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มีพระพลานามัยแข็งแรงตราบชั่วนิรันดร์เทอญ

	 ทุกๆ	 ปี	 สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ฯ	 จะจัดสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์ประจ�าปีขึ้น 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่ความรูง้านวชิาการทางด้านคหกรรมศาสตร์ระหว่างสมาชกิ	ส�าหรับ

ปีพุทธศักราช	 2558	 นี้	 จะจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ	“การเสริมสร้างความเข้มแข็งในงาน

คหกรรมศาสตร์”	 ในวันอังคารที่	 22	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2558	 เวลา	 8.30	 -	 16.00	 น.	 	ณ	 ห้อง

ศาสตราจารย์	ดร.	ประเสริฐ	ณ	นคร	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และเนื่องใน

โอกาสที่สมาคมฯ	 ได้ก่อต้ังมาครบรอบปีท่ี	 60	 จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย	จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวันและเวลาดังกล่าว

	 เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	ในนามของวารสารคหเศรษฐศาสตร์	ขออ�านาจ

คณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธ์	 จงดลบันดาลให้สมาชกิทกุท่านประสบแต่ความสุข	ความเจริญ		

มีสุขภาพแข็งแรงและโชคดีตลอดปี	พุทธศักราช	2559	ที่จะมาถึงนี้นะคะ

	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

  

	 	 (รองศาสตราจารย์	ดร.ปัทมาวดี		เล่ห์มงคล)

	 	 รักษาการนายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์



	 *	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน	ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 **	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	***	 รองศาสตราจารย์	ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การพฒันารายการอาหารกลางวนัเพ่ือส่งเสรมิโภชนาการเดก็วยัเรยีน 
กรณีศึกษา: โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
ธนภร ตันเจริญ*  วันดี ไทยพานิช**  อนุกูล พลศิริ***  จารี ทองต�าลึง***

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ		(1)	พัฒนารายการอาหารกลางวัน

ของโรงเรยีนจนิดาพงศ์	กรงุเทพมหานคร		(2)	ศกึษาคณุค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวันทีพั่ฒนาขึน้  

(3)	ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายการอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้น		(4)	ศึกษาปัญหา

และอปุสรรคในการด�าเนนิงานการจดัรายการอาหารกลางวนั	ประชากรทีศ่กึษาคือ	นกัเรยีนชายและหญงิ 

จ�านวน	 327	คน	ที่ก�าลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	ปีการศึกษา	 2554	 โรงเรียนจินดาพงศ์	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 อุปกรณ์ครัว	 เครื่องบันทึกน�้าหนักอาหาร	แบบส�ารวจความพึงพอใจ	

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์	INMUCAL-Nutrients	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่		ค่าแจกแจง

ความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	ผลการวจิยัพบว่า	ในการพฒันารายการอาหารกลางวนั 

มีรายการอาหารกลางวัน	15	วัน	ได้แก่	อาหารจานเดียว	6	รายการ	อาหารชุด	9	รายการ	ขนมหวาน	 

6	รายการ	ผลไม้	3	รายการ

	 ส�าหรับคุณค่าทางโภชนาการศึกษาเฉพาะเรื่องพลังงานและโปรตีนต่อ	1	ที่เสิร์ฟ	มีพลังงาน

ตั้งแต่	414	กิโลแคลอรี	ถึง	550	กิโลแคลอรี	มีโปรตีนตั้งแต่	11	ถึง	21	กรัม	โดยมีการกระจายพลังงาน

ของคาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	และไขมัน	อยู่ในช่วงที่เหมาะคือ	ร้อยละ	55-66	ร้อยละ	9-17	และ	ร้อยละ	

22-30	ตามล�าดบั	ผลการศึกษาระดบัความพงึพอใจ	พบว่า	นกัเรยีนพึงพอใจรายการอาหารคาวในระดบั

มาก	คือ	ข้าวมันไก่	บะหมี่ไก่แดง	ข้าวสวยแกงเขียวหวานไก่และไข่ต้ม	ข้าวไก่คั่วกระเทียม	ข้าวสวย

ต้มย�าไก่	 และไข่เจียว	 อาหารที่พึงพอใจน้อยและมีอาหารเหลือมากในจาน	 คือ	 ผัดซีอิ๊ว	 ข้าวแกงจืด 

มีความพึงพอใจขนมหวานในระดับปานกลาง	คือ	สาคูเปียกข้าวโพด	กล้วยบวชชี	บวดฟักทอง	และ 

พึงพอใจผลไม้ในระดับมาก	คือ	แตงโม	ในการด�าเนินงานการจัดรายการอาหารกลางวันไม่พบปัญหา

และอุปสรรค	แต่มีปัญหาในการจัดเสิร์ฟบางครั้ง

ค�ำส�ำคัญ :	รายการอาหารกลางวัน	โภชนาการ	เด็กวัยเรียน
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Developing Lunch-Menu Planning for Promoting the Nutrition of 
School-Age Children: A Case Study of Jindapong School, Bangkok 
Metropolis
Thanapron Tanchareon*  Wandee Thaipanich**  Anukool Polsiri***  Jaree Thongtumluing***

ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	experimental	research	were		1)	to	develop	the	lunch	menu	of	
Jindapong	School,	Bangkok		2)	to	study	the	nutritive	values	of	the	developed	lunch	menus		3)	to	study	
the	students'	 satisfaction	 toward	 the	developed	 lunch	menus		4)	 to	 study	problems	and	other	 
possible	issues	of	the	lunch	menu	arrangement	and	preparation.	The	study	groups	were	327	male	
and	female	students	in	4th	-	6th	grade	of	the	2011	academic	year	(B.E.	2554)	of	Jindapong	School.	
The	research	was	conducted	with	kitchen	appliances,	kitchen	scale,	survey	forms	and	computer	
program	called	"INMUCAL-Nutrients".	The	key	statistics	used	for	this	analysis	were	frequency	
values,	percentage,	average	and	standard	deviation.	The	research	results	of	the	developed	15	lunch	
menus	consisting	6	a	la	carte	menus,	9	set	menus,	6	dessert	menus	and	3	fruit	menus	showed	
that	the	nutritive	values	of	energy	and	protein	per	one	serving	contained	414	-	550	kilo	calories	
of	energy	and	11	-	21	grams	of	protein.	Carbohydrate,	protein	and	fat	produced	proper	energy	
level	of	55-66%,	9-17%	and	22-30%,	respectively.	The	students	displayed	high	satisfaction	for	
the	meat	dishes	which	were	chicken	rice,	chicken	noodles	in	red	sauce,	green	curry	chicken	with	
rice	and	boiled	egg,	roasted	chicken	in	garlic	with	rice,	spicy	chicken	soup	with	rice	and	omlette.	
The	less	satisfied	dishes	with	plenty	leftovers	were	fried	noodle	in	soy	sauce	and	soup	with	rice.	
The	students	expressed	moderate	satisfaction	for	desserts	which	were	Tapioca	pearl	pudding	in	
coconut	 milk	 and	 corn,	 banana	 in	 coconut	 milk	 and	 pumpkin	 in	 coconut	 milk.	 However,	 
watermelon	of	fruit	menu	also	received	high	satisfaction.	The	arrangement	and	preparation	of	 
the	set	lunch	menus	found	no	problems	but	small	problem	on	serving	issues.

Keywords :	Lunch-Menu,	Nutrition,	School	Children

 * Master's Degree Student, Program in Home Economics for Community Development, Department of Home Economics, 
	 	 Faculty	of	Education,	Ramkhamhaeng	University.
	 **	 Associate	Professor,	Dr.,	Department	of	Home	Economics,	Faculty	of	Education,	Ramkhamhaeng	University.
	***	 Associate,	Professor,	Department	of	Home	Economics,	Faculty	of	Education,	Ramkhamhaeng	University.
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บทน�ำ
	 อาหารเป็นปัจจัยแรกที่ช ่วยให้ร ่างกาย 

เจรญิเติบโต	โดยเฉพาะกบัเดก็นกัเรยีนเป็นช่วงวัย

อายุระหว่าง	 9-12	 ปี	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลาย

ด้าน	ซึ่งล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของเด็กอย่างมาก	 มีปัญหาการขาดสารอาหาร 

คือ	 ภาวะการขาดโปรตีนและพลังงาน	 ท�าให้ 

เด็กเจริญเติบโตช้า	 เจ็บป่วยบ่อย	 ความสามารถ 

ในการเรียนรู้ด้อย	 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต�่าและ

สมรรถภาพในการท�ากจิกรรมและการเล่นกฬีาต�า่	

ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้กินอาหาร

ในปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะกับความ

ต้องการของร่างกายและการประกอบกิจกรรมใน

มื้อกลางวันควรไดร้ับพลังงาน	1	ใน	3	ของ	1,600	

กิโลแคลอรี	คือ	ประมาณ	530	กิโลแคลอรี	และ

โปรตีน	 9	 กรัม	 (กองโภชนาการ	 กรมอนามัย,	

2546ข,	หน้า	61)

	 การจัดอาหารกลางวันเป็นการยกระดับ

ภาวะโภชนาการให้นักเรียน	 เสริมสร้างนิสัยการ

บริโภคอาหาร	 เป็นสิ่งส�าคัญอันจะน�าไปสู่ภาวะ

โภชนาการที่ดีของนักเรียน	 และจากรายงาน

สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร	พบว่า	 เด็กวัยเรียนได้รับ

สารอาหารไม่เพียงพอกับปริมาณอ้างอิงที่ควร 

ได้รับ	(พัชรินทร์	และคณะ,	2549,	หน้า	19-20	)

	 โรงเรียนจินดาพงศ์ตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิม	

เด็กนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม	 จากการด�าเนินโครงการอาหารกลางวัน

ของโรงเรียน	พบว่า	 รายการอาหารกลางวันที่จัด

ให้เด็กนักเรียนบางรายการให้พลังงานสูง	 แต่

โปรตีน	 ผัก	 และผลไม้	 มีปริมาณต�่ากว ่าท่ี 

กรมอนามัยก�าหนด	 ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้ดูแล

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจินดาพงศ์	

จึงต้องการที่จะพัฒนารายการอาหารกลางวันให้มี

คณุค่าทางโภชนาการเพ่ือส่งเสรมิภาวะโภชนาการ 

ของเด็กนักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

เหมาะสมกับวัย	

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อพัฒนารายการอาหารกลางวันของ

โรงเรียนจินดาพงศ์	

	 2.	 เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของ

อาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้น	

	 3.	 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อรายการอาหารกลางวันที่พัฒนาขึ้น	

	 4.	 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ

ด�าเนินงานจัดรายการอาหารกลางวันในโรงเรียน

วิธีกำรวิจัย
 อุปกรณ์และวิธีกำร

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่

	 1.	 อปุกรณ์งานครวั	ได้แก่	เคร่ืองช่ังน�า้หนกั

ชนดิชัง่น�า้หนกัสงูสดุ	50	กโิลกรมั	เครือ่งชัง่น�า้หนกั 

ชนิดชั่งสูงสุด	1,000	กรัม

	 2.	 แบบบนัทกึน�า้หนกัอาหารก่อนปรงุและ

น�้าหนักอาหารที่ปรุง

	 3.	 แบบบันทึกปริมาณน�้าหนักอาหารก่อน

รับประทานและหลังรับประทาน

	 4.	 แบบส�ารวจความพงึพอใจทีม่ต่ีอรายการ

อาหารที่พัฒนาขึ้น	เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(rating	scale)	5	ระดับ

	 5.	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 INMUCAL-

Nutrients	 (Edit4)	 ของสถาบันวิจัยโภชนาการ	

มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ขั้นตอนกำรวิจัย
	 การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูลมี	5	ขั้นตอนดังนี้

	 1.	 ส�ารวจรายการอาหารเดิมที่โรงเรียนใช้

ปรงุเป็นอาหารกลางวนัให้นกัเรยีนรบัประทานใน

ช่วง	1	 เดือน	 เพื่อค้นหารายการอาหารที่นักเรียน	

ชอบและไม่ชอบรับประทาน	

	 2.	 น� ารายการอาหารที่นั ก เรี ยนชอบ 

รับประทาน	 4	 รายการ	 มาปรับปรุงปริมาณและ

ส่วนประกอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 และจัด

รายการอาหารใหม่เพ่ิมเติมอีก	 11	 รายการ	 ได้

รายการอาหารกลางวนัรวม	15	รายการ	และน�ามา

ค�านวณปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้	 ประเมินคุณค่า

ด้วย	 INMUCAL-Nutrients	 (Edit4)	 จากนั้นจึง

พจิารณา	แก้ไข	ปรบัปรงุร่วมกนักบัแม่ครวัภายใต้

ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

	 3.	 ส่งมอบรายการอาหารและต�ารับอาหาร

ให้แม่ครัวชัง่น�า้หนักส่วนผสมก่อนปรงุและบนัทกึ

ปริมาณอาหารดิบและเครื่องปรุงที่ใช้

	 4.	 สุม่ส�ารวจการบรโิภคของนักเรียนทกุวนั

และทกุรายการ	โดยสุม่นกัเรยีนตามระดบัชัน้ๆ	ละ	

20	คน	จดบนัทกึปรมิาณอาหารก่อนเสร์ิฟและหลงั

การบริโภค	 พร้อมกับศึกษาปัญหาและอุปสรรค

การน�ารายการอาหารไปปฏิบัติจริง	 	 ซึ่งได้แก	่	

ด้านอาคารสถานที่	 ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ	 ด้าน

บุคคลากร/แรงงาน	และงบประมาณ

	 5.	 ส�ารวจความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอ

รายการอาหารกลางวัน

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 วิเคราะห์ข้อมูลชนิดอาหารที่นักเรียน

ชอบรบัประทาน	โดยการแจงแจงความถี	่(Frequency)	

ตามรายการอาหาร

	 2.	 ประเมินคุณค่าทางโภชนาการ	 ของ

รายการอาหารกลางวันต่อ	 1	 ท่ีเสิร์ฟ	 โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 INMUCAL-Nutrients	

(Edit4)

	 3.	 วิ เคราะห ์ข ้อมูลความพึงพอใจที่ม ี

ต่อรายการอาหารกลางวันโดยใช้ค่าเฉล่ีย	 และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และแปลความหมายของ 

ค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	1.00-1.49	พอใจน้อย

ท่ีสุด	 1.50-2.49	 พอใจน้อย	 2.50-3.49	 พอใจ 

ปานกลาง		3.50-4.49	พอใจมาก		4.50-5.00	พอใจ

มากที่สุด

	 4.	 วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและอุปสรรค	

(การน�ารายการอาหารไปปฏบัิติจริง)	โดยน�าข้อมลู

มาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปเป็นความเรียง

ผลวิจัยและวิจำรณ์
	 1.	 ผลการส�ารวจรายการอาหารกลางวันที่

โรงเรียนจัดให้เด็กนักเรียนรับประทาน	 รายการ

อาหารคาว	มี	15	รายการ	ผลไม้/ขนมหวาน	ไม่มี

ในรายการ	ขนมขบเคี้ยว	5	รายการ	ได้แก่		ปีโป้	

เซียงไฮ้เวเฟอร์	 ขนมปังกรอบ	 ไมดี้	 นักเรียน

มากกว่าร้อยละ	50	ชอบรายการอาหาร	4	รายการ

คือ	ข้าวมันไก่	บะหมี่ไก่แดง	ข้าวผัดสามสี	และ

แกงเขียวหวานไก่	 ทั้งนี้เพราะรายการอาหารดัง

กล่าวมีน�้าซุปให้ด้วยเมื่อเวลารับประทานแล้วจะ

รู้สึกคล่องคอมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ผลการพัฒนารายการอาหารกลางวัน

ตามเกณฑ์คณุค่าทางโภชนาการทีก่�าหนด	พบว่ามี

รายการอาหารเดิมที่ชอบ	 4	 รายการ	 จัดรายการ

อาหารใหม่เพิม่เตมิอกี	11	รายการ	ก�าหนดปรมิาณ

สารอาหารหลักเป็นเกณฑ์	 นั่นคือ	 พลังงาน	 530	

Kcal	 โปรตีน	 9	 กรัม	 และการกระจายพลังงาน 

ของสารอาหาร	3	ชนดิ	คอื	คาร์โบไฮเดรต	ร้อยละ 
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55-65	โปรตีน	ร้อยละ	10-15	และไขมันร้อยละ 

25-30	 ตามที่ส�านักงานโครงการอาหารกลางวัน

ก�าหนด	สอดคล้องกบังานวิจยัของ	พรสดุา	(2546)	

พบว่าคุณค่าทางโภชนาการของเมนูอาหารท่ี

ปรับปรุงแล้วนักเรียนได้รับพลังงานรวม	 531	 

กิโลแคลอรี	คาร์โบไฮเดรต	83.16	กรัม	โปรตีน	

13.28	กรัม	และไขมัน	16.42	กรัม	นอกจากนี้ยัง

สอดคล้องกบังานวจิยัของ	รญิและอรพนิท์	(2539)	

พบว่า	 สารอาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียนมี

พลังงานอยู่ในช่วง	 511-537	 กิโลแคลอรี	 และมี

การกระจายตวัพลงังานจากคาร์โบไฮเดรต	โปรตีน

และไขมัน	อยู่ในช่วงร้อยละ	57-62	ร้อยละ	10-14	

และร้อยละ	 26-31	 รูปแบบการจัดรายการอาหาร

กลางวนัแบ่งเป็น	2	แบบ	คอื	จดัเป็นอาหารจานเดยีว 

และจัดอาหารเป็นชุด	 อาหารจานเดียวประเภท 

ข้าว	3	รายการ	ประเภทเส้น	3	รายการ	ประเภท

ต้ม	9	รายการ	ประเภทผดั	5	รายการ	ประเภทอืน่ๆ	 

(ต้ม	ทอด	เจียว)	3	รายการ	ของหวาน	6	รายการ	

ผลไม้	3	รายการ	ได้รายการอาหาร	15	วัน

	 3.	 ผลการน�ารายการอาหารกลางวันท่ี

พัฒนาขึ้นไปปฏิบัติจริง

	 	 3.1	 ก�าหนดปริมาณอาหารที่ตักให  ้

เด็กแต่ละคนเท่ากันคือปริมาณข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว	

2.5	ทัพพี	เนื้อสัตว์	2	ช้อนโต๊ะ	ผัก	1	ทัพพี	ผลไม้	

1	ส่วนตามชนิดของผลไม้

	 	 3.2	 จดบันทึกปริมาณอาหารดิบและ

เครื่องปรุงที่ใช้	 บันทึกน�้าหนักอาหารสุกและ

ก�าหนดปริมาณ	1	ที่เสิร์ฟ	ส�ารวจการยอมรับโดย

บนัทกึอาหารทีเ่หลืออยูใ่นจานของเดก็สุม่ตามสาย

ชั้นละ	 20	 คน	 พบว่าอาหารที่นักเรียนจ�านวน 

ร้อยละ	50	ข้ึนไป	รบัประทานอาหารเหลือในจาน

แยกตามประเภท	อาหารประเภทข้าว	เด็กชั้น	ป.4	

เหลือมาก	กว่า	ป.5	และ	ป.6	 เนื่องจากนักเรียน 

ชั้น	ป.4	มีน�้าหนักตัวน้อยกว่า	จึงมีความต้องการ

อาหารน้อยกว่า	อาหารประเภทผักทั้ง	3	ระดับชั้น

เหลือปริมาณที่ใกล้เคียงกัน	 ยกเว้นผักบุ้งในแกง

เทโพที่พบว่าเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เหลือ

มากกว่า	 ผลไม้และขนมหวาน	 ทั้ง	 3	 ระดับชั้น

เหลอืปริมาณใกล้เคยีงกนั	ส�าหรับอาหารเหลอืมาก	

แยกตามประเภท	อาหารจานเดียวมี	1	รายการ	คือ	

ผัดซีอิ้ว	อาหารชุดมี	2	รายการได้แก่	ข้าวสวย	ต้ม

จดืผักกวางตุง้	-	ไข่เจยีวใส่หอมใหญ่	และข้าวสวย

ต้มจืดกะหล�่าปลี	-	ไก่ผัดพริกแกงใส่ถั่ว	เนื่องจาก

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบกินผักเพราะไม่อร่อย

และมีกล่ินเหม็นเขียว	 สอดคล้องกับค�ากล่าวของ	

อุทุมพรและคณะ	 (2555)	 ว่า	 การส่งเสริมการ

บริโภคผักโดยเริ่มตั้งแต ่ เด็กในวัยเรียนยังมี

อปุสรรคและการเรียนรูท่ี้ไม่เอือ้ต่อการกนิผัก	เช่น	

เด็กไม่ชอบรสชาติขมและเหม็นเขียว	 เมื่อกินผัก

แล้วอาเจียนท�าให้เด็กกลัวทุกครั้งที่ต้องกินผัก	

ประสบการณ์เหล่านี้จึงท�าให้เด็กฝังใจและเป็น

ความกลัวและหวาดระแวงเมื่อถูกชักชวนให้เริ่ม

กินผัก	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สุจิตรา		

(2550)	พบว่า	 อาหารประเภทผักเป็นกลุ่มอาหาร

ที่เหลือทิ้งมากที่สุด	 นอกจากนี้สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	พัชรินทร์	และคณะ	(2549)	พบว่า	เด็ก 

วัยเรียนในกรุงเทพมหานครรับประทานผักและ 

ผลไม้น้อยมาก	 อาหารที่นักเรียนไม่ชอบจะเป็น

อาหารที่มีประโยชน์	 เช่น	 ผัก	 เนื้อสัตว์บางชนิด		

ตับ	 ผลไม้	 ถั่วเมล็ดแห้ง	 นม	 เป็นต้น	 ในขณะที่		

ศิริศักดิ์	 และคณะ	 (2548,	 หน้า	 9-10)	 กล่าว

สอดคล้องกนัว่าอาหารท่ีเดก็ได้รับน้อยเกนิไปนัน้

ได้แก่	 อาหารหมู่	 3	 (ผัก)	 ได้รับปริมาณน้อยสุด	

รองลงมา	ได้แก่	หมู่	 4	 (ผลไม้)	และหมู่	 1	 (ถั่ว

เมลด็แห้ง)	ขนมหวาน	ม	ี5	รายการ	ได้แก่	ถัว่เขียว

ต้มน�้าตาล	 มันเทศแกงบวด	 กล้วยบวชชี	 ถั่วด�า 
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น�้ากะทิ	 และเผือกแกงบวด	 ผลไม้	 มี	 2	 รายการ	

ได้แก่	ฝรั่ง	และกล้วยไข่	อาหารเหลือน้อย	ได้แก่	

อาหารจานเดียว	คือ	บะหมี่ไก่แดง	อาหารชุด	คือ			

ข้าวสวย	แกงเขียวหวาน	-	ไข่ต้ม	ขนมหวาน	คือ	

แกงบวดฟักทอง	 ผลไม้	 คือ	 แตงโม	 เนื่องจาก

นักเรียนส่วนใหญ่ชอบรับประทานบะหมี่ไก่	 

และไข่

	 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน�า

รายการอาหารกลางวันไปปฏิบัติจริงท้ัง	 4	 ด้าน	

ได้แก่	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านอุปกรณ์	 ด้าน

บุคลากร/แรงงาน	 และด้านเวลา	 ไม่พบปัญหา	 

แต่พบปัญหาอื่นคือบางสัปดาห์จ�านวนกล้วยไข ่

มีไม่พอต่อจ�านวนนักเรียนแม่ครัวจึงเปลี่ยนเป็น

สาคูเปียกข้าวโพดแทน

	 4.	 ความพึงพอใจของนักเ รียนท่ีมีต ่อ

รายการอาหารกลางวัน

ตารางที่	1 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรายการอาหารอาหารกลางวัน

N	=	327
รำยกำรอำหำร µ σ ระดับควำมพึงพอใจ

ประเภทอำหำรคำว
ข้าวมันไก่
บะหมี่ไก่แดง
ข้าวสวย	+	แกงเขียวหวานไก่	+	ไข่ต้ม
ข้าวไก่คั่วกระเทียม	 	
ข้าวสวย	+	ต้มย�าไก่	+	ไข่เจียว
ข้าวสวย	+	ไข่พะโล้ไก่	เต้าหู้	+	ผัดกะหล�่าปลีใส่ไก่
ข้าวสวย	+	แกงเทโพ	+	ไข่ต้ม
ผัดซีอิ้ว
ข้าวสวย	+	แกงจืดวุ้นเส้น	+	ผัดกระเพราไก่ใส่ถั่วฝักยาว
ข้าวสวย	+	ต้มข่าไก่	+	ผัดวุ้นเส้นไข่ไก่
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่สับ
ข้าวผัด	3	สี	+	น�้าซุป
ข้าวสวย	+	ต้มจืดกะหล�่าปลีไก่สับ	+	ผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาว
ข้าวสวย	+	ต้มจับฉ่าย	+	ทอดมันปลากราย
ข้าวสวย	+	ต้มจืดกวางตุ้งไก่สับ	+	ไข่เจียว

ประเภทขนมหวำน
สาคูเปียกข้าวโพด
กล้วยบวชชี
บวดฟักทอง
บวดมันเทศ
ถั่วด�าน�้ากะทิ
ถั่วเขียวต้มน�้าตาล
บวดเผือก

4.27
4.14
3.54
3.53
3.26
3.23
3.07
2.99
2.95
2.91
2.90
2.84
2.82
2.81
2.74

3.85
3.40
3.23
2.84
2.83
2.61
2.47

1.17
1.27
1.31
1.41
1.36
1.21
1.28
1.16
1.22
1.32
1.49
1.28
1.83
1.10
1.25

1.21
1.40
1.53
1.52
1.41
1.40
1.46

มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
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	 จากตารางที่	 1	 รายการอาหารประเภท

อาหารคาวที่นักเรียนพึงพอใจมาก	 มี	 4	 รายการ	

คอื	รายการที	่1	ข้าวมันไก่	(̄µ	=	4.27)	และรายการ 

ที	่ 13	 บะหมี่ไก่แดง	 (¯µ	 =	 4.14)	 รายการที่	 15	 

ข้าวสวย	+	แกงเขยีวหวานไก่	+	ไข่ต้ม	(µ	=	3.54)	

