มีความรักและความจริงใจต่อบุคคลอ่ืนจะท าให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของตนเองในทางที่ดี และสอดคล้องกับทฤษฎีของ Dewey (1976) ที่แบ่ง
ประสบการณ์เป็น 2 ประเภทคือ ประสบการณ์ปฐมภูมิคือประสบการณ์ที่ยังไม่เป็นความรู้หรือยังไม่ ได้มีการคิด
ไตร่ตรองเป็นเพียงกระบวนการของการกระท าและการประสบความเปลี่ยนแปลงระหว่างอินทรีย์และ
สภาพแวดล้อม ส่วนประสบการณ์ทุติยภูมิเป็นประสบการณ์ประเภทที่เป็นความรู้คือได้ผ่านกระบวนการคิด
ไตร่ตรองมาแล้ว เช่นเดียวกับความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุ คลากร หากบุคลากรมี
ประสบการณ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆมีการคิดไตร่ตรองถึงประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งที่ตามมาคือความรู้
และการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับการศึกษาของ สมบัติ กาวิลเครือ (2560) ที่
ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง พบว่า 
ความรู้เรื่องการออกก าลังกายที่ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันระดับมาก (r=0.509) และสอดคล้อง
กับการศึกษาของปราณี อ่อนศรี (2559) ท าการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก พบว่า ค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในชั้นปีที่ 2 กับ 3 และชั้นปีที่ 
3 กับ 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่แตกต่างจากการศึกษาของ ธาริน สุขอนันต์ 
และคณะ (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน 
จังหวัดชลบุรี พบว่า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกก าลังกายไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการออกก าลัง
กายของผู้สูงอายุ 

ด้านทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในสถาบัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.211, P-value<0.001) สามารถอธิบายเหตุผลได้ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของ Bloom (1968) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ 
ความรู้สึก ท่าที ความชอบในการให้คุณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถืออยู่เป็นพฤติกรรมที่ยากแก่การอธิบาย
เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคน ซึ่งประกอบไปด้วย การรับหรือการให้ความสนใจ การตอบสนอง การให้
ค่านิยม การจัดกลุ่มค่านิยมและการแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือและสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติ
ของ Rosenberg (1960) ที่ได้อธิบายทฤษฎีความสอดคล้องระหว่างแนวคิดกับความรู้สึก (Cognitive Affective 
Consistency Theory) โรเซ็นเบอร์กได้เน้นความส าคัญของความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของทัศนคติคือ
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แนวคิดและความรู้สึก เมื่อใดก็ตามที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบทั้งสองเหนือระดับหนึ่งย่อม
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง หรือทั้งสององค์ประกอบ เพ่ือน าไปสู่ภวะความ
สอดคล้อง และเชื่อว่าการเปลี่ยนองค์ประกอบหนึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนอีกองค์ประกอบหนึ่งของทัศนคติ 
นอกจากนั้นการเปลี่ยนทัศนคติโดยผ่านกระบวนการเร้าด้วยวิธีสื่อสาร ส่วนใหญ่เน้นการเปลี่ยนองค์ประกอบ
ความรู้ นั่นคือการให้ข้อมูลใหม่ๆซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนองค์ประกอบความรู้สึกและการเปลี่ยนทัศนคติ ตาม
แนวคิดนี้ไม่ว่าองค์ประกอบใดของทัศนคติเปลี่ยนก็ตามจะท าให้อีกองค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนทัศนคติเพ่ือเข้าสู่ภาวะสอดคล้องระหว่าง 2 องค์ประกอบดังกล่าว (Rosenberg, 1960) ดังนั้น ทัศนคติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรจึงสัมพันธ์กับความรู้สึกและความเชื่อของบุคลากรกับแนวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในทางใดทางหนึ่งต่อเปูาหมายของทัศนคตินั้นซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ทัศนคติมีผลให้แสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก
นั้นออกมาโดยพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับการศึกษาของ อานนท์ สีดาเพ็ง และนิคม มูลเมือง 
(2556) ที่พบว่าปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้ ได้แก่ ค่านิยม ทัศนคติ การรับรู้ ความสามารถแห่งตนและการรับรู้
ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  
และสอดคล้องจากผลการศึกษาของ ฉัตรณรงค์ พุฒทอง และคณะ (2561) พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิถีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่แตกต่างจากการศึกษา
ของ อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ และคณะ (2561) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของ นักศึกษากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบว่า ปัจจัยน า ด้านการรับรู้
เกี่ยวกับการออกก าลังกายและด้านทัศนคติเกี่ยวกับการออกก าลังกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออก
ก าลังกายของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

ทางสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ควรจัดให้มีการส่งเสริมความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น ทางด้านการออกก าลัง
กาย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เช่น ก่อนออกก าลังกายควรรับประทานอาหารมื้อเล็กๆก่อน เพ่ือให้
ร่างกายน าไปใช้เป็นพลังงานระหว่างออกก าลังกายได้ หรือหลังออกก าลังกายไม่ควรรับประทานอาหารทันที เป็นต้น เมื่อมีความรู้ที่
ถูกต้องแล้ว ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยจัดพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย มีเครื่องมือออก
ก าลังกายชนิดต่างๆ ให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นและจัดชมรมส าหรับคนรักสุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน มีการแนะน าส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีในการดูแลตนเองให้กับผู้อ่ืนเพราะหากผู้ที่ได้รับทัศนคติที่ดีจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืนด้วยเช่นกัน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตต าบลทุ่งมนและต าบลสมุด 

อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการ

ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มประชากร  คือ  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตต าบลทุ่งมนและต าบลสมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 181 คน  โดยใช้

สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Daniel เท่ากับ 116 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เก็บข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 การรับรู้ด้านสุขภาพ ส่วน

ที่ 3 พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน าไปทดลองใช้เพ่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุาครอนบาค 

เท่ากับ 0.926 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ด้านสุขภาพมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=2.92, S.D.=0.27) พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=2.61, S.D.=0.51) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์  พบว่า การรับรู้ด้าน

สุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อสม. ในเขตต าบลทุ่งมนและ

ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.288, P-value=0.002) ข้อเสนอแนะ
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จากงานวิจัย บุคลากรสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อสม. ได้ด าเนินกิจกรรมการปูองกัน

โรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

ค าส าคัญ : การรับรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการปูองกันโรค, โรคไข้เลือดออก  
 
ABSTRACT 

This descriptive research study aimed to study an association between health 

perception factors and dengue hemorrhagic fever prevention and control behavior among 

village health volunteers. Population in this study consisted of 181 Village health volunteers in 

Tungmon Sub-district and Samud Sub-distrct, 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 perception, and dengue hemorrhagic fever prevention and control 

behavior. In addition to check questionnaire standardization, validity was checked by 3 experts 

and try out testing reliability by Cronbach’s coefficient alpha about 0.926. Data analyzed using 

statistical as Pearson product moment correlation coefficient. The result showed that health 

perception factors had mean score with moderate level ( ̅=2.92, S.D.=0.27) and the behavior of 

dengue hemorrhagic fever prevention and control had mean score with moderate level 

( ̅=2.61, S.D.=0.51). An association analyzed found that, health perception factors was 

associated with dengue hemorrhagic fever prevention and control behavior among village 

health volunteers in Tungmon Sub-district and Samud Sub-distrct, Prasat District, Surin Province, 

with statistic significant (r=0.288, P-value=0.002). Suggestion, health worker should be modifying 

an activity to support village health volunteers working continuously. 

Keywords : Health Perception, Prevention Behavior, Dengue Hemorrhagic Fever 
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บทน า 
โรคไข้เลือดออกนับเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญโรคหนึ่ง ทั้งกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา

และพัฒนาแล้ว โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจ าถิ่นที่คุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลก โดยเฉพาะในประเทศเขต

ร้อนและเขตอบอุ่นเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเขตร้อนและกึ่งร้อน สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสเดงกี่ 

(Dengue Virus) นับเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่พบใหม่ (Emerging disease) ประเทศไทยพบโรคไข้เลือดออก

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 โดยในปี พ.ศ. 2501 ได้เกิดการระบาดขึ้นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาโรคได้กระจายไป

จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดกรุงเทพฯ และปัจจุบันโรคได้แพร่กระจายไปเกือบทุกพ้ืนที่ในทุกจังหวัด แม้กระทั่งใน

หมู่บ้านชนบทของประเทศไทย (Hammon WM, Rudnik A, Sather GE., 1960) สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ของประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปี พ.ศ. 2560 มีรายงานจ านวนผู้ปุวย จ านวน 70,685 ราย 

(อัตราปุวย 117.57 ต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ. 2561 มีรายงานจ านวนผู้ปุวยจ านวน 77,130 ราย (อัตราปุวย 

122.21 ต่อแสนประชากร) และปี พ.ศ. 2562 มีรายงานจ านวนผู้ปุวยจ านวน 82,939 ราย (อัตราปุวย 127.71 ต่อ

แสนประชากร) (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดสุรินทร์ ในปี 

พ.ศ.2560-2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รายงานอัตราปุวยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 43.21, 54.61, 

81.70 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ในส่วนของอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

พบว่าอัตราปุวยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ระหว่างปี พ.ศ.2560-2562 เท่ากับ 47.10, 153.08, 175.94 

ต่อแสนประชากร ตามล าดับ (กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จากสถานการณ์ข้อมูลโรคไข้เลือดออกดังกล่าว จะเห็น

ได้ว่าอัตราปุวยโรคไข้เลือดออกในเขตอ าเภอปราสาทมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี และมีอัตราปุวยโรคไข้เลือดออกที่สูง

กว่าอัตราปุวยของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือว่ามีผลกระทบร้ายแรงต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนใน

ชุมชน 

ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและมีประสบการณ์การท างานคลุกคลีกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านนานมากกว่า 17 ปี มีความสนใจต่อพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลทุ่งมนและต าบลสมุด ซึ่งเกิดการระบาดของ
โรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านเป็นประจ าทุกปี แต่จากปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ของทั้ง 2 ต าบลนี้
อาจเกิดจากการขาดความตระหนักรู้ที่แท้จริงในอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านน าไปสู่การปฏิบัติงานเพ่ือ
ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างหละหลวมต่อไป ด้วยเหตุผลนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเด็นการรับรู้
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ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
น าเอาแนวคิดแบบแผนพฤติกรรมสุขภาพ (Health Belief Model) ของโรเซนสต๊อก ประกอบด้วย การรับรู้ถึง
ความเสี่ยงของการเป็นโรค ความรุนแรงของโรค ประโยชน์ของการรักษาและการปูองกันโรคและอุปสรรคของการ
ปฏิบัติ (Rosenstock (1974) ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตต าบลทุ่งมนและต าบลสมุด อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research Study) โดยก าหนดตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) การรับรู้ด้านสุขภาพ โดยใช้แนวคิดของ  Rosenstock (1974) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ อสม. ควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการกระทรวง
สาธารณสุข 5ป.1ข. (ส านักระบาดวิทยา, 2558) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  181  คน โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า

ศึกษาคือขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลทุ่งมนและต าบลสมุด อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 และปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถอ่านเข้าใจภาษาไทยและสามารถ
กรอกแบบสอบถามด้วยตนเองได้ เกณฑ์การคัดออกคือ เจ็บปุวยในช่วงเก็บข้อมูลจนไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Daniel (2010) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนสามารถ
ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 116 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) 
เพ่ือเลือกรายชื่อ อสม.เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
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ส่วนที่  2 การรับรู้ด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความ
รุนแรงโรคไข้เลือดออก การรับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรค การรับรู้อุปสรรคการปูองกันโรค ลักษณะค าถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับคือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ปิดภาชนะน้ าขัง ปล่อย
ปลากินลูกน้ า เปลี่ยนน้ าในภาชนะทุก 7 วัน ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัย ขัด
ภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ าก าจัดไข่ยุง ลักษณะค าถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด 

แบบสอบถามส่วนที่ 3, 4 ใช้เกณฑ์การแปลผลตามแนวคิดของ Best John W. (1977) แบ่งเป็น 3 
ระดับคือ ระดับสูง (3.67–5.00 คะแนน) ระดับปานกลาง (2.34–3.66 คะแนน) ระดับต่ า (1.00–2.33 คะแนน) 
แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงของเนื้อหา น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ค านวณค่าความเที่ยง (Reliability) ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอ
นบาค (Cronbach, 1951) เท่ากับ 0.926 

สถิติวิเคราะห ์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson’s 

Product Moment correlation coefficient 
 
ผลการวิจัย 

อสม. ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (56.90%) มีอายุระหว่าง 40-60 ปี (76.72%) ( ̅=48.28, S.D.= 8.23, 
Min=27, Max=64) มีสถานภาพสมรส/แต่งงาน/อยู่ด้วยกัน (92.24%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
(51.72%) มีเพียงร้อยละ 0.86 ที่จบปริญญาตรี ส่วนใหญ่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม (84.48%) มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 บาทต่อเดือน (52.59%) ( ̅=8,725, S.D.= 4,639.96, Min=3,000, 
Max=35,000) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็น อสม. มากกว่า 10 ปี (90.52%) ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารโรค
ไข้เลือดออกผ่านทางโทรทัศน/์วิทยุ (52.59%) 

การรับรู้ด้านสุขภาพ ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (92.24%) ( ̅=2.92, S.D.= 0.27) เมื่อ
พิจารณาการรับรู้ด้านสุขภาพ จ าแนกรายด้านที่มีคะแนนในระดับสูง ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรค 

( ̅=2.97, S.D.= 0.18) การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ( ̅=2.95, S.D.=0.22) การรับรู้อุปสรรคการปูองกัน

โรค ( ̅=2.82, S.D.= 0.38) การรับรู้ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก ( ̅=2.81, S.D.= 0.39) ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 การรับรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลทุ่งมนและต าบลสมุด  อ าเภอ
ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (n=116) 

     ตัวแปรอิสระ 
                         ระดับคะแนน 

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

การรับรู้ด้านสุขภาพ 107 92.24 9 7.76 0 0 2.92 0.27 
- การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก 110 94.83 6 5.17 0 0 2.95 0.22 
- การรับรู้ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก 94 81.03 22 18.97 0 0 2.81 0.39 
- การรับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรค 112 96.55 4 3.45 0 0 2.97 0.18 
- การรับรู้อุปสรรคการปูองกันโรค 96 82.76 20 17.24 0 0 2.82 0.38 

 

พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ภาพรวมมี

คะแนนการปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ( ̅=4.21, S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการปูองกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออกจ าแนกรายด้าน พบว่า 1) การปิดภาชนะน้ าขังที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาชนะใส่น้ าดื่มท่านจะ

ใช้วิธีปิดฝาภาชนะเท่านั้น ( ̅=4.45, S.D.=0.85) 2) การปล่อยปลากินลูกน้ าที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ในรอบ 1 

ปีที่ผ่านมา ท่านใช้วิธีปล่อยปลาเพ่ือกินลูกน้ าที่บ้าน ( ̅=4.09, S.D.=0.81) 3) การเปลี่ยนน้ าในภาชนะทุก 7 วันที่มี

ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านเปลี่ยนน้ าในภาชนะที่ไม่ได้ปิดฝาในทุก 7 วัน ( ̅=3.88, S.D.=1.03) 4) ปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมในและรอบบ้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ในรอบ 1 สัปดาห์ท่านปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือปูองกันโรค

ไข้เลือดออก ( ̅=4.31, S.D.=0.76) 5) ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัยที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ  ท่านปิดฝา

ภาชนะเก็บน้ าอย่างมิดชิดทุกครั้ง ( ̅=4.27, S.D.= 0.83) 6) ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ าก าจัดไข่ยุงที่มีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านใช้มือเปล่าในการขัดภาชนะเก็บน้ าทุกครั้งโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อ่ืนช่วยขัดเลย เช่น แปรงส าหรับ

ขัดล้าง ( ̅=4.30, S.D.= 0.91) ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ าแนกรายข้อค าถาม (n=116) 

พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Mean S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. ปิดภาชนะน้ าขัง    
  - ภาชนะใส่น้ าดื่มท่านจะใช้วิธีปดิฝาภาชนะเท่านั้น 4.45 0.85 สูง 
  - การใช้วิธีปิดฝาภาชนะเก็บน้ าอย่างมิดชิดไม่ท าให้ยุ่งยากเวลาใช้น้ า 4.33 0.84 สูง 
2. ปล่อยปลากินลูกน้ า    
  - ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านใช้วิธีปล่อยปลาเพื่อกินลูกน้ าที่บ้าน 4.09 0.81 สูง 
  - ท่านปล่อยปลากินลูกน้ าแทนการใช้สารเคมี เช่น การใส่ทรายทีมฟีอส 3.30 1.24 ปานกลาง 
3. เปลี่ยนน้ าในภาชนะทุก 7 วัน    
  - ท่านเปลี่ยนน้ าในภาชนะท่ีไมไ่ด้ปิดฝาในทุก 7 วัน  3.88 1.03 สูง 
  - ท่านเปลี่ยนน้ าในแจกันหรือภาชนะใส่น้ าอื่น เช่น จานรองขาตู้ทุก 7 วัน 3.68 1.21 สูง 
4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน    
  - ในรอบ 1 สัปดาห์ท่านปรับปรงุสิ่งแวดล้อมเพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก  4.31 0.76 สูง 
  - ท่านท าให้ในบ้านโล่ง ดูสว่างเสมอเพื่อไม่ให้ยุงลายเข้ามาอาศัยอยู ่ 4.28 0.80 สูง 
5. ปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนสิัย    
  - ท่านปิดฝาภาชนะเก็บน้ าอยา่งมิดชิดทุกครั้ง 4.27 0.83 สูง 
  - ท่านปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและนอกบ้านเป็นประจ าทุกสัปดาห ์ 4.18 0.86 สูง 
6. ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ าก าจดัไข่ยุง    
  - ท่านใช้มือเปล่าในการขัดภาชนะเก็บน้ าทุกครั้งโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อื่นช่วยขัดเลย เช่น 
แปรงส าหรบัขัดลา้ง 

4.30 0.91 สูง 

  - ท่านขัดโอ่งน้ าถังน้ าหรืออุปกรณ์อื่นที่ใส่น้ าทุกครั้งก่อนเทน้ าท้ิง 4.28 0.78 สูง 

ภาพรวม 4.21 0.51 สูง 

 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเขตต าบลทุ่งมนและ
ต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรค
ไข้เลือดออก (r=0.283, P-value=0.002) การรับรู้ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก (r=0.412, P-value<0.001) การ
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รับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรค (r=0.229, P-value=0.013) การรับรู้อุปสรรคการปูองกันโรค (r=0.373, P-
value<0.001) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างการรับรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

ตัวแปรอิสระ 
พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
ของเพียร์สัน (r) 

P-value ระดับความสมัพันธ์ 

การรับรู้ด้านสุขภาพ 0.288 0.002 มีความสัมพันธ์ทางบวก 
 - การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก 0.283 0.002 มีความสมัพันธ์ทางบวก 
 - การรับรู้ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก 0.412 <0.001 มีความสมัพันธ์ทางบวก 
 - การรับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรค 0.229 0.013 มีความสมัพันธ์ทางบวก 
 - การรับรู้อุปสรรคการปูองกันโรค 0.373 <0.001 มีความสมัพันธ์ทางบวก 
หมายเหตุ P-value<0.05 

 
อภิปรายผล 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการ
ระดับปฐมภูมิในชุมชน เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ในการแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงาน
สาธารณสุข บ าบัดทุกข์ประชาชน เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพ่ือนบ้าน และมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมสาธารณสุข
โดยท างานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ดังนั้น อสม.จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีข้อมูลและมี
ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงมีพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกท่ีถูกต้อง จากผลการวิจัยพบว่า อสม. มีระดับ พฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตาม
มาตรการ 5ป.1ข. ของ กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับสูง (62.07%) ได้แก่ 1) การปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ าดื่มจะใช้
วิธีปิดฝาภาชนะเท่านั้น 2) การปล่อยปลากินลูกน้ ายุงลายเป็นการก าจัดลูกน้ ายุงลายโดยใช้วิธีทางชีวภาพ 3) การ
เปลี่ยนน้ าในภาชนะทุก 7 วันส าหรับภาชนะที่ไม่ได้ปิดฝา 4) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้านเพ่ือปูองกัน
โรคไข้เลือดออก 5) การปฏิบัติเป็นประจ าจนเป็นนิสัย เช่น การปิดฝาภาชนะเก็บน้ าอย่างมิดชิดทุกครั้ง และ 6) 
การขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ าก าจัดไข่ยุงลายโดยใช้อุปกรณ์ เช่น แปรงส าหรับขัดล้าง (ส านักระบาดวิทยา, 2558)  
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การรับรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 
อสม. เนื่องจากการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคจะต้องมีความเชื่อว่า เขามีโอกาสเสี่ยงต่อการ
เป็นโรค โรคนั้นมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัตินั้นจะเกิดผลดีในการลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือช่วยลดความรุนแรงของโรค โดยไม่ควรมีอุปสรรคด้านจิตวิทยามาเกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่าย 
ความไม่สะดวกสบาย ความเจ็บปุวยและความอาย เป็นต้น (Rosenstock, 1974) การรับรู้ด้านสุขภาพสามารถ
อธิบายแยกเป็นรายด้านดังนี้  

การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (P-value=0.002) อธิบายได้ว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออก
เป็นความเชื่อของบุคคลที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสุขภาพทั้งในภาวะปกติและในภาวะ
เจ็บปุวย แต่ละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงหลีกเลี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยการ
ปฏิบัติตามเพ่ือปูองกันและรักษาสุขภาพที่แตกต่างกัน จึงเป็นความเชื่อของบุคคลต่อความถู กต้องของการ
วินิจฉัยโรคของแพทย์ การคาดคะเนถึงโอกาสของการเกิดโรคซ้ าหรือการง่ายที่จะปุวยเป็นโรคต่างๆ (Rosenstock, 
1974) จากผลการวิจัยพบว่า อสม. มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 94.83% ใน
ประเด็นต่างๆดังนี้ คนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้เท่าๆกัน และโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่สามารถ
ปูองกันได้ คนที่อาศัยอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยสามารถปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้นการรับรู้โอกาส
เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจึงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามหลักการ 5ป.
1ข. ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องศรี พูลทรัพย์ และคณะ (2558) พบว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรคมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันไข้เลือดออก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การรับรู้ความรุนแรงโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (P-value<0.001) อธิบายได้ว่า การรับรู้ความรุนแรงโรคไข้เลือดออก
เป็นการประเมินการรับรู้ความรุนแรงของโรค ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรค ซึ่งก่อให้เกิดความ
พิการหรือเสียชีวิตการประเมินความรุนแรงนั้นอาศัยระดับต่างๆของการกระตุ้นเร้าของบุคคลเกี่ยวกับการเจ็บปุวย
นั้น ซึ่งอาจจะมองความรุนแรงของการเจ็บปุวยนั้นท าให้เกิดความพิการหรือตายได้ หรือไม่หรืออาจมีผลกระทบต่อ
หน้าที่การงานเมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บปุวยแล้วจะมีผลท าให้บุคคลปฏิบัติตาม
ค าแนะน าเพ่ือการปูองกันโรค (Rosenstock, 1974) จากผลการวิจัยพบว่า อสม. มีการรับรู้ความรุนแรงโรค
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 81.03% ในประเด็นต่างๆดังนี้ อาการปุวยโรคไข้เลือดออกจะไม่รุนแรงหากมา
พบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการ โรคไข้เลือดออกสามารถหายเองได้ไม่จ าเป็นต้องดูแลด้วยวิธีใดๆ ผู้ปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกที่มีอาการซึมและ กระสับกระส่ายอาจถึงขั้นช็อกจนเสียชีวิตได้ เป็นต้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ กฤตเมธ  อัตภูมิ และคณะ (2560) พบว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลโดยวิธีสร้างการรับรู้
ความรุนแรงของโรคตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ ายุงลาย มี
ส่วนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

การรับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (P-value=0.013) อธิบายได้ว่า การรับรู้ถึงประโยชน์การปูองกันโรค
หมายถึงการที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้หายจากโรคหรือปูองกันไม่ให้เกิดโรค โดยที่การปฏิบัติตนนั้นต้องมี
ความเชื่อว่าเป็นการกระท าท่ีดีมีประโยชน์และเหมาะสมที่จะท าให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้นๆ ดังนั้นการตัดสินใจที่จะ
ปฏิบัติตามค าแนะน าก็ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของพฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบัติในสิ่งที่
ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย (Rosenstock, 1974) จากผลการวิจัยพบว่า อสม. มีการรับรู้ถึงประโยชน์การ
ปูองกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 96.55% ในประเด็นต่างๆดังนี้ การปูองกันโรคไข้เลือดออกต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วนจึงประสบผลส าเร็จ การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายทุกสัปดาห์ช่วยปูองกันโรคไข้เลือดออก การไปพบแพทย์ตั้งแต่อาการเริ่มแรกท าให้การรักษาโรคไข้เลือดออก
ได้ผลดีที่สุด เป็นต้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ นิมสุวรรณ์ และคณะ (2560) พบว่าประชาชน
ที่มีการรับรู้ประโยชน์ของการปูองกันโรคไข้เลือดออกในระดับสูง จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในระดับสูงตามไปด้วย 