และรายการที่	4	ข้าวไก่คั่วกระเทียม	(µ	=	3.23)	

เนื่องจากข้าวมันไก่	 มีรสชาติอร่อย	 มีน�้าซุป	 

ส่วนบะหม่ีไก่แดง	 ชอบน�้าซุป	 และมีเส้นที่นุ่ม	

ส�าหรับแกงเขียวหวาน	 +	 ไข่ต้ม	 รสชาติไม่เผ็ด	 

มีรสหวานมัน	รวมถึงไข่ต้มเป็นอาหารที่นักเรียน

ชอบรับประทาน	 ส่วนข้าวไก่คั่วกระเทียมเป็น

รายการใหม่ที่ทางโรงเรียนไม่เคยจัดให้นักเรียน 

รับประทาน

	 ประเภทขนมหวาน	 รายการขนมหวานท่ี

นักเรียนพึงพอใจมาก	มี	1	รายการ	คือ	สาคูเปียก

ข้าวโพด	เนื่องจากสาคูเปียกข้าวโพด	เป็นรายการ

ใหม่	และมรีสชาตหิวานมนั	ส่วนรายการขนมหวาน 

ทีน่กัเรยีนพึงพอใจน้อย	ม	ี1	รายการ	คอื	แกงบวด

เผือก	(¯µ	=	2.47)

	 ประเภทผลไม้	รายการผลไม้จดัให้ม	ี3	ชนดิ	

ซึ่งเด็กนักเรียนรู้สึกพอใจในระดับมาก	 2	 ชนิด	

เรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ยดังนี	้ แตงโม	 (µ̄	 =	 3.85)	

รองลงมา	คือ	กล้วยไข่	(µ̄	=	3.52)		เนื่องจากเป็น

รายการที่ทางโรงเรียนไม่เคยจัดบริการมาก่อน	

ส่วนรายการผลไม้ที่เด็กนักเรียนรู ้สึกพอใจใน

ระดับปานกลางมี	1	รายการ	คือ	ฝรั่ง	(¯µ	=	3.28)	

	 การวิ เคราะห ์ข ้อมูลในแบบสอบถาม 

ปลายเปิด	จ�านวน	51	ฉบับ	พบข้อเสนอแนะจาก

นกัเรยีนดงันี	้อยากให้เสร์ิฟอาหารขณะทีย่งัร้อนๆ	

อาหารประเภทเส้นอยากให้มเีคร่ืองปรงุรสส�าหรับ

ปรุง	 ให้ลดจ�านวนผักลงและไม่อยากให้มีผักใน

เมนูอาหารกลางวัน	 ส่วนผลไม้และขนมหวาน	

อยากได้ผลไม้ชนิดอืน่เพิม่	เช่น	สบัปะรด	ส�าหรบั

ขนมหวานอยากเปลี่ยนเป็นขนมขบเคี้ยว	 หรือ 

ขนมหวานชนิดอื่น	เช่น	เฉาก๊วย	บัวลอย	เป็นต้น	

และด้านรสชาต	ิอยากให้อาหารมรีสชาตอิร่อยกว่านี้

สรุป
	 1.	 รายการอาหารที่พัฒนาแล้วมีคุณค่า 

ทางโภชนาการเหมาะสมกบัวยั	จ�านวน	15	รายการ	

แบ่งเป็น	2	ประเภท	คอื	อาหารจานเดยีว	6	รายการ	

และอาหารชุด	9	รายการ	ขนมหวาน	6	รายการ	

หรือผลไม้	3	รายการ	

	 2.	 คณุค่าทางโภชนาการของอาหารกลางวนั 

ต่อ	 1	 ที่เสิร์ฟมีปริมาณโปรตีน	 11-21	 กรัม	 มี

พลังงาน	 414-550	 กิโลแคลอรี	 มีการกระจาย

พลังงานอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

	 3.	 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ม ี

ต่อรายการอาหารกลางวนัท่ีพัฒนาข้ึนนัน้นกัเรยีน 

พึงพอใจ	อาหารคาวในระดบัมาก	ม	ี4	รายการ	คือ	

ข้าวมนัไก่	บะหมีไ่ก่แดง	แกงเขียวไก่	+	ไข่ต้ม	และ 

ข้าวไก่คัว่กระเทยีม	พอใจอาหารหวานในระดบัมาก 

ตารางที่	1 (ต่อ)

รำยกำรอำหำร µ σ ระดับควำมพึงพอใจ

ประเภทผลไม้
แตงโม
กล้วยไข่
ฝรั่ง

3.85
3.52
3.28

1.23
1.36
1.36

มาก
มาก

ปานกลาง
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คือ	 สาคูเปียกข้าวโพด	 พอใจผลไม้ในระดับมาก

คือ	 แตงโม	 กล้วยไข่	 ส�าหรับ	 ฝรั่ง	 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง

	 4.	 ในการด�าเนินงานจัดท�าอาหารกลางวัน

ด้านสถานที่	 ด้านอุปกรณ์	 ด้านบุคลากร/แรงงาน	

และด้านเวลาไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ

ด�าเนินงาน	แต่พบปัญหา	การขาดวัตถุดิบซึ่งเป็น

อาหารสดบางชนดิในรายการทีก่�าหนด	ซึง่แม่ครัว

ไม่สามารถจัดซื้อในปริมาณที่มากเพียงพอกับ

จ�านวนนักเรียนท่ีบริโภคได้	 จึงต้องเปล่ียนแปลง

รายการอย่างกะทันหัน

ข้อเสนอแนะ
	 ควรเลือกใช้ผักในการประกอบอาหารท่ีไม่

แขง็และมรีสขมแต่มสีสีนั	เช่น	แครอท	กะหล�า่ปลี 

ผักกาดขาว	 และควรหั่นให้มีขนาดเล็ก	 ควรปรุง

ให้มีเนื้อสัมผัสที่นิ่มเพื่อสะดวกในการเคี้ยว

	 อาหารท่ีเสิร์ฟร้อน	 เช่น	 น�้าซุป	 ก๋วยเตี๋ยว	

ควรเสิร์ฟขณะที่ยังร้อนหรืออุ่นอยู่	 และอาจารย์

ควรให้ความรูเ้รือ่งประโยชน์ของอาหารในมือ้นัน้

แก่นักเรยีนเพ่ือจงูใจให้นกัเรียนรบัประทานอาหาร

จนหมดจาน
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เปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
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นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่	 1-4	 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	จ�านวน	321	คน	จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นปี	(Stratified	random	sampling)	สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และการทดสอบสมมตฐิาน

ใช้สถิต	ิt-test	และการวเิคราะห์ความแปรปรวน	(ANOVA)	ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู	่โดยวิธีการ

ของ	 LSD	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับด	ี 

( 	 =	 3.96)	 โดยล�าดับที่	 1	 คือ	 ปัจจัยหล่อเลี้ยง	 ( 	 =	 4.10)	 ล�าดับท่ี	 2	 ปัจจัยสนับสนุน 

( 	=	4.08)		ล�าดับที่	3	ปัจจัยแรงผลักดัน	และปัจจัยเหนี่ยวรั้ง	( 	=	3.84)	สถานภาพส่วนบุคคล	คือ	

เพศ	ลักษณะการพักอาศัย	และอาชีพของผู้ปกครองของนักศึกษาที่ต่างกัน	มีระดับพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมไม่แตกต่างกนั	ขณะทีร่ะดบัชัน้	และผลการเรยีนต่างกนั	มรีะดับพฤตกิรรมคณุธรรมจริยธรรม

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05
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Moral Education of Students in Faculty of Home Economics Technology  
Under Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
Darunee Owajariyapitak*  Siraporn Chavalekyangkul**  Punnee Visitwongsagorn**

ABSTRACT

 The	objectives	of	this	research	were	to	study	about	level	of	virtue	and	ethics	and	to	compare	

virtue	and	ethics	of	students,	Faculty	of	Home	Economics	Technology,	Rajamangala	University	

of	Technology	Phra	Nakhon,	categorizing	according	to	personal	factors.	The	sample	group	used	in	

this	research	comprised	321	students	of	Faculty	of	Home	Economics	Technology,	Rajamangala	

University	of	Technology	Phra	Nakhon.	The	research	took	samples	by	using	stratified	random	

sampling.	Statistics	used	in	data	analysis	included	frequency,	percentage,	mean,	standard	deviation	

and	in	testing	of	hypothesis,	using	t-test	statistics	and	ANOVA	to	analyze	variance,	testing	difference	

in	pair	by	LSD	methods.	The	research	result	found	that	level	of	behavior	in	virtue	and	ethics	of	

students	of	Faculty	of	Home	Economics	Technology,	Rajamangala	University	of	Technology	Phra	

Nakhon,	in	the	overview,	the	behavior	was	in	good	level	(	 	=	3.96).	And	all	of	the	factors	were	

in	high	level	consist	of	nourish	factors,	supporting	factors		and	both	pressure	and	restrain	factors,	

having	mean	4.01,4.08	and	3.84	respectively.	For	personal	factors	:	genders,	disparity	in	residence	

and	varieties	of	parents’	occupation	had	no	relation	to	the	ethics	behavior.	While	diversity	of	

students	class	and	their	school	record	both	had	statistical	significant	difference	at	the	level	of	0.05.

Keywords :	Moral,	Ethics,	Behavior,	Students	
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บทน�ำ
	 การส่งเสริมพัฒนาให้คนไทยมีคุณธรรม

จริยธรรม	และวัฒนธรรมที่ดีงามในการด�ารงชีวิต

เป็นสิ่งจ�าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาสังคมไทย 

ให้มัน่คง	พอเพียง	และยัง่ยนื	ทีผ่่านมาในส่วนของ

แวดวงการศึกษาได้เผชิญกับเร่ืองราวที่มีผล 

กระทบต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน	 ดังข่าวสารที่

ปรากฎอยู่เนืองๆ	ในสื่อมวลชน		แสดงให้เห็นถึง

ข้อมูลที่น่าเป็นห่วงของเด็กและเยาวชนไทย	 เช่น	

ปัญหาเด็กติดเกมส์	 ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

และการพนัน	 ปัญหาการใช้จ่ายเงินที่ เกินตัว 

โดยขาดการไตร่ตรอง	 ปัญหาความประพฤต ิ

ที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 การใช้ค�าพูด	 การแต่งกาย 

รวมถึงพฤติกรรมความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศ 

(อารยา,	2554	)

	 ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นของ

เยาวชน	ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปัญหาระดับชาติ

ทีต้่องได้รบัการเอาใจใส่	และพฒันา	ซึง่มแีนวทาง

การพัฒนาอย่างชัดเจนในแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบบัปรับปรงุ	(พ.ศ.	2552-2559)	วตัถปุระสงค์ที	่1 

พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพื่อเป็นฐาน

หลักของการพัฒนา	แนวนโยบายข้อ	1.2	ปลูกฝัง

และเสริมสร้างให้ผู ้เรียนมีศีลธรรม	 คุณธรรม	

จรยิธรรม	ค่านยิม	มจีติส�านกึ	และมคีวามภมูใิจใน

ความเป็นคนไทย	 มีระเบียบวินัย	 มีจิตสาธารณะ	

ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม	 และยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

ทรงเป็นประมุข	และรงัเกยีจการทจุรติ	ต่อต้านการ

ซือ้สทิธิข์ายเสยีง	วตัถปุระสงค์ที	่2	สร้างสังคมไทย 

เป็นสังคมคุณธรรม	 ภูมิปัญญา	 และการเรียนรู้		

แนวนโยบายข้อ	 2.1	 ส่งเสริมการจัดการศึกษา	

อบรม	และเรยีนรูข้องสถาบนัศาสนา	และสถาบนั

ทางสังคม	 ทั้งการศึกษาในระบบ	 การศึกษานอก

ระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 และข้อ	 2.2 

ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา	 และการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์	ศิลปะ	วัฒนธรรม	พลศึกษา	

กีฬา	 เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต	

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2553)

	 สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันแห่งท่ีสองใน

การอบรมขัดเกลาสมาชิกในสังคมต่อจากสถาบัน

ครอบครวั	เป็นแหล่งท่ีให้ท้ังความรู้	ความคิด	และ

วิชาการต่างๆ	อีกทั้งเป็นแหล่งพัฒนาผู้เรียน	ด้าน

สติปัญญา	 รวมทั้งสร้างผู ้เรียนให้เป็นคนดีมี

คุณธรรมจริยธรรม	 ด้วยการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในกจิกรรมการเรียนการสอนในรายวชิา

ต่างๆ	 เช่น	 รายวิชาการประกอบธุรกิจขนาดย่อม	

ในกิจกรรมการวิเคราะห์กรณีศึกษา	 การให้ความ

ส�าคัญในเรื่องวินัยของนักศึกษาโดยเฉพาะด้าน

เวลาจากการเข้าชัน้เรยีน	การส่งงาน	และการสอด

แทรกคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 

รวมท้ังการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมนอกเหนือ

จากการเรียนการสอน	 เช่น	 กิจกรรมการบ�าเพ็ญ

ประโยชน์

	 จากปัญหาและความส�าคัญที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น	ผู้วิจัยในฐานะของบุคลากรทางการศึกษา	

เห็นความส�าคัญของการบ่มเพาะหล่อหลอม

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา	 โดยมีจุดเริ่มต้น

จากการศึกษาวิจัยคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 

เพ่ือให้รับรูร้ะดบัคณุธรรมจริยธรรมของนกัศกึษา

ในปัจจุบัน	 เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการออกแบบ	

และสร้างกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ต่อไปในอนาคต	 ท้ังนี้เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้อยู่ 

ในสังคมอย่างมีความสุข	 เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	

และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
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วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรม

จริ ยธรรมของนัก ศึกษา	 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรม

จริ ยธรรมของนัก ศึกษา	 คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

พระนครจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล

วิธีกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยเชิงบรรยาย 

(Descriptive	Research)	ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั	

คือ	 นักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ชั้นปีที่ 	 1-4 

ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2556		คณะเทคโนโลยี

คหกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

พระนคร	จ�านวน	1,622	คน	ได้ขนาดกลุม่ตัวอย่าง	

คือ	 321	 คน	 สุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบแบ่งชั้นป ี

ตามสัดส่วน	(Stratified	random	sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิจยั	ได้แก่	แบบสอบถาม 

(Questionnaire)	จ�านวน	3	ตอน	ดังนี้

	 ตอนที่	 1	 ข้อค�าถามสถานภาพส่วนบุคคล

ของนักศึกษา	ได้แก่	เพศ	ระดับชั้น	ผลการศึกษา	

(ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม)	 ลักษณะการพักอาศัย	

และอาชีพของผู้ปกครอง

	 ตอนที่	 2	 ข้อค�าถามพฤติกรรมคุณธรรม

จรยิธรรมของนกัศกึษา	จากแนวคดิคณุธรรมหลัก

ที่จ�าเป็นส�าหรับคนไทย	 10	 ประการในงานวิจัย

ของสถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครวั	มหาวทิยาลยัมหดิล	(2552)	โดยจดัแบ่ง

ชุดคุณธรรม	ออกเป็น	4	ชุด	ดังนี้		1)	ปัจจัยแรง

ผลักดัน	ได้แก่	 ความมีวินัย	ความอดทนอดกลั้น	

และความขยันหม่ันเพียร	 2)	 ปัจจัยหล่อเล้ียง		

ได้แก่		ความซ่ือสัตย์ซือ่ตรง	และความรบัผิดชอบ		

3)	 ปัจจัยเหนี่ยวรั้ง	 ได้แก่	 ความมีสติ	 และความ 

พอเพียง		4)	ปัจจัยสนับสนุน	ได้แก่	ความเมตตา

กรุณา	 ความกตัญญูกตเวที	 และความเสียสละ 

และผูว้จิยัได้ปรบัปรงุข้อค�าถามจากแบบสอบถาม 

งานวิจัยของสุคนธา	(2554)	ให้เหมาะสมกับกลุ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการศึกษา	 โดยข้อค�าถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	5	ระดับ

	 ตอนที่	3	ข้อค�าถามปลายเปิด	เพื่อรวบรวม

ความคิดเห็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักศึกษา

 กำรทดสอบเครื่องมือ

	 1.	 ก่อนการรวบรวมข้อมูล	 มีการทดสอบ

ความถูกต้องของเครื่องมือ	 (Validity)	 โดยผู้วิจัย

ได้น�าแบบสอบถามให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 3	 ท่าน 

ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ

เนื้อหา	(Content	Validity)

	 2.	 น�าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ 

(try	 out)	 โดยทดลองใช ้กับนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	 30	 คน	 เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การหาค่าเครื่องมือ	reliability	ของแบบสอบถาม	

ใช้ค่า	 Cronbach's	Alpha	 ได้ค่า	 reliability	 ของ

แบบสอบถาม	 0.93	 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามนี้มี

ความเชื่อมั่นสามารถน�าไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป

 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป	ดังนี้

	 1.	 ข ้ อมูลสถานภาพส ่วนบุคคลของ

นักศึกษา	สถิติที่ใช้	คือ	ค่าร้อยละ

	 2.	 ข้อมลูพฤตกิรรมคุณธรรมจรยิธรรมของ
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นักศึกษา	 สถิติท่ีใช้	 คือ	 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 และ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ 

แบ่งเป็น	5	ระดบั	ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย	ดงันี้

	 	 คะแนนเฉล่ีย	 4.51	 -	 5.00	 หมายถึง 

มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ในระดับดีมาก

	 	 คะแนนเฉล่ีย	 3.51	 -	 4.50	 หมายถึง 

มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ในระดับดี

	 	 คะแนนเฉล่ีย	 2.51	 -	 3.50	 หมายถึง 

มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ในระดับดีปานกลาง

	 	 คะแนนเฉล่ีย	 1.51	 -	 2.50	 หมายถึง 

มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ในระดับดีน้อย

	 	 คะแนนเฉล่ีย	 1.00	 -	 1.50	 หมายถึง 

มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ในระดับดีน้อยที่สุด

	 3.	 เปรี ยบ เที ยบพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาโดยรวมจ�าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล	 ใช้สถิติ	 t-test	 และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน	ANOVA	ทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่	โดยวิธีการของ	LSD		

	 4.	 ข้อมูลความคิดเห็นด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมของนักศึกษา	 วิเคราะห์และน�าเสนอ

ข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลวิจัยและวิจำรณ์
 ข้อมูลส่วนบุคคล

	 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงร้อยละ	76.95	เพศชาย	ร้อยละ	23.05	

อยู่ระดับชั้นปีที่	1	ร้อยละ	28.97	ชั้นปีที่	2	ร้อยละ	

20.25	 ชั้นปีที่	 3	 ร้อยละ	 26.79	 และชั้นปีที่	 4 

ร้อยละ	23.99	มรีะดบัผลการเรยีน	ตัง้แต่	2.51	-	3.00 

ร้อยละ	44.24	ตั้งแต่	3.01	-	3.30	ร้อยละ	27.72	

ตั้งแต่	2.01	-	2.50	ร้อยละ	14.02	พักอาศัยอยู่กับ

ครอบครัว	ร้อยละ	55.45	อยู่หอพัก	ร้อยละ	43.30	

อยู่กับญาต	ิร้อยละ	1.25		ผู้ปกครองประกอบอาชีพ	

ธุรกิจส่วนตัว	ร้อยละ	34.89	รับจ้าง	ร้อยละ	32.40	

ข้าราชการร้อยละ	16.82	และพนกังานรฐัวสิาหกจิ

ร้อยละ	4.67

ระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม

ตารางที่	1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็น 
 ปัจจัยแรงผลักดันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จ�าแนกรายข้อ

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
n	=	321

แปลค่ำ อันดับ
S.D.

1.	แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 4.03 0.82 ดี 5

2.	รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวในห้องเรียนขณะอาจารย์สอน 3.25 1.02 ดีปานกลาง 9

3.	เข้าแถวซื้ออาหารหรือขนม 4.11 0.94 ดี 3

4.	อดทนต่อการท�างานเพื่อให้งานส�าเร็จแม้ต้องใช้ความพยายาม
			อย่างมาก

4.19 0.67 ดี 2

5.	ไม่ออกจากห้อง	เรียนจนกว่าจะหมดชั่วโมงเรียนแม้จะกระหายน�้า 3.52 0.90 ดี 7

6.	ตื่นนอนตรงตามเวลาถึงแม้จะอดนอน 3.82 0.90 ดี 6
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	 จากตารางที่	 1	 พบว่า	 ปัจจัยแรงผลักดัน 

อยู่ในระดับดี	 ( 	=	3.84)	โดย	อันดับ	1	ได้แก่	

การเข้าเรยีนสม�า่เสมอ	จะขาดเรยีนเมือ่มเีหตจุ�าเป็น	

	 จากตารางที่	2	พบว่า	ปัจจัยหล่อเลี้ยงอยู่ใน

ระดบัด	ี( 	=	4.10)	โดยอนัดบั	1	ได้แก่	น�าสิง่ของ

ที่เก็บได้ส่งคืนเจ้าของ	 ( 	 =	 4.40)	 และอันดับ

ตารางที่	2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
 ที่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จ�าแนกรายข้อ

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
n	=	321

แปลค่ำ อันดับ
S.D.

1.	น�าสิ่งของที่เก็บได้ส่งคืนเจ้าของ 4.40 0.71 ดี 1

2.	คืนให้เจ้าของร้านเมื่อไปซื้อของหากได้เงินทอนเกิน 4.38 0.72 ดี 2

3.	ไม่เคยพูดโกหกถึงแม้จะมีความจ�าเป็น 3.41 0.87 ดีปานกลาง 6

4.	ท�างานส่งตรงตามก�าหนดเวลา 3.98 0.76 ดี 5

5.	เมื่อได้รับมอบหมายให้ท�าการสิ่งใดจะด�าเนินการตามที่ได้รับ
			มอบหมายอย่างดีที่สุด

4.15 0.70 ดี 4

6.	แสดงความรับผิดชอบเมื่อท�าทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย 4.28 0.68 ดี 3

รวม 4.10 0.50 ดี

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
n	=	321

แปลค่ำ อันดับ
S.D.

7.	เข้าเรียนสม�่าเสมอ	จะขาดเรียนเมื่อมีเหตุจ�าเป็น 4.28 0.77 ดี 1

8.	อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเป็นประจ�า 3.29 0.85 ดีปานกลาง 8

9.	ท�างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก�าหนด 4.06 0.73 ดี 4

รวม 3.84 0.46 ดี

ตารางที่	1 (ต่อ)

( 	=	4.28)	และอนัดบัสดุทา้ย	ได้แก	่รบัประทาน

อาหาร	หรอืของขบเคีย้วในห้องเรยีนขณะอาจารย์

สอน	( 	=	3.25)

สุดท้าย	 ได้แก่	 ไม่เคยพูดโกหกถึงแม้จะมีความ

จ�าเป็น	( 	=	3.41)
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ตารางที่	3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
 ที่เป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จ�าแนกรายข้อ

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
n	=	321

แปลค่ำ อันดับ
S.D.

1.	ใช้เหตุผลในการด�าเนินชีวิตมากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึก 3.93 0.74 ดี 4

2.	ก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 3.94 0.71 ดี 3

3.	บ่อยครั้งที่แสดงอาการโมโหและระบายใส่คนรอบข้าง 3.06 1.10 ดีปานกลาง 5

4.	ใช้สิ่งของที่ซื้อมาอย่างคุ้มค่า 3.99 0.84 ดี 2

5.	ไม่รังเกียจที่จะใช้สิ่งของต่อจากญาติพี่น้อง	หรือคนในครอบครัว			
			ถ้าสิ่งนั้นยังอยู่ในสภาพที่ดี

4.16 0.82 ดี 1

6.	คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเสมอเมื่อจะตัดสินใจใช้เงิน 3.93 0.81 ดี 4

รวม 3.84 0.49 ดี

ตารางที่	4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 
 ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จ�าแนกรายข้อ

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
n	=	321

แปลค่ำ อันดับ
S.D.

1.	อธิบายบทเรียนเมื่อเพื่อนไม่เข้าใจด้วยความเต็มใจ 3.99 0.78 ดี 7

2.	ดูแลเพื่อนเมื่อเพื่อนเจ็บป่วย	ไม่สบาย 4.02 0.74 ดี 6

3.	ไม่เคยรังแก	หรือท�าร้ายสัตว์ 3.81 0.98 ดี 9

4.	ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้บิดา	มารดาภูมิใจ 4.31 0.74 ดี 2

5.	ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อลดภาระของครอบครัว 4.05 0.79 ดี 5

6.	ดูแลบิดา	มารดาเมื่อเจ็บป่วย 4.39 0.75 ดี 1

7.	ไม่เคยน�าของส่วน	รวมมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 3.97 1.06 ดี 8

8.	เต็มใจช่วยกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 4.08 0.80 ดี 4

9.	แสดงความช่วยเหลือสังคมและชุมชนเมื่อมีโอกาส 4.09 0.78 ดี 3

รวม 4.08 0.55 ดี

	 จากตารางที่	3	พบว่า	ปัจจัยเหนี่ยวรั้งอยู่ใน

ระดบัด	ี( 	=	3.84)	โดยอันดบั	1	ได้แก่	ไม่รงัเกียจ

ที่จะใช้สิ่งของต่อจากญาติพี่น้อง	 หรือคนใน

ครอบครัว	ถ้าส่ิงนัน้ยงัอยูใ่นสภาพท่ีด	ี( 	=	4.16)	

และอันดับสุดท้าย	ได้แก่	บ่อยครั้งที่แสดงอาการ

โมโหและระบายใส่คนรอบข้าง	( 	=	3.06)
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ตารางที่	5 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ในภาพรวม 
 ของปัจจัยทั้ง 4 ด้าน

ปัจจัยคุณธรรมจริยธรรม S.D. แปลค่ำ อันดับ

ปัจจัยแรงผลักดัน 3.84 0.46 ดี 3

ปัจจัยหล่อเลี้ยง 4.10 0.50 ดี 1

ปัจจัยเหนี่ยวรั้ง 3.84 0.49 ดี 3

ปัจจัยสนับสนุน 4.08 0.55 ดี 2

รวม 3.96 0.50 ดี

	 จากตารางที่	 5	 พบว่า	 ระดับพฤติกรรม

คณุธรรมจรยิธรรมตามปัจจยัท้ัง	4	ด้าน	โดยรวมอยู่	

ในระดบัด	ีตามล�าดบัดงัต่อไปนี	้อนัดบัท่ี	1	ปัจจยั 

	 จากตารางที่	 4	 พบว่า	 ปัจจัยสนับสนุน 

อยู่ในระดบัดมีาก	( 	=	4.08)	โดย	อนัดบั	1	ได้แก่	

ดูแลบิดา	มารดา	 เมื่อเจ็บป่วย	 ( 	=	4.39)	และ

หล่อเลี้ยง	( 	=	4.10)	อันดับที่	2	ปัจจัยสนับสนุน	

( 	=	4.08)	อนัดบัท่ี	3	ปัจจยัแรงผลกัดนั	( 	=	3.84)  

และด้านปัจจัยเหนี่ยวรั้ง	( 	=	3.84)

อันดับสุดท้าย	ได้แก่	ไม่เคยรังแกหรือท�าร้ายสัตว์ 

( 	=	3.81)

กำรทดสอบสมมติฐำน

ตารางที่	6 แสดงคา่สถติิเปรยีบเทยีบผลรวมความแตกตา่งระดบัพฤตกิรรมคณุธรรมจรยิธรรมตามสถานภาพ 
 ส่วนบุคคล

สถำนภำพส่วนบุคคล S.D.

เพศ

ชาย

หญิง

3.92

3.98

0.42

0.41

ระดับชั้น

ชั้นปีที่	1

ชั้นปีที่	2

ชั้นปีที่	3

ชั้นปีที่	4

4.05a

4.03a

3.88b

3.90ab

0.40

0.35

0.41

0.46
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	 จากตารางที่	 6	 พบว่า	 ผลการทดสอบ

สมมติฐานสถานภาพส่วนบุคคล	 ระดับชั้น	 และ

ผลการเรียนของนักศึกษา	 มีผลต่อพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่	 0.05	 โดย	 สถานภาพส่วนบุคคล 

ระดับชั้น	 พบว่า	 นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 มีระดับ

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่านักศึกษา 

ชั้นปีที่	3	และ	ชั้นปีที่	4		และนักศึกษาชั้นปีที่	2	

มีระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่า

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 สถานภาพส่วนบุคคล	 ผล 

การเรียน	 พบว่า	 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน

ตั้งแต่	 3.51	 ขึ้นไป	 มีระดับพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมสูงกว่านักศึกษาทุกกลุ่ม

	 สมมติฐานข้อ	 1	 พบว่า	 นักศึกษาที่มีเพศ 

ต่างกันมีระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมไม่

แตกต่างกัน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	สภาพสังคมใน

ปัจจบัุน	เพศหญงิ	เพศชาย	มสิีทธเิสรีภาพ	มคีวาม

เท่าเทียมกันในการศึกษา	สังคม	อีกทั้งการที่บิดา

มารดาในปัจจุบันได้เลี้ยงดูและอบรมบุตรชาย	

หญิง	 มิได้แตกต่างกัน	 ดังน้ัน	 จึงท�าให้การใช้

เหตผุล	และการปฏบัิตตินไม่แตกต่างกนั	ส่งผลให้

ระดบัคุณธรรมและจริยธรรมของเพศหญิงและชาย

ไม่แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จิราพรและวินัย	 (2553)	 ผลการวิจัย	 พบว่า	

นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีพฤติกรรมทาง

จริยธรรมไม่แตกต่างกัน

	 สมมติฐานข้อ	2		พบว่า	นักศึกษาที่ศึกษา

ในระดับชั้นต่างกันมีระดับพฤติกรรมคุณธรรม

สถำนภำพส่วนบุคคล S.D.

ผลกำรเรียน
ตั้งแต่		2.01	-	2.50
ตั้งแต่		2.51	-	3.00
ตั้งแต่		3.01	-	3.50
ตั้งแต่		3.51		ขึ้นไป

3.85a

3.95a

3.96a

4.12b

0.43
0.39
0.41
0.46

ลักษณะกำรพักอำศัย
อยู่กับครอบครัว
อยู่หอพัก
อยู่กับญาติ

3.96
3.97
3.90

0.42
0.41
0.31

อำชีพของผู้ปกครอง
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
เกษตรกร

3.88
4.12
3.98
3.97
3.95

0.44
0.24
0.48
0.38
0.31

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรยกก�าลังต่างกันในแนวตั้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่	6 (ต่อ)
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จริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากเมือ่พจิารณาหลกัสตูรทีใ่ช้ใน

การจัดการเรียนการสอนพบว่า	 แผนการเรียนใน

ระดับชั้นปีท่ี	 1	 และ	 2	 มีรายวิชาที่สอดแทรก 

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม	 เช่น	 วิชาปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 รวมถึงคณะได้จัดกิจกรรมใน

การพัฒนาคุณธรรม	เช่น	ชัน้ปีที	่1	โครงการอบรม

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ		ชั้นปีที่	2	โครงการ

ปลูกจิตส�านึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 ตามนโยบาย	 (3D)	 ขณะที่แผนการ

จัดการเรียนการสอน	ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่	3	ขึ้นไป	

มุ่งเน้นการศึกษาในรายวิชาชีพเฉพาะ	 โดยไม่มี

รายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดเชิงจริยธรรม

อย่างชัดเจน	 และกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่	 3	

และ	4	มุ่งเน้นการเข้าสู่โลกอาชีพ	เช่น	ชั้นปีที่	3	

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทย

ด้านคหกรรมศาสตร์	 ชั้นปีที่	 4	 โครงการนัดพบ

สถานประกอบการ	เป็นต้น	กรณีนกัศึกษาชัน้ปีท่ี	2 

มีระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมแตกต่าง 

จากชั้นปีที่	3	แต่ไม่แตกต่างจากชั้นปีที่	4	คงเนื่อง

มาจากนักศึกษาชั้นปีที่	3	ทั้งภาคเรียนที่	1	และ	2	

จะเน้นวิชาชีพเฉพาะสาขา	 ขณะที่นักศึกษาชั้น 

ปีที	่4	ในภาคเรยีนที	่1	จะต้องออกฝึกสหกจิศึกษา

จึงอาจท�าให้เกิดการเรียนรู้วินัย	 การวางตัว	 และ

บรรทัดฐานที่พึงปฎิบัติจึงส่งผลให้นักศึกษาชั้น 

ปีที	่4	มรีะดับพฤตกิรรมคณุธรรมจรยิธรรมสงูกว่า	

นักศึกษาชั้นปีที่	 3	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ทรงสิริ	(2553)	ผลการวิจัย	พบว่า	ชั้นปี	มีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรมความ

ซื่อสัตย์ในการเรียน

	 สมมติฐานข ้อ	 3	 พบว ่านักศึกษาที่ม ี

ผลการเรียนต่างกันมีระดับพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากเมื่อพิจารณาปัจจัยคุณธรรม

จรยิธรรมทัง้	4	ด้านล้วนมส่ีวนส�าคญัและสมัพนัธ์

กับความส�าเร็จและผลการเรียน	 โดยนักศึกษาท่ี 

มีผลการเรียนดี	 จะต้องมีวินัย	 มีความอดทน 

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	 ส่งงานตรง

ต่อเวลา	และมสีต	ิอนัน�าไปสูก่ารวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ 

ได้อย่างตรงประเด็น	ซึ่งปัจจัยคุณธรรมจริยธรรม

ทั้ง	 4	 ด้าน	 จึงเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมคุณธรรม

จรยิธรรมทีด่มีผีลการเรยีนทีด่ไีปด้วย	ซึง่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของทรงสริ	ิ (2553)	 เกรดเฉลีย่	 สะสม 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขาดคุณธรรม

ความซื่อสัตย์ในการเรียน

	 สมมตฐิานข้อ	4	พบว่านกัศกึษา	ท่ีมลีกัษณะ

การพักอาศัยต่างกันมีระดับพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมไม่แตกต่างกัน	 อาจเนื่องมาจากสภาพ

สังคม	 เศรษฐกิจ	 การหาเล้ียงครอบครัว	 ท�าให ้

เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรมิได้แตกต่างกัน	

และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

แม้ว ่านักศึกษาจะมิได้พักอาศัยกับครอบครัว 

ผู้ปกครองก็สามารถติดต่อสื่อสาร	 ก�ากับติดตาม

และอบรมสั่งสอนได้โดยสะดวก	ลักษณะการพัก

อาศยัจงึมไิด้เป็นข้อจ�ากดัในการอบรมส่ังสอนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	มนตรี	(2542)	ผลการวิจัยพบว่า	ลักษณะการ

พักอาศัยของนักศึกษาที่แตกต่างกัน	 ส่งผลต่อ

ระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา

ไม่แตกต่างกัน

	 สมมตฐิานข้อ	5	พบว่า	นกัศกึษาท่ีผู้ปกครอง 

อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 

ไม่แตกต่างกัน	 อาจเนื่องมาจาก	 สภาพเศรษฐกิจ	

สังคม	 และการจราจรในกรุงเทพมหานคร 

ผู ้ปกครองจะต้องเดินทางออกจากบ้านแต่เช้า 
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และกลับบ้านค�่า	 และนักศึกษาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ 

อยู่ในสถานศกึษา	เม่ือกลับถึงบ้านมีภาระการเรยีน

ที่ต ้องท�าจึงท�าให ้โอกาสในการพบเจอของ 

ผู้ปกครองในแต่ละอาชีพไม่แตกต่างกัน	ส่งผลให้

นักศึกษาที่มีผู ้ปกครองประกอบอาชีพต่างกัน 

มีพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมไม่แตกต่างกัน 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ศิณาภรณ์	 (2552)	

พบว่า	อาชีพของผูป้กครองทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อ

ระดับประพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของ

นักศึกษาไม่แตกต่างกัน

ข้อคิดเห็นด้ำนคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษำ

	 จากแบบสอบถาม	พบว่า	นกัศกึษาให้ความ

ส�าคัญกับคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีวินัย	 เช่น	

การตรงต่อเวลา	โดยให้ความคิดเห็นว่าการมีวินัย

และตรงต่อเวลาจะช่วยในการรักษาโอกาสของ

ตนเอง	 และส่วนรวม	 ส่วนคุณธรรมจริยธรรมท่ี

นกัศกึษาให้ความส�าคญัรองลงมา	ได้แก่	คณุธรรม

จริยธรรมด้านการเสียสละและจิตอาสา	 โดยให้

ความเห็นว่านักศึกษาควรเสียสละ	 และอุทิศตน

ช่วยเหลือส่วนรวม	 ส่วนแนวทางการเสริมสร้าง

พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา		นักศึกษา

ได้เสนอแนวทางสรุปได้ดังนี้

	 1.	 อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักศึกษา

	 2.	 สอดแทรกความรู้	 แนวทางปฏิบัติด้าน

คุณธรรมจริยธรรมในหลักสูตร	 ในรายวิชา	 และ

ในชั่วโมงสอน

	 3.	 จัดกิจกรรม	 หรือนิทรรศการ	 เพ่ือ

กระตุน้จติส�านกึของการมพีฤตกิรรมด้านคณุธรรม

จริยธรรมที่ดี

	 จากการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นด้านคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษา	 พบว่า	 เป็นความคิดเห็น

จากนักศึกษาส่วนน้อย	 อีกทั้งข้อเสนอแนะที่

นักศึกษาได้น�าเสนอเป็นสิ่งท่ีคณาจารย์ในคณะ 

ถือปฏิบัติ	 การเสนอแนะความคิดเห็นดังกล่าวจึง

อาจเกิดจากนักศึกษาระลึกถึงเพราะได้รับการ

ปฎิบัติจากอาจารย์ผู้สอน	 ขณะท่ีส่วนหนึ่งอาจ 

ขาดความใส่ใจจึงมิได้รับรู้และน�ามาสู่การเสนอ

แนวทางที่เคยได้รับจากอาจารย์	

สรุป 

	 1.	 นักศกึษามีพฤตกิรรมคุณธรรมจริยธรรม

โดยรวมอยู่ในระดับดี	โดย	อันดับที่	1	ด้านปัจจัย

หล่อเล้ียง	 อันดับท่ี	 2	 ด้านปัจจัยสนับสนุน 

อันดับที่	3	ด้านปัจจัยแรงผลักดัน	และด้านปัจจัย

เหนี่ยวรั้ง	

	 2.	 ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาจ�าแนกตามสถานภาพ 

ส่วนบุคคล	พบว่า	เพศ	ลักษณะการพักอาศัย	และ

อาชีพของผู ้ปกครองของนักศึกษาที่ต ่างกัน 

มรีะดบัพฤตกิรรมคณุธรรมจรยิธรรมไม่แตกต่างกนั 

ขณะที่นักศึกษาที่เรียนระดับชั้นต่างกัน	 และมีผล

การเรียนต่างกัน	 มีระดับพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	0.05

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่	3	และ	4	ควบคู่

กับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 

เพือ่ให้ได้บณัฑติทีม่คีณุภาพทัง้ด้านความรู	้ทกัษะ

วิชาชีพ	และคุณธรรมจริยธรรม

	 2.	 ควรศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรม

คุณธรรมจริยธรรมด้านปัจจัยผลักดัน	 และปัจจัย

เหนี่ยวรั้ง	 เนื่องจากมีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่า 
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ปัจจัยด้านอื่นเพื่อน�าไปปรับปรุงหรือส่งเสริม 

ให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมในปัจจัย 

ดังกล่าวสูงขึ้น	

	 3.	 ควรศึกษารูปแบบการเสริมสร ้ าง

คุณธรรมจริยธรรม	 เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการ

ออกแบบ	 และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ให้กับนักศึกษา
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วิตามิน เกลือแร่ ที่ได้รับจากการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า จังหวัดฉะเชิงเทรา
รชฏวรรณ เพียรบุบผา*  อบเชย วงศ์ทอง**  นฤมล ศราธพันธุ์***

บทคัดย่อ

	 การศกึษาวติามนิ	เกลอืแร่	ทีไ่ด้รบัจากการบริโภคผักและผลไม้ของนกัเรียนช้ันประถมศกึษา

ปีที่	 1-6	 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

ปรมิาณวติามนิและเกลอืแร่ทีน่กัเรยีนได้รบัจากการบริโภคผักและผลไม้	5	สี	โดยค�านวณจากโปรแกรม	

INMUCAL-Nutrients	V.2	และเปรียบเทียบกับ	DRI	กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

1-6	โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	จ�านวน	215	คน	รวบรวมข้อมูลโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์	และแบบบันทึกการบริโภคผักและผลไม้ย้อนหลัง	24	ชั่วโมง	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

สถิติเชิงพรรณาแสดงการแจกแจงความถี่	และร้อยละ	ผลการวิจัยพบว่า	นักเรียนอายุ	6-8	ปี	ทั้งเพศชาย

และเพศหญิงได้รับวิตามินเอ	 ร้อยละ	 117.64	 และ	 141.09	 เพศชายได้รับวิตามินซี	 ร้อยละ	 114.15 

ส่วนเพศหญิงได้รับ	ร้อยละ	90.72	เพศชายและเพศหญิงได้รับโฟเลท	ร้อยละ	193.56	และ	196.17	และ

เพศชายและเพศหญิงได้รับไนอะซิน	ร้อยละ	45.00	และ	48.75	นักเรียนอายุ	9-12	ปี	ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงได้รับวิตามินเอ	 ร้อยละ	 91.28	 และ	 99.25	 ของเพศชายได้รับวิตามินซี	 ร้อยละ	 93.24	 แต่ 

เพศหญิงได้รับวิตามินซี	ร้อยละ	101.18	เพศชายและเพศหญิงที่ได้รับโฟเลท	ร้อยละ	92.71	และ	98.17		

เพศชายและเพศหญิงได้รับไนอะซิน	ร้อยละ	33.33	และ	30.00	นักเรียนอายุ	6-8	ปี	ทั้งเพศชายและ 

เพศหญงิได้รบัแคลเซยีม	ร้อยละ	95.52	และ	49.82	เพศชายและเพศหญงิได้รบัฟอสฟอรัส	ร้อยละ	49.61	

และ	59.71	เพศชายและเพศหญิงได้รับไอโอดีน	ร้อยละ	98.12	และ	91.02	และเพศชายได้รับธาตุเหล็ก	

ร้อยละ	91.85	ส่วนเพศหญิงได้รับ	ร้อยละ	108.02	นักเรียนอายุ	9-12	ปี	ทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับ

แคลเซียม	ร้อยละ	35.20	และ	45.20	เพศชายและเพศหญิงได้รับฟอสฟอรัส	ร้อยละ	26.55	และ	21.50		

เพศชายและเพศหญิงได้รับไอโอดีน	 ร้อยละ	 105.62	 และ	 106.83	 และเพศชายและเพศหญิงได้รับ 

ธาตุเหล็ก	ร้อยละ	95.42	และ	46.69

ค�ำส�ำคัญ :	วิตามิน	เกลือแร่	ผักและผลไม้	นักเรียนชั้นประถมศึกษา

	 *	 นิสิตปริญญาโท		ภาควิชาคหกรรมศาสตร์		คณะเกษตร		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 **	 รองศาสตราจารย์		ภาควิชาคหกรรมศาสตร์		คณะเกษตร		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	***	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.ภาควิชาอาชีวศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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Vitamins and Minerals Received from Vegetables and Fruits Intake 
of Primary School Students, Watradsathathum School in Chachoengsao 
Province
Rachatawan Phianbubpha*  Obcheuy Wongtong**  Naluemon Sarathpan***

ABSTRACT

	 This	study	was	conducted	to	study	vitamins	and	minerals	received	from	vegetables	and	
fruits	intake	of	primary	school	students,	Watradsathathum	School,	Amphoe	Mueang,	Chachoengsao	
Province.	The	objective	was	to	study	amount	of	vitamins	and	minerals	from	vegetables	and	5	color	
fruits	intake	using	computerized	program	INMUCAL-Nutrients	V.2	and	compared	to	the	DRI.	
The	population	of	this	study	consisted	of	215	grade	1-6	primary	school	students	of	Watradsathathum	
School,	Amphoe	Mueang,	Chachoengsao	Province.	Data	were	collected	by	means	of	interviews	
and	24-hour	dietary	recall	of	the	amount	of	consumption	of	fruits	and	vegetables.	Quantitative	data	
analyses	were	performed	using	descriptive	statistics	as	frequency,	percentage	and	mean.	The	results	
showed	that	the	vitamin	A	intake	of	male	and	female	students	aged	6-8	was	117.64	%	and	141.09	%,	
the	 vitamin	 C	 intake	 of	 male	 students	 was	 at	 114.15	 %,	 but	 90.72	 %	 of	 female	 students. 
The	folate	intake	of	male	and	female	students	was	at	193.56	%	and	196.17	%,	and	the	niacin	
intake	of	male	and	female	students	were	at	45.00	%	and	48.75	%.	The	vitamin	A	intake	of	male	
and	female	students	aged	9-12	were	at	91.28	%	and	99.25	%,	the	vitamin	C	intake	of	male	students	
was	at	93.24	%	but	101.18	%	of	female	students.	The	folate	intake	of	male	and	female	students	
at	92.71	%	and	98.17	%,	and	niacin	intake	of	male	and	female	students	at	33.33	%	and	30.00	%.	
The	calcium	intake	of	male	and	female	students	aged	6-8	was	at	95.52	%	and	49.82	%,	the	
phosphorus	intake	of	male	and	female	students	was	at	49.61	%	and	59.71	%.	The	iodine	intake	
of	male	and	female	students	were	at	98.12	%	and	91.02	%,	and	the	iron	intake	of	male	students	
was	at	91.85	%	but	female	students	was	at	108.02	%.	The	calcium	intake	of	male	and	female	
students	aged	9-12	was	at	35.20	%	and	45.20	%,	the	phosphorus	intake	of	male	and	female	students	
were	at	26.55	%	and	21.50	%.	The	iodine	intake	of	male	and	female	students	were	at	105.62	%	
and	106.83	%.	The	iron	intake	of	male	and	female	students	were	at	95.42	%	and	46.69	%.

Keywords :	Vitamins,	Minerals,	Vegetables	and	Fruits,	Primary	School	Student.
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บทน�ำ
	 เด็กวัยเรียนที่มีอายุอยู่ในช่วง	6-12	ปี	เป็น

วัยที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เนื่องจากร่างกายมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการเจริญเติบโต

อย่างสม�่าเสมอ	 เด็กวัยนี้มีความต้องการพลังงาน

และสารอาหารเช่นเดียวกับเด็กวัยก่อนเรียนแต่

ปริมาณมากกว่า	 เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม

ต่างๆ	 (เสาวนีย์,	 2542)	 วิตามินและเกลือแร่ 

เป็นสารอาหารที่ต้องการส�าหรับทุกๆ	เซลล์	และ

ทุกๆ	 ส่วนของร่างกาย	 วิตามินและเกลือแร่เป็น

สารประกอบที่มีอยู่ในอาหาร	โดยมีมากอยู่ในผัก

และผลไม้	 ซึ่งให้วิตามินและเกลือแร่มากถึง	 16	

ชนิด	 และมีสารอื่นที่พบมากในผักและผลไม้		

ได้แก่	 ใยอาหาร	 (Dietary	 fiber)	 และพฤกษเคมี	

(Phytochemicals)	(นันทยา	และคณะ,	2552)	จึง

ถือได้ว่าผักและผลไม้เป็นอาหารจ�าพวกป้องกัน		

ท�าให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยให้อวัยวะต่างๆ	

ท�างานได้ตามปกติ	 เสริมสร้างภูมิต้านทาน	 ให้ 

ใยอาหารซึ่งช่วยกระตุ้นการท�างานของอวัยวะ 

ทางเดินอาหาร	 และรักษาสมดุลภายในร่างกาย		

สามารถป้องกันโรคเรื้อรังได้	 (กองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ,	 2550)	 ดังนั้นเด็กวัยเรียน

จ�าเป็นต้องได้รับวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ	 ให้ 

เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย	 เพ่ือการ

เจริญเติบโต	และป้องกันการขาดสารอาหารต่างๆ	

ซึ่งเด็กที่ได ้รับวิตามินและเกลือแร ่ครบถ้วน 

เพียงพอได้สมดุล	จะมีรูปร่างสมส่วน	มีการสร้าง

เซลล์สมอง	ระบบประสาท	กล้ามเนือ้	กระดกู		และ 

อวัยวะต่างๆ	มีความสมบูรณ์	ท�าหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	เป็นผลให้เดก็มกีารเจรญิเตบิโตเต็ม

ตามศักยภาพทางพันธุกรรม	สติปัญญาดี	มีความ

พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 รอบตัว	 พัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย	มีภูมิต้านทานโรค	และลดความ

เส่ียงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (ณัฐวรรณ,	

2556)

	 โรงเรียนวัดราษฎร ์ศรัทธาท�า	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา	เขต	1	เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	จัดการ

เรียนการสอนตั้งแต่ระดับช้ันปฐมวัยจนถึงระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 มีจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น	

274	 คน	 จากข้อมูลสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

ปีการศกึษา	2555	พบว่า	นกัเรยีนมภีาวะโภชนาการ

ต�่ากว่าเกณฑ์	ร้อยละ	8.6	และมีภาวะโภชนาการ

เกนิกว่าเกณฑ์	ร้อยละ	15.2	ซ่ึงการมภีาวะโภชนาการ 

ต�่าและเกินกว่าเกณฑ์ทั้งสองกลุ่มนี้	 อาจส่งผลต่อ

พฒันาการด้านร่างกายและสตปัิญญาของนกัเรยีนได้ 

ดงัจะเหน็ได้จากผลการวิจัยของ	วลัยพรรณ์	และคณะ 

(2551)	ทีพ่บว่า	กลุม่เดก็ทีม่ภีาวะโภชนาการสมส่วน 

มีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาสูงกว่า 

เด็กกลุ่มที่มีภาวะโภชนาการเกินอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ	 .05	 และจากข้อมูลโรงเรียน

ส�ารวจเบ้ืองต้นพบว่า	 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ

บริโภคผกัและผลไม้	แต่นยิมบริโภคขนมกรบุกรอบ 

เบเกอร่ี	 น�้าอัดลม	 (งานอนามัยโรงเรียน,	 2555)	

ท�าให้ผู ้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า 

ได้ตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมมือกันในการ

แก้ไขและส่งเสริมงานอนามยัโรงเรียน	เพือ่ส่งเสรมิ 

สขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่ขีองเดก็วยัเรยีน	ดงันัน้

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่องปริมาณ

วิตามิน	 เกลือแร่	 ที่ได้รับจากการบริโภคผักและ 

ผลไม้	5	สี	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ฉะเชงิเทรา		ซึง่ผลท่ีได้จากการศกึษาครัง้นีใ้ช้เป็น

ข้อมลูพ้ืนฐานด้านโภชนาการของเดก็วยัเรยีน	เพ่ือ 

ส่งเสริมให้เด็กมีการบริโภคผักและผลไม้ปริมาณ

ทีเ่พยีงพอเพือ่การมีภาวะโภชนาการทีด่อีย่างยัง่ยนื
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วัตถุประสงค์
	 เพือ่ศกึษาปรมิาณวติามนิและเกลอืแร่ทีไ่ด้รบั 

จากการบรโิภคผกัและผลไม้	5	ส	ีของนกัเรยีนชัน้ 

ประถมศกึษาปีที	่1-6	โรงเรยีนวดัราษฎร์ศรทัธาท�า		

อ�าเภอเมือง		จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วิธีกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 1-6	 โรงเรียนวัด

ราษฎร์ศรัทธาท�า	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา	 เขต	 1	 ประจ�าปี 