การรับรู้อุปสรรคการปูองกันโรคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (P-value<0.001) อธิบายได้ว่าการรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบัติ 
(Perceived Barriers) เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย
ของบุคคลในทางลบ ซึ่งอาจได้แก่ ค่าใช้จ่าย หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่าง เช่น การตรวจเลือด
หรือการตรวจพิเศษท าให้เกิดความไม่สุขสบาย การมารับบริการหรือพฤติกรรมอนามัยนั้นขัดกับอาชีพหรือการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการรับรู้อุปสรรคเป็นปัจจัยส าคัญต่อพฤติกรรมการปูองกันโรคและพฤติกรรมของ
ผู้ปุวยนี้สามารถใช้ท านายพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการรักษาโรคได้ (Rosenstock, 1974) จากผลการวิจัย
พบว่า อสม. มีการรับรู้อุปสรรคการปูองกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 82.76% ในประเด็นต่างๆดังนี้ 
การท าลายลูกน้ ายุงลายเป็นเรื่องไม่จ าเป็นในการปูองกันโรคไข้เลือดออก การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายทุก 7 วันเป็นเรื่องยุ่งยาก การปิดภาชนะที่ใส่น้ าท าให้ยุ่งยากในเวลาต้องการใช้น้ า เป็นการรับรู้
อุปสรรคการปูองกันโรคที่ท าให้มีพฤติกรรมด้านการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประภาศิ ศรีคง (2557) พบว่า ประชาชนในต าบลที่มีอัตราอุบัติการณ์โรคไข้เลือดออกต่ า จะมีค่าเฉลี่ย
คะแนนการรับรู้อุปสรรคของการปูองกันโรคมีการปฏิบัติในการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนดี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมในส่วนของการรับรู้ด้านความรุนแรงของการเกิดโรค

ไข้เลือดออกโดยเฉพาะความเข้าใจในประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการรักษาดูแลผู้ปุวยที่มีความ
สิ้นเปลืองอย่างมากเพ่ือกระตุ้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ตระหนักรู้ อย่างแท้จริง น าไปสู่การ
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการปูองกันและควบคุมโรคโดยการปฏิบัติในเรื่องการปล่อยปลาเพ่ือกินลูกน้ า ในแต่ละ
หลังคาเรือนที่ตนเองรับผิดชอบให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ตรงประเด็น
มากยิ่งขึ้น โดยการด าเนินงานส่งเสริมดังกล่าวเบื้องต้นนี้   ควรด าเนินการผ่านช่องทางที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านเข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องเสียเวลา  เพ่ือมาประชุมรับฟังจากเจ้าหน้าที่สาธารสุขโดยตรง  เช่น การใช้
ช่องทางผ่านเครือข่ายสังคม (Social Network) สร้างกลุ่มจากแอปพลิเคชั่นออนไลน์ต่างๆ อาทิเช่น ไลน์  อสม.
ออนไลน์  เฟซบุ้ค เป็นต้น  เพื่อน ามาใช้ในการสื่อสารร่วมกันและสามารถติดตาม ประเมินผลความเปลี่ยนแปลงได้
จากรายงานการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย (HI, CI)   ที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ต้องด าเนินการ
ส ารวจในทุกหลังคาเรือนและน าส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกสัปดาห์  เพ่ือรวบรวม สรุป  ประเมินผล
และแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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กลยุทธก์ารพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 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  แหง่ศักดิ์ศรี1 

Phatsakorn Hangsaksri 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานและเพ่ือค้นหากลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 377 คน 2) อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 67 คน และ 3) ผู้บริหารหน่วยงานหรือหัวหน้า
งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน จ านวน 138 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่า การ
ปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ดังนี้  1) นักศึกษาบางคนได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ตัวเองเรียน 2) ไม่ควรส่ง
นักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบางหน่วยงาน 3) การขาดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 4) ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการท างาน 5) ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท า
ขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้อย 6) ได้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพน้อย 7) การหา
สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษายังมีปัญหา 8) โปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้
นักศึกษาไม่เพียงพอส าหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9) การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
อาจารย์นิเทศก์ไม่ได้ประสานกับนักศึกษาเบื้องต้นวันที่อาจารย์ไปนิเทศ ตรงกับวันหยุดของนักศึกษาเลยไม่ได้นิเทศ 
10) มีบางหน่วยงานไม่ประสงค์จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่นต่อไป 11) ในการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหลังเสร็จสิ้นการฝึกบางหน่วยงานได้ฝากผลการประเมินมาพร้อมกับนักศึกษา บางหน่วยงาน
                                                             
1 เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ pskhss23@gmail.com  053885760 
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ส่งกลับมาทางไปรษณีย์ท าให้นักศึกษาได้รับผลการประเมินล่าช้าและเกิดการสูญหายระหว่างทาง  จากการศึกษา
ปัญหาและอุปสรรค ท าให้ได้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) สาขาวิชาควรจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นการแนะน าจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 2) สาขาวิชา/คณะ ควรจัดอบรมเสริมทักษะทางภาษา 
ทักษะการใช้อุปกรณ์ส านักงานเบื้องต้น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และควรฝึกให้นักศึกษามีความพร้อมในเรื่องของการ
ท างานที่อยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆ 3) นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนควรได้รับการนิเทศจากอาจารย์
นิเทศก์ของแต่ละหลักสูตร โดยมีจ านวนครั้งในการนิเทศข้ันต่ าตามที่คณะก าหนด และ 4) การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคณะ ควรจัดท าระบบ ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์เพ่ือลด
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
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การพัฒนามหาวิทยาลัยน าไปสู่วิสัยทัศน์ ได้ก าหนดพันธกิจหลักไว้ 
6 ด้าน ได้แก่ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 2) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความ ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณา
การระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียน การสอน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4) เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม ของท้องถิ่นและของชาติ 5) 
พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน แล 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , 
2560) หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกหลักสูตรจึงก าหนดให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
จะต้องผ่านรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือเป็นการเรียนรู้สภาพแวดล้อมการท างานจริงในท้องถิ่น และ
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อท้องถิ่นต่อไป 

ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพันธกิจหลัก คือ ข้อที่ 1 
ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อที่ 2 ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ข้อที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ส านึก และความภาคภูมิใจ  ในวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ข้อที่ 4 ให้บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น ข้อที่ 5 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และข้อที่ 6 
สร้างความเป็นเลิศทางด้านภาษา ด้วยพันธกิจที่ได้กล่าวข้างต้น ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
ภาควิชาในคณะเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางมนุษยศาสตร์และทาง
สังคมศาสตร์ ให้สามารถน าไปพัฒนาตนพัฒนางานและประกอบอาชีพได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและสังคมให้มีความส านึกในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาไปจะต้องมีความรู้ความสามารถให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่
ชุมชนในท้องถิ่นได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจที่กล่าวมาข้างต้น ทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จะต้องให้นักศึกษาผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย  ก่อนจะส าเร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการท างานต่อไป การด าเนินโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น ต่างมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิธีบริหารจัดการ เรื่องของระยะเวลา สถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนถึงการให้การนิเทศแก่นักศึกษา 

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดตั้งฝุายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพนักศึกษาเพ่ือบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษามีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ อย่างไรก็ตามการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังประสบปัญหา
การจัดการฝึกที่เป็นระบบ ไม่มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาและสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกงาน
ไม่ตรงสายที่เรียนมาและน าไปสู่การเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานระหว่างการฝึก และที่ผ่านมาพบว่ามีการประเมินการ
ฝึกงานที่ไม่ผ่านจากสถานประกอบการด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ พรรณราย เทียมทันและอนุวัติ คูณ
แก้ว (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลจากการวิจัยพบว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
นักศึกษายังขาดทักษะในการท างาน และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมการจัดการนิเทศไม่ต่อเนื่องและไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการ 

จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความจ าเป็นและความส าคัญเป็นอย่างมาก
ต่อนักศึกษา เพราะหากนักศึกษาได้ฝึกงานที่ไม่ตรงสาขาที่เรียนมา อาจน าไปสู่การเปลี่ยนที่ฝึกงานในระหว่าง
ฝึกงาน หากไม่ผ่านการฝึกงาน จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา และอาจท าให้เสียชื่อเสียของสถาบัน  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่ามีนโยบายและมีวิธีการด าเนินงานเช่นใด อย่างไร 
เพ่ือได้ทราบข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคการ
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ปฏิบัติงาน ได้กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ สร้างคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 3. เพ่ือค้นหากลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้สรุปและน าเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ หมายถึง รูปแบบการตัดสินใจ หรือการกระท าโดยเฉพาะซึ่งผู้จัดการน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเปูาหมายที่องค์การวางไว้ 
องค์การเป็นจ านวนมากได้มีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ขึ้น โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ

ลักษณะการด าเนินงาน องค์การโดยทั่วไปจะมีการก าหนดรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ 
1) การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงภาพต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็น

เพ่ือจะน ามาเป็นตัวก าหนดถึงความต้องการขององค์การ และความเป็นไปได้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
2) จัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดเปูาหมาย จุดประสงค์ และ

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

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
4) จัดสรรทรัพยากร (Allocation Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการท างาน  
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5) ประสานงาน (Coordinating) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เพ่ือจะท าให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลส าเร็จ  

6) น าการท างาน (Directing) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของแต่ละฝุายภายในองค์การ 
เพ่ือให้เกิดสภาพที่เหมาะสม บรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักคณะกรรมอุดมศึกษา 
ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบ
โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความ
มั่นใจ ในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่า
สามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญหา 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพวิชาการสาขาต่าง 

ๆ   เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาชีพที่นักศึกษา
เลือกเรียน  เพ่ือนักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปในสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นจริง  ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง สรุปได้ว่า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ
การฝึกงาน หมายถึงกระบวนการที่นักศึกษา ซึ่งได้รับการศึกษาจากคณะตลอดหลักสูตรจนถึง ภาคเรียนสุดท้าย
ก่อนส าเร็จการศึกษา น าความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการศึกษา ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ตามหลักสูตรที่ศึกษา 
ในสถานประกอบการ เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ตรง และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ได้มีนักวิจัยได้เคยศึกษาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ดังนี้ ประมวล ตันยะ และคณะ (2543) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา พบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาส่วนมากติดต่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอง โดยคาดว่าจะได้ฝึกตรงตามสาขา
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ที่เรียน ในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่วนมากได้รับมอบหมายงานทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับสาขาที่เรียน 
2) ปัญหาการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาที่ส่วนมากไม่มีปัญหาในการหาสถานที่ ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส่วนที่มีปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการขาดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากที่สุด ในขณะ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาส่วนมากไม่มีปัญหา ส่วนที่มีปัญหาพบว่าเป็นปัญหาในการไม่มีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่มากที่สุด รองลงมาอาจารย์ไม่ไปนิเทศ เดินทางไกล และอาจารย์ไปนิเทศน้อยครั้งเกินไป 
ตามล าดับ อาจารย์นิเทศส่วนมากมีความคิดเห็นว่า การหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีปัญหา การเตรียมการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพียงพอ การประสานงานระหว่างสถาบันกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีแล้ว และการ
นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ด าเนินการอยู่เหมาะสม 3) แนวทางการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา
มีความคิดเห็นว่า สิ่งที่ควรพิจารณามากที่สุดในการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ ตรงกับสาขาท่ีเรียน 
รองลงมาเป็นโอกาสในการได้งาน เมื่อนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรให้หน่วยงานและอาจารย์ร่วมกันนิเทศ
และให้ค าแนะน า โดยนักศึกษาคิดว่าการที่มีอาจารย์ไปนิเทศท าให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่น ส่วนการเตรียมนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคิดว่า ควรอบรมเพ่ิมเติมโดยอาจารย์ของสถาบันมากที่สุด นักศึกษาควรได้รับ
การฝึกเพ่ิมเติมในเรื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และบุคลิกภาพ นอกจากนั้นอาจารย์นิเทศก์มีความคิดเห็นว่าควร
มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับสถาบันเพ่ือให้ชัดเจนในบทบาทของแต่ละหน่วยงาน 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 าการค้นหาและเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผ่านระบบ Online และติดต่อประสานงานกับครูนิเทศก์ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ 
Online ได้ ส่วนสถานประกอบการสามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานงานกับครูนิเทศก์
ได้ทั้งระบบ 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
ตรงกับสาขาที่ตนเองเรียนมา รูปแบบในการจัดการการบริหารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ ท าสัมมนา 
และเขียนโครงการพิเศษส่งและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ฝึกจ านวน 1 ครั้ง และหน่วยงานที่นักศึกษา
ชอบฝึกงานมากที่สุดคือ หน่วยงานราชการ และนักศึกษาต้องการที่จะท างานในหน่วยงานนั้นเป็นส่วนใหญ่ โดย
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในระดับมาก  

เด่นชัย สมปอง (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิช าชีพนักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1. สภาพปัจจุบันของ
การจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนฤดูร้อนมาก
ที่สุด และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นแบบทั่วไป นักศึกษาส่วนมากจะออกฝึกงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
สถานที่ตั้งหน่วยงานที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ในเขตมหาวิทยาลัยมากที่สุด สถานที่ฝึกนักศึกษาจะหาเอง
ทั้งหมด งานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีทั้งตรงและไม่ตรงกับงานสาขาที่เรียน อาจารย์นิเทศก์และสถาน
ประกอบการคิดว่านักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ในการฝึกในระดับ ปานกลาง และคณะมีการจัดกิจกรรม
เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 2. ปัญหาของการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาเรื่องการส่งเอกสาร รองลงมาคือปัญหาในการเลือกสถานที่
ฝึก 3. แนวทางในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนมาก  ต้องการหาสถานที่ฝึกเอง 
และต้องการให้มีระบบแจ้งปัญหาในการฝึกไปสู่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ทางคณะ 
คัดเลือกสถานประกอบการและจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือช่วยแนะน านักศึกษา  ควรมีระบบติดต่อ
ประสานงาน และควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา สถานประกอบการให้ข้อเสนอแนะว่า ทางคณะควรคัดเลือกสถานที่ฝึกงานไว้ให้นักศึกษาเพ่ือลดปัญหา
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) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนที่ 3 ปัญหาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

2) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 สภาพการจัดฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  

3)  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับ
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนที่ 2 
สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ตอนที่ 4 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และส่วนที่ 
4 ความคิดเห็นและข้อเสนอเพ่ิมเติม 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความน่าเชื่อถือได้ 

(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ คือการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หลังจากนั้นหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( IOC) มีค่า
เท่ากับ 0.93 

การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cornbrash) ได้ค่าความเชื่อม่ัน ของเครื่องมือที่ระดับ 0.907 ถือว่ายอมรับได ้
 
ผลการวิจัย 

มีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 582 คน โดยมีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 377 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.8 รองลงมา ผู้บริหารหน่วยงานสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 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 เป็นหน่วยงานราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.87 รองลงมา เป็น
หน่วยงานที่เป็นบริษัท 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 อ่ืนๆ 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
หน่วยงานที่เป็นห้างร้าน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.39 สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 63.93 รองลงมาตั้งอยู่ อ าเภออ่ืนๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18 รองลงมา ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนนอกเหนือกรุงเทพมหานครและ
เชียงใหม่ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.65 และสุดท้าย สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งอยู่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 การได้มาของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ 
นักศึกษาติดต่อเอง จ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 93.63 รองลงมา หลักสูตรวิชา/อาจารย์จัดหาให้ จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.04 สาเหตุที่เลือกสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ที่เลือก เนื่องจาก คาดว่าจะได้ฝึก
ประสบการณ์ตรงสาขาวิชาที่เรียน 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 และอ่ืน จ านวน 20 คิดเป็นร้อย
ละ 5.3 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นงานธุรการ งานเลขานุการ
และการประสานงาน งานบริหารงานทั่วไป จัดการเอกสาร เรียนรู้งานของแผนกงานบุคคล ด้านพิมพ์หนังสือ
ราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธ์ งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายส่วนใหญ่มีทั้งตรง
และไม่ตรง จ านวน 198 คิดเป็นร้อยละ 52.51 รองลงมาตอบว่า ตรง จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 และ
ตอบว่าไม่ตรง จ านวน 2 คิดเป็นร้อยละ 0.53 เวลาที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่วนใหญ่ วันจันทร์-วันศุกร์ 
จ านวน 326 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 86.9 รองลงมา สวัสดิการที่ได้รับจากสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 สถานที่พักขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บ้านพักหรือหอพักที่นักศึกษาเช่าอยู่เอง 
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 59.9 รองลงมาเป็นบ้านพักของครอบครัวของตนเอง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.1 รองลงมา บ้านพักหรือหอพักที่สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดให้โดยพักฟรี จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4 รองลงมา บ้านพักของญาติ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 รองลงมา หอพักที่สถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพจัดให้โดยเสียค่าเช่า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และอ่ืนๆ จ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 5 
การเดินทางจากที่พักไปสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 มีความพึงพอใจมากที่สุด 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 ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 272 คิดเป็น
ร้อยละ 72.14 และด้านเวลาที่ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงาน จ านวน 245 คิดเป็น 64.98 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งนักศึกษารุ่นต่อไป ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควร จ านวน 353 คิดเป็นร้อยละ 93.9 และไม่ควรจ านวน 23 
คิดเป็นร้อยละ 6.1 ปัญหาในการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 260 คิดเป็นร้อยละ 69 มีปัญหาขาดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จ านวน 79 คิดเป็นร้อยละ 21 มีปัญหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ไกล จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 9.5 มี
ปัญหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ จ านวน 17 คิดเป็นร้อยละ 4.5 มีปัญหาเสีย
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสูง จ านวน 12 คิดเป็นร้อยละ 3.2 รองลงมา มีปัญหาหน่วยงานที่ติดต่อไม่รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 2.7 ปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ พบว่า ไม่มี
ปัญหาในขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 211 คิดเป็นร้อยละ 57.2 และรองลงมา มีปัญหาในขณะฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ข้อเสนอแนะควรเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรพิจารณาสิ่งใดมากที่สุด  ส่วนใหญ่ 
พบว่า ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน มากที่สุด จ านวน 294 คิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมา โอกาสในการได้งาน จ านวน 
264 คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมา เดินทางสะดวก จ านวน 143 คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมา เป็นความต้องการ
ของหน่วยงาน / สถานที่ฝึก จ านวน 71 คิดเป็นร้อยละ 18.8 รองลงมา ใกล้ภูมิล าเนา จ านวน 63 คิดเป็นร้อยละ 
16.7 รองลงมา เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชานั้น ๆ จ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 14.1 และอ่ืนๆ  
ข้อเสนอแนะการหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมด าเนินการอย่างไร ส่วนใหญ่พบว่า นักศึกษาจัดหา
และติดต่อหน่วยงาน จ านวน 255 คิดเป็นร้อยละ 59.7 รองลงมา สถาบัน/โปรแกรมจัดหาชื่อหน่วยงาน และให้
นักศึกษาติดต่อกับหน่วยงานเอง จ านวน 150 คิดเป็นร้อยละ 39.8 และอ่ืนๆ เช่น การได้รับการพูดคุยกับอาจารย์ที่
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ปรึกษา เพ่ือแนะแนวทางในการหาสถานที่ฝึกงานให้ตรงต่อบุคลิก ข้อเสนอแนะการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่คณะ/หลักสูตรวิชาจัดให้ พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า เพียงพอ จ านวน 358 คิดเป็นร้อย
ละ 94.9 และรองลงมา ไม่เพียงพอ จ านวน 15 คิดเป็นร้อยละ 5 ข้อเสนอแนะวิธีเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะว่า ศึกษาดูงาน จ านวน 265 คิด
เป็นร้อยละ 70.3 รองลงมา อบรมเพ่ิมเติมโดยอาจารย์ของสถาบัน จ านวน 226 คิดเป็นร้อยละ 59.9 และรองลงมา 
อบรมเพ่ิมเติมโดยวิทยากรภายนอก 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 มากที่สุด 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 เคยสอนรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงานที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ เคย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
และไม่เคย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  ลักษณะของ
หน่วยงานที่ท่านไปนิเทศนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ หน่วยราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษาจ 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 และอ่ืนๆ ได้แก่ โรงพยาบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน อย่างละ  จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3 และรองลงมา สนามกอล์ฟ NGO และสายการบิน อย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 สถานที่ตั้ง
ของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ท่านไปนิเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 60 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 89.6 รองลงมา อ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา จังหวัดอ่ืน
นอกเหนือกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 และสุดท้าย กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 การได้มาของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  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 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่ เป็นงานธุรการ ได้แก่ การเตรียมประชุมจัดท ารายงาน 
งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร จ านวน 27 คน รองลงมา เป็นงานงานด้านโรงแรม เช่น พนักงาน
ต้อนรับ งานเสริ์ฟอาหาร งานลูกค้าสัมพันธ์ และการเขียนโปรแกรมการท่องเที่ยว รับจองทัวร์ จ านวน 15 คน เป็น
งานอ่ืนๆ ตามล าดับ งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายตรงกับโปรแกรมวิชาของนักศึกษาหรือไม่ ส่วนมากมีความ
คิดเห็นว่า งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย มีทั้งตรงและไม่ตรง กับโปรแกรมวิชาของนักศึกษา จ านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย ตรง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ปริมาณงาน
ที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นอย่างไร ส่วนมากมีความคิดเห็นว่า ปริมาณงานที่
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีปริมาณพอดี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 91 
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก  อาจารย์นิเทศก์มี
ความพึงพอใจต่อผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาอยู่ในระดับมากส่วนมากมีความคิดเห็นว่า สถาบัน
ควรส่งนักศึกษารุ่นต่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน การหาสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา โปรแกรมวิชาเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาเพียงพอส าหรับการไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่พบว่า เพียงพอ ส่วนใหญ่พบว่า การประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่กับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่พบว่า การนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาที่สาขาวิชา/หลักสูตร ด าเนินการอยู่ขณะนี้ เหมาะสม ส่วนใหญ่ พบว่า การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาควรเป็น การประเมินร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอาจารย์นิเทศ  

ปัญหาและข้อเสนอเพิ่มเติม อาจารย์นิเทศ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า 1) ควรเพ่ิมทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษามากขึ้น 2) ภาควิชาควรพิจารณาตารางสอนให้อาจารย์นิเทศก์ว่าโดยให้ไปนิเทศ
ในช่วงที่ไม่มีการสอน 3) ในคู่มือฝึกประสบการณ์ควรมีการปรับปรุงให้มีหัวข้อดังนี้ สรุปผลที่ได้รับหรือทักษะการ
เรียนรู้ในแต่ละวัน ปัญหาอุปสรรค การท างานหรือข้อเสนอแนะ 4) ควรส่งข้อก าหนดและเกณฑ์การประเมินที่
ปรากฏในเล่มคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปให้หน่วยฝึกงานของนักศึกษาด้วย 5) ควรมีการจัดประชุมอาจารย์
นิเทศเพ่ือสรุปผลสะท้อนกลับจากการนิเทศ เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกงานของคณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ทันกับช่วงเวลาฝึกงานและการท าประกันคุณภาพของหลักสูตร 6) อยากให้สถาบันตระหนักถึงความส าคัญของการ
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ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้มากขึ้น และเอ้ือความสะดวกให้อาจารย์นิเทศเพ่ือการออกไปนิเทศได้อย่าง
เต็มที่ ทั้งภาระงาน การเดินทางอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ7) ควรให้นักศึกษาทราบข้อจ ากัดของตนเองก่อนเลือก
สถานที่ฝึกงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตน  

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับผู้บริหารหน่วยงาน 
พบว่า ส่วนใหญ่ มีลักษณะของหน่วยงาน เป็นหน่วยราชการอ่ืนที่มิใช่สถานศึกษา จ านวน 54 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 39.1 รองลงมา เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล และ สถานศึกษาของเอกชน เท่ากันที่อย่างละ 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 และอ่ืนๆ 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 เท่ากันที่อย่างละ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.7 และ
มีผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.2 สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมาตั้งอยู่ อ าเภออ่ืนๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมา ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนนอกเหนือกรุงเทพมหานครและ
เชียงใหม่ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และสุดท้าย สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งอยู่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9  

สภาพการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การได้มาของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 และอ่ืนๆ 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 อ่ืนๆ ได้ทุกช่องทางข้างต้น จ านวน 5 

ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.6 สาเหตุที่ผู้บริหารหน่วยงานรับนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน 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  และอ่ืนๆ 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 และอ่ืนๆ จ านวน 8 ค าตอบ 
งานที่ผู้บริหารหน่วยงานมอบหมาย ส่วนใหญ่ พบว่า มีทั้งตรงและไม่ตรง 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 เวลาที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 และอ่ืนๆ  เช่น ทุกวันยกเว้นวันจันทร์, วันจันทร์-วันเสาร์, ท างาน 6 วัน
ต่อสัปดาห์, ตามตารางงานที่ก าหนด, ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ จ านวน 27 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 18.9 
สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้ในขณะที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 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 ที่พัก จ านวน 11 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 8.1 รองลงมาเบี้ยเลี้ยงรายวัน 
จ านวน 5 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ สวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ,  เบี้ยเลี้ยงงานนอกสถานที่, 
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 คิด เป็นร้อยละ 26.7 และอ่ืนๆ 
วันที่อาจารย์มานิเทศ ตรงกับวันหยุดของนักศึกษาเลยไม่ได้นิเทศ จ านวน 1 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.7 นักศึกษา
ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ มาก  ผู้บริหาร
หน่วยงานส่วนใหญ่มีความประสงค์จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รุ่นต่อไป เพ่ือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพในหน่วยงานอีก  

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารหน่วยงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม   ̅  = 4.04  หากพิจารณาตามด้านต่างๆ พบว่า ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.36 รองลงมา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมา ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.02 
รองลงมา ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 3.86 และด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.86 

ผู้บริหารหน่วยงานมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) อยากให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานให้มากขึ้น
และมีความมั่นใจในตัวเอง และกล้าที่จะแสดงออก 2) อยากให้อาจารย์นิเทศควรมาติดตามนักศึกษาที่ออกฝึกตาม
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หน่วยฝึกอย่างสม่ าเสมอ เป็นที่ปรึกษาให้หน่วยฝึก และอยากให้อาจารย์มานิเทศงาน อย่ างน้อย 1-2 ครั้ง 3) 
นักศึกษาควรหมั่นศึกษาการใช้ภาษาทางราชการให้มากขึ้น ควรมีความรู้ด้านสารบรรณ งานธุรการ 4) นักศึกษา
ควรหมั่นศึกษาและฝึกปฏิบัติการ Microsoft Excel Microsoft Word เพ่ิมขึ้น เพ่ือที่จะสามารถน าไปใช้ในการ
ท างานในอนาคตต่อไป 5) ระยะเวลาฝึกงานน้อยเกินไป เห็นควรให้ระยะเวลาการฝึกงานมากกว่า 90 วันขึ้นไปเพ่ือ
หมุนเวียนการปฏิบัติงานในแต่ละแผนกให้ครบ 6) ควรมีคอร์สอบรมเสริมบุคลิกภาพและทัศนคติในการท างานก่อน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7) อยากให้นักศึกษามีช่วงเวลาฝึกงาน แบบคละช่วงเวลา เพราะบางเดือนมาขอ
ฝึกงานหลายสิบคน บางเดือนไม่มีเลย  8) ทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีการตรวจสอบสถานที่ฝึกงานก่อน ว่าตรงกับ
สาขาวิชาที่ นักศึกษาเรียนหรือไม่ ให้ได้ใช้ประสบการณ์อย่างเต็มที่เน้นเมืองใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ส่วนมากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานที่ เป็นหน่วยงานราชการอ่ืนที่ไม่ใช่สถานศึกษา  ซึ่ง
สถานที่ตั้งของสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกันสอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา และเหตุผลในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่นักศึกษาส่วนมากเลือกเพราะคาดว่าจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 
นอกจากนั้นยังค านึงถึงการอยู่ในภูมิล าเนาด้วย ท าให้นักศึกษาส่วนมากเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่าย และอาจารย์นิเทศสามารถไปติดตามนิเทศ
ได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภกิจ วิทยาศิลป์ (2550) และ นกน้อย สุทธิสนธ์ (2550) ซึ่งพบว่า ส่วน
ใหญ่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาติดต่อเอง แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีนักศึกษาบางสาขาวิชาที่มี
ความต้องการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างจังหวัดแต่มีข้อจ ากัดที่อาจารย์นิเทศก์บางสาขาวิชาไม่อนุญาตให้
ไปฝึกงานในสถานที่ไกลๆ ได้เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศก์นักศึกษา สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เหล่านี้ส่วนมากได้มาโดยนักศึกษาติดต่อเอง ในเรื่องนี้อาจารย์นิเทศก์ได้เสนอแนะในการแก้ปัญหาในการหาสถานที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ควรมีการตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาตามความเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและบุคลิกของนักศึกษา คณาจารย์ในสาขาวิชาควรมีส่วนร่วมในการพิจารณาสถานประกอบการที่
นักศึกษาจะเลือกไปฝึกงาน ควรจัดประชุมสัมมนาระหว่างหัวหน้าสถานประกอบการ พ่ีเลี้ยง และอาจารย์นิเทศ 
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ท าความเข้าใจและออกแนวปฏิบัติร่วมกัน และมหาวิทยาลัยน่าจะมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนให้นักศึกษาที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างหรือระเบียบต่างๆ รองรับให้ปฏิบัติตาม  

2. ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย นักศึกษา อาจารย์นิเทศ และผู้บริหารหน่วยงานส่วนมากมีการ
รับรู้ตรงกันว่า งานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าขณะไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีทั้งตรงและไม่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายงาน ส่วนใหญ่ เกี่ยวกับงานธุรการ งานด้านการโรงแรม โดยเป็น
ลักษณะงานภาคสนามและภาคส านักงาน ปริมาณงานที่นักศึกษาได้รับ มีความพอดี ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานส่วนมาก
ระบุว่า ในการมอบหมายงานให้นักศึกษาท าขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ค านึงถึงความตรงกับโปรแกรมวิชาของ
นักศึกษา และความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เด่นชัย สมปอง (2555) และนก
น้อย สุทธิสนธ์ (2550)  ซึ่งพบว่า งานที่ได้รับมอบหมายในการฝึกงานมีท้ังตรงและไม่ตรงกับงานสาขาท่ีเรียน  

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์นิเทศก์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความ
คิดเห็นว่าในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ควรเป็นการประเมินร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ นอกจากนั้นผู้บริหารหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมี
การนิเทศร่วมกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและอาจารย์จากสถาบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมวล ตัน
ยะ (2543) ที่พบว่า อาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเป็น
การประเมินร่วมกันระหว่างหน่วยงานและอาจารย์นิเทศก์ และจากการศึกษาพบว่า การประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เป็นการประเมินผลตามแบบฟอร์มแบบประเมินที่คณะได้ส่งให้นักศึกษาน าไปยื่นไปพร้อมกับ
หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อนักศึกษาฝึกงานเสร็จสิ้นตามก าหนดแล้ว หัวหน้า
สถานประกอบจะเป็นผู้ประเมินผล โดยท าการส่งผลการประเมินการฝึกงานกลับมาให้คณะ โดยวิธีต่างๆ ดังนี้  1. 
สถานประกอบการฝากนักศึกษาน ากลับมาให้คณะ 2. สถานประกอบการส่งกลับมาทางคณะโดยทางไปรษณีย์ 3. 
สถานประกอบการส่งกลับมาคณะโดยทางโทรสาร เจ้าหน้าที่คณะท าการรวบรวม ตามที่ 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 ติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนักศึ กษา 
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
การค้นหาและเลือกสถานประกอบการที่ต้องการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ Online และติดต่อ
ประสานงานกับครูนิเทศก์ รวมถึงดูผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผ่านระบบ Online ได้ ส่วนสถานประกอบการ
สามารถประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประสานงานกับครูนิเทศก์ได้ทั้งระบบ 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
ได้ค่อนข้างด ี
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

1. ควรมีการประสานงานกับสถานประกอบการที่จะรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้เข้าใจถึง
ความส าคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา รายละเอียดของงานที่นักศึกษาควรได้ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ แนะน า และประเมินผลการฝึกประสบการณ์นักศึกษาด้วย 

2. นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกคนควรได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศก์ของแต่ละ
หลักสูตร โดยมีจ านวนครั้งในการนิเทศขั้นต่ าตามที่คณะก าหนดไว้ในคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาแล้ว 
เพ่ือให้หน่วยงานและนักศึกษาไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากแต่ละภาควิชา/หลักสูตร 

3. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะ ควรจัดท าระบบ ติดตามและประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแบบออนไลน์เพ่ือลดปัญหาในการติดตามการจัดส่งแบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา 

4. คณะควรจัดโครงการสัมมนาระหว่างอาจารย์นิเทศนักศึกษาของแต่ละภาควิชา/หลักสูตรกับหัวหน้า
หน่วยฝึกที่รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้เกิด
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 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม รวมทั้งและผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน 

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

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์การ
ประสานงานและการด าเนินการด้านเอกสารให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้ชีวิตอันมีค่า ให้การศึกษาและทุกสิ่งแก่ผู้วิจัย และคอยส่งเสริม
เป็นก าลังใจด้วยดีตลอดมาจนประสบความส าเร็จในชีวิต 

ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่
เป็นก าลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ 
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การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจ 
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 เทีย่งธรรม2 

Thawinee Junkong Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาความตั้งใจใช้ และ
การใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นผลจากความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และเงื่อนไขอ านวยความสะดวก โดยวิธีการ
ส ารวจเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่
เคยใช้โมบายแอพเพ่ือสั่งอาหารจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความ
คาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคม ส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจ
ใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร และยังพบว่าความตั้งใจใช้ส่งผลทางบวกต่อการใช้งานโมบายแอพส าหรับการ
สั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ค าส าคัญ: ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยี ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ อิทธิพลทางสังคม  ความ
คาดหมายในความพยายาม การใช้โมบายแอพ 

 
 
 

                                                             
1 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

46 

 

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 ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ทั้งเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ของผู้บริโภค รสนิยม
การบริโภคอาหารที่ต้องการความหลากหลายของผู้บริโภค และจ านวนนักท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560) จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจร้านอาหารยังมีความน่าสนใจ และในขณะเดียวกันก็มีการ
แข่งขันที่สูงโดยที่ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของ
จ านวนประชากรทั้งหมด และมีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจ านวน 41 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 60 และผู้ใช้สมาร์ทโฟนใช้เวลาโดยเฉลี่ย 230 นาที หรือเกือบสี่ชั่วโมงต่อวัน  (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) จึง
กล่าวได้ว่าสมาร์ทโฟนนั้นท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจน ธุรกิจให้บริการจัดส่ง
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อาหารโดยเรียกใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน หรือการเพ่ิมบริการส่งอาหารของร้านอาหารเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดจึ้นและ
มีอการขยายตัว เนื่องจากสอดคล้องกับแนวโน้มธุรกิจอาหารและภัตราคาร และการขยายตัวของการใช้สมาร์โฟน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมที่มีเวลาจ ากัด เนื่องจาก ต้องการความสะดวกสบาย สะดวกรวดเร็ว และ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในย่านที่มีจราจรติดขัด ในด้านผู้ประกอบการ การน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับธุรกิจ
ร้านอาหาร ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น บริการจัดส่ง
อาหารผ่านโมบายแอพของสมาร์โฟนจึงมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (ฐานเศรษฐกิจ , 2560) การใช้
โมบายแอพในการโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารยังคงเป็นเรื่องใหม่ และหากไม่นับกลุ่มผู้บริโภคที่น าสมัยในการ
ใช้เทคโนโลยีแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่ายังคงอยู่ในขั้นสร้างให้เกิดการยอมรับกับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ งานวิจัยบางชิ้น
มีการศึกษาและค้นพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของผู้บริโภคนั้น มาจากปัจจัยด้านความสะดวกในการท างาน
หรือสอดคล้องการด าเนินชีวิตประจ าวัน (Zhou, 2010) และความคาดหมายด้านประสิทธิภาพการสั่งอาหาร 
อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอ านวยความสะดวก และทัศนคติ มีผลต่อความตั้งใจใช้เทคโนโลยีใหม่ (Kim, Shin & 
Lee, 2009) ซึ่งส่วนใหญ่ของการศึกษาประยุกต์มาจากทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยี (Venkatesh, Morris 
Davis & Davis, 2003) อย่างไรก็ตามการศึกษาในบริบทประเทศไทยและเจาะจงเรื่องการใช้โมบายแอพส าหรับ
การสั่งอาหารยังคงมีอยู่น้อย  
 จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
การประยุกต์ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือศึกษาการใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร ผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเกี่ยวกับความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพล
ทางสังคม เงื่อนไขอ านวยความสะดวก ความตั้งใจใช้งาน และการใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร เพ่ือให้ได้ผล
การศึกษาที่ผูป้ระกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการสร้างให้โมบายแอพส าหรับ
การสั่งอาหารได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหมายด้านประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือศึกษาความคาดหมายในความพยายามที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาเงื่อนไขอ านวยความสะดวกที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

5. เพ่ือศึกษาความตั้งใจใช้งานที่มีผลต่อการใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 

การประยุกต์ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือศึกษาการใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตประชากรที่ศึกษาคือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้โมบายแอพ
ส าหรับการสั่งอาหารซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนได้จากการสุ่มแบบสะดวกในย่าน
ร้านค้าต่างๆ ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระได้แก่ ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ ความคาดหมายใน
ความพยายาม อิทธิพลทางสังคม เงื่อนไขอ านวยความสะดวก ตัวแปรตามได้แก่ ความตั้งใจใช้ และการใช้งานโม
บายแอพส าหรับการสั่งอาหาร การวิจัยนี้มีขอบเขตช่วงเวลาที่ศึกษาคือ การศึกษาวิจัยนี้ เก็บข้อมูลระหว่างเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การประยุกต์ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีเพ่ือศึกษาการใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

H1 ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

H2 ความคาดหมายในความพยายามส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

H3 อิทธิพลทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

H4 เงื่อนไขอ านวยความสะดวกส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
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H5 ความตั้งใจใช้งานส่งผลทางบวกต่อการใช้งานโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ทฤษฎีรวมการรับและใช้เทคโนโลยีการโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหาร ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ได้จากการเปิดตารางของ Yamane (1967) ที่จ านวนประชากร
มากกว่า 100,000 คนถึงอนันต์ (Infinite) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อย
ละ ±5 ด้านการเลือกตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

เครื่องมือที่ใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติและอันตรภาค 5 ระดับตามวิธี
ของลิเคิร์ต ค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ด้วยวิธี IOC (Item-
Object Congruence) โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเป็นผู้ประเมินด้านความเที่ยง (Reliability) ประเมินโดยใช้
ค่าอัลฟุาของครอนบัค โดยค านวณค่าความเที่ยงของแบบสอบถามแต่ละส่วนได้ค่า .701-.855 ซึ่งทุกค่าไม่น้อยกว่า 
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.700 รายละเอียดดังตารางที่ 1 จึงสรุปว่าเครื่องมือวัดมีคุณภาพสูงสามารถใช้เก็บข้อมูลได้ (Cronbach & Meehl, 
1955) 
 
ตารางที่ 1: ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (n=30, n=400) 

มิติการวัด ค่าความเชื่อมั่น 
n=30 n=400 

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

ค่าความเชื่อมั่นรวม .925 .875 
 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ ด้วยสถิติ
เชิงอ้างอิง ทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถิติที่
น ามาใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (จ านวน) และค่าร้อยละ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 221 
ราย คิดเป็นร้อยละ 55.4 กลุ่มใหญ่ที่สุดมีอายุ 21-30 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 ส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 61 กลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 
187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3  
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคาดหมายด้าน
ประสิทธิภาพ ความคาดหมายในความพยายาม อิทธิพลทางสังคม และเงื่อไนขการอ านวยความสะดวกทุกตัวมี
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ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.18-3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง .773-.831 แปลความหมายได้ในระดับปานกลาง
ทุกตัว ส่วนตัวแปรความตั้งใจใช้โมบายแอพมีค่าเฉลี่ย 3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .773 อยู่ในระดับปานกลาง 
และการใช้โมบายแอพมีค่าเฉลี่ย 3.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .870 แปลความหมายได้ในระดับปานกลาง  
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ พบว่า ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Sig. = 0.000) 
ความคาดหมายในความพยายาม (Sig. = 0.039) และอิทธิพลทางสังคม (Sig. = 0.001) ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โม
บายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ความ
คาดหมายด้านประสิทธิภาพ (Beta  = 0.348) มีผลต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม (Beta  = 0.304) และความคาดหมายในความ
พยายาม (Beta  = 0.247) ตามล าดับ ส่วนเงื่อนไขอ านวยความสะดวก (Sig. = 0.959) ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โม
บายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = 0.609) พบว่า ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพ 
ความคาดหมายในความพยายาม และอิทธิพลทางสังคมร่วมกันอธิบายความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับกา รสั่ง
อาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 60.9 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 39.1 มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ  
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า ความตั้งใจใช้งาน (Sig. = 0.000) ส่งผลต่อการใช้งานโม
บายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (R Square = 0.484) พบว่า ความตั้งใจใช้งาน ส่งผลต่อการใช้
งานโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 48.4 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51.6 
มาจากปัจจัยด้านอ่ืนๆ  
 
สรุปผล 
 ความคาดหมายด้านประสิทธิภาพส่งผลทางบวากต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า การใช้
บริการโมบายแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารท าให้ผู้บริโภคสามารถสั่งอาหารได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีเวลาในการท างานหรือกิจกรรมอ่ืนๆ มากขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับนัตติยา ภู่
สละ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหมายในการส่งมอบที่รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้
บริการ ความคาดหมายในประสิทธิภาพ ความกังวลต่อเทคโนโลยี การใช้งานจริง และความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหมายใน
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การส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้บริการ ความคาดหมายในประสิทธิภาพ การใช้งานจริง และความ
น่าเชื่อถือส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภค 
 ความคาดหมายในความพยายามส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านแอพพลิเคชั่น ได้แก่  Food Panda, Uber Eats, 
EatRanger และ Zab Delivery มีความเห็นว่าการเรียนรู้วิธีการโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารเป็นเรื่องง่าย การ
เข้าใช้งานโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารสามารถท าได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพรชนก พลาบูลย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่ศึกษาเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย และพบว่า ปัจจัยความคาดหมายในการใช้งาน
หรือความพยายามในการใช้งาน ความกังวล และคุณค่าด้านราคาไม่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 
 อิทธิพลทางสังคมส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การใช้
บริการโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารพลิเคชั่นเป็นเรื่องทันสมัยและท าให้ดูเป็นมืออาชีพ รวมถึงบุคคลใกล้ชิด 
เพ่ือน และครอบครัวของผู้บริโภคเห็นคุณค่าการใช้บริการโมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวความคิดของ Sim, Tan, Wong, Ooi, & Hew (2014) ที่กล่าวว่า บริบททางสังคมส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคคลหรือมุมมองหรือการกระท าของบุคคลที่ปฎิบัติให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบางอย่างตาม
ความรู้สึกในเชิงบวกของบรรทัดฐาน เช่น ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ส่งผลต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชัน  Grab Taxi ของผู้ใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนใน 
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด  
 ความตั้งใจใช้ส่งผลทางบวกต่อการใช้งานโมบายแอพส ารับการสั่งอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราการที่ผู้บริโภคมีความสนใจหรือมีความตั้งใจในการใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านโมบายแอพ ท าให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารในการค้นหาเมนูอาหารที่ต้องการ หรือ
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ในการสั่งอาหารผ่านโมบายแอพ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานโมบายแอพในการสั่ง
อาหารของผู้บริโภค ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของอิสเรศ ศักดิ์วีระเดชกุล และนิตนา ฐานิ
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ตธนกร (2560) ที่พบว่า ความตั้งใจใช้งานมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยที่พบว่าความคาดหมายด้านประสิทธภาพของโมบายแอพ และอิทธิพลทางสังคมส่งผลต่อความ
ตั้งใจใช้โมบายแอพส าหรับการสั่งอาหารมากที่สุด ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้พัฒนามุ่งการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับและ
ใช้งานโมบายแอพไปในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงของโมบายแอพ การใช้โมบายแอพท าให้ได้รับความ
สะดวกสบาย สามารถท ากิจกรรมหรืองานอ่ืนในชีวิตประจ าวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรสื่อสารว่าการใช้
โมบายแอพนี้ช่วยให้เกิดความสนใจและเป็นที่ยอมรับจากสังคมรอบตัว นอกจากนี้ยังอาจท ารายการส่งเสริม
การตลาดเพ่ือการใช้โมบายแอพในลักษณะกลุ่มสังคมของผู้ใช้ เช่น การมีส่วนลด แลก แจกของก านัลหากผู้ใช้สั่ง
อาหารในปริมาณที่มากส าหรับหลายๆ การทานทั้งกลุ่มหลายๆ คนพร้อมๆ กัน เพ่ือกระตุ้นการยอมรับทางสังคม
จากการใช้โมบายแอพได้ตรงยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้ท าวิจัยในกลุ่มผู้บริโภคในพ้ืนที่วิจัยที่แตกต่างกัน เช่น ในจังหวัด
อ่ืนหรือภูมิภาคที่แตกต่างกัน เพ่ือน าผลวิจัยมาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้โดยอาจเพ่ิมการศึกษาอิทธิพลของตัว
แปรอ่ืน เช่น วัฒนธรรมย่อยในภูมิภาคที่ต่างกันในประเทศไทย เพ่ือให้เข้าใจการรับและใช้เทคโนโลยีโมบายแอ
พของผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น. 
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การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงถนนเชียงใหม่ - ฮอด  
จังหวัดเชียงใหม ่

PUBLIC TOILET’S STANDARDS OF THE PETROL SERVICE STATIONS  
CHIANG MAI – HOD ROAD, CHIANGMAI PROVINCE 

 
สุวิชญาน์ ใจหนิม1 

Suvitchaya Jainim 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันตามมาตรฐาน 
สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงส้วม
สาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลักสุขาภิบาล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
26 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลเบื้องต้นของส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง 2) ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะ 3) ข้อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพขออง
ส้วมสาธารณะ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอในรูปจ านวน และร้อยละ 

ผลการศึกษาพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) 
ของกรมอนามัย ร้อยละ 80.77 และที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง ร้อยละ 19.23 การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษา พบการปนเปื้อน ร้อยละ 26.57 จุดสัมผัสทั้งในห้องส้วมชายและส้วมหญิงที่จัดให้บริการ มี
ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ใกล้เคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในส้วมชาย ร้อยละ 28.21 ใน
ส้วมหญิง ร้อยละ 24.62 แยกพิจารณาตามจุดทดสอบในประเภทพ้ืนที่จุดสัมผัสเดียวกัน พบว่า ในส้วมชายมีการ
ปนเปื้อนมากกว่าในส้วมหญิง โดยพบว่า ที่กดโถส้วม สูงสุด ร้อยละ 38.46 ในส้วมชาย และร้อยละ 23.08 ในส้วมหญิง 
        
ค าส าคัญ : ส้วมสาธารณะ, สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง, ความสะอาด, ความปลอดภัย, ความเพียงพอ, เชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to study public toilets standards in clean and safe gas 

stations at the gas stations. As well as finding ways to improve public toilets in the service 
stations to be sanitary. Selection of samples by specific methods. The data collection tools 
consisted of 3 parts: 1) the preliminary information of the public toilets in the fuel stations; 2) 
the physical characteristics of the public toilets; 3) the information on biological contamination; 
public the statistics used in the research were Descriptive statistics Presented in numbers and 
percentages. 

The study indicated that Public toilets in fuel stations Most of them did not pass the 
standard of the Department of Health 80.77% and the standard (HAS) was only 19.23%. The 
test of contamination of coliform bacteria. The study found contamination 26.57% touching 
both in the male and female toilets. Percentage of similar coliform bacteria contamination. 
28.21% of the women in the closet were found in the closet, 24.62% in the closet. In the same 
contact area, the male was more contaminated than in the women's closet. Urinals were 
highest in 38.46% in men's toilets and 23.08% in women's toilets.  
 