การศึกษา	2556	จ�านวน	215	คน

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	คอื	แบบสมัภาษณ์	

แบบบันทึกการบริโภคผักและผลไม้ย้อนหลัง	24	

ช่ัวโมง	 และโปรแกรมค�านวณคุณค่าสารอาหาร	

INMUCAL-Nutrients	V.2

 วิธีกำรเก็บข้อมูล

	 ผู้วิจัยได้อธิบายขั้นตอนการสัมภาษณ์แก่

กลุม่ประชากรและให้ซกัถามสิง่ทีไ่ม่เข้าใจ	ท�าการ

สัมภาษณ์กลุ ่มประชากรโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

และแบบบนัทกึการบริโภคผกัและผลไม้ย้อนหลงั	

24	 ช่ัวโมง	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง		

โดยประชากรที่มีอายุน้อยระหว่าง	 6-9	 ปี	 จะมี 

รูปตัวอย่างผักและผลไม้ให้นักเรียนดู	 และมี 

ผูป้กครองและครปูระจ�าชัน้ให้ความร่วมมอืในการ

ช่วยเหลือในการอธิบายเพิ่มเติม	 และใช้วิธี

สัมภาษณ์การบริโภคผักและผลไม้ย้อนหลัง	 24	

ช่ัวโมง	 ซึ่งในการจดบันทึกนี้	 ผู ้วิจัยได้ท�าการ

อธบิายให้นกัเรยีน	ครปูระจ�าชัน้	และผู้ปกครองฟัง	

ถงึวธิกีารจดบนัทึก	ซึง่มคีวามละเอยีด	และเพือ่ให้

ได้ผลมาค�านวณได้ถูกต้อง	 โดยต้องชั่งน�้าหนัก

อาหารท้ังดบิและสุกทุกรายการท่ีบริโภคโดยละเอยีด 

แล้วท�าการจดบันทึกชนิดและปริมาณอาหาร	 ผัก	

และผลไม้ท่ีรับประทาน	 รวมถึงเคร่ืองด่ืม	 โดย

บันทึกมื้อต่อมื้อ	เป็นเวลา	3	วัน	เป็นวันธรรมดา	

2	วัน	และวันหยุด	1	วัน

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ

	 1.	 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	 วิเคราะห์ข้อมูล

ทั่วไปของกลุ ่มประชากร	 ใช้สถิติเชิงพรรณา 

แสดงการแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	 และค่าเฉลี่ย 

ค่าปรมิาณวติามนิ	เกลือแร่	ทีไ่ด้รบัจากการบรโิภค

ผักและผลไม้	แสดงเป็นค่าเฉลี่ยและร้อยละ

	 2.	 ค�านวณหาปริมาณวิตามินและเกลือแร่

จากผักและผลไม้ที่ นักเรียนบริโภค	 โดยใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์	INMUCAL-Nutrients	V.2		

ของสถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลวิจัยและวิจำรณ์
	 จากการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	

1-6	 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท�า	 อ�าเภอเมือง		

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 58.6 

เป็นเพศชาย	 ร้อยละ	 41.4	มีอายุ	 6-8	ปี	 ร้อยละ	

42.8	และมีอายุ	9-12	ปี	ร้อยละ	57.2	อาศัยนอก

เขตเทศบาล	 ร้อยละ	 95.8	 และในเขตเทศบาล 

ร้อยละ	 4.2	 บริโภคอาหารไทยในชีวิตประจ�าวัน

ร้อยละ	 100.0	 ลักษณะของผักท่ีนักเรียนชอบ

บริโภคมากที่สุด	คือ	ผักต้ม/แกง	ร้อยละ	34.0	ซึ่ง

ร้อยละ	92.1	ไม่มโีรคประจ�าตวัหรอืปัญหาสขุภาพ	

และได้รับการตรวจวัดสุขภาพโดยรวมในรอบ	 3	

เดือน	 ร้อยละ	 100.0	 ได้รับการตรวจสุขภาพฟัน	

ชัง่น�า้หนกั	และวดัส่วนสงู	และได้รบัการตรวจวดั

สายตา	ร้อยละ	13.5	นกัเรียนส่วนใหญ่ทัง้เพศหญิง

และเพศชายมีรูปร่างสมส่วนและส่วนสูงตาม

เกณฑ์	 เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์อ้างอิงการ 
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เจรญิเตบิโตและการประเมนิภาวะโภชนาการของ

กรมอนามัย	(2546)

	 จากการศึกษาผักที่นักเรียนบริโภคบ่อย 

พบว่า	แตงกวาเป็นผกัทีนั่กเรยีนอายุ	6-8	ปี	ทัง้เพศ

ชายและเพศหญิงบริโภคบ่อยที่สุด	 ผักที่บริโภค

รองลงมาในเพศชาย	 คือ	 บร็อคโคลี	 ถั่วฝักยาว		

มะเขือเทศ	 ข้าวโพดอ่อน	 แครอท	 ผักกาดขาว 

หัวไชเท้า	 ฟักทอง	 และกะหล�่าม่วง	 ส่วนผักท่ี

บริโภครองลงมาในเพศหญิง	 คือ	 บร็อคโคลี		

มะเขือเทศ	 ถั่วฝักยาว	 ข้าวโพดอ่อน	 แครอท 

ผักกาดขาว	 หัวไชเท้า	 ฟักทอง	 และกะหล�่าม่วง		

ส�าหรับนักเรียนที่มีอายุ	9-12	ปี	แตงกวาเป็นผักที่

ทั้งเพศชายและเพศหญิงบริโภคบ่อยที่สุด	 ผักท่ี

บริโภครองลงมาในเพศชาย	 คือ	 บร็อคโคลี		

ถัว่ฝักยาว	แครอท	ผกักาดขาว	ฟักทอง	กะหล�า่ม่วง 

ข้าวโพดอ่อน	หัวไชเท้า	และมะเขือเทศ	ส่วนผัก

ที่บริโภครองลงมาในเพศหญิง	 คือ	 บร็อคโคล	ี	

ถั่วฝักยาว	แครอท	ผักกาดขาว	ฟักทอง	ข้าวโพด-

อ่อน	กะหล�่าม่วง	หัวไชเท้า	และมะเขือเทศ	ผักที่

บรโิภคบ่อยทีส่ดุ	คอื	แตงกวา		เป็นเพราะแตงกวา

มรีสหวาน	กรอบ	รบัประทานได้ง่ายทัง้สดและสุก		

และเลือกบริโภคบร็อคโคล่ีรองลงมาเพราะเมื่อ

ท�าให้สุกผักจะมีรสหวาน	 จะเห็นได้ว ่าผักท่ี

นักเรียนบริโภคบ่อยที่สุด	10	ล�าดับแรกนี้	(ตาราง

ที่	 1)	 เน้นผักที่มีรสชาติหวาน	 ไม่มีกลิ่นฉุนหรือ

รสขม	 การศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาของ	เฉลิมพร	(2551)	ที่พบว่า	นักเรียนชอบ

บริโภคผักกินดอกและผลบ่อยที่สุด	 คือ	 แตงกวา			

คดิเป็นร้อยละ	70.1	ผกักนิหวัและราก	คอื	แครอท	

ร้อยละ	 50.6	 และเช่นเดียวกับผลการศึกษาของ 

สริวิฒัน์	(2539)	ทีพ่บว่า	นกัเรยีนชอบรบัประทาน

ผักบุ้ง	ผักคะน้า	แตงกวา	และถั่วฝักยาว

	 และจากการศึกษาผลไม้ที่นักเรียนบริโภค

บ่อย		พบว่า		ชมพู่เป็นผลไม้ที่นักเรียนอายุ	6-8	ปี	

เพศชายบริโภคมากที่สุด	รองลงมา	คือ	มะละกอ		

แคนตาลูป	แอปเปิ้ลแดง	กล้วยน�้าว้า	แตงโม	ส้ม		

สับปะรด	องุ่นม่วง	และฝรั่ง	ขณะที่มะละกอเป็น

ผลไม้ที่เพศหญิงบริโภคมากที่สุด	 รองลงมา	 คือ		

ชมพู	่แคนตาลปู	แอปเป้ิลแดง	กล้วยน�า้ว้า	องุน่ม่วง	

แตงโม	 สับปะรด	 ส้ม	 และฝรั่ง	 ส่วนมะละกอ 

เป็นผลไม้ที่นักเรียนอายุ	9-12	ปี	ทั้งเพศชายและ

เพศหญงิบริโภคมากท่ีสุด	ผลไม้ท่ีบริโภครองลงมา 

ในเพศชาย	 คือ	 แอปเปิ้ลแดง	 แคนตาลูป	 ชมพู่	 

องุน่ม่วง	แตงโม	สบัปะรด	ส้ม	ฝรัง่	และกล้วยน�า้ว้า 

ส่วนผลไม้ทีบ่รโิภครองลงมาในเพศหญงิ	คอื	ชมพู	่	

แคนตาลูป	แอปเป้ิลแดง	ฝรัง่	องุ่นม่วง	กล้วยน�า้ว้า		

สับปะรด	ส้ม	และแตงโม	 (ตารางที่	 1)	ผลไม้ที่

บรโิภคบ่อยสดุจะเหน็ได้ว่า	นกัเรียนทีม่อีายุ	6-8	ปี 

เพศหญิง	และนักเรียนที่มีอายุ	9-12	ปี	ทั้งเพศชาย

และเพศหญิง	 เลือกบริโภคมะละกอบ่อยท่ีสุด	 มี

เพยีงนกัเรยีนทีม่อีายุ	6-8	ปี	เพศชายทีเ่ลอืกบรโิภค

ชมพูม่ากทีส่ดุ	จะเหน็ได้ว่าผลไม้ทีนั่กเรยีนบรโิภค

บอ่ยที่สดุ	10	อนัดบัแรกนี	้(ตารางที	่1)	เน้นผลไม้

ทีม่รีสชาตหิวาน	อร่อย	และเป็นผลไม้ทีว่างจ�าหน่าย 

ในทุกฤดูกาล	 การศึกษาครั้งนี้จึงสอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ	เฉลิมพร	(2551)	ที่พบว่า	ผลไม้ 

ท่ีนักเรียนบริโภคเป็นประจ�า	 ได้แก่	 มะละกอสกุ	

มะม่วงสุก	และกล้วยน�า้ว้า	เช่นเดยีวกบั	ผลการศกึษา

ของ	 จารุณี	 (2549)	 ที่พบว่า	 นิสิต	 นักศึกษามี

พฤติกรรมการบริโภคผลไม้	5	อันดับแรก	คือ	ส้ม	

มะละกอ	แอปเปิ้ล	ชมพู่	และแตงโม		เป็นเพราะ

ผักและผลไม้ดังกล่าวหาได้ง่ายและวางจ�าหน่าย

ตามห้างสรรพสินค้า	 ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของผัก 

และผลไม้ที่นักเรียนบริโภคบ่อยท่ีสุด	 	 ปัจจุบัน

ห้างสรรพสินค้าเข้าถึงในชุมชน	ท�าให้ผู้บริโภคมี

ความสะดวกในการไปจับจ่ายใช้สอย	 นอกจากนี้
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ห้างสรรพสนิค้าในจงัหวดัฉะเชงิเทรามต้ัีงอยู่นอก

เขตเทศบาล	 จึงท�าให้นักเรียนส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	

95.8)	ทีอ่าศยัอยูน่อกเขตเทศบาลได้บรโิภคผกัและ

ผลไม้จากในห้างสรรพสินค้า	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

ราคาผักและผลไม้ในห้างสรรพสินค้ากับราคา 

ในท้องตลาดแล้วจะพบว่า	 ราคาผักและผลไม้ใน

ห้างสรรพสินค้ามีราคาถูกกว่า	 นอกจากนี้ห้าง

สรรพสินค้าได้ท�าการตลาดเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค 

ทุกกลุ่ม	วางขายสินค้าอุปโภค-บริโภค	รวมถึงผัก

และผลไม้ที่มีทั้งอยู ่ในและนอกฤดูกาลโดยคัด

คณุภาพผกัและผลไม้แยกออกจากกนั	และผกัและ

ผลไม้ที่ คุณภาพเดียวกับที่มีในท้องตลาดแต่

จ�าหน่ายในราคาที่ต�่ากว่าท้องตลาดทั่วไป	 ซ่ึง

ปจัจุบันราคาผักและผลไม้ขายปลกีตามท้องตลาด

มีราคาสูงข้ึนตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต�่าของ

ประเทศ	ดังนั้น	ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่

จึงเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีราคาถูกและหาง่าย 

มารับประทาน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

ศตรัตน์	(2540)	พบว่า		นักเรียนกินผักสีเขียวเป็น

ประจ�า	ร้อยละ	44.76		ทั้งนี้เป็นเพราะผักสีเขียว

เป็นผักหาง่ายและราคาไม่แพง	 และเมื่อน�ามา

ประกอบอาหารสามารถท�าในปริมาณมากและ

แบ่งรับประทานไดห้ลายมื้อ	และยังพบว่าผลไม้ที่

นักเรียนบริโภคเป็นประจ�า	 ได้แก่	 มะม่วงสุก	

มะละกอสุก	 และกล้วยน�้าว้า	 ซึ่งอาจเน่ืองมาจาก

เป็นกลุ่มผลไม้ท่ีหาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงนัก	

บางชนิดมีตลอดปี

ตารางที่	1 ผักและผลไม้ที่นักเรียนบริโภคบ่อย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
N	=	215

ผักและผลไม้ที่นักเรียนบริโภคบ่อย
6-8 ปี 9-12 ปี

ชำย
(N=39)

หญิง
(N=53)

ชำย
(N=50)

หญิง
(N=73)

ผัก

แตงกวา 27 36 26 35

บร็อคโคลี 17 24 25 30

ถั่วฝักยาว 9 8 10 10

แครอท 5 7 10 11

ผักกาดขาว 4 5 10 11

มะเขือเทศ 6 10 2 3

ข้าวโพดอ่อน 6 4 4 6

ฟักทอง 2 1 7 8

กะหล�่าม่วง 2 3 5 6

หัวไชเท้า 3 3 4 5

วารสารคหเศรษฐศาสตร์
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	 จากการศึกษาปริมาณผักและผลไม ้ ท่ี

นักเรียนบริโภคโดยจ�าแนกตามกลุ่มผักและผลไม้	

5	 สี	 พบว่า	 ปริมาณค่าเฉลี่ยผักและผลไม้	 5	 สี 

ที่นักเรียนบริโภคต่อวัน	 พบว่า	 นักเรียนที่มีอายุ	

6-8	ปี	เพศชายบริโภค	372	กรัมต่อวัน	ส่วนเพศ

หญิงบริโภค	 376.7	 กรัมต่อวัน	 และนักเรียนท่ี

มีอายุ	9-12	ปี	เพศชายบริโภค	489.7	กรัมต่อวัน		

ส่วนเพศหญิงบริโภค	 488.9	 กรัมต่อวัน	 (ตาราง 

ที่	 2)	 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า	 นักเรียนที่มีอายุตั้งแต	่ 

6-12	ปี	ทัง้เพศชายและเพศหญิง	มปีรมิาณค่าเฉลีย่

ผักและผลไม้	 5	 สี	 ที่นักเรียนบริโภคต่อวันน้อย

กว่าที่ปริมาณผักและผลไม้ที่กองโภชนาการ	กรม

อนามัย	(2546)	แนะน�าให้เด็กวัยเรียนบรโิภค	500	

กรัมต่อวัน	 ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก	

(WHO)	 ที่แนะน�าให้เด็กวัยเรียนควรบริโภคผัก 

ผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม	 คือ	 400-600	 กรัม 

ต่อวัน	หรือผักวันละ	4-6	ทัพพี	และผลไม้วันละ	

3-5	ส่วน	(WHO,	2003)

	 ปริมาณกลุ่มผักและผลไม้สีแดงที่นักเรียน

บริโภคเฉลี่ยต่อวัน	พบว่า	นักเรียนที่มีอายุ	6-8	ปี	

ทัง้เพศชายและเพศหญงิบรโิภคกลุม่ผกัและผลไม้

สีแดงมากท่ีสุด	 คือ	 แตงโม	 โดยบริโภคปริมาณ

เท่ากัน	(25	กรัม/วัน)	เช่นเดียวกับนักเรียนที่มีอายุ	

9-12	 ปี	 ท้ังเพศชายและเพศหญิงบริโภคกลุ่มผัก

และผลไม้สีแดงมากที่สุด	คือ	แตงโม	(100	และ	

75	 กรัม/วัน	 ตามล�าดับ)	 ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ

แตงโมมีรสชาติหวานอร่อย	สามารถรับประทาน

คลายร้อน	แก้กระหายน�้า	และหาซื้อได้ง่าย	มีขาย

ทุกฤดูกาล	นักเรียนที่มีอายุ	6-8	ปี	ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงบริโภคกลุ่มผักและผลไม้สีส้มมากท่ีสุด	

คือ	มะละกอ	(20	และ	23	กรัม/วัน	ตามล�าดับ)	ที่

เป็นเช่นนี้เนื่องจากมะละกอเป็นผลไม้พื้นบ้าน	

ผักและผลไม้ที่นักเรียนบริโภคบ่อย
6-8 ปี 9-12 ปี

ชำย
(N=39)

หญิง
(N=53)

ชำย
(N=50)

หญิง
(N=73)

ผลไม้

มะละกอ 31 50 45 70

ชมพู่ 37 35 20 33

แคนตาลูป 20 35 31 22

แอปเปิ้ลแดง 19 20 35 20

องุ่นม่วง 7 14 18 13

กล้วยน�้าว้า 18 15 5 10

แตงโม 12 10 14 9

สับปะรด 9 10 10 11

ส้ม 10 7 10 10

ฝรั่ง 5 6 7 17

ตารางที่	1 (ต่อ)
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สามารถปลกูรบัประทานเองทีบ้่านได้	หาซือ้ได้ง่าย 

และราคาไม่แพง	 ส่วนนักเรียนที่มีอายุ	 9-12	 ปี 

ทัง้เพศชายและเพศหญงิบรโิภคกลุ่มผกัและผลไม้

สส้ีมมากทีส่ดุ	คอื	แครอท	(25	และ	27.5	กรมั/วัน 

ตามล�าดับ)	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากแครอทเป็นผักที่

มีรสชาติหวาน	 น�ามาประกอบอาหารได้อย่าง

หลากหลาย	 และหาซื้อได้ง่ายมีขายทุกฤดูกาล	

นักเรียนที่มีอายุ	6-8	ปี	และอายุ	9-12	ปี	ทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงบริโภคกลุ่มผักและผลไม้สีขาว

มากที่สุด	คือ	แตงกวา	(32.5,	35,	32.2	และ	38.5	

กรัม/วัน	 ตามล�าดับ)	 ที่ เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะ

แตงกวามีรสชาติหวาน	 กรอบ	 อร่อย	 เป็นผักท่ี

สามารถน�ามาประกอบอาหารและเป็นเครื่องเคียง

ของอาหารได้	 นักเรียนที่มีอายุ	 6-8	 ปี	 และอาย	ุ

9-12	 ปี	 ทั้งเพศชายและเพศหญิงบริโภคกลุ่มผัก

และผลไม้สีเขียวมากที่สุด	คือ	บร็อคโคลี่	 (27.5,	

28,	30	และ	31	กรัม/วัน	ตามล�าดับ)	ที่เป็นเช่นนี้

เป็นเพราะบร็อคโคล่ีเป็นผักมีไม่มีรสขมและไม่มี

กลิน่ฉนุ	ท�าให้เดก็ทกุคนสามารถรบัประทานได้ง่าย 

ส�าหรบันกัเรยีนทีม่อีายุ	6-8	ปี	ทัง้เพศชายและเพศ

หญิงบริโภคกลุ่มผักและผลไม้สีม่วงมากที่สุด	คือ	

กะหล�่าปลีสีม่วง	(3	และ	3	กรัม/วัน	ตามล�าดับ)	

ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะกะหล�่าปลีสีม่วง	 เป็นผักที่

สามารถหาได้ง่ายในห้างสรรพสินค้ามากกว่าผัก	

สีม่วงชนิดอื่น	 ส่วนนักเรียนที่มีอายุ	 9-12	ปี	 ทั้ง

เพศชายและเพศหญิงบริโภคกลุ่มผักและผลไม ้

สม่ีวงมากทีส่ดุ	คอื	องุน่ด�า/ม่วง	(5	และ	4	กรมั/วัน 

ตามล�าดับ)	 ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะองุ่นด�า/ม่วง	 มี

รสชาตหิวาน	อร่อย	หาซือ้ได้ง่ายและมวีางจ�าหน่าย 

ทุกฤดกูาล	(ตารางท่ี	2)	สอดคล้องกบัผลการศกึษา

ของ	ศตรัตน์	(2540)	และ	ของ	จารุณี	(2549)	ที่

พบว่า	นสิิตนักศกึษามพีฤติกรรมการบรโิภคผลไม้

ตามฤดูกาล	 และเลือกบริโภคผลไม้ที่มีวิตามินซี		

ใยอาหาร	เบต้าแคโรทีน	และราคาผลไม้เป็นหลัก		

โดยนิยมบริโภคผลไม้มากที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	

ส้ม	เพราะให้วิตามินซีสูง	มีใยอาหารมาก	หาซื้อ

ได้ง่าย	มขีายทุกฤดกูาล	ราคาถกู	ช่วยในการขับถ่าย 

ท�าให้ผิวสวย	 รสชาติหวานอมเปร้ียว	 รองลงมา

ได้แก่	มะละกอ	เพราะมปีระโยชน์ต่อร่างกาย		ช่วย

ในการขับถ่าย	แอปเปิ้ล	เพราะรสชาติหอมหวาน		

มวีติามนิและสารอาหารมาก	มปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

ชมพู่	 เพราะมีรสหวานและฉ�่าน�้า	 หาซ้ือได้ง่าย	

ท�าให้ฟันสะอาดและแขง็แรง	มรีสชาติหวานกรอบ	

และแตงโมเพราะมีราคาถูก	แก้กระหายน�้า

ตารางที่	2 ปริมาณค่าเฉลี่ยผักและผลไม้ที่นักเรียนบริโภคต่อวัน จ�าแนกตามกลุ่มผักและผลไม้ 5 สี
N	=	215

ผักและผลไม้

อำยุ

6-8 ปี 9-12 ปี

ชำย (N=39)
(กรัม)

หญิง (N=53)
(กรัม)

ชำย (N=50)
(กรัม)

หญิง (N=73)
(กรัม)

สีแดง

แตงโม 25 25 100 75

ชมพู่ทับทิมจันทร์ 20 18 17 18

มะเขือเทศ 5 5.5 4 5

สตรอเบอรี่ 0 2 1 1.5
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ผักและผลไม้

อำยุ

6-8 ปี 9-12 ปี

ชำย (N=39)
(กรัม)

หญิง (N=53)
(กรัม)

ชำย (N=50)
(กรัม)

หญิง (N=73)
(กรัม)

สีส้ม/เหลือง

แครอท 20 22 25 27.5

มะละกอสุก 20 23 24 25

แคนตาลูป 22 20 22 21

ฟักทอง 20 20 19.5 22.2

ข้าวโพดอ่อน 15 14 14 15

สับปะรด 11 12 12 12.4

ส้ม 6.4 6 6.4 6.4

สีขำว

แตงกวา 32.5 35 32.2 38.5

ฝรั่ง 10 12 14.2 14

กล้วยน�้าว้า 12 12.3 10 12

แอปเปิ้ลแดง 11 11.5 12 15.1

ผักกาดขาว 10 11 11.5 11.9

หัวไชเท้า 9 9.5 9 10

ฟักเขียว 7.5 7 8 10

เห็ดนางฟ้า	 4 3.1 3 4

เห็ดฟาง 4 4.2 3 3.5

กะหล�่าปลี 3.5 3 4.3 4

ส้มโอ 2.5 5 5 3

มะละกอดิบ 3.5 3 4 4

ถั่วงอก 2 3 3.5 3.5

สละ 2 1.5 1.5 1

กะหล�่าดอก 1 1.3 1.1 1

สาลี่ 0 1.5 2.5 2

เงาะ 0.5 1 1.5 1

ลิ้นจี่ 1 1.5 1 1

มังคุด 1 0 1.5 1

สีเขียว

บร็อคโคลี่ 27.5 28 30 31

ถั่วฝักยาว 25 22 28 28.4

องุ่นเขียว 8 9 10 9

ตารางที่	2 (ต่อ)
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	 จากผลการศกึษาในตารางที	่2	จะเหน็ได้ว่า	

นักเรียนที่มีอายุ	 6-8	 ปี	 บริโภคผักและผลไม้ที่มี

รสชาติจืด	หวาน	ไม่ขม	ไม่เผ็ด	และไม่มีกลิ่นฉุน		

ดังจะเห็นได้จากกลุ่มผักและผลไม้สีขาว	 ผักที่

นักเรียนอายุ	6-8	ปี	ไม่บริโภค	ได้แก่	หอมใหญ่		

กระเทียม	 ขิง	 ข่า	 เพราะมีกลิ่นฉุน	 กลุ่มผักและ 

ผลไม้สีเขียว	ผักที่นักเรียนอายุ	6-8	ปี	ไม่บริโภค

ได้แก่	 ผักบุ้ง	 ผักคะน้า	 ใบกะเพรา	 ผักชีฝรั่ง		

มะเขือเปราะ	 ใบกุ้ยช่าย	 ผักชี	 ต้นหอม	 และผัก

กวางตุง้	เพราะมรีสขม	และมกีลิน่ฉนุ	กลุม่ผกัและ

ผลไม้สีม่วง	ผักที่นักเรียนอายุ	6-8	ปี	ไม่บริโภค

ได้แก่	 ดอกอัญชัน	 และหอมแดง	 เพราะมีรสจัด		

ส่วนนักเรียนที่มีอายุ	 9-12	ปี	 จะสามารถบริโภค

ผกัและผลไม้ทีม่รีสชาตแิละผกัทีเ่ป็นเครือ่งเทศได้

หลากหลายมากกว่า	ส�าหรบัผลไม้สขีาว	ได้แก่	สาลี่ 

เงาะ	ลิ้นจี่	มังคุด	นักเรียนทั้ง	2	กลุ่มอายุ	มีการ

บริโภคน้อยมาก	ทั้งนี้เนื่องจากผลไม้ทั้ง	4	ชนิดนี้

จะมีตามฤดูกาล	 ซึ่งผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	

นักเรียนบริโภคผักและผลไม้ที่หาได้ง่าย	 ซึ่งวาง

จ�าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าตั้งอยู ่นอกเขต

เทศบาล	ใกล้บ้านของนกัเรยีน	โดยมผีกัและผลไม้

ให้เลือกอย่างหลากหลาย	 ราคาของผักและผลไม้

ในห้างสรรพสินค้าไม่แพงมากเมือ่เทียบกบัราคาท่ี

ขายในท้องตลาด	 ถึงแม้ว่าบิดาและมารดาของ

นักเรียน	 ส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมี

รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนน้อยก็สามารถซ้ือ

หามาบริโภคได้	 โดยเฉพาะผักสีเขียวและผลไม้ 

สีส้มที่เด็กบริโภคบ่อยที่สุด	สอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของ	ศตรตัน์	(2540)	ท่ีพบว่า	นกัเรยีนบรโิภค 

ผักสเีขียวและผลไม้สส้ีมเป็นประจ�า	เพราะหาได้ง่าย 

และราคาไม่แพง	ส่วนผลการศกึษาของ	จารณีุ	(2549) 

ท่ีพบว่า	นสิติ	นกัศกึษามพีฤติกรรมการบริโภคผลไม้ 

ตามฤดูกาล	 และเลือกบริโภคผลไม้ที่มีวิตามินซี	

ใยอาหาร	เบต้าแคโรทีน	และราคาผลไม้เป็นหลัก	

ผักและผลไม้

อำยุ

6-8 ปี 9-12 ปี

ชำย (N=39)
(กรัม)

หญิง (N=53)
(กรัม)

ชำย (N=50)
(กรัม)

หญิง (N=73)
(กรัม)

ผักกาดหอม 5 4 5.2 4

แอปเปิ้ลเขียว 5 0 2.5 5

ผักบุ้ง 2.5 0 7 5

ต�าลึง 1 1.3 1 2

ผักกวางตุ้ง 0.5 0 0.5 0

สีม่วง

กะหล�่าปลีสีม่วง 3 3 4 4.3

องุ่นด�า/ม่วง 2 5 5 4

ดอกอัญชัน 0 0 2 2

หอมแดง 0 0 1 2

รวมผักและผลไม้ 372.00 376.70 489.70 488.90

ตารางที่	2 (ต่อ)
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	 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า	 นักเรียนท่ี

มีอายุ	6-8	ปี	ทัง้เพศชายและเพศหญิงได้รบัปรมิาณ

วิตามินเอสูงกว่าค่า	 DRI	 เป็นเพราะนักเรียน 

ได้บริโภคผัก	ได้แก่	บร็อคโคลี	ฟักทอง	แครอท		

และบริโภคผลไม้	 ได้แก่	 มะละกอ	 ส้ม	 แตงโม		

ปริมาณสูงล�าดับแรกๆ	 (ตารางที่	 2	 )	 ซึ่งผักและ 

ผลไม้เหล่านีเ้ป็นแหล่งท่ีดขีองวติามนิเอ		ในขณะท่ี 

ปริมาณวิตามินซีที่นักเรียนอายุ	 6-8	 ปี	 เพศชาย 

ได้รับสูงกว่าค่า	 DRI	 แต่เพศหญิงได้รับปริมาณ

วิตามินซีต�่ากว่าค่า	 DRI	 เล็กน้อย	 เป็นเพราะ

นักเรียนเพศชายบริโภคผักและผลไม้หลายชนิด 

สูงกว่านักเรียนเพศหญิง	 ได้แก่	 มะละกอดิบ		

โดยนิยมบริโภคผลไม้มากที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	

ส้ม	เพราะให้วติามนิซสีงู	มใียอาหารมาก	หาซ้ือได้ 

ง่าย	มีขายทุกฤดูกาล	ราคาถูก	ช่วยในการขับถ่าย	

ท�าให้ผิวสวย	 รสชาติหวานอมเปรี้ยว	 รองลงมา	

ได้แก่	มะละกอ	เพราะมปีระโยชน์ต่อร่างกาย	ช่วย

ในการขับถ่าย	แอปเปิ้ล	เพราะรสชาติหอมหวาน	

มวีติามนิและสารอาหารมาก	มปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

ชมพู่	 เพราะมีรสหวานและฉ�่าน�้า	 หาซ้ือได้ง่าย	

ท�าให้ฟันสะอาดและแขง็แรง	มรีสชาติหวานกรอบ	

และแตงโม	เพราะมีราคาถูก	แก้กระหายน�้า	และ

ผลการศึกษาของ	 อนุตตรา	 และคณะ	 (2553)	 ที่ 

พบว่า	นักเรียนบริโภคผักเพราะรสชาติถูกปาก

ตารางที่	3 เปรียบเทียบปริมาณวิตามินและเกลือแร่ที่ได้รับจากการบริโภคผักและผลไม้ใน 1 วัน
 กับข้อก�าหนดความต้องการวิตามินและเกลือแร่ประจ�าวันส�าหรับเด็กวัยเรียน  

N	=	215

วิตำมิน
และเกลือแร่

6-8 ปี 9-12 ปี

DRI**
เพศชำย 
(N=39)

เพศหญิง 
(N=53) DRI**

เพศชำย 
(N=50)

เพศหญิง 
(N=73)

ได้รับ % ได้รับ % ได้รับ % ได้รับ %

วิตำมิน

วิตามินเอ	(mcg) 500 588.21 117.64 705.47 141.09 600 547.55 91.28 595.53 99.25

วิตามินซี	(mg) 40 45.66 114.15 36.29 90.72 45 41.96 93.24 45.53 101.18

โฟเลท	(mg) 200 387.11* 193.56 392.34* 196.17 300 278.13* 92.71 294.51* 98.17

ไนอะซิน	(mg) 8 3.60 45.00 3.90 48.75 12 4 33.33 3.60 30.00

เกลือแร่

แคลเซียม	(mg) 800 276.17 95.52 398.55 49.82 1000 352 35.20 452 45.20

ฟอสฟอรัส	(mg) 500 248.04 49.61 298.55 59.71 1000 265.5 26.55 215 21.50

ไอโอดีน	(mcg) 120 117.74 98.12 109.23 91.02 120 126.74 105.62 128.19 106.83

เหล็ก	(mg) 8.1 7.44 91.85 8.75 108.02 11.8/
19.1

11.26 95.42 12.81 46.69

 * ค�านวณจากตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย ไม่ได้ใช้การค�านวณโดยโปรแกรม Inmucal
 ** ค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าวัน (Dietary Reference Intakes : DRI)
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กะหล�่าปลี	 ชมพู่ทับทิมจันทร์	 แคนตาลูป	 ส้ม		

มะม่วงสุก	 แอปเปิ ้ลเขียว	 ซึ่งเป็นแหล่งของ 

วิตามินซี	 ปริมาณโฟเลททั้งเพศชายและเพศหญิง

ได้รับสูงกว่าค่า	 DRI	 เป็นเพราะนักเรียนบริโภค

ผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งอาหารที่ให้โฟเลทมาก	

ได้แก่	บร็อคโคลี		แคนตาลูป	ฟักทอง	สับปะรด	

ทุเรียน	ขนุน	ลิ้นจี่	ผลจากตารางที่	1	ได้แสดงให้

เห็นว่า	 นักเรียนบริโภคบร็อคโคลี	 แคนตาลูป		

ฟักทอง	สบัปะรด	ในปรมิาณค่อนข้างมาก	ปรมิาณ

ไนอะซินทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับต�่ากว่า 

ค่า	 DRI	 พบว่า	 นักเรียนได้รับปริมาณไนอะซิน 

ต�่ากว่าค่า	DRI	ค่อนข้างมาก	แต่เนื่องจากผักและ

ผลไม้เป็นแหล่งอาหารที่มีปริมาณไนอะซินน้อย		

อย่างไรกต็ามเดก็อาจจะได้รบัไนอะซนิจากอาหาร

แหล่งอ่ืน	 ได้แก่	 เนื้อสัตว์	 เนื้อปลา	 ถั่ว	 ข้าว	 

เครื่องในสัตว์ที่บริโภคในชีวิตประจ�าวัน

	 ส�าหรับนกัเรยีนทีม่อีาย	ุ9-12	ปี	ทัง้เพศชาย

และเพศหญิง	 ได้รับปริมาณวิตามินเอต�่ากว่า 

ค่า	DRI	 เล็กน้อย	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้

บรโิภคผกั	ได้แก่	บรอ็คโคล	ีฟักทอง	แครอท	และ

ผลไม้	 ได้แก่	 มะละกอ	 ส้ม	 แตงโม	 ซึ่งผักและ 

ผลไม้เหล่าน้ีเป็นแหล่งของวิตามินเอ	 แต่ก็ยัง 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายต่อวัน		

ปริมาณวิตามินซีที่เพศชายได้รับต�่ากว่าค่า	 DRI	 

แต่ปริมาณวิตามินซีที่ เพศหญิงได้รับสูงกว ่า 

ค่า	 DRI	 อาจเป็นเพราะนักเรียนเพศหญิงบริโภค

ผัก	เช่น	แตงกวา	และผลไม้	ได้แก่	แอปเปิ้ลแดง	

แอปเปิ้ลเขียว	 ซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ให้วิตามินซี

สูงกว่านักเรียนเพศชาย	 (ตารางที่	 2)	 จึงท�าให้ 

ได้รับปริมาณวิตามินซีสูงกว่านักเรียนเพศชาย	 

ปริมาณโฟเลททั้งเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับ 

ต�่ากว่าค่า	DRI	เป็นเพราะนักเรียนบริโภคผักและ

ผลไม้ที่ เป็นแหล่งอาหารที่ให้โฟเลท	 ได้แก	่	

ทุเรียน	ขนุน	ลิ้นจี่	สับปะรด	ผักกาดขาว	(ตาราง

ที่	 2)	 ในปริมาณน้อย	 แต่อาจได้รับโฟเลทจาก

แหล่งอาหารอื่น	 เช่น	 นม	 เป็นต้น	 ส่วนปริมาณ 

ไนอะซินที่เพศชายและเพศหญิงได้รับนั้นต�่ากว่า

ค่า	DRI	ซึ่งถือว่า	นักเรียนได้รับปริมาณไนอะซิน

ต�่ากว่าค่า	 DRI	 ที่ก�าหนดไว้ค่อนข้างมาก	 เป็น

เพราะในผักและผลไม้เป ็นแหล่งอาหารท่ีมี 

ปริมาณไนอะซินน้อย	ซ่ึงนกัเรียนอาจจะได้รับจาก

อาหารแหล่งอื่น	เช่น	เนื้อสัตว์	เนื้อปลา	ถั่ว	ข้าว	 

เครื่องในสัตว์ที่บริโภคในชีวิตประจ�าวัน

	 ส่วนปริมาณเกลือแร่ท่ีนกัเรยีนได้รบัจะเห็น

ได้ว่า	 นักเรียนท่ีมีอายุ	 6-8	 ปี	 ท้ังเพศชายและ 

เพศหญิงได้รับปริมาณแคลเซียมต�่ากว่าค่า	 DRI	

ท้ังนีเ้ป็นเพราะนกัเรยีนบริโภคผักและผลไม้ทีเ่ป็น

แหล่งให้แคลเซียมซึ่งได้แก่	กะหล�่าปลี	ผักคะน้า		

หอมหัวใหญ่	กล้วยน�้าว้า	และส้มในปริมาณน้อย		

จึงท�าให้นักเรียนได้รับปริมาณแคลเซียมต�่ากว่า 

ค่า	DRI	มาก	ทั้งนี้	 นักเรียนอาจได้รับแคลเซียม

จากแหล่งอื่น	เช่น	นม	ปลาเล็กปลาน้อย	ปริมาณ

ฟอสฟอรัสทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับต�่ากว่า 

ค่า	DRI	 เป็นเพราะปริมาณฟอสฟอรัสในผักและ

ผลไม้น้ันมีน้อย	 จึงท�าให้นักเรียนได้รับปริมาณ

ฟอสฟอรัสน้อยกว่าค่า	DRI	มาก	ปริมาณไอโอดนี

ทัง้เพศชายและเพศหญงิได้รบัต�า่กว่าค่า	DRI	ทัง้นี้

อาจเป็นเพราะนกัเรียนบริโภคหวัหอม	กะหล�า่ปลี	

ผักขม	สตรอเบอรี่	ในปริมาณน้อย	จึงท�าให้ได้รับ

ปริมาณไอโอดีนต�่ากว่าค่า	 DRI	 เล็กน้อย	 และ

ปริมาณธาตุเหล็กท่ีเพศชายได้รับต�่ากว่าค่า	 DRI	

ส่วนเพศหญงิได้รบัสูงกว่าค่า	DRI	ท้ังนีเ้ป็นเพราะ

นักเรียนเพศหญิงบริโภคผักและผลไม้	 ได้แก่	

บร็อคโคลี		แอปเปิ้ลแดง	ส้ม	ฝรั่ง	ซึ่งเป็นแหล่ง

ของธาตุเหล็กสูงกว่าเพศชาย	 จึงท�าให้ได้รับ

ปริมาณธาตุเหล็กมากกว่าเพศชายและมากกว่า 
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ค่า	DRI	เล็กน้อย	อย่างไรก็ตาม	นักเรียนเพศชาย

เองได้รับปริมาณธาตุเหล็กต�่ากว่าค่า	 DRI	 เพียง 

เล็กน้อยเท่านั้น		

	 ส�าหรับนกัเรยีนทีม่อีาย	ุ9-12	ปี	ทัง้เพศชาย

และเพศหญิงได้รับปริมาณแคลเซียมต�่ากว ่า 

ค่า	 DRI	 ถือว่านักเรียนได้รับปริมาณแคลเซียม 

ต�่ากว่าค่า	 DRI	 ค่อนข้างมาก	 อาจเป็นเพราะ

นักเรียนบริโภคผักและผลไม้ที่ เป็นแหล่งให้

แคลเซียม	ได้แก่	กะหล�่าปลี	ผักโขม	กล้วยน�้าว้า		

ผักคะน้า	 หอมหัวใหญ่	 ส้ม	 น้อยเกินไป	 แต่

นกัเรยีนอาจได้รบัแคลเซยีมจากแหล่งอืน่	เช่น	นม	

ปลาเล็กปลาน้อย	 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งเพศชาย

และเพศหญิงได้รับต�่ากว่าค่า	 DRI	 ซึ่งปริมาณท่ี 

ได้รับน้อยกว่าค่า	 DRI	 มาก	 เป็นเพราะปริมาณ

ฟอสฟอรัสในผักและผลไม้นั้นมีน้อย	 จึงท�าให้

นกัเรยีนได้รบัปริมาณฟอสฟอรสัน้อยกว่าค่า	DRI	

มาก	ปริมาณไอโอดีนทั้งเพศชายและเพศหญิงได้

รับสูงกว่าค่า	DRI	เพราะนักเรียนบริโภคหัวหอม		

กะหล�่าปลี	 ผักขม	 สตรอเบอรี่	 ในปริมาณน้อย	 

จึงท�าให้ได้รับปริมาณไอโอดีนต�่ากว่าค่า	 DRI	 

เล็กน้อย	 และปริมาณธาตุเหล็กที่ทั้งเพศชายและ

เพศหญิงได้รับต�่ากว่าค่า	 DRI	 ทั้งนี้	 นักเรียน 

เพศชายบริโภคผักและผลไม้	 ได้แก่	 บร็อคโคล	ี	

แอปเป้ิลแดง	ส้ม	ฝรัง่	ในปรมิาณมากพอ	จงึท�าให้

ได้รับปริมาณธาตุเหล็กต�่ากว่าค่า	 DRI	 เล็กน้อย		

เพศหญงิซึง่ต้องการปรมิาณเหลก็มากกว่าเพศชาย		

แต่ได้รับปริมาณธาตุเหล็กต�่ากว่าค่า	 DRI	 มาก 

เกนิไป	ทัง้นี	้ควรบรโิภคผกัและผลไม้ทีเ่ป็นแหล่ง

ให้ธาตุเหล็ก	ได้แก่	บร็อคโคลี	แอปเปิ้ลแดง	ส้ม		

ฝรั่ง	 รวมถึง	นม	หมูเนื้อแดง	และเครื่องในสัตว์ 

ที่บริโภคในชีวิตประจ�าวัน	 ในปริมาณท่ีเพียงพอ

กับความต้องการของร่างกาย	 ซึ่งสอดคล้องกับ 

ผลการศกึษาของ	ศตรตัน์	(2540)	ทีพ่บว่า	เดก็หญงิ

ส่วนใหญ่ได้รับแคลเซียม	 คิดเป็นร้อยละ	 56 

ของปรมิาณทีแ่นะน�า	และเดก็ชายได้รบัแคลเซยีม 

คิดเป็นร้อยละ	 30	 ของปริมาณท่ีแนะน�า	 ท้ังนี้	 

เป็นเพราะนักเรียนอาจบริโภคผักและผลไม้	ที่ให้

แคลเซียมในปริมาณท่ีน้อยเกินไป	 หรืออาจเป็น

เพราะนกัเรียนส่วนใหญ่บริโภคผกัสเีขยีวบางชนดิ

เป็นประจ�า	 ซึ่งในผักสีเขียวมีสารขัดขวางการ 

ดูดซึมของแคลเซียมเข้าสู ่กระแสโลหิต	 การ

บริโภคผักสีเขียวมากๆ	 อาจได้รับกรดออกซาลิก

และไฟติกสูง	 ซึ่งจะไปขัดขวางการดูดซึมของ

แคลเซียมได้	(กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข,	

2546)

	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้วิจัยไม่สามารถสรุปและ

วิจารณ์ผลได้อย่างชัดเจนว่า	นักเรียนขาดเกลือแร่

จากการบริโภคผักและผลไม้ได้อย่างเดียวเท่าน้ัน		

เนื่องจากผักและผลไม้ไม่ใช่แหล่งอาหารท่ีให้ 

เกลือแร่ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 

ใน	1	วันได้	ซึ่งควรได้รับข้อมูลและวิเคราะห์การ

บริโภคจากแหล่งที่ให้เกลือแร่เป็นหลัก	อาทิ	นม	

ไข่	เนื้อสัตว์	ปลาเล็กปลาน้อย	ใน	1	วันร่วมด้วย

สรุป
	 ผักที่ นักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิง

บรโิภคบ่อยทีส่ดุ	10	อนัดบั	คอื	แตงกวา	บรอ็คโคล ี

ถั่วฝักยาว	 มะเขือเทศ	 ข้าวโพดอ่อน	 แครอท 

ผักกาดขาว	หัวไชเท้า	ฟักทอง	กะหล�่าม่วง	ผลไม้

ที่นักเรียนทั้งเพศชายและเพศหญิงบริโภคบ่อย

ที่สุด	10	อันดับ	คือ	มะละกอ	ชมพู่	แคนตาลูป		

แอปเปิ ้ลแดง	 องุ ่นม่วง	 กล้วยน�้าว้า	 แตงโม		

สับปะรด	ส้ม	และฝรั่ง	นักเรียนอายุ	 6-8	ปี	ทั้ง 

เพศชายและเพศหญิงได้รับวิตามินเอ	 ร้อยละ	

117.64	 และ	 141.09	 เพศชายได้รับวิตามินซ ี

ร้อยละ	114.15	ส่วนเพศหญิงได้รับ	ร้อยละ	90.72		
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เพศชายและเพศหญงิได้รบัโฟเลท	ร้อยละ	193.56	

และ	196.17	เพศชายและเพศหญิงได้รับไนอะซิน	

ร้อยละ	45.00	และ	48.75	นักเรียนอายุ	 9-12	ปี 

ทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับวิตามินเอ	 ร้อยละ	

91.28	และ	99.25	เพศชายได้รับวิตามินซี	ร้อยละ	

93.24	แต่เพศหญิงได้รับวิตามินซี	ร้อยละ	101.18		

เพศชายและเพศหญิงทีไ่ด้รบัโฟเลท	ร้อยละ	92.71	

และ	 98.17	 เพศชายและเพศหญิงได้รับไนอะซิน	

ร้อยละ	 33.33	 และ	 30.00	 นักเรียนอายุ	 6-8	 ปี 

ทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับแคลเซียม	 ร้อยละ	

95.52	 และ	 49.82	 เพศชายและเพศหญิงได้รับ

ฟอสฟอรสั	ร้อยละ	49.61	และ	59.71	เพศชายและ

เพศหญงิได้รบัไอโอดนี	ร้อยละ	98.12	และ	91.02		

และเพศชายได้รับธาตุเหล็ก	 ร้อยละ	 91.85	ส่วน

เพศหญงิได้รบั	ร้อยละ	108.02	นกัเรยีนอาย	ุ9-12	ปี 

ทั้งเพศชายและเพศหญิงได้รับแคลเซียม	 ร้อยละ	

35.20	 และ	 45.20	 เพศชายและเพศหญิงได้รับ

ฟอสฟอรสั	ร้อยละ	26.55	และ	21.50	เพศชายและ

เพศหญิงได้รับไอโอดีน	 ร้อยละ	 105.62	 และ	

106.83	 และเพศชายและเพศหญิงได้รับธาตุเหล็ก	

ร้อยละ	95.42	และ	46.69	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 จากการศึกษาในครั้งนี้	 พบว่า	 การจด

บันทึกการรับประทานอาหารใน	 24	 ชั่วโมงนั้น

เป็นเร่ืองที่ควบคุมได้ค่อนข้างยาก	 เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นวัยเด็ก	 รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความรู้

ในเรื่องเกี่ยวกับผักและผลไม้น้อย	ดังนั้น	ผู้สนใจ

ทีจ่ะท�าการวิจยัในลกัษณะนีก่้อนท�าการสมัภาษณ์

และจดบนัทกึการรบัประทานอาหารใน	24	ชัว่โมง		

ควรมผีูช่้วยวิจยัคอยเป็นพีเ่ล้ียง	ควรให้ความรูแ้ละ

สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด

เสียก่อน

	 2.	 จากการศึกษาพบว่า	 นักเรียนทุกกลุ่ม 

อายุได้รับปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสจาก

การบริโภคผักและผลไม้น้อยกว่าค่าปริมาณ 

สารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจ�าวัน	 (Dietary	

Reference	Intakes	:	DRI)	ดังนั้นควรแนะน�าให้

นักเรียนได้บริโภคอาหารที่เป็นแหล่งที่ดีของ

แคลเซียม	 ได้แก่	 นม	 ปลาเล็กปลาน้อย	 ส�าหรับ

แหล่งอาหารที่ดีของฟอสฟอรัส	 ได้แก่	 นม	 และ

เนื้อสัตว์ต่างๆ

	 3.	 จากการศึกษาพบว่า	 ในเด็กหญิงอายุ	

9-12	ปี	ได้รบัปรมิาณไนอะซนิต�า่กว่าค่า	DRI	มาก

ท้ังนี้เป็นเพราะผักและผลไม้เป็นแหล่งอาหาร 

ท่ีมีปริมาณไนอะซินน้อย	 ดังนั้น	 ควรแนะน�าให้

นักเรียนได้บริโภคอาหารที่เป็นแหล่งที่ดีของ 

ไนอะซิน	 ได้แก่	 เนื้อสัตว์	 เนื้อปลา	 ถั่ว	 ข้าว	 

เครื่องในสัตว์	ที่บริโภคในชีวิตประจ�าวันด้วย

	 4.	 จากการศึกษาพบว่า	 ในเด็กหญิงอายุ	

9-12	 ปี	 ได้รับปริมาณเหล็กต�่ากว่าค่า	 DRI	 มาก	

ทั้งนี้เป็นเพราะผักและผลไม้เป็นแหล่งอาหารที่มี

ปริมาณเหล็กน้อย	ดังนั้น	ควรแนะน�าให้นักเรียน

ได้บริโภคอาหารที่เป็นแหล่งที่ดีของเหล็ก	 ได้แก่	

นม	หมเูนือ้แดง	และเคร่ืองในสัตว์	บรโิภคในชีวติ

ประจ�าวันด้วย

	 5.	 ควรศกึษาปัจจยัท่ีส่งเสรมิการบรโิภคผกั

และผลไม้ของเด็กวัยเรียน	 การดูแลเรื่องการ

บริโภคอาหารของเด็กวัยเรียน

	 6.	 ควรศึกษาปริมาณเกลือแร่ท่ีได้รับจาก

การบริโภค	 นม	 ไข่	 เนื้อสัตว์	 ปลาเล็กปลาน้อย		

ร่วมกับการศึกษาเกลือแร่	ที่ได้รับจากการบริโภค

ผักและผลไม้ด้วย	 เพื่อสามารถวิเคราะห์ปริมาณ

เกลอืแร่ท่ีเด็กควรได้รับใน	1	วนัได้อย่างครอบคลมุ

ยิ่งขึ้น
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อเครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิก�าลังพล 
ของทหารกองประจ�าการกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานครและ
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจด้านต่างๆ	 ของเคร่ืองแต่งกายท่ีได้รับ

ตามสิทธิก�าลังพลของทหารกองประจ�าการกองทัพบก	 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 และ

เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านต่างๆ	 ของทหารกองประจ�าการกองทัพบกที่มีหน่วย/สังกัดแตกต่างกัน	

กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	390	คน	ได้จากการสุ่มจากทหารกองประจ�าการที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถาม	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส�าเร็จรูป	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใช้	 F-test	 และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน

ความพึงพอใจโดยใช้	Least	significant	difference	(LSD)	ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด

มอีายรุะหว่าง	21	-	23	ปี	ส่วนใหญ่บรรจอุยู่ในเหล่ารบ	ก�าลังฝึกภาคสนาม	และได้รบัมอบหมายภารกจิ

เข้าเวรรักษาการณ์	ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแต่งกายที่ได้รับ	พบว่า	มีความพึงพอใจโดย

รวมที่ระดับมาก	เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	พบว่า	เกือบทุกด้าน	ได้แก่	ด้านจ�านวนที่ได้รับแจก	ด้าน

ขนาด	 ด้านความสบายในการสวมใส่	 และด้านความสะดวกในการดูแลมีความพึงพอใจระดับมาก	 มี

เพียงด้านความแข็งแรง	 ทนทาน	 ที่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง	 และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแต่งกายที่ได้รับ	 พบว่า	 ทหารกองประจ�าการที่มีหน่วย/สังกัด 

แตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจด้านจ�านวนที่ได้รับแจก	 ด้านขนาด	 ด้านความสบายในการสวมใส่	 และ

ด้านความแข็งแรง	 ทนทาน	 แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และมีความพึงพอใจ 

ด้านความสะดวกในการดูแลแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ค�ำส�ำคัญ :	ความพึงพอใจ		เครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิ	ก�าลังพลกองทัพบก	กรุงเทพและปริมณฑล
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Satisfaction on the Privileged Clothing of The Royal Thai Army 
Officers in Bangkok and Metropolitan Region
Areerat Chinnasri*  Kajijarus Piromthamsiri**  Suteeluk Kraisuwan**

ABSTRACT

	 This	research	aimed	to	study	the	satisfaction	in	various	aspects	on	the	privileged	clothing	
of	the	Royal	Thai	army	officers	in	Bangkok	and	Metropolitan	region	and	to	compare	the	satisfaction	
in	various	aspects	of	the	Royal	Thai	army	officers	of	different	units.	The	studied	samples	were	
390	army	officers	being	stationed	 in	various	units.	A	questionnaire	was	used	as	 the	 research 
instrument.	Analyses	of	the	data	were	performed	using	statistical	software	and	expressed	in	terms	
of	frequency,	percentage,	mean,	and	standard	deviation.	Satisfactions	were	compared	by	using	
F-test.	 Least	 significant	 difference	 (LSD)	was	 used	 to	 determine	 the	 difference	 in	means	 of 
satisfaction.	The	obtained	results	show	that,	the	samples	aged	between	21	-	23	years	old,	worked	
at	battle	division,	were	on	their	field	practice,	and	were	assigned	as	shift	duty.	The	study	on	
satisfaction	of	the	privileged	clothing	shows	that	the	overall	satisfaction	was	at	high	level.	When	
considered	each	aspect,	it	was	found	that	satisfactions	concerning	quantity,	size,	comfort,	and	ease	
of	 care	 were	 at	 high	 level,	 while	 that	 of	 the	 durability	 aspect	 was	 at	 the	 moderate	 level. 
The	 results	 of	 comparision	 analyses	 show	 that	 the	 army	 officers	 with	 different	 work	 unit 
statistically	had	different	satisfaction	on	the	privileged	clothing	in	the	aspects	of	quantity,	size,	
comfort	and	durability	at	.01	level	and	had	different	satisfaction	in	the	aspect	of	ease	of	care 
at	.05	level.