Keywords: Public Toilets, The Petrol Service Station, Healthy, Accessibility, Safety, Coliform-
bacteria 
 
บทน า 

ส้วมสาธารณะ เป็นปัญหาพื้นฐานที่ส าคัญทางด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การส่งเสริม
และรณรงค์ให้สะอาดและปลอดภัยมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2548 กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) (2548) ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย และ
ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายหลัก 11 ประเภท อาทิ สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ สถานีบริการน้ ามัน โรงพยาบาล 
โรงเรียน ตลาดสด ศาสนสถาน ด้วยการวางกรอบการพัฒนาไว้ 3 ประเด็น คือ ความสะอาด (Healthy) เพียงพอ 
(Accessibility) และปลอดภัย (Safety) หรือมีค าย่อว่า "HAS"  

ในปี พ.ศ. 2552 กระทรวงสาธารณสุขประเมินส้วมสาธารณะในประเทศไทย มีส้วมผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 
40.37 จากเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) และในปี พ.ศ. 2554 มีรายงานผลด าเนินงานพัฒนาส้วม
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สาธารณะไทย มีส้วมสาธารณะสะอาด พอเพียง ปลอดภัย เพียงร้อยละ 55.47 ไม่บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้คือ
ร้อยละ 60 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ประกาศนโยบายส าคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ส้วม
สะอาด ชาติเจริญ” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 เน้นการพัฒนาส้วมสาธารณะ ภายในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดประชุมเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบายโครงการส าคัญ
ของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ส้วมสะอาด ชาติเจริญ” 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นตัวชี้วัดความสกปรก หรือการปนเปื้อนอุจจาระในเบื้องต้น 
ซึ่งองค์การอนามัยโลก กระทรวงสาธารณสุข และทั่วโลกให้การยอมรับ ดังนั้น จึงนิยมใช้วัดความสกปรกหรือไม่
สะอาด (Unhealthy) หรือการปนเปื้อน (Contamination) ของอุจจาระในการสุขาภิบาลอาหารและน้ า รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้กับการปนเปื้อนในสภาวะแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุขได้น ามาประยุกต์ใช้กับเกณฑ์มาตรฐานส้วม
สาธารณะไทย (HAS) การใช้โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) เป็นดัชนีชี้ความสกปรกบริเวณห้องส้วม
สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ที่รองโถส้วมแบบนั่งราบ ก๊อกน้ า อ่างล้างมือ สายฉีดช าระ เป็นต้น จึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย กระทรวงสาธารณสุข (สารานุกรมเสรี
, 2556)  

การเฝูาระวังคุณภาพส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการปูองกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพ้ืนที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนจากการท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาสถานการณ์ของส้วมสาธารณะของสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง และการ
เฝูาระวังคุณภาพส้วมสาธารณะ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และการประเมินเกณฑ์
มาตรฐานระดับประเทศ (HAS) จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันตามมาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย 
ของสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

2. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงส้วมสาธารณะในสถานีบริการให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
 

ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการประเมินจากแบบประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ และเก็บตัวอย่างการปนเปื้อน ทั้ง 6 จุดสัมผัสของห้องน้ าชาย และ 5 จุดสัมผัสของ
หอ้งน้ าหญิง โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. จัดท าคู่มือการตรวจการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องน้ า โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-

2) 
 3. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ถึงผู้ประกอบการ โดยผู้วิจัย

ประสานงานผู้ประกอบการสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ที่จัดให้บริการส้วมสาธารณะในกลุ่มเปูาหมาย 
 4. ด าเนินการตรวจประเมินส้วมสาธารณะทางกายภาพ และเก็บตัวอย่างการปนเปื้อน ณ จุด

สัมผัส ทั้ง 6 จุดสัมผัสของห้องน้ าชาย และ 5 จุดสัมผัสของห้องน้ าหญิง โดยวิธีการสะอาดปราศจากเชื้อ (Swab 
technique) โดยเก็บตัวอย่างการปนเปื้อนเฉพาะห้องแรก ทั้งห้องน้ าชาย และห้องน้ าหญิงของส้วมสาธารณะใน
สถานีบริการเชื้อเพลิงเท่านั้น 
 
ตารางท่ี 1 จุดสัมผัสการเก็บตัวอย่างการปนเปื้อนส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

ห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 
1. ฝารองโถส้วม  
2. ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ  
3. ภาชนะส าหรับราดน้ า/สายฉีด  
4. ที่กดโถส้วม  
5. ที่กดโถปัสสาวะ  
6. กลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่
ละห้อง 

1. ฝารองโถส้วม  
2. ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ  
3. ภาชนะส าหรับราดน้ า/สายฉีด  
4. ที่กดโถส้วม  
5. กลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่
ละห้อง 

 
ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพของส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 
ภาพรวมพบว่า ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ร้อยละ 80.77 
และที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง ร้อยละ 19.23 ซึ่งเปูาหมายการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กรมอนามัยก าหนดให้ในทุกหัวข้อ ร้อยละ 100 หากแยกพิจารณาตามเกณฑ์ในแต่ละประเด็น พบว่า 

1.1 ความสะอาด (Healthy: H) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 9 ข้อ ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาก
ที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ข้อ 2 น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ ายุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด  อยู่ใน
สภาพดีใช้งานได้ ข้อ 3 กระดาษช าระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่ายหรือบริการ
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ฟรี) หรือสายฉีดน้ าช าระ ที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ และข้อ 4 อ่างล้างมือ  ก๊อกน้ า กระจก สะอาด ไม่มีคราบ
สกปรก อยู่ในสภาพดแีละใช้งานได้ ร้อยละ 96.20 

 1.2 ความเพียงพอ (Accessibility: A) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากที่สุด คือ ข้อ 2 ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์ได้ ร้อยละ 
96.20 

 1.3 ความปลอดภัย (Safety: S) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากที่สุด คือ ข้อ 3 ประตู ที่จับเปิด – ปิด  และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 96.20 รองลงมา คือ ข้อ 1 บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว และข้อ 4 พ้ืนห้องส้วมแห้ง มีส้วม
สาธารณะผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 88.50 ตามล าดับ  

หลังจากการประเมินซ้ า ภายหลัง 1 เดือน จากการแนะน าแนวทางการปรับปรุงต่อสถานประกอบการ 
พบว่า มีส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย จ านวน 
19 แห่ง (ร้อยละ 73.08) และที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง 7 แห่ง (ร้อยละ 26.92) 

2. ข้อมูลการปนเปื้อนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงในภาพรวม ใน
การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษาการปนเปื้อนทางชีวภาพของส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง ด้วยชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) อย่างง่าย โดยการเก็บตัวอย่างเพ่ือหาเชื้อฟีคัลโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ด้วยวิธีการสะอาดปราศจากเชื้อ (Swab technique) จุดสัมผัสใน
ส้วมสาธารณะ 9 กลุ่มเปูาหมาย รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง โดยก าหนดจุดสัมผัสเพ่ือทดสอบ 6 จุดในส้วมชาย และ 5 จุดใน
ส้วมหญิง รวมจุดทดสอบการปนเปื้อนทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 286 จุด ในภาพรวม พบการปนเปื้อน ร้อยละ 26.57  

จุดสัมผัสทั้งในห้องส้วมชายและส้วมหญิงที่จัดให้บริการ มีร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ที่ใกล้เคียงกัน โดยพบการปนเปื้อนในส้วมชาย ร้อยละ 28.21 ในส้วมหญิง ร้อยละ 24.62 แยกพิจารณาตามจุดทดสอบใน
ส้วมชาย พบการปนเปื้อนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กดโถส้วม และที่กดโถปัสสาวะชาย ร้อยละ 38.46 
ก๊อกน้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ฝารองโถส้วม และภาชนะส าหรับราดส้วม/สายฉีด ร้อยละ 23.08 และกลอนประตู
หรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่ละห้อง พบการปนเปื้อนน้อยที่สุด ร้อยละ 19.23 ส่วนในส้วมหญิง พบการ
ปนเปื้อนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  

ฝารองโถส้วม และภาชนะส าหรับราดส้วม/สายฉีด และก๊อกน้ าล่างมือ ร้อยละ 26.92 ที่กดโถส้วม ร้อยละ 23.08 
และกลอนประตูหรือลูกบิดประตูด้านในห้องน้ าแต่ละห้อง พบการปนเปื้อนน้อยที่สุด ร้อยละ 19.23 แต่ในประเภท
พ้ืนที่จุดสัมผัสเดียวกัน พบว่า ในส้วมชายมีการปนเปื้อนมากกว่าในส้วมหญิง โดยพบว่า ที่กดโถส้วม สูงสุด ร้อยละ 
38.46 ในส้วมชาย และร้อยละ 23.08 ในส้วมหญิง 
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อภิปรายผล   
จากการประเมินส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง พบว่า จ านวนส้วมสาธารณะ 26 แห่ง ส่วน

ใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของกรมอนามัย จ านวน 21 แห่ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง 5 
แห่ง ซึ่งเกิดจากการประเมินโดยรวมของเกณฑ์การประเมิน ที่พบเพียง 1 ข้อของการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึง
ท าให้การประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ส่วนมากไม่ผ่านเกณฑ์ ในรูปแบบโดยรวม จึงต้อง
มีการแยกการวิเคราะห์ออกเป็นรายหัวข้อ ตามเกณฑ์ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย ของแบบ
ประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ  

การแยกประเมินในแต่ละประเด็นในหัวข้อ ความสะอาด ความเพียงพอ และความปลอดภัย พบว่า เกณฑ์
ความสะอาด (Healthy: H) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 9 ข้อ โดยส่วนมากที่พบจากการส ารวจจากส้วมสาธารณะใน
สถานีบริการเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่ – ฮอด นั้น พบว่า ส่วนมากปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ถังรองรับขยะมูลฝอยไม่
มีฝาปิด บางแห่งไม่มีถุงขยะรองภายในตัวถังขยะ และยังพบบางแห่งที่มีขยะล้นออกมานอกถัง ซึ่งเกิดจากช่วงเวลา
ของการท าความสะอาดร่วมด้วย พร้อมทั้งยังมีกลิ่นเหม็นของปัสสาวะในห้องน้ า และพบกลิ่นบริเวณห้องน้ าชาย
มากกว่าห้องน้ าหญิง ซึ่งท าให้เกิดเหตุร าคาญขณะใช้ห้องน้ า รองลงมาคือ สบู่ล้างมือ บางแห่งไม่พบการจัดวางของ
สบู่เหลวล้างมือ หรือบางแห่ง พบมีสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ แต่ไม่พบภาชนะรองรับสบู่ จึงท าให้เกิดคราบสบู่บริเวณ
อ่างล้างมือ อีกทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้อีกด้วย 

เกณฑ์ความเพียงพอ (Accessibility: A) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ อาจสืบเนื่องมาจากการสร้างส้วม
สาธารณะที่มีมาก่อนนั้นจะพบส้วมซึม มากกว่าส้วมนั่งราบ แต่บางแห่งจะมีทั้งส้วมซึม และส้วมนั่งราบไว้อย่างละ
เท่ากัน และในกรณีที่มีการแยกห้องน้ าผู้พิการของส้วมสาธารณะบางแห่ง จะพบอุปกรณ์อ านวยความสะดวกภายใน
ห้องน้ าเฉพาะผู้พิการ/หญิงตั้งครรภ์/ผู้สูงอายุ ครบตามวัตถุประสงค์ และมีการปูองกันการเกิดอุบัติเหตุที่ถูกต้อง 

เกณฑ์ความปลอดภัย (Safety: S) ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ จากการส ารวจ พบในส้วมสาธารณะที่มี
ขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการน้อย อีกทั้งตั้งอยู่ในสถานที่ที่ซึ่งไม่ใช่ทางผ่านไปแหล่งท่องเที่ยว อย่างในตัวอ าเภอฮอด 
ที่ผ่านไปทางโรงพยาบาลฮอดนั้น รวมทั้งในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิเช่น ร้าน
สะดวกซื้อ หรือร้านกาแฟ นั้น จึงท าให้ผู้รับบริการสถานีบริการเชื้อเพลิงเข้าไปเพ่ือวัตถุประสงค์ส าหรับเติม
เชื้อเพลิงเท่านั้น จึงท าให้ไม่มีการปรับปรุงส้วมสาธารณะเพ่ือให้บริการ 

การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงโดยในภาพรวมส้วมชาย พบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 28.21 ส่วนในส้วมหญิง พบการ
ปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 24.62 เนื่องจากปัจจัยการใช้ห้องน้ า รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ส้วม
สาธารณะของผู้ใช้ส้วมที่มีความหลากหลายของช่วงอายุ วัย นั้น  หากพิจารณาตามจุดทดสอบ บริเวณที่พบการ
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ปนเปื้อนมากที่สุด ในส้วมชาย แสดงถึงการท าสะอาดในจุดดังกล่าวยังไม่เพียงพอในการก าจัดจุลินทรีย์ จนสามารถ
เกิดการปนเปื้อนสะสมได้ง่าย โดยรวมแล้วส้วมหญิงพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียน้อยกว่าส้วมชาย แต่
ในจุดสัมผัสเดียวกันพบว่า ในส้วมชายการปนเปื้อนมากกว่าส้วมหญิง 

ในส่วนของจ านวนพนักงานท าความสะอาดส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง มีผลต่อการเกิด
เชื้อโรคได้เป็นอย่างดี แต่อย่างใดจะต้องค านึงถึงระยะเวลา และความถี่ของผู้รับบริการของส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมากที่สุด รวมถึงจ านวนความถี่ของการท าความสะอาดส้วม
สาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง หลังจากการวางแผน และแนะน าแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูก
สุขาภิบาล จึงท าการประเมินซ้ า หลังจากการปรับปรุง อีก 1 เดือน โดยท าการทดสอบในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน 26 แห่ง พบว่า มีส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) ของ
กรมอนามัย จ านวน 19 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (HAS) มีเพียง 7 แห่ง และในส่วนการทดสอบการปนเปื้อน
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ณ จุดสัมผัสของส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 9 กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 
286 จุด พบการปนเปื้อน จ านวน 55 จุดสัมผัส (ร้อยละ 19.23) โดยพบการปนเปื้อนส่วนใหญ่ในสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีขนาดเล็ก และไม่มีการใช้บริการส้วมสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนน้อยที่พบการใช้บริการส้วม
สาธารณะ โดยเน้นเพียงเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเท่านั้น ท าให้บางแห่งมีจ านวนพนักงานท าความสะอาด เพียง 1 – 2 
คน และความถ่ีในการท าความสะอาด 1 – 2 ครั้งต่อวัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฐานข้อมูล แบ่งได้ 2 ประเด็นดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 1. การบูรณาการองค์ความรู้ เรื่องส้วมสาธารณะในสาระการเรียนรู้ ส าหรับการปลูกฝังเยาวชนใน
ส่วนของพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง โดยสามารถวางแผนส่วนของการเรียนการสอน เนื่องด้วยเป็นวัย
ที่เริ่มต้นของการเรียนรู้ หากพบการสอนที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก จะเป็นพฤติกรรมที่ดีในวัยผู้ใหญ่ 

 2. การปรับแก้พฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะของประชาชนให้ถูกต้องตามสภาพปัญหา 
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อ 

 1. ควรศึกษาต่อยอดในเรื่องการศึกษาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ท าให้เกิดโรคชนิด
อ่ืนๆ เช่น อี.โคไล (E.coli) ชิเกลล่า (Shigella) และซัลโมเนลล่า (Salmonella) 
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 2. ได้ข้อมูลผลการส ารวจและข้อเสนอแนะจากการส ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะโดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของระดับประเทศที่จะน าไปสู่การตัดสินใจในการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานี
บริการน้ ามันเชื้อเพลิงตามแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
 
รายการอ้างอิง 
กิจจา จิตรภิรมย์. การประเมินมาตรฐานและการปนเปื้อนแบคทีเรียในห้องส้วมสาธารณะ. วารสาร: วิทยาลัย

นครราชสีมา กรุงเทพฯ, 2556 
นฤมล นาคมี. ผลการส ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก, 

มิถุนายน 2549 
ปริยะดา โชควิญญู. แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2559) ส านักอนามัย

สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2556 
มัตติกา ยงอยู่ และคณะ, การเฝูาระวังส้วมสาธารณะและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการส้วม ในร้านอาหาร พื้นที่

อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์:  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556 

รอยรัก ทองสงคราม. โครงการส้วมสาธารณะไทย. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก, 2549  
แสงจันทร์ กล่อมเกษม, การประเมินเบื้องต้นการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของส้วมสาธารณะในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์: สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554: 110-126. 
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การพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเคร่ืองตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือก
มะพร้าวส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสมัพีจังหวดัก าแพงเพชร 

Development of compressed machine, wooden sheet and cutting machine, 
made from coconut shell for the Community Enterprise Group of tumbol 

Landokmai Tok, amphur Kosamphi, Kamphaeng Phet province 
 

 พิชิต  พจนพาที1 
Phichit pojjanapatee  

  บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือก

มะพร้าว 2) เพ่ือสร้างเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และสร้างเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือก
มะพร้าว 3) เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบ
เปลือกมะพร้าว 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร ประชากร ได้แก่กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์และกาบเปลือกมะพร้าว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่อัตรา
ส่วนผสมอัตราส่วนผสมระหว่างกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์กับเปลือกมะพร้าวรวมกันแล้วได้ร้อยเปอร์เซนต์ตามสูตรที่
ก าหนดไว้ จ านวน 5 สูตร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการท างาน
ของเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวและสร้างเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือก
มะพร้าว ผลจากการวิจัยพบว่า 

1.การน ากาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์กับกาบเปลือกมะพร้าวมาท าการทดลองหาคุณลักษณะทางกายภาพ
พบว่าสูตรอัตราที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าวทั้งหมด 5 สูตร สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่าสูตรที่ 3 มีความ เหมาะสมมากกับการขึ้นรูปฐานกระทงมากที่สุดโดยใช้กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์30ส่วนกาบ
เปลือกมะพร้าว70ส่วน 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ ผลการทดลอง มีด้วยกัน 2 ด้าน
ดังนี้. ด้านที่1.ผลการวิเคราะห์ด้านรูปทรงของกาบเปลือกมะพร้าวจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้
สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าด้านรูปทรงที่ต้องการมากที่สุดคือคือแบบที่ 3 เป็นแบบวงกลมร้อยละ 70 วงรีร้อยละ 
20 และสี่เหลียมร้อยละ 10 ด้านที่2. ผลการวิเคราะห์ด้านความหนาของกาบเปลือกมะพร้าวจากการขึ้นรูปด้วย
เครื่องอัดแผ่นประกอบไม้สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าสูตรที่ 3 มีความหนา 2 ซม. เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นฐาน
กระทงมากท่ีสุดร้อยละ 70 รองมาคือสูตรที่ 4 มีความหนา 2.5 ซม.ร้อยละ20 และสูตรที่2 มีความหนา 1.5 ซม.

                                                             
1 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โทร 096-0631366  Phichit3888@gmail.com 
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ร้อยละ10 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าเครื่องอัดแผ่น
ประกอบไม้ 1 แบบ ต่อ1คนจ านวน 8 ชิ้นใช้เวลา 40 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือจ านวน 8 ชิ้นใช้เวลา60 นาที
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
ก าแพงเพชร สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าตอนที่1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 10 คนคิดเป็นค่าร้อยละ 
66.67 เพศหญิง 5 คนคิดเป็นค่าร้อยละ 33.33  อายุ 20-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 31-
40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี จ านวน 2คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 51-60 ปี 
จ านวน 1คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 33.33 
ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 8 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 53.33 ระดับปริญาตรีหรือสูงกว่าจ านวน2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
13.33 ประสบการณ์การตัดท าฐานกระทง 1-3 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66 ประสบการณ์การตัดท า
ฐานกระทง3-5ปี จ านวน10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การตัดท าฐานกระทง 5 ปีขึ้นไปจ านวน 4 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67 ตอนที่ 2.การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าพบว่า 

1. ด้านการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความต้องการมากที่สุด (X  4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ 93.33  
2.ด้านการย่อยเปลือกมะพร้าวระดับความต้องการมากที่สุด (X  4.80 SD 0.40) ค่าร้อยละ 80.00  
3. ด้านขั้นตอนในการเตรียมท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด ( X  60 SD 0.61) ค่าร้อยละ 

66.67  
4. ด้านวิธีการขึ้นรูปท าฐานกระทงระดับความต้องการมากท่ีสุด (X  4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 86.67 
5. ด้านระยะเวลาในการขึ้นรูปท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 

93.33  
6. ด้านขนาดความเหมาะสมของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ

86.67  
7. ด้านความแข็งแรงของฐานกระทงระดับความต้องการมากท่ีสุด (X  4.80 SD 0.54) ค่าร้อยละ 86.67  
8. ด้าน ความบิดเบี้ยวของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X  4.87 SD 0.50) ค่าร้อยละ 93.33  
9. ด้าน การหลุดร่อนจากกันของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด ( X  4.73 SD 0.57) ค่าร้อยละ 

80.00  
10.ด้านความสวยงามของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X  4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ93.33 
 

ค าส าคัญ : เครื่องอัดแผ่นประกอบไม้, เครื่องตัดท าฐานกระทง, แผ่นประกอบไม้, กระทง 
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Abstract 
The purpose of the research aims to 1) determine the right mix of wood composite 

panels made from coconut shells; 2) create a cutting machine, wooden sheet and construct a 
cutter to make a base of Krathong. Wooden pad from coconut shell; 3) find the efficiency of 
the wood crusher and cutter to make a Krathong base plate of coconut shell; 4) study the 
satisfaction of the Community Enterprise Group of Tombol Landokmai Tok, Amphur Kosamphi, 
Kamphaeng Phet province. User-created wooden sheet extrusion machine and cutting machine 
from coconut shell. Population: urea-formaldehyde and coconut shell. Examples include the 
combination ratio of urea-form-for-the-oil and the coconut shell combined with a total of 100 
percent. The number of 5 formulas is the dry weight of glue against the dry weight of the 
coconut shell. Research tools include the performance and satisfaction of the compression 
machine, the wooden composition from the coconut shell, and create a cutting-based cutter 
Wooden Composition from coconut shell. The results of the research showed: 

1. Urea glue-to-do with the coconut shell to experiment with the combination of 
coconut shell and analysis by measuring. The resulting hand-made analysis of physical 
attributes showed the appropriate rate formula to make a wooden composition from the 
whole coconut shell. There are 5 formulas. 1st formulas, The coconut shell does not include 
the other. 2nd formula, the coconut shell includes a sudden break from each other. 3rd 
formula, the combination of coconut shell does not have to be pulled away from each other. 
4th formula, the coconut shell does not have a solid sheet. 5th formula, the coconut shell does 
not have to be dropped from each other as many solid plates are very heavy, not absorb 
water. A summary of the experts found that 3rd formula is very suitable for forming the most 
secondary Krathong base is the 4th formula and 2nd formula.   

2. The result of the model analysis of the wooden sheet extrusion machine. There are 
two different aspects of the experiment: 

1. The result of the shape analysis of the coconut shell from forming machine, the 
wooden composition, has found that the most wanted shape is the circle of 70 percent, 20 
percent, and four percent.  
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The expert found that the first form of the wood molding machine with the shape of 
the most desired, secondary is the second, and the least desired shape is the third. 

2. The result of the coating thickness of the coconut shell from the forming machine, 
the wooden composition was found that the 3rd formula had a thickness of 2 cm. In the form 
of a Loy Kratong Foundation, the fourth percentage is the 4-thickness 2.5 cm, 20 percent, and 
2nd formula. The thickness of 1.5 cm is 10%.  

The expert has found that Formula 3 has a thickness of 2 cm, suitable for forming as 
much as the most Krathong's base, 70 percent, with a thickness of 2.5 cm and 20 percent. The 
thickness of 1.5 cm is 10%. 

3. Performance analysis of the sheet of extrusion, the wood test result is as follows. 
1-1 wood plate compression machine takes about 5 minutes, 1 person cut by hand in 

four pieces, the person will make faster time, but after 5 pieces, the person begins to run 
slower than by the compression machine. 1 Wood composition up to 1 person: 5 pieces, 25 
minutes, 1 hand-cut by 5 pieces, up to 26 minutes, and 1 sheet of wood. 

The conclusion from the expert found that the wooden plate compression machine will 
do a lot of work more than the person is working over 4 pieces. 

4. The results of the Community Enterprise Group Satisfaction Analysis Tambon Lan 
Dokmai, Kosamphi, Kamphaeng Phet. Users of wooden sheet extrusion machines and cutting 
machines are a base of Krathong wood from the coconut shell. The analysis results are as 
follows. 

Part 1: The status of the respondents ' survey of 15 people found a Thai Krathong. 
The respondents are a total of 10 male males, 66.67 percent, 5 females, with a value of 

33.33 percent. 2 for 20-30 years of age is 13.33 percent, 31-40 years of 10 people thought to 
be 66.67%, 41-50-year-old of 2 people is 13.33 percent. A person age 51- 60 years old is 6.66 
percent. Five primary education students were 33.33%. Eight of the secondary school students 
were 53.33%. Two who graduated are 13.33%. One person, 1-3 years experience for the annual 
Thai Krathong base, with a 6.66 percent value. 3-5 years of experience cutting a base count of 
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10 accounted for 66.67 percent. Experienced cutting Krathong’s based 5 years up to 4 people, 
representing 26.67 percent. 