Keywords :	Satisfaction,	Privileged	Clothing,	The	Royal	Thai	Army	Officers,	Bangkok	and	Metropolitan
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บทน�ำ
	 ราชกิจจานุเบกษา	(2497)	ได้ก�าหนดไว้ว่า	

ผู้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเมื่ออายุย่างเข้า	

18	 ปีบริบูรณ์ในพุทธศักราชใด	 ต้องไปแสดงตน

เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น

ที่อ�าเภอท้องที่ที่มีภูมิล�าเนาอยู ่	 ทหารกองเกิน 

เมื่อมีอายุย่างเข้า	 21	ปีในพุทธศักราชใด	ต้องไป

แสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อ�าเภอท้องที่ซึ่ง 

เป็นภูมิล�าเนาทหารของตนภายในพุทธศักราชนั้น	

โดยจะได้รับหมายเรียก	 สด.35	 ซึ่งจะถูกเรียกมา

ตรวจคัดเลือก	 เพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกอง

ประจ�าการ	ดังนั้นทหารเหล่านี้ต้องมีอายุตั้งแต่	21	

ปีขึ้นไป	 แต่ยังไม่ถึง	 30	 ปีบริบูรณ์	 ทหารกอง

ประจ�าการหรือเรียกโดยทั่วไปว่า	 พลทหาร	 เป็น

ก�าลังพลในระดับปฏิบัติงานที่มีความส�าคัญย่ิง	 ที่

ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้น	 ทั้งในยามปกติ 

และสงคราม	ซ่ึงเมือ่เข้ามารบัใช้ชาตแิล้วสทิธทิีจ่ะ

ได้รบัในเบือ้งต้น	คอื	สทิธใินการได้รบัส่ิงอปุกรณ์

ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 อาท	ิ 

ชุดเครื่องแบบสนาม	 เสื้อยืดคอรูปตัววี	ชุดชั้นใน	

กางเกงขาสั้น	และกางเกงกีฬา	เป็นต้น	ซึ่งมีความ

จ�าเป็นในการใช้ชีวิตประจ�าวันตลอดระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ชาติ

	 การวจิยัและพฒันาเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายให้

มีความทันสมัย	และเหมาะสมในการใช้งาน	เพื่อ

ให้สะดวกแก่ผูใ้ช้	และเกดิความสบายแก่ผูส้วมใส่	

สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก	 เป็นเรื่องจ�าเป็น	

โดยเฉพาะเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของทหาร	 ที่ต้อง

เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่มีคุณสมบัติด้านการ

ปกป้องเป็นพิเศษ	มีความทนทาน	และสะดวกใน

การใช้งาน	โดย	Scott	(n.d.)	ได้ท�าการวจิยัเกีย่วกบั 

เส้นใย	 สิ่งทอ	 และวัสดุส�าหรับการป้องกันใน

อนาคต	พบว่า	ในอนาคตทางทหารต้องการเส้นใย

และสิ่งทอ	เพื่อการป้องกันที่สามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆ	อาทิ	มีความสามารถในการปกป้องมากขึ้น

กว่าเดมิ	สามารถรกัษาอณุหภูมท่ีิเหมาะสมในการ

สวมใส่	ต้องการเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย	มีน�้าหนัก

เบา	สามารถใช้งานได้หลากหลายหน้าที่	สามารถ

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้	 และมีราคาถูก	 เป็นต้น	

Schutz	 et	 al.	 (2005)	 ได้ท�าการวิจัยเกี่ยวกับการ

ยอมรับและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ใช้งานเสื้อผ้าทหาร	พบว่า	 เสื้อผ้าที่ระบายอากาศ

ได้ดี	 มีความคงทนต่อการขัดถู	 และมีขนาดที่

เหมาะสมได้รบัความพึงพอใจมากทีสุ่ด	และปัจจยั

อื่นๆ	 ที่มีความส�าคัญต่อความพึงพอใจในการใช้

งานเสื้อผ้าทางทหาร	 ได้แก่	 คุณสมบัติด้านการ

ป้องกันภัยของเสื้อผ้า

	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยซ่ึงท�างานในหน่วยงานทหาร	

จึงสนใจท�าการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจด้านต่างๆ

ของเครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิก�าลังพลของ

ทหารกองประจ�าการ	เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐานใน

การวิจัยและพัฒนาที่จะด�าเนินการต่อไป	

วัตถุประสงค์
	 1.	 ศึกษาความพึงพอใจด้านต่างๆ	 ของ

เคร่ืองแต่งกายท่ีได้รับตามสทิธกิ�าลงัพลของทหาร

กองประจ�าการกองทัพบก	ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล

	 2.	 เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านต่างๆ

ของทหารกองประจ�าการกองทัพบกท่ีมีหน่วย/

สังกัดแตกต่างกัน	 ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

วิธีกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	 เป็น
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ก�าลังพลทหารกองประจ�าการในกองทัพบก	 ที่

ปฏิบัติราชการในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล	จ�านวน	15,552	คน	(กรมก�าลังพลทหาร

บก,	 2555)	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย	 จ�านวน	

390	คน	จากเหล่ารบ	เหล่าสนบัสนนุการรบ	เหล่า

ช่วยรบ	 และเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ	 โดยการ

สุ่มแบบชั้นภูมิและหาสัดส่วน	(ธานินทร์,	2555)

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	คอื	แบบสอบถาม	

(questionnaire)	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	แต่ละส่วน

มีรายละเอียด	ดังนี้

	 ส่วนที่	1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล 

พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	อายุ		การฝึกภาค

สนาม	 หน่วย/สังกัด	 และลักษณะงานที่ได้รับ 

มอบหมาย	 เป็นแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ	

(check	list)

	 ส่วนที่	2	 ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแต่ง

กายในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 จ�านวนที่ได้รับ	 ขนาด	

ความสบายในการสวมใส่	ความแข็งแรง	ทนทาน	

และความสะดวกในการดแูลโดยใช้สเกล	5	ระดบั	

คือ	พึงพอใจมากที่สุด	(5	คะแนน)	พึงพอใจมาก	

(4	 คะแนน)	 พึงพอใจปานกลาง	 (3	 คะแนน)									

พึงพอใจน้อย	(2	คะแนน)	และพึงพอใจน้อยที่สุด	

(1	คะแนน)

	 ส่วนที่	3	 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	 เป็น

ค�าถามประเภทปลายเปิด	(open	-	end)

 เครื่องแต่งกำยที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครื่องแต่งกายที่เลือกใช้ในการวิจัยครั้งนี้	

ประกอบด้วย	

	 1.	 เครือ่งแบบสนาม	ตดัเยบ็จากผ้าฝ้ายผสม

พอลิเอสเทอร์ทอลายขัด	 โดยมีส่วนผสมฝ้าย 

ร้อยละ	80	±	5	และพอลิเอสเทอร์	ร้อยละ	20	±	5	

ใช้ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์สีกากีแกมเขียว	 ฝีเข็มใน

การเย็บ	8	 -	 10	ฝีเข็มต่อ	25.4	มิลลิเมตร	 (กรม

พลาธิการทหารบก,	2556)

	 2.	 เส้ือยืดคอรูปตัววี	 ตัดเย็บจากผ้าถัก

วงกลมใยผสม	ชนิดฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์	โดยมี

ส่วนผสมฝ้าย	ร้อยละ	65	±	5	และพอลิเอสเทอร์	

ร้อยละ	35	±	5	ใช้ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์สีเดียวกับ

ตัวเสื้อ	 ฝีเข็มในการเย็บไม่น้อยกว่า	 10	 ฝีเข็มต่อ	

25.4	มิลลิเมตร	(กรมพลาธิการทหารบก,	2556)

	 3.	 กางเกงล�าลอง	 ตัดเย็บจากผ้าทอแบบ

ลายสองหน้าเดียว	 เป็นผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร	์			

ผ้าท�ากระเป๋ากางเกงเป็นผ้าลายขัดฟอกขาว	ใช้ด้าย

เย็บพอลิเอสเทอร์สีกากีแกมเขียว	 (กรมพลาธิการ

ทหารบก,	2556)

	 4.	 กางเกงกีฬา	 ตัดเย็บจากผ้าทอแบบ

ลายสองหน้าเดียว	 เป็นผ้าฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร	์

และเย็บด้วยด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์สีเดียวกับผ้าตัด

กางเกง	ฝีเข็มในการเย็บไม่น้อยกว่า	 10	ฝีเข็มใน	

25.4	มิลลิเมตร	(กรมพลาธิการทหารบก,	2556)

	 5.	 กางเกงชั้นใน	 ตัดเย็บจากผ้ายืดถักแบบ

วงกลม	 ด ้ายที่ใช ้ถักท�าจากเส ้นใยฝ ้ายผสม													

พอลิเอสเทอร์เป็นเส้นด้ายหลักและถักเสริมด้วย

เส้นด้ายสแปนเด็กซ์	 ใช้ด้ายเย็บพอลิเอสเทอร์ 

สีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับผ้ายืด	 แถบยางยืดท่ี 

ใช้ท�าขอบเอวและท่ีใช้สอดเย็บท�าขอบขากางเกง

ช้ันในเป็นแถบยางยืดที่ใช้เส้นยางยืดทอประกอบ

กับเส้นใยสังเคราะห์	 (กรมพลาธิการทหารบก,	

2556)

	 6.	 ถุงเท้า	 ถักด้วยเคร่ืองถักแบบวงกลม	

ไม่มีรอยตะเข็บยกเว้นแนวประสานเข้ารูปท่ีส่วน

ปลายถุงเท้า	 ท�าจากด้ายฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์

อัตราส่วนผสม	ฝ้ายร้อยละ	65	±	3	พอลิเอสเทอร์

ร้อยละ	35	±	3	อยู่ในเส้นเดียวกัน	จ�านวน	2	เส้น	

ถักเสริมด้วยด้ายสแปนเด็กซ์	จ�านวน	1	เส้น	และ
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ด้ายไนลอน	จ�านวน	1	เส้น	ด้านนอกถกัแบบเรยีบ	

ด้านในตั้งแต่ส้นเท้าถึงปลายเท้าถักแบบขน	ส่วน

รดัน่องถกัแบบลายลูกฟกู	(กรมพลาธิการทหารบก, 

2556)

	 7.	 ผ้าขาวม้า	ทอแบบลายขัด	มีด้ายยืนเป็น

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ ่ม

ตัวอย่าง	สถิตทิีใ่ช้	ได้แก่	การแจกแจงความถี	่และ

ร้อยละ

	 2.	 การวเิคราะห์ความพงึพอใจท่ีมต่ีอเคร่ือง

แต่งกายทหาร	 สถิติที่ใช้	 ได้แก่	 ค่าเฉลี่ย	 และ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และวเิคราะห์ระดบัความ

พึงพอใจจากค่าเฉลี่ยดังนี้	

	 	 ค่าเฉลี่ย	4.21	-	5.00	หมายถึง	มีความ

พึงพอใจมากที่สุด

	 	 ค่าเฉลี่ย	3.41	-	4.20	หมายถึง	มีความ

พึงพอใจมาก

	 	 ค่าเฉลี่ย	2.61	-	3.40	หมายถึง	มีความ

พึงพอใจปานกลาง

	 	 ค่าเฉลี่ย	1.81	-	2.60	หมายถึง	มีความ

พึงพอใจน้อย

ด้ายฝ้ายล้วน	ส่วนด้ายพุง่เป็นฝ้ายผสมพอลเิอสเทอร์ 

ในอัตราส่วนผสม	ฝ้ายร้อยละ	80	พอลิเอสเทอร์	

ร้อยละ	20	(กรมพลาธิการทหารบก,	2556)	

	 เครือ่งแต่งกายดงักล่าวมรีปูแบบดงัแสดงใน

ภาพที่	1

	 	 ค่าเฉลี่ย	1.00	-	1.80	หมายถึง	มีความ

พึงพอใจน้อยที่สุด

	 3.	 การเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีต่อ

เครือ่งแต่งกายท่ีได้รบัตามสทิธกิ�าลงัพลของทหาร

กองประจ�าการกองทัพบก	ในเขตกรงุเทพมหานคร

และปริมณฑล	 ท่ีมีหน่วย/สังกัดแตกต่างกัน	 ใช้

สถิติ	 F-test	 และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่า

เฉลีย่คะแนนความพงึพอใจโดยใช้	Least	significant 

difference	(LSD)

 ระยะเวลำกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เร่ิมด�าเนินการเก็บข้อมูลวิจัย	

ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2556	และส้ินสุดการวจิยัเดอืน

พฤษภาคม	2557	รวมระยะเวลาในการท�าการวิจัย

ประมาณ	8	เดือน

ภาพท่ี	1  เคร่ืองแต่งกายท่ีได้รับตามสิทธิก�าลังพล ก) เคร่ืองแบบสนาม ข) เส้ือยืดคอรูปตัววี ค) กางเกงล�าลอง 
           ง) กางเกงกีฬา จ) กางเกงชั้นใน ฉ) ถุงเท้า และ ช) ผ้าขาวม้า

ก) ข) ค) ง)

ช)ฉ)จ)
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ผลวิจัยและวิจำรณ์

	 จากตารางที	่1	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่	

มอีายรุะหว่าง	21	-	23	ปี	บรรจอุยูใ่นเหล่ารบ	ก�าลัง

ฝึกภาคสนาม	 และได้รับมอบหมายภารกิจเข้าเวร

รักษาการณ์	 ทั้งนี้เนื่องจากการเรียกทหารกอง

ประจ�าการเข้ามารบัราชการทหารจะเรยีกผูท้ีม่อีาย	ุ

21	ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป	จึงท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง

ที่มีอายุอยู ่ในช่วงนี้เป็นจ�านวนมาก	 และช่วง

ที่ท�าการเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้	 อยู่ในช่วงการฝึก 

ภาคสนามของทหารกองประจ�าการที่เข้ามาใหม่

พอดี	 ท�าให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้ใช้งานเครื่อง

แต่งกายที่ได้รับแจกตามสิทธิก�าลังพลได้อย่าง 

เต็มท่ี	 ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จึงเป็นข้อมูลท่ีได้

จากผู้ที่ใช้งานอย่างแท้จริง	

ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง

ตารางที่	1 กลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามอายุ หน่วย/สังกัด การฝึกภาคสนาม และลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

n	=	390

ประเด็นที่ประเมิน จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

อำยุ

21	-	23	ปี 383 98.20

24	-	26	ปี 7 1.80

หน่วย/สังกัด

เหล่ารบ 247 63.30

เหล่าสนับสนุนการรบ 76 19.50

เหล่าช่วยรบ	 48 12.30

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 19 4.90

กำรฝึกภำคสนำม

ผ่านการฝึกภาคสนาม														 28 7.20

ก�าลังฝึกภาคสนาม											 323 82.80

ยังไม่ได้รับการฝึกภาคสนาม 39 10.00

ลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำย

เข้าเวรรักษาการณ์	 335 85.90

ไม่ได้เข้าเวรรักษาการณ์	(รับ	-	ส่ง	เอกสาร,	 55 14.10

ลูกมือประกอบอาหาร	และอื่นๆ)
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	 จากตารางที่	2	พบว่า	ความพึงพอใจที่มีต่อ

เครือ่งแต่งกายทีไ่ด้รบัโดยรวมมคีะแนนเฉล่ียอยู่ที่

ระดับมาก	ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	พบว่า	มี

ความพึงพอใจในเกือบทุกด้านระดับมาก	 มีเพียง

ด้านความแข็งแรง	 ทนทาน	 ที่มีความพึงพอใจ

ระดับปานกลาง	 และเมื่อพิจารณาตามประเภท	 

พบว่า	เกอืบทกุประเภทได้รบัความพงึพอใจระดบั

มาก	 มีเพียงเครื่องแบบสนามและกางเกงล�าลอง 

ที่ได้รับความพึงพอใจระดับปานกลาง	 และเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดได้ผลดังต่อไปนี้

	 1.	 เครื่องแบบสนาม	 ได้รับความพึงพอใจ

รวมระดับปานกลาง	 ทั้งนี้เนื่องจากเกือบทุกด้าน	

ยกเว้นด้านจ�านวน	ได้รับความพึงพอใจปานกลาง	

โดยประเด็นย่อยด้านขนาด	พบว่า	ประเด็นขนาด

พอดกีบัขนาดร่างกาย	มคีวามสะดวกในการสวมใส่ 

ความคงตัวของขนาดและรูปทรงเมื่อผ่านการซัก

ได้รับความพึงพอใจแค่ระดับปานกลาง	 ประเด็น

ย่อยด้านความสบายในการสวมใส่	พบว่า	ประเดน็

ขนาดให้ความสบายในการสวมใส่	ความสามารถ

ระบายความร้อน/อากาศของเนือ้ผ้า	ความสามารถ

ดูดซับเหงื่อของเนื้อผ้าได้รับความพึงพอใจแค่

ระดับปานกลาง	 ประเด็นย่อยด้านความแข็งแรง	

ทนทาน	พบว่า	ประเด็นความแข็งแรงของวัสดุที่

ใช้ในการตัดเย็บ	(เนื้อผ้า)	ความแข็งแรงของวัสดุ

ประกอบ	(กระดุม,	ซิป)	ความแข็งแรงของตะเข็บ	

ความคงทนของสีต่อการซัก	ความคงทนของสีต่อ

แสงแดดได้รับความพึงพอใจแค่ระดับปานกลาง	

และประเด็นย่อยด้านความสะดวกในการดูแล 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแต่งกำยที่ได้รับตำมสิทธิ์

ตารางที่	2 ค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ที่มีต่อเครื่องแต่งกายแต่ละประเภทที่ได้รับตามสิทธิ 
 ก�าลังพลและรวมทุกประเภท

n	=	390

ด้ำนที่ประเมิน

ควำมพึงพอใจ

เครื่องแบบ
สนำม

(ระดับ)

เสื้อยืด
คอรูปตัววี

(ระดับ)

กำงเกง
ล�ำลอง

(ระดับ)

กำงเกง
กีฬำ

(ระดับ)

กำงเกง
ชั้นใน

(ระดับ)

ถุงเท้ำ

(ระดับ)

ผ้ำขำวม้ำ

(ระดับ)

รวม
ทุกประเภท

(ระดับ)

จ�ำนวน 3.52	±	0.87
(มาก)

3.74	±	0.87
(มาก)

3.30	±	1.01
(ปานกลาง)

3.09	±	1.18
(ปานกลาง)

3.65	±	0.94
(มาก)

3.61	±	0.99
(มาก)

3.50	±	1.04
(มาก)

3.49	±	0.98
(มาก)

ขนำด 3.36	±	0.89
(ปานกลาง)

3.66	±	0.84
(มาก)

3.43	±	0.85
(มาก)

3.46	±	0.91
(มาก)

3.48	±	0.82
(มาก)

3.50	±	0.84
(มาก)

3.51	±	0.96
(มาก)

3.49	±	0.98
(มาก)

ควำมสบำย
ในกำรสวม

3.38	±	0.87
(ปานกลาง)

3.50	±	0.81
(มาก)

3.46	±	0.73
(มาก)

3.57	±	0.83
(มาก)

3.40	±	0.88
(ปานกลาง)

3.49	±	0.85
(มาก)

3.25	±	1.01
(ปานกลาง)

3.44	±	0.86
(มาก)

ควำมแข็งแรง
ทนทำน

3.08	±	1.06
(ปานกลาง)

3.46	±	0.96
(มาก)

3.41	±	0.95
(มาก)

3.39	±	0.98
(ปานกลาง)

3.46	±	0.90
(มาก)

3.46	±	0.85
(มาก)

3.45	±	0.93
(มาก)

3.38	±	0.94
(ปานกลาง)

ควำมสะดวก
ในกำรดูแล

3.28	±	0.92
(ปานกลาง)

3.58	±	0.93
(มาก)

3.41	±	0.91
(มาก)

3.57	±	0.95
(มาก)

3.52	±	0.93
(มาก)

3.43	±	0.92
(มาก)

3.48	±	0.98
(มาก)

3.47	±	0.93
(มาก)

ควำมพึงพอใจ
รวม

3.32	±	0.93
(ปานกลาง)

3.59	±	0.87
(มาก)

3.40	±	0.88
(ปานกลาง)

3.42	±	0.92
(มาก)

3.50	±	0.88
(มาก)

3.50	±	0.89
(มาก)

3.43	±	0.97
(มาก)

3.45	±	0.90
(มาก)
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พบว่า	ประเด็นความสะดวกในการท�าความสะอาด

ได้รบัความพึงพอใจแค่ระดบัปานกลาง	เครือ่งแบบ 

สนามจงึควรได้รบัการพฒันาประเดน็ต่างๆ	เหล่านี ้

อาทิ	ปรับขนาดให้หลากหลายขึ้น	ทั้งนี้	Jatuphat 

warodom	et	al.	(2010)	ได้ศึกษาขนาดรปูร่างชายไทย 

จ�านวน	4,301	คน	ที่มีช่วงอายุ	17	-	49	ปี	พบว่า	

สามารถแบ่งขนาดรูปร่างเป็น	 7	 ขนาด	 ได้แก่ 

ชายไทยขนาดเล็กมากๆ	(XXS)	มีขนาดอก	84.00	

ซม.	เอว	74.50	ซม.	และสะโพก	87.00	ซม.	ชายไทย 

ขนาดเล็กมาก	(XS)	มีขนาดอก	86.00	เอว	77.00	

ซม.	 และสะโพก	 89.00	 ซม.	 ชายไทยขนาดเล็ก	

(S)	มีขนาดอก	88.00	ซม.	เอว	79.50	ซม.	และ

สะโพก	 91.00	ซม.	 ชายไทยขนาดกลาง	 (M)	มี

ขนาดอก	90.00	ซม.	เอว	82.00	ซม.	และสะโพก	

93.00	 ซม.	 ชายไทยขนาดใหญ่	 (L)	 มีขนาดอก	

92.00	ซม.	เอว	84.50	ซม.	และสะโพก	95.00	ซม.	

ชายไทยขนาดใหญ่มาก	(XL)	มขีนาดอก	94.00	ซม. 

เอว	87.00	ซม.	และสะโพก	97.00	ซม.	ชายไทย

ขนาดใหญ่มากๆ	 (XXL)	มีขนาดอก	 96.00	ซม.	

เอว	89.50	ซม.	และสะโพก	99.00	ซม.	หรือเลือก

ใช้ผ้าฝ้ายผสมใยยืดเพือ่ให้ยืดหยุ่นได้บ้าง	และเพิม่

ความถีข่องตะเขบ็	ทัง้นี	้Schutz	et	al.	(2005)	พบว่า 

เสื้อผ้าที่ระบายอากาศอากาศได้ดี	 มีความคงทน 

ต่อการขัดถู	 และมีขนาดท่ีเหมาะสมได้รับความ 

พึงพอใจมากที่สุด

	 2.	 เสื้อยืดคอรูปตัววี	 ได้รับความพึงพอใจ

รวมระดับมาก	 และทุกด้านได้รับความพึงพอใจ

ระดับมาก	 อย่างไรก็ตามประเด็นย่อยด้านความ

แขง็แรง	ทนทาน	พบว่า	ประเด็นความคงทนของสี 

ต่อแสงแดดได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด	จึงควร

แนะน�าวธีิดูแลรกัษาทีถ่กูต้อง	อาท	ิการตากในทีร่่ม 

จะช่วยรักษาสีเสื้อไว้ได้	 หรือก�าหนดให้ใช้สีที่มี

ความคงทนมากขึ้น

	 3.	 กางเกงล�าลอง	ได้รบัความพงึพอใจรวม

ระดับปานกลาง	 ท้ังนี้ด้านจ�านวนและด้านความ

แข็งแรง	 ทนทาน	 ได้รับความพึงพอใจระดับ 

ปานกลาง	 โดยประเด็นย่อยด้านจ�านวน	 พบว่า	

ประเดน็จ�านวนทีไ่ด้รบัแจกเพยีงพอต่อการใช้งาน	

(จ�านวน	 2	 ตัว)	 ได้รับความพึงพอใจแค่ระดับ 

ปานกลาง	ประเด็นย่อยด้านขนาด	พบว่า	ประเด็น

ขนาดพอดีกับขนาดร่างกายได้รับความพึงพอใจ 

แค่ระดับปานกลาง	 ประเด็นย่อยด้านความสบาย

ในการสวมใส่	 พบว่า	 ประเด็นความสามารถ

ระบายความร้อน/อากาศของเนื้อผ้าได้รับความ 

พึงพอใจแค่ระดับปานกลาง	 ประเด็นย่อยด้าน 

ความแข็งแรง	ทนทาน	พบว่า	ประเดน็ความแข็งแรง 

ของวัสดุประกอบ	(กระดุม,	ซิป,	หัวขัดกันเลื่อน)	

ความแข็งแรงของตะเข็บ	 และความคงทนของสี

ต่อแสงแดดได้รบัความพึงพอใจแค่ระดบัปานกลาง 

จงึควรได้รบัการพัฒนาประเดน็ต่างๆ	เหล่านี	้ท้ังนี้

กางเกงล�าลองทีไ่ด้รบัแจกตดัเยบ็มาจากผ้าฝ้ายผสม

พอลิเอสเทอร์	 จึงควรพิจารณาเพิ่มสัดส่วนของ 

ใยฝ้ายอีก	 เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติความสามารถ

ระบายความร้อน/อากาศของเนื้อผ้า

	 4.	 กางเกงกีฬา	 ได้รับความพึงพอใจรวม

ระดบัมาก	ท้ังนีด้้านจ�านวนและด้านความแข็งแรง	

ทนทานได้รับความพึงพอใจระดับปานกลาง	โดย

ประเด็นย่อยด้านจ�านวน	พบว่า	ประเด็นจ�านวนที่

ได้รับแจกเพียงพอต่อการใช้งาน	(จ�านวน	1	ตัว)	

ได้รับความพึงพอใจแค่ระดับปานกลาง	 ประเด็น

ย่อยด้านขนาด	พบว่า	ประเดน็ขนาดพอดกีบัขนาด

ร่างกาย	ความคงตวัของขนาดและรปูทรงเมือ่ผ่าน

การซักได้รับความพึงพอใจระดับปานกลาง	

ประเด็นย่อยด้านความแข็งแรง	 ทนทาน	 พบว่า	

ประเด็นความแข็งแรงของวัสดุท่ีใช้ในการตัดเย็บ	

(เนือ้ผ้า)	ความแขง็แรงของวสัดปุระกอบ	(กระดมุ,	
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ซิป)	 ความแข็งแรงของตะเข็บ	 และความคงทน

ของสีต่อแสงแดด	 ได้รับความพึงพอใจแค่ระดับ

ปานกลาง	 จึงควรได้รับการพัฒนาประเด็นต่างๆ	

เหล่าน้ี	 อาทิ	 ปรับขนาดให้หลากหลายขึ้น	 เพ่ิม

ความถี่ของตะเข็บ	 และการแนะน�าวิธีการดูแลที่

ถูกต้อง

	 5.	 กางเกงชั้นใน	ได้รับความพึงพอใจรวม

ระดับมาก	 ทั้งนี้ด้านความสบายในการสวมใส ่

ได้รบัความพงึพอใจระดบัปานกลาง	เมือ่พจิารณา

ประเด็นย่อย	พบว่า	ประเด็นขนาดให้ความสบาย

ในการสวมใส่	 ความสามารถระบายความร้อน/

อากาศของเนื้อผ้า	 และความสามารถดูดซับเหงื่อ

ของเนือ้ผ้า	ได้รบัความพงึพอใจแค่ระดบัปานกลาง	

ทั้งนี้อาจเนื่องจากกางเกงชั้นในตัดเย็บจากผ้าฝ้าย

ผสมพอลิเอสเทอร์	เมื่อต้องสวมใส่และสัมผัสกับ

ผิวหนังระยะเวลานาน	 ประกอบกับอากาศที่ร้อน			

อบอ้าว	 มีเหงื่อออกมากตลอดเวลา	 จึงท�าให้ผู ้

สวมใส่รู้สึกว่าเนื้อผ้าไม่สามารถระบายความร้อน

หรืออากาศได้ดี	 แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้ม ี

การพัฒนาปรบัปรงุให้มส่ีวนผสมของฝ้ายมากข้ึน

เป็นร้อยละ	 65	 ±	 3	 อาจต้องมีการพิจารณาเพิ่ม

สัดส่วนของใยฝ้ายอีก	หรือใช้ผ้าฝ้ายร้อยละ	100	

	 6.	 ถุงเท้า	 ได้รับความพึงพอใจรวมระดับ

มาก	และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย	พบว่า	ทุก

ประเด็นได้รับความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน	

ท้ังนี้อาจเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะท่ีก�าหนดไว้

เดิมนั้นมีความเหมาะสมกับการใช้งานอยู่แล้ว	แต่

อย่างไรกต็ามควรพิจารณาเพ่ิมการตกแต่งด้านการ

ป้องกันแบคทีเรีย	 เนื่องจากก�าลังพลต้องสวมใส่

ถุงเท้าและรองเท้าเป็นเวลานาน	มีโอกาสเกิดโรค

ผิวหนังที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียได้ง่าย

	 7.	 ผ้าขาวม้า	ได้รับความพึงพอใจรวมระดบั

มาก	 ทั้งนี้ด้านความสบายในการสวมใส่ได้รับ

ความพงึพอใจระดบัปานกลาง	โดยพบว่า	ประเดน็

เนื้อผ้าให้ความรู้สึกสบาย	 และความสามารถใน

การดดูซับน�า้	ได้รับความพึงพอใจแค่ระดบัปานกลาง 

ท้ังนีผ้้าขาวม้าท่ีแจกท�าจากผ้าทอมด้ีายยืนเป็นด้าย

ฝ้ายล้วน	 ส่วนด้ายพุ่งเป็นฝ้ายผสมพอลิเอสเทอร์

ในอัตราส่วนผสม	ฝ้ายร้อยละ	80	พอลิเอสเทอร์

ร้อยละ	 20	 จึงควรพิจารณาใช้ผ้าฝ้ายร้อยละ	 100	

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผ้าดูดซับน�้าดีขึ้นแล้ว	 ยังจะ

ช่วยให้เนื้อผ้าให้ความรู้สึกสบายอีกด้วย

เปรียบเทียบควำมพึงพอใจของทหำรกองประจ�ำกำรที่มีหน่วย/สังกัดแตกต่ำงกัน

ตารางที่	3 คา่เฉล่ียและระดบัความพึงพอใจดา้นต่างๆ ทีม่ตีอ่เครือ่งแตง่กายทีไ่ดร้บัตามสทิธกิ�าลงัพลของทหาร 
 กองประจ�าการกองทัพบก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีหน่วย/สังกัดแตกต่างกัน

n	=	390

ด้ำนที่ประเมิน สังกัด/หน่วย
ค่ำเฉลี่ย

ควำมพึงพอใจ
ระดับ

ควำมพึงพอใจ

จ�านวน เหล่าช่วยรบ	 4.04a ±	1.14 มาก

เหล่าสนับสนุนการรบ 3.63b ±	0.85 มาก

เหล่ารบ 3.43b ±	0.85 มาก

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 3.36b ±	0.51 ปานกลาง
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	 จากตารางที่	3	พบว่า	ทหารกองประจ�าการ

เกือบทุกสังกัดมีความพึงพอใจด ้านจ�านวน 

เครื่องแต่งกายที่ได้รับแจกในระดับมาก	 ยกเว้น

เหล่าสนบัสนนุการช่วยรบทีม่คีวามพงึพอใจระดับ 

ปานกลาง	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

คะแนนความพึงพอใจ	 พบว่า	 ก�าลังพลทหารที่

สังกัดแตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจด้านจ�านวน 

ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ	.01	และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ

ด้ำนที่ประเมิน สังกัด/หน่วย
ค่ำเฉลี่ย

ควำมพึงพอใจ
ระดับ

ควำมพึงพอใจ

ขนาด เหล่าช่วยรบ	 3.96a ±	0.43 มาก

เหล่าสนับสนุนการรบ 3.80a ±	0.56 มาก

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 3.57ab ±	0.40 มาก

เหล่ารบ 3.55b ±	0.70 มาก

ความสบายในการสวมใส่ เหล่าช่วยรบ	 3.74a ±	0.38 มาก

เหล่าสนับสนุนการรบ 3.60a ±	0.52 มาก

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 3.46ab ±	0.37 มาก

เหล่ารบ 3.38b ±	0.65 ปานกลาง

ความแข็งแรง	ทนทาน เหล่าช่วยรบ	 3.68a ±	0.41 มาก

เหล่าสนับสนุนการรบ 3.54ab ±	0.57 มาก

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 3.46ab ±	0.38 มาก

เหล่ารบ 3.27b ±	0.75 ปานกลาง

ความสะดวกในการดูแล เหล่าช่วยรบ	 3.71a ±	0.44 มาก

เหล่าสนับสนุนการรบ 3.56ab ±	0.67 มาก

เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 3.45ab ±	0.56 มาก

เหล่ารบ 3.39b ±	0.78 ปานกลาง

หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรยกก�าลังต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

ตารางที่	3 (ต่อ)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	 (LSD)	 พบว่า	 เหล่า

สนับสนุนการช่วยรบมีความพึงพอใจน้อยกว่า

เหล่ารบ	และเหล่าสนบัสนนุการรบ	อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถติท่ีิระดบั	.05	ท้ังนีเ้นือ่งจากเหล่าสนบัสนนุ

การช่วยรบต้องเข้าเวรรักษาการณ์	 และปฏิบัติ

งานการบริการด้านอื่นๆ	 และมีการใช้งานเครื่อง

แต่งกายท่ีได้รับแจกอยู่ทุกวัน	 มีเวลาในการซัก	

หรือดูแลเครื่องแต่งกายน้อย	 เพราะต้องปฏิบัติ

ภารกจิแทบจะตลอดเวลา	ดงันัน้จงึต้องการจ�านวน
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ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ	 (LSD)	 พบว่า	 เหล่ารบมี

ความพึงพอใจน้อยกว่าเหล่าช่วยรบ	 และเหล่า

สนับสนุนการรบ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี 

ระดับ	 .05	 ท้ังนี้เนื่องจากเหล่ารบใช้งานเคร่ือง 

แต่งกายโดยเฉพาะเครือ่งแบบสนามอยูต่ลอดเวลา	

ซ่ึงการสวมใส่เครือ่งแต่งกายเป็นเวลานานจะท�าให้

เกิดความรู้สึกไม่สบายได้ง่าย	

	 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านความ

แข็งแรง	ทนทาน	ของเครื่องแต่งกายที่ได้รับตาม

สิทธิก�าลังพล	 พบว่า	 ทหารกองประจ�าการเกือบ

ทุกสังกัดมีความพึงพอใจด้านความแข็งแรง	

ทนทานอยู่ในระดับมาก	 ยกเว้นเหล่ารบที่มีความ

พึงพอใจในระดบัปานกลาง	ผลการวเิคราะห์ความ

แปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจ	พบว่า	ก�าลัง

พลทหารทีส่งักดัแตกต่างกนั	มคีวามพงึพอใจด้าน

ความแข็งแรง	 ทนทาน	 แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และผลการวิเคราะห์

ความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจ	(LSD)	พบว่า	

เหล่ารบมีความพึงพอใจน้อยกว่าเหล่าช่วยรบ	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งน้ีอาจ

เนื่องจากเป็นเหล่าที่ใช้งานเครื่องแต่งกายใน

สภาวะท่ีรนุแรงกว่าเหล่าอืน่ๆ	จงึประสบกบัปัญหา 

ด้านความแข็งแรง	 ทนทานของเคร่ืองแต่งกาย 

บ่อยครั้ง	อาทิ	ตะเข็บเป้ากางเกงเครื่องแบบสนาม

ขาด	เครื่องแต่งกายที่ได้รับแจกสีซีดเร็ว	เป็นต้น	

	 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านความ

สะดวกในการดูแลของเครื่องแต่งกายที่ได้รับตาม

สิทธิก�าลังพล	 พบว่า	 ทหารกองประจ�าการเกือบ

ทกุสงักดั	มคีวามพงึพอใจด้านความสะดวกในการ

ดูแลเครื่องแต่งกายที่ได้รับแจกอยู่ในระดับมาก	

ยกเว้นเหล่ารบ	 ที่มีความพึงพอใจในระดับปาน

กลาง	ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนของคะแนน

ความพึงพอใจ	พบว่า	ก�าลงัพลท่ีสงักดัแตกต่างกนั	

ที่มากกว่าท่ีได้รับแจก	 เพื่อให้เพียงพอต่อการ 

ใช้งานใน	1	สัปดาห์

	 เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านขนาด

ของเครื่องแต่งกายที่ได้รับตามสิทธิก�าลังพล 

พบว่า	 ทหารกองประจ�าการทุกสังกัดมีความ 

พงึพอใจด้านขนาดของเครือ่งแต่งกายทีไ่ด้รบัแจก	

ระดับมาก			ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

คะแนนความพึงพอใจ	 พบว่า	 ก�าลังพลท่ีสังกัด 

แตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจด้านขนาดของ 

เครื่องแต ่งกายแตกต่างกันอย ่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และผลการวิเคราะห์ความ

แตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	 (LSD)	 พบว่า 

เหล่ารบมีความพึงพอใจน้อยกว่าเหล่าช่วยรบและ

เหล่าสนับสนุนการรบ	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากเครื่องแต่งกาย 

ทางทหารโดยเฉพาะเครือ่งแบบสนาม	ต้องสวมใส่

พอดตัีว	เพ่ือให้เกดิความสง่างามแก่ผูท้ีพ่บเหน็	แต่

ยังต้องการความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของ

ก�าลังพลทหารขณะปฏิบัติภารกิจ	 โดยเฉพาะใน

เหล่ารบ	ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว	พร้อมที่

จะท�าการรบ	 จึงต้องการเครื่องแต่งกายที่พอดีตัว

มากขึ้น	

	 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจด้านความ

สบายในการสวมใส่ของเครือ่งแต่งกายทีไ่ด้รบัตาม

สิทธิก�าลังพล	 พบว่า	 ทหารกองประจ�าการเกือบ

ทุกสังกัด	 มีความพึงพอใจด้านความสบายในการ

สวมใส่เครื่องแต่งกายท่ีได้รับแจกระดับมาก	

ยกเว ้นเหล่ารบ	 ที่มีความพึงพอใจในระดับ 

ปานกลาง	 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ

คะแนนความพึงพอใจ	 พบว่า	 ก�าลังพลท่ีสังกัด 

แตกต่างกัน	 มีความพึงพอใจด้านความสบายใน

การสวมใส่แตกต่างกัน	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	 .01	 และผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
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มีความพึงพอใจแตกต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่าง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	 (LSD)	 พบว่า	 เหล่ารบมี

ความพงึพอใจน้อยกว่าเหล่าช่วยรบ	อย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 ทั้งนี้อาจเนื่องจากเหล่ารบ

ต้องท�าการฝึกแบบเข้มข้น	 และมีเวลาในการ

ท�าความสะอาดเครื่องแต่งกายในระยะเวลาจ�ากัด	

จงึต้องการเครือ่งแต่งกายทีส่ามารถท�าความสะอาด

ได้ง่าย	สิ่งสกปรกหลุดออกได้รวดเร็ว

	 โดยสรุปจากการวิจัย	 พบว่า	 ทหารกอง

ประจ�าการสังกัดเหล่ารบมีความพึงพอใจด้าน 

ต่างๆ	ของเครือ่งแต่งกายทีไ่ด้รบัแจก	ในด้านขนาด	

ด้านความสบายในการสวมใส่	ด้านความแข็งแรง

ทนทาน	และด้านความสะดวกในการดแูลน้อยกว่า

เหล่าอื่นๆ	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 เหล่ารบต้องมีการฝึก 

ภาคสนามที่เข้มข้น	 มุ่งเน้นไปทางการรบ	 มีการ 

ใช้งานเครื่องแต่งกายที่ได้รับแจกบ่อยครั้ง	 จึง

ต้องการเครื่องแต่งกายที่ตอบสนองการใช้งานได้

ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	

สรุป
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ 

พงึพอใจด้านต่างๆ	ของเครือ่งแต่งกายทีไ่ด้รบัตาม

สิทธิก�าลงัพลของทหารกองประจ�าการกองทพับก	

ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	และศกึษา

เปรียบเทียบความพึงพอใจด้านต่างๆ	 ของทหาร

กองประจ�าการกองทพับกทีม่หีน่วย/สงักัดแตกต่าง

กัน	4	หน่วย	คือ	เหล่ารบ	เหล่าสนับสนุนการรบ	

เหล่าช่วยรบ	 และเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ	 ผล

การวิจยัพบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง	

21	-	23	ปี	บรรจอุยู่ในเหล่ารบ	ก�าลังฝึกภาคสนาม	

และได้รับมอบหมายภารกิจเข้าเวรรักษาการณ ์

มีความพึงพอใจต่อเครื่องแต่งกายที่ได้รับรวม 

ทุกประเภทระดับมาก	 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน	

พบว่า	เกอืบทกุด้านได้รบัความพงึพอใจระดับมาก	

มีเพียงด้านความแข็งแรง	 ทนทาน	 ท่ีได้รับความ

พึงพอใจระดับปานกลาง	 เม่ือพิจารณาแต่ละ

ประเภท	 พบว่า	 เกือบทุกประเภทได้รับความ 

พึงพอใจระดับมาก	 มีเพียงเคร่ืองแบบสนามและ

กางเกงล�าลองที่ได ้รับความพึงพอใจระดับ 

ปานกลาง	 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ทหารกองประจ�าการที่มีหน่วย/สังกัดแตกต่างกัน	

พบว่า	 มีความพึงพอใจด้านจ�านวนท่ีได้รับแจก	

ด้านขนาด	 ด้านความสบายในการสวมใส่	 ด้าน

ความแขง็แรง	ทนทานแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และมีความพึงพอใจด้าน

ความสะดวกในการดูแลแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิติที่ระดับ	 .05	 โดยพบว่าทหารเหล่ารบมี 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านขนาด	

ความสบายในการสวมใส่	ความแข็งแรง	ทนทาน	

และความสะดวกในการดูแล

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.	 ควรมกีารพฒันาด้านขนาดเครือ่งแต่งกาย 

ให้มขีนาดหลากหลายมากกว่าปัจจบุนั	โดยเฉพาะ

เคร่ืองแบบสนาม	ซึง่ต้องการขนาดท่ีเหมาะสมกบั

สรรีะของผูส้วมใส่เพือ่ให้มทีัง้ความสง่างาม	ความ

สบายในการสวมใส่	 และความสะดวกในการ

เคลื่อนไหว	

	 2.	 ควรมกีารพิจารณาเพ่ิมจ�านวนของเคร่ือง

แต่งกายบางรายการ	เช่น	เคร่ืองแบบสนาม	กางเกง

ล�าลอง	และกางเกงกีฬา	ให้เพียงพอต่อการใช้งาน	

	 3.	 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้เคร่ือง

แต่งกายมีความสบายในการสวมใส่และสามารถ

ตอบสนองการใช้งานของทหารกองประจ�าการ
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มากกว่าที่เป็นอยู่	 อาทิ	 การเพิ่มความยืดหยุ่นใน

เนื้อผ้าที่ใช้ตัดเครื่องแบบสนาม	 เพื่อให้ผ้ามีความ

สบายในการสวมใส่มากขึน้	การเพิม่ปรมิาณใยฝ้าย

ในการผลติผ้าขาวม้า	เพือ่ให้สามารถซมึซบัน�า้และ

มีสัมผัสที่สบายมากขึ้น

	 4.	 ควรพิจารณาน�าเทคโนโลยีทางสิง่ทอมา

ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มความแข็งแรง	 ทนทานให้

กับเครื่องแต่งกายที่ได้รับแจก	 เพราะสมบัติด้าน

ความแขง็แรงเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัเสือ้ผ้าทางทหาร

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ	อาทิ	ระดับ

การศกึษา	พืน้ท่ีปฏบิตังิานของก�าลงัพล	ทีอ่าจมผีล 

ต่อความพงึพอใจทีม่ต่ีอเครือ่งแต่งกายทีไ่ด้รบัแจก

ตามสิทธิก�าลังพลทหาร

	 2.	 ควรมกีารวจิยักบักลุม่ทหารกองประจ�าการ 

ทีป่ฏบิตังิานภาคสนามจรงิ	ซึง่มสีภาวะการใช้งาน

และการดูแลรักษาเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกัน
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ลักษณะของใยไผ่ที่ได้จากการต้มกาบไผ่ตงแห้ง
ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
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บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้	 คือ	 1)	 ศึกษาลักษณะทั่วไป	 ลักษณะตามยาว	 และลักษณะ 

ภาคตัดขวางของเส้นใยที่ได้จากการทดลองต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์

2)	ศกึษาผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์และระยะเวลาในการต้มกาบไผ่ตงแห้ง

ต่อปริมาณของผลผลิต	 และสีของเส้นใยที่ได้	 	 โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 

ร้อยละ	5	10	และ	15	โดยมวลต่อปริมาตร	ที่อุณหภูมิ	95 ± ±5	องศาเซลเซียส	ระยะเวลาต้ม	30	60	และ	

90	นาที

	 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 เส้นใยที่ได้มีลักษณะเป็นใยสั้น	 สีน�้าตาล	 ภาพจากกล้องจุลทรรศน ์

อิเล็คตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่า	 เส้นใยที่ได้มีลักษณะเป็นกลุ่มเส้นใย	 และเส้นใยแต่ละเส้น 

มีช่องภายใน	 มีผิวเรียบ	 และมีการบิดตัวเล็กน้อย	 และปริมาณของผลผลิตท่ีสูงสุดได้จากการต้ม 

กาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	 5	 ระยะเวลาต้ม	 90	 นาท ี

(ร้อยละ	 19.25)	 โดยระยะเวลาในการต้มมีผลต่อปริมาณของผลผลิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ	.01	ค่า	L*	a*	b*	แสดงให้เห็นว่าสีของเส้นใยที่ได้มีค่าความสว่างน้อย	มีความเป็นสีแดง	และ

ความเป็นสีเหลือง

ค�ำส�ำคัญ  :		ไผ่ตง	เส้นใยกาบไผ่		การแยกเส้นใย		ปริมาณ		ลักษณะทั่วไป

Journal of Home Economics

54

Vol. 58 No. 3 September-December 2015



Characteristics of Bamboo Fibers Obtained from Boiling Dendrocalamus 
Asper Baker Sheath in Sodium Hydroxide Solution
Kannikar Kanchanakarn*  Sasiprapha Rattanadilok Na Phuket**  Kajijarus Piromthamsiri***

ABSTRACT

	 The	objectives	of	this	research	were	to	1)	study	on	general	characteristics,	longitudinal	

view	and	cross	section	of	the	fibers	obtained	from	boiling	dry	Dendrocalamus asper	Baker	sheath	

in	sodium	hydroxide	solution	2)	study	on	effects	of	NaOH	concentrations	and	boiling	times	on	

percent	yield	and	color	of	the	fibers	obtained	by	using	NaOH	solution	5,	10	and	15%	(w/v)	at	

95 ±± 5	�C	for	30,	60,	and	90	minutes.	

	 The	results	found	that	the	fibers	obtained	were	staple	fibers	in	brown	color.	SEM	micrographs	

showed	that	the	fibers	obtained	were	in	the	form	of	bundle	fibers	and	each	fiber	had	a	lumen,	

smooth	surface,	and	little	convolution.	The	highest	percent	yield	obtained	from	using	NaOH	solution	

5%	for	90	minutes	(19.25%).	The	boiling	times	significantly	affected	the	percent	yield	at	the	.01	

level.	The	L*	a*	b*	values	showed	that	the	color	of	the	fibers	obtained	had	low	lightness,	redness	

and	yellowness,	respectively.

Keywords : Dendrocalamus Asper	 Baker,	 Bamboo	 Sheath	 Fiber,	 Fiber	 Extraction,	 Quantity,	 

	 General	Characteristic.
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บทน�ำ
	 ไผ ่ 	 เป ็นพืช เศรษฐกิจชนิดหนึ่ งของ

ประเทศไทย		เน่ืองจากสามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ ได้หลากหลาย		เช่น		หน่อไผ่หรือ

หน่อไม้	สามารถน�ามาใช้เป็นอาหาร	ใบไผ่ใช้มุง

หลังคา	 รากไผ่ใช้ประดิษฐ์เครื่องประดับ	 และ 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 ล�าไผ่ใช้ท�าเครื่องจักสาน	 สิ่ง

ก่อสร้าง	 ที่อยู่อาศัย	 ไม้ค�้ายัน	 ไม้อัด	 และถ่าน	

เป็นต้น	 (สุธิพงศ์,	 2553)	 ไผ่ที่นิยมปลูกใน

ประเทศไทย	ได้แก่	ไผ่หม่าจ	ูไผ่กิมซงุ	ไผ่บงใหญ่	

ไผ่ซางหม่น	 และไผ่ตง	 เป็นต้น	 (มะลิวัลย์และ

คณะ,	2556)

	 ไผ่ตง	มชีือ่วทิยาศาสตร์ว่า	Dendrocalamus 

asper	Backer	และมีชือ่พ้อง	2	ชือ่	คอื	Gigantochloa 

asper	 Kurz	 และ	 Bambusa	 asper	 Schult	 มีชื่อ

สามัญว่า	 Sweet	 Bamboo	 เป็นไม้อยู ่ในวงศ ์

Gramineaen	สกุล	Dendrocalamus	Nees	จดัอยู่ใน

กลุ่ม	 Dendrocalameae	 เป็นไผ่ขนาดใหญ่	 โดย

ทั่วไปในธรรมชาติล�าต้นจะสูงถึง	 20	 เมตร	 มี 

เส้นผ่าศนูย์กลางระหว่าง	8-18	เซนตเิมตร	กาบหุม้

ล�าต้น	ช่วงสูงๆ	จะยาวเฉลี่ย	30-40	เซนติเมตร	มี

ลักษณะคล้ายหม้อ	 เม่ือแก่มีสีน�้าตาลเข้มหรือจาง		

ใบยอดกาบ	เป็นรปูหอก	ปลายใบยอดกาบเรยีวแหลม 

และมักจะงอกลบั	ขอบหยกัแบบฟันเลือ่ย	ขอบใบ

ม้วนเข้าหาโคน	 ใบเป็นรูปหอก	 มีปลายใบเรียว

แหลม	โคนใบป้านและมีขนาดไม่เท่ากนัทัง้	2	ข้าง	

(แต่ละข้างของเส้นกลางใบ)	 ขอบใบสากและคม	

ขนาดของใบยาว	20-30	เซนติเมตร	กว้าง	1.5-3.5	

เซนติเมตร	หลังใบไม่มีขน	ท้องใบบางที่อาจมขีน

อ่อนแน่น	มเีส้นลายใบประมาณ	11-13	คู	่ก้านใบสัน้ 

ยาวประมาณ	0.2	เซนติเมตร	(ค�านึง,	2549)

	 ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเลือกซื้อและใช้

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจาก

ต้องการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและ

ลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ	

ตามมาอย่างมากมาย	 เช ่น	 สภาวะอากาศที่

เปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศ	 และอากาศที่

ร้อนขึ้น	 เป็นต้น	 ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 จึงเป็นส่วนหน่ึงที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความ

รู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี	 ซึ่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น	

สามารถท�าได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 การน�าวัสดุท่ี 

ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่		การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม		การใช้วตัถดุบิทีส่ามารถ

ผลติใหม่ได้		การจดัการของเสยีจากการผลิต		และ

การใช ้ เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต	 ซึ่ง เป ็น

เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดผลเสียต่อ 

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	เป็นต้น	(อานนท์,	ม.ป.ป.)		