Part 2. Finding the average Standard deviation values for the satisfaction analysis of the 
Community Enterprise Group, Tambon Lan Dokmai, Kosampi District, Kamphaeng Phet. Users 
who use the compressed wood machine, wooden sheet and cutting machine, made from 
coconut shell found that: 

1. Preparation of raw materials Most Wanted (X  4.24 SD 0.25) 93.33 percent value. 
2. Coconut shell-level max Demand (X  4.80 SD 0.40) 80.00 percent value. 
3. The procedure for preparing the most Wanted Krathong’s base (X  60 SD 0.61) 66.67 

percent value. 
4. How to form a top-level Krathong’s base (X  4.87, S.D.=0.34) 86.67 percent value. 
5. In the forming period make the most requirement level (X  4.87, S.D.=0.34) 93.33 

percent value. 
6. The size and suitability of the base of Loy Krathong mean score was (X  4.87 SD 0.34), 

86.67 percent value. 
7. The strength of the Krathong base was highest (X  4.80, S.D. 0.54), which was 86.67 

percent value. 
8. Correlation coefficient of the Krathong base was highest (X  4.87, S.D. 0.50) 93.33 

percent value. 
9. Gliding of the Krathong Demand (X  4.73, S.D.=0.57) 80.00 percent value. 
10. The beauty of Krathong's base mean score was (X  4.24, S.D.=0.25), 93.33 percent 

value. 
 

Keywords : Wooden Sheet Extrusion Machine, Cutting Machine, Krathong 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ยาวนาน ตั้งแต่อดีตมา และได้รับการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน จากวัฒนธรรมเป็นประเพณีและเป็นวันส าคัญ ซึ่งประเพณีที่
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ส าคัญประเพณีหนึ่งที่คนไทยและคนต่างชาติต่างรู้จักกันดีนั้นก็คือ ประเพณีวันลอยกระทง โดยวันลอยกระทง 
ของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับ
เดือนยี่ และหากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็น
สบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ าหลาก มีน้ าขึ้นเต็มฝั่ง ท าให้เห็นสายน้ าอย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ า เป็นวันที่
พระจันทร์เต็มดวง ท าให้สามารถเห็นแม่น้ าที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชม
เป็นอย่างยิ่ง( http://hilight.kapook.com/10ตุลาคม2558)  ประวัติวันลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัด
ว่าเริ่มตั้งแต่เม่ือใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามค าแหง 
เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 
1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ท าให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็น
งานลอยกระทงอย่างแน่นอน  

  

 
ภาพที่ 1 การลอยกระทง 

ที่มา : พิชิต พจนพาที 
 

ซึ่งเป็นประเพณีของคนไทย และคนไทยที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ท าการขอขมาลาโทษแด่
พระแม่คงคาแม่แห่งน้ าทั้งปวงด้วยเครื่องบูชาที่ประกอบด้วย ธูป เทียน เงิน และผลผลิตจากกล้วยน ามาท าเป็น
ทุ่นลอยน้ าที่คนไทยเรียกอีกอย่างหนึ่งกันว่า“กระทง”จากขั้นตอนการท ากระทงในอดีตผู้คนมักจะจัดท าขึ้นด้วย
ตนเองโดยใช้ต้นกล้วยและใบตองในการท า แต่ในปัจจุบันผู้คนต่างมีความต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึง
เกิดธุรกิจการท ากระทงขายเป็นสินค้าที่ส่งภายในประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คนจึงท าให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ได้คิดริเริ่มการผลิตกระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติที่ได้จากตามท้องถิ่นคือเปลือกข้าวโพด แต่ขั้นตอนการท ากระทงยังมีปัญหาในการท าคือ มีกระทง
เปลือกข้าวโพดแล้วแต่ยังขาดฐานกระทงเป็นจ านวนมาก โดยฐานกระทงนี้ท าจากกาบเปลือกลูกมะพร้าวที่เป็น
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วัสดุที่อยู่ในชุมชนโดยกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังขาดกาบเปลือกลูกมะพร้าวที่จะน ามาฐานกระทงอีกเป็นจ านวน
มากและการผลิตกระทงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นไม่เพียงพอต่อการส่งออกเพราะมีแรงงานคนน้อย ประสบ
ปัญหาในการท า คือ ไม่มีความปลอดภัยในการท า แรงงานคนท าก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และ
เสียเวลาในการตกแต่ง 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดท าวิจัยจึงท าการลงพ้ืนที่และสอบถามข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือมาช่วยในการศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าว สร้างเครื่องอัด
แผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวและเครื่องตัดฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพร้าวเพ่ือช่วยในเรื่องเวลาในการ
ผลิตฐานกระทงให้มากขึ้นตามความต้องการและช่วยในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ และแก้ปัญหาในการผลิต
ชิ้นส่วนฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพร้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าว 
2. เพ่ือสร้างเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และสร้างเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือก

มะพร้าว 
3. เพ่ือหาประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบ

เปลือกมะพร้าว  
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัด

ก าแพงเพชร ผู้ใช้สร้างเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือก
มะพร้าว 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากเปลือก
มะพร้าว 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์และเปลือกมะพร้าวน ามาผสมกัน
อัตราส่วนผสมรวมกันแล้วได้ร้อยเปอร์เซนต์ตามสูตรที่ก าหนดไว้ จ านวน 5 สูตร โดยน้ าหนักแห้งของกาวเทียบกับ
น้ าหนักแห้งของเปลือกมะพร้าว 
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ภาพที่ 2 กาวเรซินยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ และกาบเปลือกผลมะพร้าว 

ที่มา : พิชิต พจนพาที  
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 2 เพื่อสร้างเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และสร้างเครื่องตัดท าฐานกระทง
แผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าว 

ขั้นตอนดังนี้ 
1. ออกแบบและก าหนดคุณลักษณะของเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงจากกาบ

เปลือกมะพร้าว 
2. น าเสนอกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข 
4. ได้รูปแบบการสร้างเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพร้าวที่

เหมาะสมกับการใช้งาน 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 3. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐาน

กระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าว 
ขั้นตอนสร้างแบบทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตัดฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพร้าว 
1. ศึกษารูปแบบของแบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทง 

แผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าว 
2. ร่างแบบทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้ 

จากกาบเปลือกมะพร้าว 
3. น าเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา 
4. วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง 
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5. ปรับปรุงแก้ไข 
6. ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบ 

เปลือกมะพร้าว 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้

ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ผู้ใช้เครื่องเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทง
แผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าว 

ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษารูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท ากระทงเปลือกข้าวโพด 

ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร จากการวิจัยเพื่อน ามาเป็นแบบสอบถาม 
2. ร่างแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท ากระทงเปลือกข้าวโพด ต าบลลานดอกไม้

ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร แล้วน าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  5 คนพิจารณา
ความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมชัดเจนของเนื้อหาที่ใช้ในแบบสอบถาม  

3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท ากระทงเปลือกข้าวโพด ต าบลลานดอกไม้
ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องโดยเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ย ระหว่าง 0.8-
1.00 พร้อมกับท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าเสนอประธานกรรมการ และกรรมการ
ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

4. จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ท ากระทงเปลือกข้าวโพด ต าบลลาน
ดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชรฉบับสมบูรณ์เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 
 

ภาพที่ 3. ฐานกระทงจากกาบเปลือกมะพร้าว 
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ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1. ผลการวิเคราะห์อัตราที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกกมะพร้าว  
 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราส่วนที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าว 

สูตรที ่ กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดไีฮด ์ เปลือกมะพร้าว การรวมตัวเป็นแผ่นของเปลือกมะพร้าว 
1 10 90 ไม่รวมตัวมีหลุดร่อนจากกันมาก 
2 20 80 รวมตัวมีหลุดร่อนจากกันบ้าง 
3 30 70 รวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกัน 
4 40 60 รวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกันเป็นแผ่น 

แข็งตัวมาก 
5 50 50 รวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกันเป็นแผ่น 

แข็งตัวมากมีน้ าหนักมากไมดู่ดซมึน้ า 

 
จากตารางที่ 1 ท าการวิเคราะห์โดยการสังเกตุด้วยสายตาและบีบให้งอด้วยมือผลน ามาท าการวิเคราะห์

คุณลักษณะทางกายภาพในตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ 
 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ 

สูตร
ที ่

การรวมตัวกันของ
ฐานกระทง 

การหลุดร่อนจากกนัของ
ฐานกระทง 

ความบิดเบ้ียว
ของฐานกระทง 

ความแข็งแรงของ
ฐานกระทง 

การดูดซึมน้ า 

1 การรวมตัวกันน้อย มีการหลุดร่อนจากกัน มาก น้อยที่สุด มากที่สุด 
2 การรวมตัวกันน้อย มีการหลุดร่อนจากกันบ้าง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
3 การรวมตัวกันดีมาก ไม่มีการหลดุร่อนจากกัน น้อย แข็งแรง ปานกลาง 
4 การรวมตัวกันดีมาก ไม่มีการหลดุร่อนจากกัน น้อย แข็งแรงมาก น้อยมาก 
5 การรวมตัวกันดีมาก

ที่สุด 
ไม่มีการหลดุร่อนจากกัน น้อยมาก แข็งแรงมากท่ีสุด น้อยที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าสูตรอัตราที่เหมาะสมในการท าแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าวทั้งหมด 5 

สูตร สูตรที่1. เปลือกมะพร้าวไม่รวมตัวมีหลุดร่อนจากกันมาก สูตรที่2. เปลือกมะพร้าวรวมตัวมีหลุดร่อนจากกัน
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บ้าง สูตรที่3. เปลือกมะพร้าวรวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกัน สูตรที่4. เปลือกมะพร้าวรวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกันเป็น
แผ่นแข็งตัว สูตรที่5. เปลือกมะพร้าวรวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกันเป็นแผ่นแข็งตัวมากมีน้ าหนักมากไม่ดูดซึมน้ า 
 
ตอนที่ 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้มี 2 ด้านดังนี้ 

ด้านที่1.ผลการวิเคราะห์ด้านรูปทรงของกาบเปลือกมะพร้าวจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบ
ไม ้

ด้านที่2.ผลการวิเคราะห์ด้านความหนาของกาบเปลือกมะพร้าวจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่น
ประกอบไม้ 

 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้แบบวงกลม 

ชิ้นงานที่ ความหนา ผลการวิเคราะห์ 
1 1ซม. มีขนาดบางมากไม่เหมาะกับการติดกลีบกระทงอย่างมากมีผลต่อการลอยน้ า 
2 1.5 ซม. มีขนาดบางไม่เหมาะกับการติดกลีบกระทงมีผลต่อการลอยน้ า 
3 2 ซม. มีขนาดเหมาะสมกับการติดกลีบกระทงมากไม่มีผลต่อการลอยน้ า 
4 2.5 ซม. มีขนาดใหญ่กับการติดกลีบกระทงมากไม่มีผลต่อการลอยน้ า 
5 3 ซม. มีขนาดใหญ่มากเกินความจ าเป็นการติดกลีบกระทงมากไม่มีผลต่อการลอยน้ า 
 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้พบว่าชิ้นงานที่ 1.มีขนาด

บางมากไม่เหมาะกับการติดกลีบกระทงอย่างมากมีผลต่อการลอยน้ าชิ้นงานที่ 2. มีขนาดบางไม่เหมาะกับ
การติดกลีบกระทงมีผลต่อการลอยน้ า ชิ้นงานที่ 3. มีขนาดเหมาะสมกับการติดกลีบกระทงมากไม่มีผลต่อ
การลอยน้ า ชิ้นงานที่ 4. มีขนาดใหญ่กับการติดกลีบกระทงมากไม่มีผลต่อการลอยน้ า ชิ้นงานที่ 5. มีขนาด
ใหญ่มากเกินความจ าเป็นการติดกลีบกระทงมากไม่มีผลต่อการลอยน้ า  
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ตอนที่ 3. ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จาก
กาบเปลือกมะพร้าว 
 
ตารางท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้แบบกลม 

เครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ 1 
แบบ /1คน 

คน 1 ตัดด้วยมือ ผลการวิเคราะห ์

1 ช้ินใช้เวลา 5 นาที 1 ช้ินใช้เวลา 3 นาที คนท าได้เร็วกว่า 2 นาท ี
2 ช้ินใช้เวลา10 นาที 2 ช้ินใช้เวลา 6 นาที คนท าได้เร็วกว่า 4 นาท ี
3 ช้ินใช้เวลา15 นาที 3 ช้ินใช้เวลา10 นาที คนท าได้เร็วกว่า 5 นาท ี
4 ช้ินใช้เวลา20 นาที 4 ช้ินใช้เวลา16 นาที คนท าได้เร็วกว่า 4 นาท ี
5 ช้ินใช้เวลา25 นาที 5 ช้ินใช้เวลา26 นาที คนท าได้ช้ากว่า 1 นาท ี
6 ช้ินใช้เวลา30 นาที 6 ช้ินใช้เวลา35 นาที คนท าได้ช้ากว่า 5 นาท ี
7 ช้ินใช้เวลา35 นาที 7 ช้ินใช้เวลา48 นาที คนท าได้ช้ากว่า 18 นาท ี
8 ช้ินใช้เวลา40 นาที 8 ช้ินใช้เวลา60 นาที คนท าได้ช้ากว่า 20 นาท ี

 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้แบบวงกลมพบว่าค่าโดย

เฉลี่ยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ 1 แบบ ต่อ 1คนจะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือใน 4 ชิ้นแรก
คนจะท าเวลาได้เร็วกว่าแต่หลังจากชิ้นที่ 5 ไปแล้วคนจะเริ่มท างานช้ากว่าโดยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ 1 แบบ 
ต่อ1คนจ านวน 5 ชิ้นใช้เวลา 25 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือจ านวน 5 ชิ้นใช้เวลา26 นาทีและอัดแผ่นประกอบไม้ 
1 แบบ ต่อ1คนจ านวน 8 ชิ้นใช้เวลา 40 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือจ านวน 8 ชิ้นใช้เวลา60 นาที 
 
ตอนที่ 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร  

ผู้ใช้เครื่องเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าว
จ านวน 15 คน (เลือกแบบเฉพาะเจาะจงประชากร)ที่ประกอบอาชีพตัดฐานกระทง  

สรุป พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ66.67 เพศหญิง 5 คนคิด
เป็นค่าร้อยละ 33.33  อายุ 20-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 31-40 ปี จ านวน 10 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 66.67 อายุ 41-50 ปี จ านวน 2คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 51-60 ปี จ านวน 1คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 6.66  การศึกษา ระดับประถมศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 33.33 ระดับมัธยมศึกษาจ านวน8 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

75 

 

คน คิดเป็นค่าร้อยละ 53.33 ระดับปริญาตรีหรือสูงกว่าจ านวน2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 ประสบการณ์การตัด
ท าฐานกระทง1-3ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66 ประสบการณ์การตัดท าฐานกระทง3-5ปี จ านวน10 คน 
คิดเป็นค่าร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การตัดท าฐานกระทง5ปีขึ้นไปจ านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67 

การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบล
ลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ผู้ใช้เครื่องเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐาน
กระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าวจ านวน 15 คน  
 สรุป พบว่าการหาค่า เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ได้ดังนี้ 

1. ด้านการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ 93.33 
2. ด้านการย่อยกาบเปลือกมะพร้าวระดับความต้องการมากท่ีสุด (X- 4.80 SD 0.40) ค่าร้อยละ 80.00 
3. ด้านขั้นตอนในการเตรียมท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.60 SD 0.61) ค่าร้อยละ 

66.67 
4. ด้านวิธีการข้ึนรูปท าฐานกระทงระดับความต้องการมากท่ีสุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 86.67 
5. ด้านระยะเวลาในการขึ้นรูปท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 

93.33 
6. ด้านขนาดความเหมาะสมของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ

86.67 
7. ด้านความแข็งแรงของฐานกระทงระดับความต้องการมากท่ีสุด (X- 4.80 SD 0.54) ค่าร้อยละ 86.67 
8. ด้าน ความบิดเบี้ยวของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.50) ค่าร้อยละ 93.33 
9. ด้าน การหลุดร่อนจากกันของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.73 SD 0.57) ค่าร้อยละ 

80.00 
10.ด้านความสวยงามของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ93.33  

 
5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

ผลจากการศึกษาการพัฒนาเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จาก
กาบเปลือกมะพร้าวส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลลานดอกไม้ อ าเภอโกสัมพีจังหวัดก าแพงเพชร 

จากวัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 1 โดยพบว่าผลการการน ากาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์กับเปลือก
มะพร้าวมาท าการทดลองโดยหาการรวมตัวเป็นแผ่นของเปลือกมะพร้าวและการวิเคราะห์โดยการสังเกตุด้วย
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สายตาและบีบให้งอด้วยมือน าผลมาท าการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพพบว่าสูตรอัตราที่เหมาะสมในการท า
แผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวทั้งหมด 5 สูตร สูตรที่1. เปลือกมะพร้าว ไม่รวมตัวมีหลุดร่อนจากกันมาก 
สูตรที่2. เปลือกมะพร้าวรวมตัวมีหลุดร่อนจากกันบ้าง สูตรที่3. เปลือกมะพร้าวรวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกัน สูตรที่
4. เปลือกมะพร้าวรวมตัวไม่มีหลุดร่อนจากกันเป็นแผ่นแข็งตัว สูตรที่5. เปลือกมะพร้าวรวมตัวไม่มีหลุดร่อนจาก
กันเป็นแผ่นแข็งตัวมากมีน้ าหนักมากไม่ดูดซึมน้ า 

สรุปผู้เชี่ยวชาญพบว่าสูตรที่ 3 มีความ เหมาะสมมากกับการขึ้นรูปฐานกระทงมากที่สุดรองมาคือสูตรที่ 4 
และ 2  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสโรชา เจริญวัย (2543,หน้าบทคัดย่อ) การพัฒนาต้นแบบแผ่นชิ้นไม้
อัดจากเปลือกทุเรียนและมะพร้าวที่ค่าสัมประสิทธิ์การน า ความร้อนต่ า ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัจจัย 2 ประการ 
ได้แก่ ชนิดของกาว (ยูเรีย ฟอล์มาดีไฮด์ 12% ฟีนอล์ ฟอล์มาดีไฮด์ 6% และ ไอโซไซยาเนต 3%) และความ
หนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัดที่ผลิต จากการ ทดลองพบว่าชนิดของกาวไม่มีผลแตกต่างกันมากนักต่อสมบัติของแผ่น
ชิ้นไม้อัด ในขณะที่ ความหนาแน่นของแผ่นชิ้นไม้อัดส่งผลอย่างมากต่อสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัด ผลการทดลอง
พบว่า เมื่อความหนาแน่นเพ่ิมมากขึ้น สมบัติทางกลเพ่ิม เช่น โมดูลัส แตกร้าว และโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้น แต่ค่าที่
ได้ไม่สูงมากนัก ความคงสภาพทางมิติก็ดีข้ึน โดยแสดงในเทอมของการพองตัวเมื่อแช่น้ า  
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ ผลการทดลอง มีด้วยกัน 2 
ด้านดังนี้ 

ด้านที่ 1. ผลการวิเคราะห์ด้านรูปทรงของเปลือกมะพร้าวจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้
พบว่าด้านรูปทรงที่ต้องการมากที่สุดคือวงกลมร้อยละ 70 วงรีร้อยละ 20 และสี่เหลียมร้อยละ 10  

สรุปโดยภาพรวมพบว่าแบบที่ 1 การขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ด้านรูปทรงที่ต้องการมากที่สุด
รองมาคือแบบที่ 2 และ ด้านรูปทรงที่ต้องการน้อยที่สุดคือแบบที่ 3 ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของศิวลักษณ์ 
ปฐวีรัตน์ และคณะ (2555,หน้าบทคัดย่อ) การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบใบมีด
ชัก Design and Development of a Young Coconut Trimming Machine Using Reciprocating Knife 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรง 5 เหลี่ยม โดยใช้
กลไกใบมีดชักไป-กลับ เพ่ือให้ เกิดแรงเฉือนในการตัดเส้นใยที่เปลือกผลมะพร้าวอ่อน เมื่อเทียบการท างานใน 1 
ชั่วโมงสามารถปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนได้เฉลี่ย 20.45 ผลต่อชั่วโมง  

ด้านที ่2. ผลการวิเคราะห์ด้านความหนาของเปลือกมะพร้าวจากการขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้
พบว่าพบว่าสูตรที่ 3 มีความหนา 2 ซม. เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นฐานกระทงมากท่ีสุดร้อยละ 70 รองมาคือสูตร
ที่ 4 มีความหนา 2.5 ซม.ร้อยละ20 และสูตรที่2 มีความหนา 1.5 ซม.ร้อยละ10  
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สรุปโดยภาพรวมพบว่าสูตรที่ 3 มีความหนา 2 ซม. เหมาะสมกับการขึ้นรูปเป็นฐานกระทงมากที่สุดร้อยละ 
70 รองมาคือสูตรที่ 4 มีความหนา 2.5 ซม.ร้อยละ20 และสูตรที่2 มีความหนา 1.5 ซม.ร้อยละ10 ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยรัชนีวรรณ สุขขี (2536 : บทคัดย่อ) ได้ท าการท าการวิจัย เรื่องเครื่องปอกผลมะพร้าวงาน
การศึกษานี้มุ่งที่จะพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าว ทดสอบปอกเปลือกผลมะพร้าวที่ความเร็วต่างกัน 3 ค่าคือ 
25,40 และ 55 รอบต่อวินาที ปรากฏว่าเครื่องสามารถปอกเปลือกออกได้ 78.60% ,79.69% และ 78.57% 
ตามล าดับ กินก าลังไฟฟูาเฉลี่ย 0.535 กิโลวัตต์,0.959 กิโลวัตต์ และ 0.725 กิโลวัตต์ ตามล าดับ เครื่องนี้ท างานโดย
ใช้แรงงานคนเพียงคนเดียว เวลาที่ใช้ในการปอกต่อหนึ่งผล ประมาณ 190 วินาที ในหนึ่งชั่วโมง จะปอกได้ 20 ผล 
ตัวเครื่องสามารถปอกเปลือกผลมะพร้าวได้ มีปัญหาที่ต้องปรับปรุงต่อไปคือผิวที่ปอกมีลักษณะเป็นลูกคลื่น มีขนาด
เฉลี่ย 28.70 มิลลิเมตร ยาว 68.20 มิลลิเมตร ลึก 2.43 มิลลิเมตร และเป็นขุยมีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.51 
มิลลิเมตร 

 
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ผลการ

ทดลอง มีดังนี ้
เครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ 1 แบบ ต่อ 1 คนจะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือใน 4 ชิ้น

แรกคนจะท าเวลาได้เร็วกว่าแต่หลังจากชิ้นที่ 5 ไปแล้วคนจะเริ่มท างานช้ากว่าโดยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ 1 
แบบ ต่อ1คนจ านวน 5 ชิ้นใช้เวลา 25 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือจ านวน 5 ชิ้นใช้เวลา26 นาทีและอั ดแผ่น
ประกอบไม้ 1 แบบ ต่อ1คนจ านวน 8 ชิ้นใช้เวลา 40 นาทีส่วนคน 1คน ตัดด้วยมือจ านวน 8 ชิ้นใช้เวลา60 นาที 

สรุปโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้จะท างานได้มากชิ้นกว่าหลังจากคนท างานผ่าน 4 ชิ้น
ไปแล้วซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนายสุรเชษฐ์ ซ้อนกลิ่นและคณะ. เครื่องหั่นกาบมะพร้าว เป็นโครงงาน
ออกแบบและประดิษฐ์ หลักการท างานของระบบเครื่องหั่นกาบมะพร้าว ผู้ด าเนินโครงการออกแบบและพัฒนา
เครื่องหั่นกาบมะพร้าวให้สามารถหั่นได้หลายขนาดในเครื่องเดียว ทั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สามารถแปรรูป
กาบมะพร้าวให้มีขนาดความกว้าง 2 4 6 และ 8 ได้ เฉลี่ย 120 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ โดยใช้ใบตัดที่ใช้หลักการ
ตัดเฉือนของคมตัดเฉือนกาบมะพร้าว ให้ขาดออกจากกัน 

 
วัตถุประสงค์และสมมุติฐานข้อที่ 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลลาน

ดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ผู้ใช้เครื่องเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท าฐาน
กระทงแผ่นประกอบไม้จากกาบเปลือกมะพร้าวผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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ตอนที่ 1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามของผู้มีอาชีพตัดท าฐานกระทงจ านวน 15 คนพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ66.67 เพศหญิง 5 คนคิดเป็นค่าร้อยละ 

33.33  อายุ 20-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 31-40 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
66.67 อายุ 41-50 ปี จ านวน 2คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 อายุ 51-60 ปี จ านวน 1คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66  
การศึกษา ระดับประถมศึกษาจ านวน5 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 33.33 ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 8 คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 53.33 ระดับปริญาตรีหรือสูงกว่าจ านวน2 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.33 ประสบการณ์การตัดท าฐาน
กระทง 1-3 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 6.66 ประสบการณ์การตัดท าฐานกระทง3-5ปี จ านวน10 คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 66.67 ประสบการณ์การตัดท าฐานกระทง 5 ปีขึ้นไปจ านวน 4 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.67 
 

ตอนที่ 2 การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร ผู้ใช้เครื่องเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้และเครื่องตัดท า
ฐานกระทงแผ่นประกอบไม้จากเปลือกมะพร้าวพบว่า 

1. ด้านการเตรียมหาวัตถุดิบ ระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ 93.33 
2. ด้านการย่อยเปลือกมะพร้าวระดับความต้องการมากท่ีสุด (X- 4.80 SD 0.40) ค่าร้อยละ 80.00 
3. ด้านขั้นตอนในการเตรียมท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.60 SD 0.61) ค่าร้อยละ 

66.67 
4. ด้านวิธีการขึ้นรูปท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 86.67

  
5. ด้านระยะเวลาในการขึ้นรูปท าฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ 

93.33 
6. ด้านขนาดความเหมาะสมของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.34) ค่าร้อยละ

86.67 
7. ด้านความแข็งแรงของฐานกระทงระดับความต้องการมากท่ีสุด (X- 4.80 SD 0.54) ค่าร้อยละ 86.67 
8. ด้าน ความบิดเบี้ยวของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.87 SD 0.50) ค่าร้อยละ 93.33 
9. ด้าน การหลุดร่อนจากกันของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.73 SD 0.57) ค่าร้อยละ 

80.00 
10.ด้านความสวยงามของฐานกระทงระดับความต้องการมากที่สุด (X- 4.93 SD 0.25) ค่าร้อยละ93.33  
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ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของฐากูล ทองเสนและประมวล มากเปีย (2555 :โครงงาน) การสร้าง
และหาประสิทธิภาพเครื่องปอกมะพร้าวโดยท าการวิจัย เพ่ือสร้างเครื่องปอกมะพร้าว เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
เครื่องปอกมะพร้าว และหาค่าความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องปอกมะพร้าวพบว่า1.ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องปอก
มะพร้าวด้านการออกแบบและการสร้างพบว่าอยู่ในระดับดี 2.ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องปอกมะพร้าวด้านการ
น าไปใช้งานพบว่าอยู่ในระดับดี3.ประสิทธิภาพของเครื่องปอกมะพร้าวพบว่าสามารถปอกได้เฉลี่ย 182.8ต่อ
ชั่วโมง-ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือปอกได้ไม่ต่ ากว่า 180ต่อชั่วโมงและสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุชา สุวรรณ
ราช. เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน (2560 : โครงงาน :) โดยศึกษาออกแบบและประดิษฐ์เครื่องปอกมะพร้าว
อ่อนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชากร หมู่ที่ 1 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรีจ านวน 20 คน สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย และร้อยละ จากกการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทดลองใช้งาน พบว่าความพึง
พอใจต่อผู้ที่ทดลองใช้งานคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.62 คะแนนคิดเป็นค่าร้อยละ 92.4 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่จะน าผลการทดลองไปใช้ 
1. ในการขึ้นรูปฐานกระทงด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ควรพัฒนาให้ขึ้นรูปได้จ านวนมากและ

หลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
2. ในการขึ้นรูปฐานกระทงด้วยเครื่องอัดแผ่นประกอบไม้ควรพัฒนาเครื่องให้มีก าลังอัดสูงอย่างน้อย 1 

ตันขึ้นไปเพื่อให้ได้ฐานกระทงท่ีมีความแข็งแรงและผิวเรียบสม่ าเสมอ 
3. พัฒนากาวใหม่ที่มีราคาถูกและมีขายทั่วไปในตลาด 
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เทคนิคการช้ีบ่งอันตรายที่เหมาะสมกบัอุตสาหกรรมกรณีศึกษาอุตสาหกรรม  
ในจังหวัดนครราชสีมา 

Hazard Identification Techniques for Industry Case Study of Industry in Nakhon 
Ratchasima Province 

 
จัดพล ภยัแคล้ว1, ดร.สงวน วงษช์วลติกุล2 และ ดร.มารุต โคตรพันธ์3 

Jadpol  Paikhlaew1, Dr.Sanguan Vongchavalitkul2 and Dr.Marut  Khodpun3 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บ่งอันตรายกับ
อุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่ามีเทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิค สามารถ
น าเทคนิคไปใช้ให้เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจ โดย 3 กลุ่มแรกที่มี
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์เหมาะสม 14 เทคนิค กลุ่ม
อุตสาหกรรมอโลหะเหมาะสม 20 เทคนิค และกลุ่มขนส่งเหมาะสม 14 เทคนิค นอกจากนี้มี 7 เทคนิคชี้บ่ง
อันตรายที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาคือ FTA, Checklist, What if analysis, ETA, 
JSA, Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature review. หากผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้
เทคนิคชี้บ่งอันตรายให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะของการด าเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : เทคนิคชี้บ่งอันตราย, อุบัติเหตุ, อุตสาหกรรม 
 
Abstract 

This research aims to review and analyze the suitability of hazard identification 
techniques for the manufacturing industry in Nakhon Ratchasima province. The results showed 
that all 40 hazard identification techniques could be suitable for industrial plants in Nakhon 
                                                             
1 ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล E-mail : jadpolastk@gmail.com  062-3397892 
2 รองศาสตราจารย ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล E-mail : sanguan@vu.ac.th เบอร์โทร 081-4702654 
3 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล E-mail : marut_kho@vu.ac.th เบอร์โทร 095-4361769 
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Ratchasima province in 13 business groups. The first three groups had the highest number of 
factories. Agro-industry and animal feed is suitable 14 Techniques, Non-metallic industries are 
suitable 20 Techniques, and Transportation is suitable 14 Techniques. In addition, there are 7 
hazard identification techniques suitable for all industries in Nakhon Ratchasima province: FTA, 
Checklist, What-if analysis, ETA, JSA, and Safety audit, Standards / Codes of practice / Literature 
review. Identifying hazards to the manufacturing process and the nature of the business will 
reduce the risk of an accident more effectively. 
 
Keywords: hazard identification technique, Accident, Industrials. 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีถูกน ามาใช้พัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัย การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเพ่ือพัฒนาการผลิตท าให้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่ใช้อยู่ถูก
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเลือกเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสม
กับกระบวนการผลิตจะท าให้สามารถปูองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงอันตราย
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่นิยมน ามาใช้ในปัจจุบัน เช่น HAZOP, Checklists, What 
if, Event Tree Analysis, FMEA, Failure Tree Analysis นอกจากนี้ยังมีเทคนิคอ่ืนๆ อีกจ านวนมากที่นักวิจัยทั่ว
โลกได้ท าการศึกษาและน าไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายจนประสบผลส าเร็จ 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
จากข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์  2561 ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 
2,681 โรงงาน โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด 22 ประเภท มีโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรมากที่สุด 
รองลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอโลหะ และอุตสาหกรรมขนส่งตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 1   

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาและทบทวนเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่มีอยู่ มาวิเคราะห์หาความเหมาะสมของ
อุตสาหกรรมที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจที่ก าลังด าเนินการอยู่ให้ประสบผลส าเร็จสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ปูองกันการเกิดอุบัติเหตุและลดค่าใช้จ่ายงบประมาณท้ังภาครัฐและเอกชน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ทบทวนและวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บ่งอันตรายกับอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัด

นครราชสีมา 
 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่วงเวลาของโครงการ (Project Life Cycle) 
การชี้บ่งอันตรายจะถูกน ามาใช้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการเพ่ือให้กระบวนการมีความ

สมบูรณ์และปลอดภัย สามารถแบ่งช่วงเวลาของโครงการเป็น 3 ช่วงหลักคือช่วงศึกษาหลักการ (Concept 
phase) ช่วงออกแบบกระบวนการ (Engineering design phase)  และช่วงด าเนินงาน (Operation phase) แต่
ละช่วงเวลาของโครงการจะน าเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆ มาใช้เพ่ือศึกษา 

ทบทวนเทคนิคการชี้บ่งอันตราย 
การทบทวนเทคนิคการชี้บ่งอันตราย โดยการค้นหาจากงานวิจัยต่างๆ ต าราและบทความวิชาการทั้งใน

และต่างประเทศรายละเอียดของแต่ละเทคนิคถูกน ามาอ้างอิงและวิเคราะห์เพ่ือให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ศึกษา
วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ผู้วิจัยได้รวบรวมเทคนิคการชี้บ่งอันตรายได้ทั้งหมด 40 เทคนิค 
จากงานวิจัย ต าราและบทความวิชาการ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาและรวบรวมเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่มีอยู่จากงานวิจัยต่างๆ ต ารา และบทความวิชาการ  
2. ศึกษากระบวนการผลิตในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
3. ศึกษาเทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะกับกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม 
4. วิเคราะห์ความเหมาะสมและอภิปราย 

 
ผลการวิจัย 

อุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้วิจัยไดศ้ึกษาลักษณะกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทในจังหวัดนครราชสีมาโดย

แยกออกเป็นกลุ่มธุรกิจได้ 13 กลุ่ม  
1) กลุ่มเกษตรและอาหารสัตว์ เป็นธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  
2) กลุ่มอโลหะเป็นธุรกิจกระเบื้อง กระจก ปูนซีเมนต์ และเครื่องปั้นดินเผา  
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3) กลุ่มขนส่งเป็นธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการขนส่งสาธารณะ 
4) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจบรรจุและถนอมอาหาร  
5) กลุ่มโลหะและเครื่องจักรกล เป็นธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนตแ์ละอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
6) กลุ่มพลาสติกและปิโตรเคมี เป็นธุรกิจผลิตภาชนะส าเร็จรูปและท่อพีวีซี 
7) กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ เป็นธุรกิจโรงเลื่อยไม้ 
8) กลุ่มเคมีและยาง เป็นธุรกิจผลิตสารเคมีและยางที่ใช้กับชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
9) กลุ่มไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจผลิตเครื่องใช้ไฟฟูาและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
10) กลุ่มพลังงานไฟฟูา เป็นธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟูาจากชีวะมวลและพลังงานแสงอาทิตย์ 
11) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน เป็นธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้าน 
12) กลุ่มสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย เป็นธุรกิจเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปและเครื่องประดับ 
13) กลุ่มกระดาษและสิ่งพิมพ์ เป็นธุรกิจโรงพิมพ์แต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างานที่ต่างกัน 
ความเหมาะสมของเทคนิคการชี้บ่งอันตราย 

 การเลือกใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตรายให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมนั้นจ าเป็นต้อง
ศึกษารายละเอียดและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิคการชี้บ่งอันตราย ซึ่งมีการพัฒนาเทคนิคหลายอย่างเพ่ือประเมิน
ความปลอดภัยของระบบในอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต โดยท าการศึกษาลักษณะของกระบวนการผลิตใน
แต่ละอุตสาหกรรม แล้วศึกษาเนื้อหาของแต่ละเทคนิคในงานวิจัยต่างๆ แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการชี้บ่งอันตราย  

เทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิค ในแต่ละเทคนิคเหมาะสมกับช่วงเวลาของโครงการคือ Concept 
phase, Design phase, Operation phase และ Any phase นอกจากนั้นยังสามารถน าเทคนิคไปใช้ให้
เหมาะสมกับรูปแบบและกระบวนการของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจ โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์เหมาะสม 14 เทคนิค กลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะและกระเบื้องเหมาะสม 20 
เทคนิค กลุ่มขนส่งเหมาะสม 14 เทคนิค กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 24 เทคนิค กลุ่มโลหะและ
เครื่องจักรกลเหมาะสม 33 เทคนิค กลุ่มพลาสติกและปิโตรเคมีเหมาะสม 30 เทคนิค กลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เหมาะสม 13 เทคนิค กลุ่มเคมีและยางเหมาะสม 31 เทคนิค กลุ่มไฟฟูาลิเล็กทรอนิกส์เหมาะสม 35 เทคนิคกลุ่ม
พลังงานไฟฟูาเหมาะสม 37 เทคนิค และกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน กลุ่มสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย และ กลุ่ม
กระดาษและสิ่งพิมพ์ เหมาะสมกลุ่มละ 11 เทคนิค ดังแสดงในตารางที่ 2  
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สรุปและอภิปรายผล 
เทคนิคการชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนคราชสีมาทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจ 

โดย 3 กลุ่มแรกที่มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุดคือกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสัตว์เหมาะสม 14 
เทคนิค รองลงมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอโลหะเหมาะสม 20 เทคนิค และกลุ่มขนส่งเหมาะสม 14 เทคนิค 
นอกจากนั้นมี 7 เทคนิคชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสมกับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมาคือ FTA, 
Checklist, What if analysis, ETA, JSA, Safety audit, Standards/ Codes of practice/ Literature 
review.  

การตัดสินใจเลือกใช้เทคนิคการชี้บ่งอันตราย เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงของกระบวนการผลิ ตนั้นจ าเป็นต้อง
ศึกษารายละเอียดและข้อจ ากัดของแต่ละเทคนิคให้เข้าใจ หากผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้เทคนิคชี้บ่งอันตราย
ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะของการด าเนินธุรกิจจะช่วยลดความเสี่ยง จากการเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาพประกอบและตาราง 

แผนภาพแสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม 2,681 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา แยกตามกลุ่มธุรกิจเรียง
จากกลุ่มธุรกิจที่มีจ านวนโรงงานมากที่สุดรวม 22 กลุ่มธุรกิจ 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา  

(ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, 2561) 
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ภาพที่ 2 แสดงช่วงเวลาของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งแสดงแต่ละช่วงเวลาใน
กระบวนการที่ต้องศึกษาการชี้บ่งอันตราย 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการชี้บ่งอันตรายในช่วงเวลาของโครงการ (John Gould, 2000) 
 

 ตารางที่ 1 แสดงเทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิค โดยมีนักวิจัยที่น าเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ใน
การชี้บ่งอันตรายในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาการชี้บ่งอันตราย 
No. Hazard Identification Technical Researchers 
1 FTA (Fault tree analysis) Yi-nan Hu, 2016 
2 Checklist Vinay, 2016 
3 What if analysis American Chemical Society, 2015 
4 Hazard operability study (HAZOP) Appil Ora, 2017 
5 Failure Mode and Effective analysis (FMEA) Howard Lee, 2017 

Project Lifecycle Hazard study for new process Existing process

Process Specification

Engineering Definitation

Design

Procurement

Construction

Commissioning

Operation

Closure

Project Initiation Concept Phase

Process Specification

Engineering Design

Commissioning

Operation
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Decommissioning Decommissioning

Modification

Retrospective
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No. Hazard Identification Technical Researchers 
6 Event Tree Analysis Gretchen A, 2011 
7 Job Safety Analysis (JSA) Phayong, 2017/ Muchamad, 2017 
8 Concept Hazard Analysis (CHA) Patrick, 2007 
9 Concept Safety Review (CSR) Alison Couley, 2017 
10 Preliminary Hazard Analysis (PHA) Matthew, 2014 
11 Cause-Consequence analysis (CCA) Kouroush, 2015 
12 Pre-hazard and Operability study (Pre-HAZOP) Gurujeet, 2016 
13 Functional integrated hazard identification (FIHI) John Gould, 2000 
14 Critical examination of safety systems (CEX) Gregson, J. A., 1996 
15 Method organized systematic analysis of risk 

(MOSAR) 
Jose Condor, 2011 

16 Goal oriented failure analysis (GOFA) Elda Paja, 2015/ John Gould, 2000 
17 Inherent hazard analysis David A, 2003 
18 Functional Failure mode and effect analysis 

(Func. FMEA) 
Stuart, 2010 

19 Failure modes, effect, and criticality analysis 
(FMECA) 

Rossella, 2015 

20 Maintenance and operability study (Mop) Ehsan, 2014 
21 Reliability block diagram (Block diagram) SAS Institute Inc., 2015 
22 Structural reliability analysis (Structural) Seyedeh, 2016 
23 Vulnerability assessment  Yan Du, 2015 
24 Computer hazard and operability study 

(CHAZOP) 
Bernhard, 2011 

25 Structured method Tim Kelly, 2004/ Ben Gouldby, 2005 
26 State-transition diagrams  T. G. Jun, 2010 
27 Graphe de commande etat-transition (GRAFCET) John Gould, 2000 
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No. Hazard Identification Technical Researchers 
28 Hierarchical task analysis (HTA) Edward Smith, 2011 National 

Offshore Petroleum Safety and 
Environmental Management 
Authority, 2017 

29 Action error analysis (AEA) John R, 2013 
30 Human reliability analysis (HRA) Commonwealth of Australia , 2018 
31 Pattern search method IYAN EKA MULIA, 2016 
32 Predictive human error analysis (PHEA) M. Jahangiri, 2014 
33 Matrices Philip McAleenan, 2015 
34 Maintenance Analysis Min An, 2013 
35 Sneak Analysis Martin, 2009 
36 DEFI method John Gould, 2000 
37 Petri-nets Miguel A. Trigos, 2016 
38 Task Analysis Frank P. Lees, 1996 
39 Safety audit Henry C. Ramsey, 2000  
40 Standards/Codes of practice/Literature review John Gould, 2000 
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ตารางที่ 2 แสดงเทคนิคการชี้บ่งอันตรายทั้ง 40 เทคนิคและวิเคราะห์ความเหมาะสมกับช่วงเวลาของ
โครงการและอุตสาหกรรมทั้ง 13 กลุ่มธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางท่ี 2 ความเหมาะสมของการน าเทคนิคการชี้บ่งอันตรายไปใช้ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม 
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ื่อง
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่ง
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ย 
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ะด

าษ
แล

ะส
ิ่งพ

ิมพ
์ 

1 FTA (Fault tree analysis) Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Checklist Concept/Design √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
3 What if analysis Any phase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
4 Hazard operability study 

(HAZOP) 
Any phase  √  √ √ √  √ √ √    

5 Failure Mode and 
Effective analysis (FMEA) 

Design/Operatio
n 

 √  √ √ √ √ √ √ √    

6 Event Tree Analysis Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Job Safety Analysis (JSA) Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Concept Hazard Analysis 
(CHA) 

Concept  √   √ √  √ √ √    

9 Concept Safety Review 
(CSR) 

Concept  √   √ √  √ √ √    

10 Preliminary Hazard 
Analysis (PHA) 

Design/Operatio
n 

√ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Cause-Consequence 
analysis (CCA) 

Design/Operatio
n 

  √ √ √ √  √ √ √    

12 Pre-hazard and Design  √   √ √  √ √ √    
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Operability study (Pre-
HAZOP) 

13 Functional integrated 
hazard identification 
(FIHI) 

Design/Operatio
n 

 √  √ √ √  √ √ √    

14 Critical examination of 
safety systems (CEX) 

Design/Operatio
n 

 √ √ √ √ √  √ √ √   √ 

15 Method organized 
systematic analysis of risk 
(MOSAR) 

Operation     √ √  √ √ √    

16 Goal oriented failure 
analysis (GOFA) 

Design/Operatio
n 

   √ √ √  √ √ √    

17 Inherent hazard analysis Design    √ √ √  √ √ √    
18 Functional Failure mode 

and effect analysis (Func. 
FMEA) 

Design/Operatio
n 

   √ √ √  √ √ √    

19 Failure modes, effect, 
and criticality analysis 
(FMECA) 

Design/Operatio
n 

   √ √ √  √ √ √    

20 Maintenance and 
operability study (Mop) 

Design/Operatio
n 

√ √ √ √ √ √  √ √ √    

21 Reliability block diagram 
(Block diagram) 

Design  √  √ √ √  √ √ √    

22 Structural reliability 
analysis (Structural) 

Design/Construct
ion 

 √  √ √ √  √ √ √    

23 Vulnerability assessment  Design         √ √    
24 Computer hazard and Design         √ √    
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operability study 
(CHAZOP) 

25 Structured method Design         √ √    
26 State-transition diagrams  Design         √ √    
27 Graphe de commande 

etat-transition (GRAFCET) 
Design         √ √    

28 Hierarchical task analysis 
(HTA) 

Operation     √    √ √    

29 Action error analysis 
(AEA) 

Operation √  √ √ √  √ √ √  √ √  

30 Human reliability analysis 
(HRA) 

Operation √ √ √  √  √    √ √ √ 

31 Pattern search method 
 

Operation    √ √ √  √ √ √    

32 Predictive human error 
analysis (PHEA) 

Design/Operatio
n 

√  √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

33 Matrices Design     √ √  √ √ √    
34 Maintenance Analysis Operation √  √ √ √ √  √  √    
35 Sneak Analysis Design/Operation    √ √ √  √  √    
36 DEFI method Design          √    
37 Petri-nets Design          √    
38 Task Analysis Design/Operation √ √  √ √ √ √ √ √     
39 Safety audit Any Phase √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
40 Standards/ Codes of 

practice/ Literature 
review 

Concept/Design √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จ านวนเทคนิคชี้บ่งอันตรายที่เหมาะสม 14
 

20
 

14
 

24
 

33
 

30
 

13
 

31
 

35
 

37
 

11
 

11
 

11
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แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ Android 

Nutrition and Calculate Calorie Burns Thailand Development for Android 
Smartphone 

 
รุ่ง หมูล้อม1 และ ณัฐพล กินตาว2 

Rung mulom and Natthapol Kintao 

 
บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีเรื่อง “แอฟพลิเคชันโภชนาการอาหาร และการค านวณการเผาผลาญแคลอ
รี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android”aมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการ
ค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณการ
เผาผลาญโดยเลือกประเภทกีฬาเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร เพ่ือค านวณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน 
เพ่ือบันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวันแอฟพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Android Studio ซึ่งเป็น
โปรแกรมท่ีใช้สร้างแอฟพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โปรแกรม Photoshop CS6 เป็นโปรแกรมตกแต่ง
ภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากการส ารวจสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จ านวนa20aคน โดยวัดระดับความพึง
พอใจเต็มa5aคะแนน ผลการประเมินที่มีความพึงพอใจมากสุดได้แก่ ความสะดวกการใช้งานไม่ซับซ้อน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยa4.35aแอฟพลิเคชันมีปุุมฟังก์ชันเพียงพอ และเหมาะสมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.3 และความถูกต้องของข้อมูล
ในการประมวลผลของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25aซึ่งผลการประเมินทั้งหมดอยู่ในความพึงพอใจปานกลางถึงดี 
 
ค าส าคัญ : โภชนาการอาหาร  ค านวณการเผาผลาญแคลอรี่  บันทึกการรับประทานอาหาร  แบบทดสอบ 
 
 
 
                                                             
1 อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-5900 E-mail: rung_c@hotmail.com 
2 นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7              
ถนนพหลโยธิน ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0-5551-5900 E-mail: i_m_jayza@Hotmail.com 
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Abstract 
A bachelor's degree research project titled "Food nutrition application and calculation of 

calorie burning on smartphones, operating systems Android. The objective is to create a dietary 
nutrition application and calorie burning calculation on a smartphone, the Android operating 
system, to use the amount of calories to calculate the metabolism by choosing the sport type, 
to provide knowledge about food nutrition, to calculate the energy received each day. In order 
to record your daily diet, this application was developed using Android Studio, a program used 
to create applications on the Android operating system. Photoshop CS6 is a photo editing 
program that is more effective from survey of a 20 users' satisfaction questionnaire by measuring 
the satisfaction level with a full 5 score. The evaluation results that are most satisfied are ease 
of use is not complicated representing a 4.35 average. The application has enough function keys 
and suitable, representing an average of 4.3 and the accuracy of the data in the system's 
processing which is a 4.25 average, all of which are in medium to good satisfaction. 

 
Keyword : Nutrition , Calculate Calorie Food , menu Record , Quiz 
 
บทน า 

ปัจจุบันจากปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้คนที่เกิดจากการกินตามใจปากมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลง
พุงและปัญหาจากโรคต่างๆที่จะตามมาจากสถิติคนไทยเป็นโรคอ้วน 16 ล้านคนเป็นชาย 4.7 ล้านคนและหญิง 
11.3 ล้านคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง 25.5 ล้านคนความดันโลหิตสูง 10.7 ล้านคนเบาหวาน 3.5 
ล้านคนอัมพาตอัมพฤกษ์ 7.5 ล้านคนโรคหัวใจ 7 แสนคนซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการบริโภคอาหาร
และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการบริโภคอาหารต่างๆในปริมาณที่เกินควรซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจแอฟ
พลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซึ่ง
พัฒนามาจากแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสของนายดนัยกฤตยาเกียรณเพ่ือบ่งบอก
ถึงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารสามารถค านวณพลังงานที่ได้รับใน
แต่ละวันสามารถเลือกประเภทของกีฬาเพ่ือน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณการเผาผลาญพลังงานได้และมี
แบบทดสอบเกี่ยวกับโภชนาการการอาหารให้ทดสอบท าให้ผู้ปุวยหรือผู้ที่กาลังจะลดน้ าหนักสามารถเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์และถูกต้องตามโภชนาการ 
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วัตถุประสงค์ของการท าโครงการ 
1) สร้างแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟน

ระบบปฏิบัติการ Android 
2)  สามารถน าข้อมูลจ านวนแคลอรี่มาค านวณการเผาผลาญโดยเลือกประเภทกีฬา 
3)  ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหาร   
4)  ค านวณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน 
5)  บันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวัน 

 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ความเป็นมาของโภชนาการอาหาร 
โภชนาการ หมายถึง อาหารที่รับประทานเข้าไป แล้วร่างกายน าเอาไปใช้เพ่ือการท าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ

ของอวัยวะที่ส าคัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังน าไปใช้เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย การ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นประเภท โดยอาศัยหลักทางโภชนาการ ได้เป็น
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือ แร่ และน้ า ซึ่งมีความส าคัญต่อการท างานของร่างกาย โดยโปรตีน
คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะเกิดการเผาผลาญท าให้เกิดพลังงานได้ ส่วนวิตามิน 
เกลือแร่ และน้ า จะเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการท าให้วงจรต่างๆ ของร่างกาย ด าเนินต่อไปได้เป็นปกติ 
ดังนั้นเราทุกคนหวังที่จะท าให้ร่างกายสุขภาพดี ควรจะต้องสนใจที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติตามวิธีการรับประทาน
อาหารให้ถูกตามหลักโภชนาการ ไม่มีใครมาช่วยท่านได้ ถ้าท่านไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้การรักษา
น้ าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทุกคนควรชั่งน้ าหนักตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

1) กิจกรรมของมนุษย์ในแต่ละวันจ าเป็นต้องใช้พลังงาน และสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการ
รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ การรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 

2) โภชนาการเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หากร่างการได้รับสารอาหารที่ครบและเพียงพอต่อความต้องการ 
ร่างกายสามารถน าสารอาหารเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เรียกว่าภาวะโภชนาการที่ดี แต่ถ้าร่างกายได้รับสารอาหาร
ที่ไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะเรียกว่าภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ภาวะโภชนาการต่ า 
เป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหาร ได้รับสารอาหารต่ ากว่าที่ร่างกายต้องการ หรือรับประทานอาหารไม่ได้
เนื่องจากสาเหตุต่างๆท าให้เกิดโรคขาดสารอาหาร 
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3) ขนาดของร่างกายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขนาดร่างกาย ได้แก่ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม 
พันธุกรรมเปน็สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่สภาวะแวดล้อม เช่น การรับประทานอาหาร สามารถปรับปรุ่งได้ 
โดยเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย ก็จะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต
ของร่างกายเป็นปกต ิ

4) ภูมิต้านทานโรค ผู้ที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ 

5) ไม่แก่ก่อนวัย และอายุยืน ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็ลดน้อยลง เมื่อร่างกายมี
ภูมิคุ้มกันโรค 

ฉลากเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ที่ท าให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุ ฉลากยัง
เป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในห่วงโซ่การผลิตอาหาร คือ ผู้ผลิตอาหารใช้ฉลากเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันทาง
การค้า หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร และการให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการด าเนินงานของมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคพบว่า มีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคจากกรณี
แสดงฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร เช่นการไม่แสดงวันผลิต -วันหมดอายุ หรือแสดงแล้วแต่หาไม่เจอ ไม่
แสดงชื่อผู้ผลิต-ผู้จ าหน่าย การใช้ข้อความกล่าวอ้างคุณค่าท าให้เข้าใจสรรพคุณแบบผิดๆ และการใช้ค าแสดง
ส่วนประกอบที่ท าให้เข้าใจผิดถึงส่วนประกอบของอาหาร เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ท าให้เห็นถึงความจ าเป็นที่
น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบฉลากอาหารโดยท าให้เป็นมิจรกับผู้บริโภคโดยท าให้ชัดเจน น่าอ่าน และเข้าใจ
ง่ายมากขึ้น 

ฉลากอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 194 เรื่องฉลากอาหาร พ.ศ.2543 ให้ค านิยามของ
ฉลากอาหาร รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่อาหาร ภาชนะบรรจุ ห รือหีบห่อของ
ภาชนะที่บรรจุอาหาร (รวมถึงแผ่นพับและฉลากคอขวด) โดยก าหนดให้อาหารทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขาย
อาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุ ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจ าแนก
ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง ค าเตือน
ต่างๆ  

2) ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบซึ่งเรียงล าดับตาม
ปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร ในภาชนะบรรจุ 
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3) ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ 
4) ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายหรือผู้น าเข้า 

เครื่องหมาย อย. และตราสัญลักษณ์ต่างๆ 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์พกพา 

ท างานบนลินุกซ์เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ จากนั้นบริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิลและน าแอน
ดรอยด์มาพัฒนาต่อภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open Handset Alliance ทาง Googleได้เปิดให้นักพัฒนา
สามารถแก้ไขโค้ด ต่าง ๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์ผ่านทางชุด Java Libraries ที่aGoogleaพัฒนาขึ้น
มา แอนดรอยด์เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยทาง Google ประกาศก่อตั้ง Open 
Handset Alliance กลุ่มบริษัทฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร 48 แห่ง ที่ร่วมมือกันเพ่ือพัฒนามาตรฐานเปิด
ส าหรับอุปกรณ์มือถือ ลิขสิทธิ์ของโค้ดแอนดรอยด์นี้จะใช้ในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรี   

จุดประสงค์ของแอนดรอยด์ มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท แอนดรอยด์ จ ากัด ที่ได้น าเอาระบบปฏิบัติการลี
นุกซ์ซึ่งนิยมนาไปใชก้ับเครื่องแม่ข่าย เป็นหลัก เป็นหลักนามาลดทอนขนาดตัว เพ่ือให้เหมาะแก่การน าไปติดตั้งบน
อุปกรณ์พกพามือถือ ที่มีขนาดพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลที่จ ากัดและค่อยช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ในทุกที่ ทุก
เวลา กูเกิลแอนดรอยด์ เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของแอนดรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันนี้ บริษัท Google เป็นผู้ที่
ถือลิขสิทธิ์ในตราสัญญาลักษณ์ ชื่อ และรหัสต้นฉบับ ของแอนดรอยด์ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาแบบaGNLaโดย
เปิดให้นักพัฒนา สามารถน ารหัสต้นฉบับไปพัฒนาปรับแต่งได้อย่างเปิดเผย ท าให้แอนดรอยด์ มีผู้เข้าร่วมพัฒนา
เป็นจ านวนมาก และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กระบวนการสร้างแอฟพลิเคชันโภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ Androidเพ่ือทราบถึงการท างาน และความต้องการของผู้ใช้งานจึงน ารายละเอียดต่างๆที่ได้
ศึกษา วิเคราะห์มาท าระบบ และข้ันตอนการออกแบบแอฟพลิเคชันโดยมีขั้นตอนการออกแบบดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการอาหารและการเผาผลาญแคลอรี่ของกีฬาประเภทต่างๆ 
2) จัดเก็บขอ้มูลและแบบแผนเกี่ยวกับโครงการให้ละเอียด 
3) ออกแบบหน้าต่างแอฟพลิเคชัน 
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4) ด าเนินการสร้างแอฟพลิเคชันให้สมบูรณ์เรียบร้อย 
5) ทดสอบการท างานของแอฟพลิเคชันเพ่ือหาข้อผิดพลาด 
6) ประเมินความพึ่งพอใจจากผู้ใช้แอฟพลิเคชัน 
7) จัดท าเอกสารเพื่อข้อสรุปผลการประเมินของการด าเนินโครงการ 

 
ผลการวิจัย 

เมื่อได้ท าการออกแบบและพัฒนาแอฟพลิเคชันเรียบร้อยจะได้แอฟพลิเคชันที่สามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ไดก าหนดไว้ซึ่งก่อนที่จะน าแอฟพลิเคชันนี้ ไปใช้งานต้องท าการทดลองการใช้งานแอฟ
พลิเคชันเพ่ือให้ทราบถึงการท างานในส่วนต่างๆว่าสามารถท างานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ขอบเขตการท างาน
หรือไม ่
 
การติดตั้งไฟล์ .apk 

1) ท าการน าไฟล์ Nutrition.apk ใส่ไว้บนโทรศัพท์มือถือดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงไฟล์ Nutrition.apk ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ 
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2) คลิกท่ี ติดตั้ง เพื่อท าการติดตั้งแอฟพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงการติดตั้งแอฟพลิเคชัน 
 

3) รอการติดตั้งให้จนเสร็จดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงการติดตั้งแอฟพลิเคชัน 
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4) ติดตั้งเสร็จ พร้อมใช้งานโดยการเลือกที่ไอคอนนี้ดังรูปภาพ 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 ไอคอนแอฟพลิเคชันที่ติดตั้งเสร็จ 
 
การใช้งานแอฟพลิเคชัน 

1) เปิดแอฟพลิเคชัน Nutrition Thailand ขึ้นมา ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงไอคอน Nutrition Thailand 
 

2) เมื่อท าการเปิดแอปพลิเคชั่นขึ้นมาจะแสดงเมนูเลือกเพศเพ่ือเข้าสู่เมนูข้อมูลส่วนตัว 
ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าต่างการเลือกเพศ 
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3. เมื่อเลือกเพศเสร็จแล้วจะเข้าสู่เมนูข้อมูลผู้ใช้เพื่อท าการกรอกรายละเอียดของผู้ใช้  
ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าต่างการกรอกรายละเอียดผู้ใช้ 
4.  เมื่อกรอกรายละเอียดผู้ใช้เสร็จจะแสดงเมนูหลักของแอฟพลิเคชันดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าต่างเมนูหลัก 
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5. เมื่อท าการกดปุุมแก้ไขข้อมูลจะเข้าสู้หน้าเลือกเพศและกรอกข้อมูลเพื่อท าการแก้ไขข้อมูล ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงหน้าต่างการเลือกเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าต่างการกรอกรายละเอียดผู้ใช้ 
 

6.  เมื่อกดปุุมโภชนาการจะท าการเข้าสู่เมนูโภชนาการเพ่ือแสดงปุุมทั้งหมด 5 ปุุมแสดงหมวดหมู่ของ
สารอาหาร 5 ประเภทได้แก่ ผลไม้ พืชผัก เนื้อสัตว์ ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม ดังรูปภาพ 
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ภาพที่ 11 แสดงหมวดหมู่ของสารอาหาร 5 ประเภท 
 

7.  เมื่อท าการเมนูโภชนาการและกดปุุมผลไม้จะท าการแสดงรายการผลไม้ 50 ชนิด ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงรายการผลไม้ 50 ชนิด 
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8. เมื่อท าการแตะที่ปุุม แก้วมังกรสีขาว จะท าการแสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับ ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 แสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับ 
 

9. เมื่อการการแตะที่ปุุม แก้วมังกรสีชมพู จะท าการแสดงรายละเอียดของสารอาหารที่ได้รับดังรูปภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
 

ภาพที่ 14 แสดงรายละเอียดเมนูอาหาร 35 รายการในแต่ละช่วงเวลา 
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10. แสดงจ านวนแคลอรี่ในวันนี้และจ านวนแคลอรี่ที่บริโภควันนี้ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 แสดงจ านวนแคลอรี่ในวันนี้และจ านวนแคลอรี่บริโภควันนี้ 
 

11. แสดงเมนูการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่โดยผ่านกีฬา กระโดดเชือก ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า เดิน และ
วิ่ง ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 แสดงประเภทกีฬา กระโดดเชือก ปั่นจักรยาน ว่ายน้ า เดิน และวิ่ง 
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12. แสดงรายการ พลังงานที่ควรใช่ต่อวัน พลังงานที่บริโภควันนี้ พลังงานที่เผาผลาญในวันนี้ และเกณฑ์
การบริโภควันนี้ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 แสดงพลังงานที่ควรใช้ต่อวัน พลังงานที่บริโภควันนี้ พลังงานที่เผาผลาญในวันนี้ และเกณฑ์การบริโภค
วันนี้ 

 
13. แสดงหน้าบันทึกประจ าวัน ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงหน้าบันทึกประจ าวัน 
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14. เมื่อกดที่ปุุม เพ่ิมบันทึก จากเมนูบันทึกประจ าวันจะแสดงหน้าเลือกรายการอาหาร 35 รายการแต่ละ
ช่วงเวลา ดังรูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงรายการอาหาร 35 รายการแต่ละช่วงเวลา 
 

15. เมื่อเลือกเมนูแบบทดสอบจะแสดงหน้าแบบทดสอบ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 แสดงหน้าแบบทดสอบ 
 
 
 



 

MASTER02 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ISSN 2730-1583 
 

                                                        NTC วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2563 

110 

 

16. เมื่อท าแบบทดสอบครบ 10 ข้อจะแสดงหน้าสรุปคะแนน ดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 แสดงหน้าสรุปคะแนน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
1) ชาย 10 50.00 
2) หญิง 10 50.00 

             รวม 20 100 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

    อายุ จ านวน ร้อยละ 
1) ต่ ากว่า  15 ปี 0 0.00 
2) 16 – 25  ปี 20 100.00 
3) 26 – 35 ปี   0 0.00 
4) 36 – 45 ปี 0 0.00 
5) มากกว่า 45 ปี 0 0.00 

           รวม 20 100 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

                 เพศ จ านวน ร้อยละ 
1) นักเรียน 0 0.00 
2) นักศึกษา 20 100.00 
3) ข้าราชการ 0 0.00 
4) นักเรียน 0 0.00 
                รวม 20 100 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการพัฒนาแอฟพลิเคชัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดลองตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ สามารถพัฒนาแอฟพลิเคชัน ได้ทันเวลาที่ก าหนด เป็นการเอาน า
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้ศึกษามา น าความรู้จากการศึกษานั้นมาไปประยุกต์ใช้ ทั้งวิธีในการก าหนด
ปัญหา วิเคราะห์ออกแบบ จนถึงสามารถพัฒนาได้เป็นระบบงานจริง ออกมาเป็นการพัฒนาแอฟพลิเคชัน
โภชนาการอาหารและการค านวณการเผาผลาญแคลอรี่บนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android 

จากการรวบรวมแบบสอบถามระดับคุณภาพคะแนนเต็ม 5 ได้น ามาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้งานแอฟพลิเคชันในแต่ละ ดังนี้ 

1.  การออกแบบหน้าจอท่ีใช้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7 
2.  รูปแบบสวยงาน สอดคล้องกับเนื้อหาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.95 
3.  ความสะดวกการใช้งานไม่ซับซ้อน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.35 
4.  ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้ ขนาด สี มีความชัดเจนอ่านง่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ยd3.25 
5.  มีการวางต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.95 
6.  วางล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8 
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7.   ความครบถ้วนของเนื้อหาคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.55 
8.  ความสะดวกต่อการเรียกดูข้อมูลคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.8 
9.  ความถูกต้องของข้อมูลในการประมวลผลของระบบ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.25 
10.แอฟพลิเคชันมีปุุมฟังก์ชันเพียงพอ และเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.3  

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ 
เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการท าโครงการวิจัยนี้ผู้พัฒนาเห็นว่ายังคงมีส่วนที่สามารถขยายการ

พัฒนาต่อไปอีกในอนาคต เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีความสวยงาม และมีลูกเล่นมากขึ้นเพ่ือรองรับข้อมูล
เกี่ยวกับโภชนาการที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมก่อโรคกับสภาวะสุขภาพ 
The Association between Lifestyle Risk Factors and Health Conditions 

 
วัฒนา ชยธวัช1 

Vadhana Jayathavaj 

บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และมีการเก็บข้อมูลรายงานการตรวจ

ร่างกายบุคลากรประจ าปีไว้ จึงได้ท าการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ การสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์ และการออกก าลังกาย กับปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาที่เป็นตัวก าหนดโรคเมทาบอลิ
คซินโดรม (Metabolic Syndrome) และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ (Noncommunicable diseases - NCDs) 
จากรายงานการตรวจร่างกายในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 822 คน พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สูบบุหรี่ 
8.16% ดื่มแอลกอฮอล์ 25% และไม่ออกก าลังกาย 29.02% มีระดับระดับโคเลสเตอรอล และไขมันเลวต่างไปจาก
เกณฑ์ปกติ สหสัมพันธ์ระหว่าง BMI กับ ระดับน้ าตาลในเลือด และ ไขมันดี (HDL-C) ที่ 0.299  และ -0.312 
ตามล าดับ การพัฒนาแบบสอบถามเพ่ือประเมินพฤติกรรมก่อโรคเพ่ือให้สามารถประเมินด้วยสเกลเชิงปริมาณได้ดี
ขึ้น ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนปัจจัยสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคลากร เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้
บรรลุวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยสุขภาพดีต่อไป 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมก่อโรค, รายงานการตรวจร่างกาย, สภาวะสุขภาพ 
 
Abstract 

A private university has a healthy university project and the medical check-up reports 
had been collected.  The preliminary study of the association between lifestyle risk factors: 
smoking habit, drinking alcohol, exercise, and physical, chemical and biological factors that 
determining Metabolic Syndrome and Noncommunicable diseases (NCDs) using 822 medical 
check-up reports from the year 2017, the study found that this university personnel smoking 
8.16%, drinking alcohol 25% and no exercise 29.02% with Cholesterol level and High-Density 
Lipoprotein-Cholesterol (HDL-C) out of normal level. The correlations between Body Mass Index 
                                                             
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัปทุมธานี 12000 
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and Fasting Blood Sugar and HDL-C were 0.299 and -0.312 respectively. The development of 
questionnaires to evaluate lifestyle risk factors for better quantitative scale approach will be 
done.  The health promotion program corresponds to these university members in order to 
promote to reach the university objective in a healthy university should be established.      
 
Keywords: Health Conditions, Lifestyle Risk Factors, Medical Check-up Report 
 
บทน า 

พฤติกรรมก่อโรค (Lifestyle risk factors) ได้แก่ อาหาร การออกก าลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ เป็น
นิสัยหรือพฤติกรรมที่เลือกกระท า ถ้ามีการปรับเปลี่ยนก็จะมีผลต่อเกณฑ์ทางการแพทย์ โดยการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(American Heart Association, 2018) ตัวแปรปัจจัยลีลาชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ 10 ประการ ได้แก่  อาหารและ
ดัชนีมวลกาย การออกก าลังกาย การนอนหลับ พฤติกรรมทางเพศ การใช้สารเสพติด การใช้ยา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจ าวัน การพักผ่อน และการบริหารจิตใจ (Farhud, 2015) ซึ่งการมีสุขภาพดีมาจาก
ทั้งพฤติกรรมทางกายและสภาวะจิตใจ องค์การอนามัยโลก ( WHO ) ได้ให้ความหมายของค าว่า “สุขภาพ” ไว้ว่า
“สุขภาพ” หมายถึง  ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่
ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น (WHO, 2019) 

ชุมชนมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับสุขภาพของบุคลากร เนื่องจากปัญหาสุขภาพมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการท างานและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลสุขภาพ ในการติดตามประเมินผลภายในของโครงการ
ส ารวจและประเมินผลสถานการณ์การสร้างเสริมสุขภาพของสถาบันการศึกษาสาธารณสุขในประเทศไทย โดย
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน 7 แห่ง พบว่า
บุคลากรมีปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกันในทุกมหาวิทยาลัย เช่น ปัญหาโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคภูมิแพ้  ไม
เกรน ระดับไขมันในเลือดและโคเลสเตอรอลสูงกว่าปกติ และฮีมาโตคริตต่ า เป็นต้น (จุฬาภรณ์ โสตะ และคณะ , 
2550) ปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาในการก าหนดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Noncommunicable diseases - 
NCDs) มีการก าหนดจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) 100 to 125 mg/dL (5.6 to 6.9 
mmol/L) จัดเป็นเบาหวานขั้นต้น (MFMER, 1998-2019) เป็นต้น ส าหรับค่าผิดปกติต่าง ๆ ตามเกณฑ์จากสมุด
รายงานผลการตรวจสุขภาพบริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จ ากัด ดังแสดงในตรารางที่ 1 (RSU Healthcare, 2561) 
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ตารางท่ี 1 เกณฑ์ก าหนดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (NCDs Conditions) 
รายการตรวจสุขภาพ ค่าท่ีผิดปกติ 
Fasting Blood Sugar (FBS) > 100 mg/dL. 
Blood pressure (Bp) >= 140|90 mmHg. 
Triglycerides (TGR)  or >= 200 mg/dL. 
Cholesterol (CHL)   or >= 150 mg/dL. 
Low-density lipoprotein (LDL) >= 130 mg/dL. 
Electrocardiogram (EKG) with abnormal signs 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์ก าหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic Syndrome Criteria) 

 ผู้ชาย ผู้หญิง 
1. อ้วนลงพุง รอบเอว (ซม.) ≥ 90 ≥80 
   หรือ ดัชนีมวลกาย (kg/m2) ≥30 
2. ความดันโลหิต (mm Hg) ≥130/85 
3. Impaired Fasting Glucose 
(mg/dL) 

≥100 หรือเป็นเบาหวาน 

4. Triglyceride (TG) (mg/dL) ≥150 
5. High Density Lipoprotein-
Cholesterol (HDL-C) (mg/dL) 

<40 <50 

หมายเหตุ ≥ คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  < คือ น้อยกว่า 
 
ส าหรับปัจจัยก าหนดภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome - MSyn) มาจากรายงานการ

ส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557  (วิชัย เอกพลากร, (บก.), 2557) ใช้เกณฑ์
การวินิจฉัยภาวะเมตาบอลิคซินโดรม (Metabolic syndrome) จากภาวะที่มี 3 ใน 5 ขององค์ประกอบตามเกณฑ์ 
the International Diabetes Federation (IDF) (Alberti, 2009) ดังแสดงในตารางที่ 2 

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีโครงการมหาวิทยาลัยสุขภาพดี และมีการเก็บข้อมูลการตรวจร่างกาย
บุคลากรประจ าปีไว้ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจ าปีข อง
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บุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ คือ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการออก
ก าลังกาย กับปัจจัยทางด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยาที่เป็นตัวก าหนดโรคเมทาบอลิคซินโดรม (MSyn) โรคไม่
ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ (NCDs) จะเป็นแนวทางการก าหนดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม และเป็นแนวการเก็บ
ข้อมูลตลอดจนทางการศึกษาทางวิชาการท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้คือ ข้อมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็น
ประชากรทั้งหมดที่มารับการตรวจร่างกายประจ าปี พ.ศ. 2560 การใช้ข้อมูลรายงานผลการตรวจสุขภาพในการ
วิจัยนี้ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบและได้รับเอกสารยืนยันการยกเว้นการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อโครงการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ หมายเลขทีใ่ห้การรับรอง RSPE 03/2560 วันที่ออกเอกสาร 31 ตุลาคม 2560 

การประมวลผลข้อมูลโดยการน ารายการข้อมูลพฤติกรรม ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการ
ออกก าลังกาย ที่เป็นค าถามปลายเปิด มาจัดกลุ่มค าตอบที่แตกต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน แล้วจัดระดับกิจกรรมจากน้อยไปหามาก (ordinal scale) แล้วท าการแจกแจงความถี่จ าแนกตาม เพศ 
กลุ่มพฤติกรรม และระดับของพฤติกรรมดังกล่าว มีข้อมูลทั้งสิ้น 1 ,618 รายการ จัดเป็นตัวแปร TOBACCO 
ALCOHOL และ EXERCISE 

การประมวลผลปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยา ผู้ตรวจร่างกายที่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ และ
ภาวะสุขภาพ จัดเป็นตัวแปร เพศ (SEX) อายุ (AGE) ส่วนสูง (HEIGHT) น้ าหนัก  (WEIGHT) ดัฃนีมวลกาย (BMI) 
ระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) ระดับโคเลสเตอรอล (CHL) ค่าไตรกลีเซอไรด์ (TG) ค่าไขมันดี (HDL) ค่าไขมันเลว 
(LDL) ความดันโลหิตทั้งค่าตัวบน (SBP) และ ค่าตัวล่าง (DBP) ผู้ที่ตรวจร่างกายตามโปรแกรมที่การตรวจตัวแปร
ดังกล่าวมจี านวนทั้งสิ้น 882 คน 

จัดท าตารางสถิติ (ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จ านวนรายการข้อมูล (N)) 
ปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยา จ าแนกตามเพศ 

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพฤติกรรมกับภาวะสุชภาพตามปัจจัยด้านกายภาพ เคมีและชีววิทยา 
สรุปผล วิจารณ์ และจัดท าข้อเสนอแนะ 
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ผลการศึกษา 
การจ าแนกพฤติกรรม การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการออกก าลังกาย จากข้อมูลรายงานผลการ

ตรวจสุขภาพท้ังสิ้น 1,618 รายการ 
การสูบบุหรี่ มีการจัดค าตอบค าถามปลายเปิดจากรายงานผลการตรวจสุขภาพตามล าดับปริมาณการสูบ

บุหรี่น้อยไปมากดังแสดงในรายการข้างล่างนี้ ส่วนระดับการสูบบุหรี่จ าแนกเพศดังแสดงในตารางที่ 3 
การจัดค าตอบล าดับปริมาณการสูบบุหรี่น้อยไปมาก 

 00 Non – Smoking ไม่สูบบุหรี่ 
 11 เคยสูบแล้วเลิกมา 30 ปี  

12 เคยสูบแล้วเลิกมา 10 ปี  
13 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 7 ปี  
14 เคยสูบแล้วเลิกมา 5 ปี  
15 เคยสูบแล้วเลิกมา 4 ปี เคยสูบแล้วเลิกมา 4 ปีแล้ว  
16 เคยสูบแล้วเลิกมา 2 ปี  
17 เคยสูบแล้วเลิกมา 1 ปีแล้ว  
18 เคยสูบแล้วเลิกมา 6 เดือน  
19 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 5 เดือน (สูบวันละ 10 มวน)  
110 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 4 เดือน 
111 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 2-3 เดือน  
112 เคยสูบแล้วเลิกมา 1 เดือน  
113 เคยสูบแล้วเลิกสูบมา 2 สัปดาห์  
114 เคยสูบแล้วเลิกมาแล้ว เคยสูบแล้วเลิกสูบ เคยสูบแล้วเลิกสูบแล้ว เคยสูบบุหรี่  
21 นานๆ สูบครั้ง มีสูบบ้าง สูบเดือนละ 1 ซอง สูบเวลาดื่มแอลกอฮอล์ สูบบางโอกาส สูบบุหรี่  สู บยา

เส้น  
22 สูบ 1 มวน/วัน สูบ 1-2 มวน/วัน สูบ 2 มวน/วัน  
23 สูบ 3 มวน/วัน สูบ 3-4 มวน/วัน  
24 สูบ 4 มวน/วัน สูบ 4-5 มวน/วัน สูบ 5 มวน/วัน  
25 สูบ 5-10 มวน/วัน สูบ 6 มวน/วัน สูบ 6-7 มวน/วัน สูบ 7 มวน/วัน สูบ 7-8 มวน/วัน   สูบ 8 มวน/

วัน 
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26 Smoking 10 Cigarettes/day สูบ 10 มวน/วัน สูบ 10-15 มวน/วัน สูบ 8-10 มวน/วัน   สูบยาเส้น 
10 มวน/วัน  

27 สูบ 1 ซอง/วัน สูบ 20 มวน/วัน สูบประมาณ 1 ซอง/วัน  
88    - ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 
การดื่มแอลกอฮอล์ มีการจัดค าตอบตามล าดับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ค าถามปลายเปิดจากรายงาน

ผลการตรวจสุขภาพจากน้อยไปมาก ดังแสดงในรายการข้างล่างนี้ ส่วนระดับการดื่มแอลกอฮอล์จ าแนกเพศดัง
แสดงในตารางที่ 4 

การจัดล าดับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ น้อยไปมาก 
00 Non – Drinking ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 
11 เคยดื่มแล้วเลิกมา 10 ปี เคยดื่มแล้วเลิกมา 20 ปี เคยดื่มแล้วเลิกดื่ม 
12 เคยดื่มแล้วเลิกดื่มมา 1 ปีกว่า เคยดื่มแล้วเลิกดื่มมา 2 ปี เคยดื่มแล้วเลิกมา 2 ปี 
21 Sometimes ดื่มเบียร์บ้าง ดื่มเวลาเข้าสังคม ดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มบางโอกาส ดื่มบางครั้ง นานๆ ดื่มครั้ง 
มีดืม่บ้าง 
22 ดื่ม 1 ครั้ง/เดือน ดื่ม 1 วัน/เดือน ดื่ม 2 ครั้ง/เดือน ดื่ม 2 ครั้ง/ปี ดื่ม 2 วัน/เดือน  
    ก่อนหน้าดื่มเกือบทุกวัน ดื่มเดือนละ 1 ครั้ง ดื่มเดือนละ 1-2 ครั้ง ดื่มเดือนละครั้ง 
23 ดื่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดื่มสัปดาห์ละครั้ง ดื่มสุรา 1/2 แบน/สัปดาห์ 
    ดื่มอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 1 times/week ดื่ม 1 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 1 วัน/สัปดาห์ดื่ม 1-2 ครั้ง/สัปดาห์  
    ดื่ม 1-2 วัน/สัปดาห์ดื่ม 2 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 2 วัน/สัปดาห์ ดื่มเบียร์ 2 วัน/สัปดาห์  

      ดื่มเบียร์สัปดาห์ละ 1 วัน 
24 ดื่ม 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 3 ครั้ง/สัปดาห์ ดื่ม 3 วัน/สัปดาห์ 
25 ดื่ม 4-5 วัน/สัปดาห์ ดื่มเบียร์ 3-4 วัน/สัปดาห์ ดื่มเบียร์ 4 แก้ว/สัปดาห์Everydays ดื่ม 6 วัน/สัปดาห์  
    ดื่มเกือบทุกวันดื่มเบียร์ดื่มเบียร์ 1 ขวด/วัน ดื่มเบียร์ 1-2 ขวด/วัน ดื่มเบียร์ 2 ขวด/วัน  
    ดื่มเบียร์เกอืบทุกวัน ดื่มเบียร์ทุกวันดื่มไวน์ทุกวัน ดื่มทุกวัน 
88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 
 
การออกก าลังกาย มีการจัดค าตอบตามล าดับปริมาณการออกก าลังกายจากค าถามปลายเปิดจากรายงาน

ผลการตรวจสุขภาพจากน้อยไปมาก ดังแสดงในรายการข้างล่างนี้ ส่วนระดับการการออกก าลังกายจ าแนกเพศดัง
แสดงในตารางที ่5 
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การจัดล าดับปริมาณการการออกก าลังกายน้อยไปมาก 
00 None ไม่มี 
1   Very least นานๆ ออกครั้ง มีออกบ้าง มีออกบ้าง, เล่นฟิตเนส  มีออกบ้าง, โยคะ 
     มีออกบ้าง, ปั่นจักรยาน 1 ครั้ง/สัปดาห์ มีออกบ้าง, ปั่นจักรยาน 3 วัน/สัปดาห์ 
2   Very least, 1 time/week มีออกบ้าง, 2 วัน/สัปดาห์ มีออกบ้าง, 3 วัน/สัปดาห์ 
    ออกสม่ าเสมอ, 2-3 วัน/สัปดาห์ 
3   Regularly ออกสม่ าเสมอ ออกสม่ าเสมอ, เดิน 1 ชม./วนั ออกสม่ าเสมอ, ทุกวัน 
     ออกสม่ าเสมอ, วิ่งทุกวัน 
88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 
 
ตารางท่ี 3 ระดับการสูบบุหรี่ 

กลุ่ม การสูบบุหรี ่ ระดับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
0 ไม่สูบบุหรี ่ 0 467 748 1215 67.10% 81.13% 75.09% 
1 เคยสูบ 1 19 1 20 2.73% 0.11% 1.24% 
2 สูบ 2 126 6 132 18.10% 0.65% 8.16% 
8 ไม่ถาม/ไม่ตอบ 

 
84 167 251 12.07% 18.11% 15.51% 

  รวม   696 922 1618 100.00% 100.00% 100.00% 
8 ไม่ถาม/ไม่ตอบ 

 
12.07% 18.11% 15.51% 

   กลุ่ม การสูบบุหรี ่   ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

21 สูบบ้าง 2 34 2 36 26.98% 33.33% 27.27% 
22 1-2 มวน/วัน 3 9 1 10 7.14% 16.67% 7.58% 
23 3-4 มวน/วัน 4 10 

 
10 7.94% 0.00% 7.58% 

24 4-5 มวน/วัน 5 17 1 18 13.49% 16.67% 13.64% 
25 5-10 มวน/วัน 6 8 1 9 6.35% 16.67% 6.82% 
26 น้อยกว่า 20 มวน/วัน 7 36 

 
36 28.57% 0.00% 27.27% 

27 20 มวน/วัน 8 12 1 13 9.52% 16.67% 9.85% 

  รวม   126 6 132 100.00% 100.00% 100.00% 
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ตารางท่ี 4 ระดับการดื่มแอลกอฮอล์ 
      รหัส ระดับการดื่ม ระดับ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

00 ไม่ดืม่ 0 326 694 1020 53.09% 92.04% 74.56% 
11 เคยดื่ม เลิกนานแล้ว 1 2 1 3 0.33% 0.13% 0.22% 
12 เคยดื่ม เลิก 1-2 ปี 2 3 

 
3 0.49% 0.00% 0.22% 

21 บางโอกาส 3 224 51 275 36.48% 6.76% 20.10% 
22 1 - 2 ครั้งต่อเดือน 4 8 

 
8 1.30% 0.00% 0.58% 

23 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 5 23 3 26 3.75% 0.40% 1.90% 
24 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห ์ 6 3 2 5 0.49% 0.27% 0.37% 
25 ทุกวัน 7 25 3 28 4.07% 0.40% 2.05% 

  รวม   614 754 1368 100.00% 100.00% 100.00% 
88 ไม่ได้ถาม/ไม่ตอบ 

 
82 168 250 

     รวม   696 922 1618 
   88 ไม่ได้ถาม/ไม่ตอบ   11.78% 18.22% 15.45% 
    

ตารางท่ี 5 ระดับการออกก าลังกาย 
รหัส/ระดับ ระดับการออกก าลังกาย ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0 ไม่ออกก าลังกาย 142 224 366 25.22% 32.09% 29.02% 
1 ออกก าลังกายบ้าง 330 408 738 58.61% 58.45% 58.52% 
2 1-3 วันหรือครั้งต่อสัปดาห ์ 2 2 4 0.36% 0.29% 0.32% 
3 สม่ าเสมอ 89 64 153 15.81% 9.17% 12.13% 

  รวม 563 698 1261 100.00% 100.00% 100.00% 
88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 133 224 357 

   
 

รวม 696 922 1618 
   88 ไม่ตอบ/ไม่ได้ถาม 19.11% 24.30% 22.06% 
     

การประมวลผลผู้ตรวจร่างกายที่มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพตัวแปร TOBACCO ALCOHOL EXERCISE 
และภาวะสุขภาพ AGE TOBACCO ALCOHOL EXERCISE BMI FBS CHL TG HDL LDL SBP และ DBP จ านวน
ทั้งสิ้น 882 คน โดยจ าแนกตามเพศ และตัวแปรต่าง ๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 ส่วนค่าสหสัมพันธ์แสดง
ในตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 6 ค่าสถิตติัวแปรก าหนดสุขภาพ 
ตัวแปร อาย ุ น้ าหนัก ส่วนสูง BMI FBS Cholesterol Triglyceride HDL-C LDL-C SBP DBP 

ชาย คา่ต่ าสุด 34.00 47.45 148.50 17.69 70.00 104.00 30.00 31.00 38.00 90.00 0.00 
 ค่าสูงสุด 76.00 154.40 191.00 47.65 295.00 342.00 1384.00 91.00 250.00 170.00 90.00 
 ค่าเฉลี่ย 47.69 73.57 169.13 25.67 95.87 217.92 161.97 52.80 134.56 120.48 74.87 
 S.D. 8.90 12.62 6.01 3.63 21.54 37.72 124.01 10.26 35.58 12.92 18.18 
 N 405 405 405 404 405 405 405 405 395 402 402 
หญิง ค่าต่ าสุด 34.00 36.35 138.00 15.13 70.00 141.00 36.00 35.00 63.00 90.00 0.00 
 ค่าสูงสุด 79.00 116.30 172.00 47.73 325.00 337.00 538.00 112.00 252.00 170.00 90.00 
 ค่าเฉลี่ย 47.84 60.31 156.25 24.68 92.50 218.91 116.19 63.45 132.45 116.45 73.86 
 S.D. 8.16 12.71 5.71 4.91 25.04 36.64 61.00 12.54 33.12 13.22 16.25 
 N 477 476 476 476 477 477 477 477 476 471 471 
รวม ค่าต่ าสุด 34.00 36.35 138.00 15.13 70.00 104.00 30.00 31.00 38.00 90.00 0.00 
 ค่าสูงสุด 79.00 154.40 191.00 47.73 325.00 342.00 1384.00 112.00 252.00 170.00 90.00 
 ค่าเฉลี่ย 47.77 66.40 162.17 25.14 94.05 218.45 137.21 58.56 133.41 118.30 74.32 
 S.D. 8.50 14.32 8.64 4.41 23.89 37.13 97.95 12.69 34.30 13.27 17.19 
 N 882 881 881 880 882 882 882 882 871 873 873 

ตัวแปร AGE Weigh Height BMI FBS Cholesterol Triglyceride HDL-C LDL-C SBP DBP 

 
สรุปผล 

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพ จ านวน 1,618 คน พบดังนี้ มีผู้สูบ
บุหรี่ 8.16% ไม่ได้ถาม/ไม่ตอบค าถาม 15.51% มีผู้ดื่มสุรา รวม 25.00% แบ่งออกเป็น บางโอกาส 1 - 2 ครั้งต่อ
เดือน 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห์ 3 - 4 ครั้ง/สัปดาห์ ทุกวัน 20.10% 0.58% 1.90% 0.37% 2.05% ตามล าดับ ไม่ออก
ก าลังกาย ออกก าลังกายบ้าง 1-3 วันหรือครั้งต่อสัปดาห์ สม่ าเสมอ 29.02% 58.52% 0.32% 12.13% ตามล าดับ 

ภาวะสุขภาพจากรายงานผลการตรวจสุขภาพที่มีการตรวจครอบคลุมปัจจัยที่ศึกษา จ านวน 822 คน มี
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ อายุ 47.77 ปี น้ าหนัก 66.40 กิโลกรัม ส่วนสูง 162.17 ซม. ดัฃนีมวลกาย (BMI) 25.14 kg/m2 
ระดับน้ าตาลในเลือด (FBS) 94.05 mg/dL ระดับโคเลสเตอรอล (Cholesterol)  218.45 mg/dL (>= 150 
mg/dL) ค่าไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)  137.21 mg/dL ไขมันดี (HDL-C) 58.56 mg/dL ไขมันเลว (LDL-C) 
133.41 mg/dL (>= 130 mg/dL) ความดันโลหิตค่าตัวบน (SBP) 118.30 mm Hg และ และ ค่าตัวล่าง (DBP) 
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74.32 mm Hg บุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีระดับโคเลสเตอรอล และไขมันเลวต่างไปจากเกณฑ์ปกติ อย่างไรก็
ตาม ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังแสดงถึงโอกาสที่ปัจจัยก าหนดสุขภาพต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคลให้แตกต่างไปจากเกณฑ์ปกติด้วย   
 
ตารางท่ี 7 สหสัมพันธ์ของตัวแปรพฤติกรรมกับภาวะสุขภาพ 

เกณฑส์ าหรับ  NCD  NCD NCD NCD NCD NCD 

เกณฑส์ าหรับ MSyn MSyn MSy MSyn   MSy MSy 

 ตัวแปร  สหสัมพันธ์ BMI FBS CHL TG HDL LDL SBP DBP 
BMI Pearson  0.299 0.015 0.24 -0.312 0.002 0.16 0.06 

 Sig. (2-tailed) 
 

0 0.661 0 0 0.942 0 0.05 
  N   881 881 881 881 870 872 872 

AGE Pearson 0.032 0.157 0.099 -0.013 0.007 0.099 0.11 0.052 
อาย ุ Sig. (2-tailed) 0.349 0 0.003 0.702 0.829 0.004 0.001 0.127 
  N 881 882 882 882 882 871 873 873 
TOBACCO Spearman's rho 0.034 0.08 0 0.225 -0.214 -0.027 0.056 0.071 
บุหรี ่ Sig. (2-tailed) 0.317 0.018 0.998 0 0 0.43 0.096 0.035 
  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

ALCOHOL Spearman's rho 0.094 0.065 0.048 0.193 -0.179 0.041 0.088 0.08 
แอลกอฮอล ์ Sig. (2-tailed) 0.005 0.054 0.157 0 0 0.223 0.009 0.018 
  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

EXERCIE Spearman's rho -.102 -0.079 0.014 -0.054 0.048 0.005 0.034 0.082 

ออกก าลังกาย Sig. (2-tailed) 0.002 0.019 0.685 0.11 0.159 0.878 0.314 0.015 
  N 881 882 882 882 882 871 873 873 

 
ข้อเสนอแนะ 

การสร้างแบบประเมินกิจกรรมการออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ รวมไปถึงการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็น
มาตรฐานสามารถน ามาประเมินล าดับเชิงปริมาณที่สามารถอธิบายความแตกต่างของแต่ละระดับได้มากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกก าลังกาย เป็นแบบสอบถาม 20 ข้อ โดยให้คะแนน
ตามระดับกิจกรรม คือ ปฏิบัติเป็นประจ า (5-7 วันต่อสัปดาห์) ให้คะแนน 5 คะแนน เป็นครั้งคราว (1-4 วันต่อ
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สัปดาห์) ให้คะแนน 3 คะแนน ไม่เคยเลย ให้คะแนน 0 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน (ศูนย์อนามัยที่ 4 
สระบุรี, มปท.) การออกแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (Sponsiello-Wang et al., 2017) รวมไปถึงการ
พัฒนาแบบสอบถามพฤติกรรมการดื่มสุรา (Fagbemi, 2011; Johnson, Lee, Vinson, and Seale, 2013) เป็น
ต้น 

การศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนปัจจัยสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคลากร เช่น การออกก าลังกาย มี
การศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลังกายของคนชุมชนในเขตภาษีเจริญ พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและที่พักอาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลัง
กายไม่แตกต่างกัน และทัศนคติต่อการออกก าลังกาย การรับรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย และปัจจัยสนับสนุนการ
ออกก าลังกาย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกก าลังกาย (วราภรณ์ ค ารศ 
และคณะ, 2556) เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือการจัดท าโครงการรณณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป ส าหรับกรอบ
ความคิดในการศึกษาข้ันต่อไปดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดปัจจัยเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพ 

การออก
ก าลังกาย 

ง 

การด่ืม

แอลกอฮอ

การสูบ

บุหร่ี 
... 

BMI 

FBS Chlorestera

l 

HDL, 

LDL 

Blood  

Pressur

 
Others 

Metabolic 

Syndrome 

NCDs 

TG 

... 
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แนวทางการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น ยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่ส่งมาเพ่ือ
พิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เป็นผลงานวิจัย/วิชาการที่เคยได้รับการเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน หรือไม่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของวารสารอ่ืน บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้จะต้องผ่านการ
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 ประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์ เสนอแนวทางแก้ไข 

3. บทวิจารณ์หนังสือ หมายถึง บทความที่วิพากษ์วิจารณ์ เนื้อหาสาระ คุณค่า และคุณูปการของหนังสือ 
บทความ หรือผลงานศิลปะ อาทิ นิทรรศการ ทัศนศิลป์ และการแสดงละครหรือดนตรี โดยใช้หลักวิชาและดุลย
พินิจอันเหมาะสม 

4. บทความปริทัศน์ หมายถึง งานวิชาการที่ประเมินสถานะล่าสุดทางวิชาการ (State of the Art) 
เฉพาะทางที่มีการศึกษาค้นคว้า มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทั้งทางกว้าง และทางลึกอย่างทันสมัย 
โดยให้ข้อพิพากษ์ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อไป 
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การเตรียมต้นฉบับ 
 

ชื่อเรื่อง  ควรสั้นกะทัดรัดได้ใจความ ครอบคลุม ตรงกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา 
  

ชื่อผู้เขียน  พิมพ์ชื่อโดยไม่ใช้ค าย่อ มีสถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลข 
    โทรศัพท ์โดยอ้างอิงเชิงอรรถท้ายหน้าแรก 
 

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

ค าส าคัญ  ควรเลือกค าส าคัญที่เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 3-5 ค า ใช้ตัวอักษร 
    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความที่เป็นภาษาอังกฤษมีเฉพาะค าส าคัญ 
    ภาษาอังกฤษ 
 

บทน า   อธิบายถึงความเป็นมาและความส าคัญที่ท าการศึกษา วิจัย ค้นคว้า  
    ของผู้อื่นที่เก่ียวข้อง วัตถุประสงค์ สมมติฐานและขอบเขตของการวิจัย 
 

เนื้อเรื่อง  กรณีบทความที่เป็นภาษาไทยควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจง่าย 
    กะทัดรัดและชัดเจน การใช้ค าย่อต้องมีค าสมบูรณ์ไว้ในครั้งแรกก่อน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย อธิบายขั้นตอนการวิจัย โดยกล่าวถึงแหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล  
    วิธีการใช้เครื่องมือในการศึกษาหรือการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 

สรุปผลการวิจัย  อธิบายสิ่งที่ได้จากการศึกษา ไม่ควรซ้ ากับการแสดงผล แต่เป็นการสรุป 
    ประเด็น และสาระส าคัญของการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

อภิปรายผล  อธิบายถึงผลที่ได้รับจากการศึกษาหรือการวิจัย ว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม ่
    ควรอ้างถึงทฤษฎี หรือผลการศึกษาของผู้อื่นที่เก่ียวข้องประกอบการอธิบาย 
 

ข้อเสนอแนะ  อธิบายถึงการน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ หรือข้อเสนอแนะ 
    ปัญหาที่พบในการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

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

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

เขียนบทความ และจัดเรียงรายการตามล าดับตัวอักษรชื่อผู้แต่ง ตัวอย่างเช่น 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (พิมพ์ครั้งที่). เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ, ชื่อหนังสือ. (เลขหน้าบทความ).  
 เมืองที่พิมพ์: ส านักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่พิมพ์ (ฉบับที่) เลขหน้าบทความ.  
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. (ปีที่วิจัยส าเร็จ). ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา(ระดับ) ชื่อสาขาวิชา  
 สังกัดของสาขาวิชา ชื่อมหาวิทยาลัย. 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ [วัน เดือน ปี] จาก แหล่งสารสนเทศ. [หรือ URL] 
 
การอ้างอิงในเนื้อหา 
รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) ไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง เช่น (ชนะดา วีระพันธ์, 2555, 55-56) 

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

2.  ผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, เลขหน้า) กรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุไว้ในวงเล็บท้าย 
ข้อความที่อ้างอีก เช่น ธนกฤต  วันต๊ะเมล์ (2554, น.90) ได้ศึกษาถึง...................................... 
Robert E. Hegel (1997, p.14) studied…………………………………… 
กรณีท่ีไม่ปรากฏเลขหน้าให้ลงแค่ชื่อผู้แต่งกับปีท่ีพิมพ์ไว้ในวงเล็บ เช่น  
(ศิริโรจน์ วงศ์กระจ่าง, 2554) 

3.  ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง (เลขหน้า) กรณีมีการระบุปีที่พิมพ์และผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว (ปีที่พิมพ์และผู้แต่ง 
สามารถสลับที่กันได้) ให้ระบุเฉพาะเลขหน้าที่อ้างถึงในวงเล็บเท่านั้นเช่น ในปี 2557 ศุภชัย ยาวะประภาส ได้กล่าว
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ว่า สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ความสามารถที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา จนท าให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคลบรรลุผลเหนือกว่าระดับปกติ (น.9) 

การส่งต้นฉบับ 
1. บทความมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ทั้งนี้รวมรูปภาพ 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 ชื่อบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point ตัวหนา กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  3.2 ชื่อ-สกุลผู้เขียน ทุกท่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 point ตัวหนา ชิดซ้าย 
  3.3 สถานที่ท างาน หน่วยงานที่สังกัด อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ขนาด 12 point อ้างอิงเชิงอรรถ 
  3.4 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสั้นตรงประเด็น และเป็นการสรุปผลงานอย่าง
รัดกุม ครอบคลุมสาระส าคัญของการวิจัย ความยาวไม่เกิน 400 ตัวอักษร 
  3.5 ค าส าคัญ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นการก าหนดสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้เป็นค า
สืบค้นในระบบฐานข้อมูล ไม่ควรยาวมากเกินไป และไม่ควรเกิน 3-5 ค า 
  3.6 บทน า (ความเป็นมา ความส าคัญ และมูลเหตุที่น าไปสู่การวิจัย) 
  3.7 วัตถุประสงค์ (มูลเหตุของการศึกษาวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องท่ีศึกษาวิจัย) 
  3.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นการอ้างอิงแนวคิด ทฤษฎี หรือบทความที่เกี่ยวข้อง หากเป็น
งานวิจัยเฉพาะทางควรมีส่วนนี้ เพ่ืออธิบายข้อมูลพื้นฐานให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 
  3.9 วิธีด าเนินการวิจัย เป็นการอธิบายวิธีการด าเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ควรเสนอรูปแบบและแสดงขั้นตอนอย่ างกระชับและ
ชัดเจน 
  3.10 สรุปผลการวิจัย ควรน าเสนอผลอย่างชัดเจน น่าสนใจ ตรงประเด็น เป็นผลที่ค้นพบ โดย
ล าดับตามหัวข้อที่ศึกษา 
  3.11 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ อภิปรายสิ่งที่ได้จากการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.12 เอกสารอ้างอิง ใช้ระบบนาม-ปี และหน้า (APA Style) ระบุแหล่งอ้างอิงเท่าที่ปรากฏใน
บทความ 

ผู้น าเสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดรูปแบบการจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ 
www.northern.ac.th 

http://www.northern.ac.th/
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หากต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ ฝุายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 
888 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 7488 ต่อ 808 โทรสาร 0 
5551 7481 email : research.northern@gmail.com  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