จากการศึกษาของ	พัชรียาภรณ์	และคณะ	(2554)		

พบว่า	 ผู ้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมผ้ารองจานอาหาร	 กล่องกระดาษทิชชู

แบบม้วน	 กระเป๋าถือ	 และโคมไฟจากป่าน 

ศรนารายณ์	ซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาต	ิท้ังในด้านวธิี

การผลติ	ประโยชน์ใช้สอย	และราคา	ในระดบัมาก 

ทุกผลิตภัณฑ์

	 เส้นใยไผ่เป็นเส้นใยอีกชนิดหนึ่งท่ีได้รับ

ความสนใจ	 และถูกน�ามาพัฒนาใช ้ในด ้าน

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 เช่น	

สาคร	 (2552)	 ศึกษาการผลิตด้ายและผืนผ้าจาก

เส้นใยไผ่รวก	โดยน�าเปลอืกนอกของล�าต้นไผ่รวก

ท่ีได ้จากการขูดไปหมักและปรับความนุ ่ม 

หลังจากนัน้น�าเส้นใยไผ่รวกทีไ่ด้มาเข้าเกลียวเป็น

ด้ายด้วยวธิกีารป่ันด้ายแบบภมูปัิญญาไทย	โดยน�า

เส้นใยไผ่มาผสมกับเส้นใยฝ้ายพันธุต์ุน่	และใช้วธิี

การเย็บเส้นด้ายด้วยจกัรอตุสาหกรรม	ด้ายท่ีได้จะ
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ถูกน�ามาทอเป็นผืนผ้าส�าหรับขัดผิวกาย	 และ

ทดสอบคุณสมบั ติของด ้ ายและผืนผ ้ าด ้วย

มาตรฐาน	ASTM	ผลการศึกษาพบว่า	วิธีปั่นด้าย

แบบภูมิปัญญาไทย	 ได้ด้ายใยไผ่ผสมร้อยละ	 50	

และ	70	และวิธีการเย็บด้ายด้วยจักรอุตสาหกรรม	

ได้ด้ายใยไผ่ร้อยละ	100		Nazan	and	Bulet	(2008)	

ศึกษาลักษณะของเส้นใยไผ่ประดิษฐ์และด้ายจาก

เส้นใยไผ่ประดิษฐ์	โดยน�าใบไผ่และเยื่อไผ่ที่สกัด

จากส่วนในของล�าไผ่ที่บดแล้ว	 แช่ในสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์	 แล้วน�าไปท�าปฏิกิริยา

ซัลเฟอร์ไรด์เซชั่น	น�าสารละลายข้นหนืดที่ได้ไป

ป่ันเป็นเส้นใยด้วยวธีิการป่ันแบบป่ันเปียก	แล้วน�า

เส้นใยที่ได้ไปปั่นเป็นด้ายด้วยเทคโนโลยีการปั่น

ด้ายแบบวงแหวน	 ผลการศึกษาพบว่า	 เส้นใยไผ่

ประดษิฐ์มลีกัษณะทัว่ไปและลกัษณะภาคตดัขวาง

คล้ายกับเส้นใยเรคูลาร์วิสคอสเรยอน	 เส้นใยไผ่

ประดิษฐ์หดตัวง่ายเมื่อถูกความชื้น	 ด้ายใยไผ่

ประดิษฐ์ที่มีความละเอียดน้อยกว่า	 16.4	 เท็กซ์ 

มคีณุภาพไม่ดพีอทีจ่ะน�ามาใช้	จงึควรผลติเป็นด้าย

ผสมกับใยชนิดอื่น	 มะลิวัลย์	 และคณะ	 (2556)	

ศึกษาการแยกเส้นใยจากล�าต้นไผ่โดยการระเบิด

ด้วยไอน�้า	 โดยการตัดล�าต้นไผ่บริเวณปล้องเป็น

ชิ้นๆ	น�าไปสไลด์ให้บางก่อนน�าเข้าเครื่องขูด	ชิ้น

ไม้ไผ่ทีไ่ด้จะมลีกัษณะบางและเส้นยาว	เป็นล�าไผ่

ช้ันในทีแ่ยกเปลือกแล้ว	จากนัน้น�าเข้าเครือ่งระเบดิ

ด้วยไอน�า้	ทีอ่ณุหภูม	ิ192	องศาเซลเซยีส	ความดัน 

13	กิโลกรัม	แรงต่อตารางเซนติเมตร	เป็นเวลา	5	

นาที	 แล้วจึงปลดปล่อยแรงดันไอน�้าแบบทันที 

ล้างเส้นใยที่ได้ด้วยน�้าสะอาดและตากให้แห้ง 

แล้วน�าไปสางเพื่อปั่นเป็นเส้นด้ายร่วมกับใยฝ้าย	

	 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาวิธีการผลิตที่มีขั้นตอน

ไม่ซบัซ้อนและศึกษาลักษณะของเส้นใยธรรมชาติ

ที่ได้	โดยใช้กาบไผ่ตงแห้งเป็นวัตถุดิบ	 เนื่องจาก

ไผ่ตงเป็นพืชเศรษฐกจิของประเทศไทย		และมกีาร

เพาะปลกูในหลายภมูภิาคของประเทศ	การน�ากาบ

ไผ่ตงมาสกัดเส้นใย	 นอกจากจะเป็นการผลิต 

เส้นใยธรรมชาตจิากวตัถดุบิทีส่ามารถผลติขึน้ใหม่ได้ 

ยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือท้ิงใน

ธรรมชาติ	 และเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนา

และประยุกต์ใช้เส้นใยจากกาบไผ่ตงต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพ่ือศกึษาลกัษณะท่ัวไป	ลกัษณะตามยาว 

และลักษณะภาคตัดขวางของเส้นใยที่ได้จากการ

ทดลองต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์		

	 2.	 เ พ่ือศึกษาผลของความเข ้มข ้นของ

สารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์และระยะเวลาใน

การต้มกาบไผ่ตงแห้งต่อปริมาณของผลผลิต	และ

สีของเส้นใยที่ได้

วิธีกำรวิจัย
 วัสดุและอุปกรณ์

	 วัสดุ

	 1.	 กาบไผ่ตงแห้ง	พันธุต์งลืมแล้ง	จากสวนไผ่ 

โพธิ์พระยา	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 2.	 โซเดียมไฮดรอกไซด์

	 อุปกรณ์

	 1.	 อุปกรณ์เครื่องแก้ว

	 2.	 เครื่องชั่งน�้าหนัก

	 3.	 กระดาษวัดค่าความเป็นกรดด่าง

 แผนกำรทดลอง

	 วางแผนการทดลองแบบ	3x3	แฟคตอเรียล		

ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด	 (3x3	 factorial	

in	 completely	 randomized	 design)	 ด�าเนินการ

ทดลอง	2	ซ�้า
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	 ปัจจัย	 A	 คือ	 ระดับความเข้มข้นของ

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	 3	 ระดับ	 ได้แก่	

ร้อยละ	5	10	และ	15	โดยมวลต่อปริมาตร	และ	

ปัจจัย	 B	 คือ	 ระยะเวลาในการต้ม	 3	 ระดับ	 คือ 

30		60	และ	90	นาที

	 สภาวะการต้มแบ่งออกเป็น	9	สภาวะ		ดงันี้

	 1.	 สภาวะ	 T0530	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	 5	 โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	30	นาที

	 2.	 สภาวะ	 T0560	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	 5	 โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	60	นาที

	 3.	 สภาวะ	 T0590	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	 5	 โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	90	นาที

	 4.	 	สภาวะ	T1030	ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	10	โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	30	นาที

	 5.	 สภาวะ	 T1060	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	10	โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	60	นาที

	 6.	 สภาวะ	 T1090	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	10	โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	90	นาที

							7.	 สภาวะ	 T1530	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	15	โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	30	นาที

	 8.	 สภาวะ	 T1560	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	15	โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	60	นาที

	 9.	 สภาวะ	 T1590	 ใช้สารละลายโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ	15	โดยมวลต่อ

ปริมาตร	ระยะเวลาต้ม	90	นาที

 วิธีกำรทดลอง
	 1.	 ต้มกาบไผ่ตงแห้ง	30	กรัม	ในสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์	100	มิลลิลิตร	ความเข้มข้น

ร้อยละ	 5	 10	 และ	 15	 โดยมวลต่อปริมาตร	 ที่

อุณหภูมิ	95± ± ±5	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	30	60 

และ	90	นาที

	 2.	 แยกเส้นใยและเนื้อเยื่อออกจากกัน	 น�า

เส้นใยท่ีได้ไปล้างน�า้สะอาดจนมค่ีาความเป็นกรด

ด่างเท่ากับ	7	(pH	=	7)		

	 3.	 ตากเส้นใยให้แห้ง

	 4.	 วิเคราะห์ลักษณะตามยาวและลักษณะ

ภาคตัดขวางด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบ

ส่องกราด	(scanning	electron	microscope,	SEM)	

ยี่ห้อ	JEOL	รุ่น	JSM-5410LV	

	 5.	 หาน�้าหนักเฉล่ียของเส้นใยและปริมาณ

ของผลผลิตที่ได้

	 6.	 วิเคราะห์ค่าสีด้วยเคร่ืองวัดค่าสี	 (spec-

trophotometer)	ยีห้่อ	Datacolor	รุน่	datacolor	550	
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ผลวิจัยและวิจำรณ์
ลักษณะทั่วไป ลักษณะตำมยำว และลักษณะภำคตัดขวำง

 ภาพที ่1 แสดงลกัษณะทัว่ไปของกลุม่เส้นใย
ที่ได้จากวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีระดับความเข้มข้นและ

ภาพที่ 1	 ภาพของกลุ่มเส้นใยที่ได้จากวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	ที่สภาวะ	:	
	 (ก)	T0530	(ข)	T0560	(ค)	T0590	(ง)	T1030	(จ)	T1060	(ฉ)	T1090	(ช)	T1530	(ซ)	T1560 
	 และ	(ฌ)	T1590

ภาพที่ 2	 ลกัษณะตามยาวของกลุม่เส้นใยทีไ่ด้จากวธิกีารต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	จากกล้อง 
	 จุลทรรศน์อิเลค็ตรอนแบบส่องกราดทีก่�าลงัขยาย	500	เท่า	ทีส่ภาวะ:	(ก)	T0530	(ข)	T0560	(ค)	T0590		 
	 (ง)	T1030	(จ)	T1060	(ฉ)	T1090	(ช)	T1530	(ซ)	T1560	และ	(ฌ)	T1590

ระยะเวลาต้มทีต่่างกนั พบว่า เส้นใยท่ีได้มลีกัษณะ
เป็นใยสัน้ มสีนี�า้ตาล อย่างไรกต็ามสขีองเส้นใยทีไ่ด้ 
แตกต่างกันน้อยมาก

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

(ฉ)

(ฉ)

(ค)

(ค)

(ช)

(ช)

(ง)

(ง)

(ซ)

(ซ)

(จ)

(จ)

(ฌ)

(ฌ)

 ภาพที ่2 แสดงให้เหน็ว่า เส้นใยทีไ่ด้จากวธิกีาร 
ต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
ทีม่รีะดับความเข้มข้นและระยะเวลาต้มทีต่่างกนั มี

ลักษณะเป็นกลุ่มเส้นใย โดยมีเส้นใยเด่ียวเรียง
ขนานกันตามความยาวของกลุ่มเส้นใย และเมื่อ
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
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 ภาพที่ 3 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของ
กลุ่มเส้นใยที่ได้จากวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งใน
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีระดับความ 
เข้มข้นและระยะเวลาต้มที่ต่างกัน พบว่า เส้นใยมี

ลักษณะภาคตัดขวางเป็นรูปค่อนข้างกลมและม ี
ช่องภายใน และลกัษณะภาคตัดขวางของเส้นใยไม่
แตกต่างกนัเมือ่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์และระยะเวลาต้มเพิ่มขึ้น

และระยะเวลาต้มเพิ่มขึ้น เส้นใยเดี่ยวมีแนวโน้มที่
จะแยกออกจากกลุ่มเส้นใยเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 2(ฉ) 
2(ซ) และ 2(ฌ)) ผวิของเส้นใยเรยีบ(ภาพที ่2(ค) 

และ 2(ฉ)) และเส้นใยมีการบิดตัวเล็กน้อย ซึ่ง
เห็นได้ชัดเจนในภาพที่ 2(ค) และ 2(ง)

ภาพที่ 3	 ลักษณะภาคตัดขวางของกลุ่มเส้นใยที่ได้จากวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์
	 จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราดที่ก�าลังขยาย	550	เท่า	ที่สภาวะ:	(ก)	T0530	(ข)	T0560		 
	 (ค)	T0590	(ง)	T1030	(จ)	T1060	(ฉ)	T1090	(ช)	T1530	(ซ)	T1560	และ	(ฌ)	T1590

(ก) (ข)

(ฉ)

(ค)

(ช)

(ง)

(ซ)

(จ)

(ฌ)

น�้ำหนักของเส้นใยและปริมำณของผลผลิต

ตารางที่	1 น�้าหนักเฉลี่ยของเส้นใยและปริมาณของผลผลิตที่ได้จากวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลาย 
 โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีระดับความเข้มข้นและระยะเวลาต้มที่ต่างกัน

สภำวะ
ควำมเข้มข้นของสำรละลำย

โซเดียมไฮดรอกไซด์
(ร้อยละ)

ระยะเวลำต้ม
(นำที)

น�้ำหนักเฉลี่ย
ของเส้นใย

(กรัม)

ปริมำณ
ของผลผลิต
(ร้อยละ)

T0530 5 30 2.35	±	0.49 7.83	±	1.65
T0560 5 60 3.65	±	1.20 12.17	±	4.01
T0590 5 90 5.78	±	0.11 19.25	±	0.35
T1030 10 30 3.00	±	0.42 10.00	±	1.41
T1060 10 60 3.71	±	0.41 12.37	±	1.37
T1090 10 90 5.65	±	0.64 18.83	±	2.12
T1530 15 30 4.20	±	1.41 14.00	±	4.71
T1560 15 60 3.95	±	1.06 13.17	±	3.54
T1590 15 90 4.45	±	1.06 14.83	±	3.54
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 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า วิธีการต้มกาบ
ไผ่ตงแห้งในสภาวะ T0590 ท�าให้ได้น�้าหนักเฉลี่ย
ของเส้นใยมากที่สุด (5.78 กรัม) คิดเป็นปริมาณ
ของผลผลิตร้อยละ 19.25 และวิธีการต้มกาบ 
ไผ่ตงแห้งในสภาวะ T0530 ท�าให้ได้น�้าหนักเฉลี่ย
ของเส้นใยน้อยที่สุด (2.35 กรัม) คิดเป็นปริมาณ
ของผลผลิตร้อยละ 7.83  
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า 1) ความ 
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่มผีล
ต่อปริมาณของผลผลิต ซ่ึงอาจเนื่องมาจากความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทั้ง 
สามระดับแตกต่างกันไม่มาก จึงท�าให้ปริมาณของ
ผลผลติทีไ่ด้ไม่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ
เมือ่ความเข้มข้นต่างกัน  2) ระยะเวลาต้มมผีลต่อ
ปริมาณของผลผลิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยปริมาณของผลผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อ
ระยะเวลาต้มเพิ่มขึ้น (ภาพท่ี 4) ทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากระยะเวลาต้มที่น้อยมีผลท�าให้เส้นใยแยก
ออกจากกาบไผ่ได้ไม่ดี จึงท�าให้ได้ปริมาณของ
ผลผลิตน้อย และระยะเวลาต้มที่เพิ่มขึ้นท�าให้
เส้นใยแยกออกจากกาบไผ่ได้ดีขึน้ จึงท�าให้ปรมิาณ
ของผลผลิตเพิ่มขึ้น และ 3) อิทธิพลร่วมระหว่าง
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
และระยะเวลาต้มไม่มีผลต่อปริมาณของผลผลิต  
 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
(LSD) เพื่อตรวจสอบผลของระยะเวลาต้มที่มีต่อ
ความแตกต่างของปรมิาณของผลผลติทีไ่ด้จากวธิกีาร 
ต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
พบว่า ปริมาณของผลผลิตจากวิธีการต้มกาบไผ่ตง
แห้งโดยใช้ระยะเวลาต้ม 30 กับ 90 นาที มีความ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และปริมาณของผลผลิตจากวิธีการต้มกาบไผ่ตง
แห้งโดยใช้ระยะเวลาต้ม 60 กับ 90 นาที มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพที่ 4		ปริมาณของผลผลิตเส้นใยที่ได้จากการต้ม	30	60	และ	90	นาที

 30                         60                          90                           

                     )ทีาน( มตาลวเะยะร  
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 จากตารางที่ 2 ค่า L* มีค่าค่อนข้างต�่า  
หมายถงึ สขีองเส้นใยทีไ่ด้มคีวามสว่างน้อย วิธกีาร
ต้มกาบไผ่ตงแห้งในสภาวะ T1590 เส้นใยมค่ีา L* 
มากที่สุด (45.65) และวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งใน
สภาวะ T1060 เส้นใยมค่ีา L* น้อยทีส่ดุ (39.07)
 ค่า a* มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ซึ่งแสดงความ
เป็นสีแดงของเส้นใย วิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งใน
สภาวะ T1030 เส้นใยมีค่า a* มากที่สุด (4.99) 
และวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสภาวะ T1590 
เส้นใยมีค่า a* น้อยที่สุด (3.64)
 ค่า b* มีค่าเป็นบวกทั้งหมด ซึ่งแสดงความ
เป็นสเีหลอืงของเส้นใย วธิกีารต้มกาบไผ่ตงแห้งใน
สภาวะ T0530 เส้นใยมค่ีา b* มากทีส่ดุ (17.51)  
และวิธีการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสภาวะ T0590  
เส้นใยมีค่า b* น้อยที่สุด (13.11)
 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความเข้มข้น
ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ระยะเวลาต้ม  

และอิทธพิลร่วมระหว่างความเข้มข้นของสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์และระยะเวลาต้ม ไม่มีผลต่อ
ค่า L*, a*, และ b*

สรุป
 จากการทดลองสกดัเส้นใยจากกาบไผ่ตงแห้ง 
โดยการต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความ
เข้มข้นร้อยละ 5 10 และ 15 ระยะเวลา 30 60 
และ 90 นาท ีพบว่า เส้นใยทีไ่ด้เป็นใยสัน้ สนี�า้ตาล 
มีลักษณะเป็นกลุ่มเส้นใย ผิวเรียบ มีการบิดตัว 
เลก็น้อย และเส้นใยแต่ละเส้นมลีกัษณะภาคตัดขวาง 
เป็นรปูค่อนข้างกลมมช่ีองภายใน ปรมิาณของผลผลติ 
ที่สูงสุดได้จากการต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 5 โดย
มวลต่อปริมาตร ระยะเวลาต้ม 90 นาที (ร้อยละ 
19.25) สีของเส้นใยที่ได้มีค่าความสว่างน้อย มี
ความเป็นสีแดง และความเป็นสีเหลือง 

สีของเส้นใย

ตารางที่	2 ค่าเฉลีย่ L* a* b* ของเส้นใยทีไ่ด้จากวธิกีารต้มกาบไผ่ตงแห้งในสารละลายโซเดยีมไฮดรอกไซด์
 ที่มีระดับความเข้มข้นและระยะเวลาต้มที่ต่างกัน

สภำวะ
ควำมเข้มข้นของสำรละลำย

โซเดียมไฮดรอกไซด์
(ร้อยละ)

ระยะเวลำต้ม
(นำที)

L* a* b*

T0530 5 30 40.10	±	0.68 4.63	±	0.11 17.51	±	0.30
T0560 5 60 43.83	±	3.04 4.79	±	0.76 15.20	±	2.27
T0590 5 90 40.41	±	1.15 3.66	±	0.15 13.11	±	0.78
T1030 10 30 43.19	±	0.64 4.99	±	0.99 15.25	±	2.23
T1060 10 60 39.07	±	3.44 3.97	±	0.88 14.89	±	0.60
T1090 10 90 44.37	±	2.99 3.97	±	0.11 14.04	±	0.34
T1530 15 30 42.05	±	1.22 3.82	±	0.29 13.70	±	0.93
T1560 15 60 41.34	±	0.28 4.17	±	0.78 13.37	±	1.41
T1590 15 90 45.65	±		0.70 3.64	±	0.29 13.77	±	0.23

หมำยเหตุ : 1. ค่า L* คือ ความสว่างของสี มีค่า 0-100 (L = 0 คือ สีด�า  L = 100 คือ สีขาว)
 2. ค่า a* คือ ความเป็นสีแดงและสีเขียว (ค่า +a* หมายถึง สีแดง  ค่า -a* หมายถึง สีเขียว)
 3. ค่า b* คือ ความเป็นสีเหลืองและสีน�้าเงิน (ค่า +b* หมายถึง สีเหลือง  ค่า -b* หมายถึง สีน�้าเงิน)
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลองเพื่อการ
วิจัยครั้งต่อไป  มีดังนี้ 
 1. ควรศึกษาลักษณะของเส้นใยไผ่ที่ได้จาก
ส่วนอื่นๆ ของไผ่ เพื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยไผ่ที่
ได้จากกาบไผ่ตงแห้ง
 2. ควรศึกษาลักษณะของเส้นใยไผ่ที่สกัด

จากกาบไผ่แห้งทีไ่ด้จากไผ่พนัธุอ่ื์นๆ เพือ่เปรยีบเทยีบ 
กับเส้นใยไผ่ที่ได้จากกาบไผ่ตงแห้ง
 3. ควรเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ให้มีความแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของปริมาณ 
ของผลผลิตที่ได้
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ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียน 

ผลงานวิชาการท่ีรับตีพิมพ์	 เป็นบทความวิจัย	

บทความวชิาการ	และบทวจิารณ์หนังสอื	ต้นฉบบั	(manu													

script)	ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร	เอกสารการประชมุ	

หรอืสิง่พมิพ์ใดมาก่อน	(ยกเว้นรายงานการวจิยัและวทิยา	

นิพนธ์)	 และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ใน

วารสารอืน่	เรือ่งทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ต้องผ่านการกล่ันกรอง	

จากผูท้รงคณุวฒุใินสาขาวิชาทีเ่กีย่วข้อง	(peer-reviewed)	

และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

กำรเตรียมต้นฉบับ
1.	 ต้นฉบบั	เป็นต้นฉบบัพมิพ์ใช้ภาษาไทยล้วน

หรือภาษาอังกฤษล้วน	 พิมพ์บนกระดาษ	 A4	 ความยาว	

ไม่เกิน	15	หน้าพิมพ์	ระบุเลขหน้าให้ชัดเจน

-	 ถ ้า เป ็นบทความภาษาไทยใช ้ตัวอักษร	

Angsana	New	ขนาด	16	(ไม่เกิน	30	บรรทัดต่อหน้า)

-	 ถ้าเป็นบทความภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร	

Times	New	Roman	ขนาด	12	(double	space	ไม่เกิน	30	

บรรทัดต่อหน้า)

2.	 ชื่อเรื่อง

3.	 ชื่อผู้เขียน	(ครบทุกคน)

4.	 ต�าแหน่งทางวิชาการ	(ถ้ามี)	ของผู้เขียนครบ

ทุกคน	 และสถานที่ท�างานหรือหน่วยงานของผู้เขียน			

ครบทุกคน

5.	บทคดัย่อ	ควรสรปุสาระส�าคญัของบทความ

ไว้โดยครบถ้วน	และมีความยาวไม่เกิน	300	ค�า	ระบุค�า

ส�าคัญ	(Keywords)	จ�านวนไม่เกิน	5	ค�า	ไว้ด้วย

6.	 เนื้อหา	 การน�าเสนองานวิจัยควรสอดคล้อง

กับกระบวนทัศน์การวิจัยและครอบคลุม	ดังนี้

 6.1	 บทน�ำ	 อธิบายความส�าคัญของปัญหา	

และขอบเขตของการวิจัย	สมมุติฐาน	(ถ้ามี)	อาจรวมถึง

การตรวจเอกสารไว้ด้วย	

	 6.2	วัตถุประสงค์	เขียนเป็นข้อๆ	

	 6.3	 วิธีกำรวิจัย	ระบุวิธีการเก็บข้อมูล	ระยะ

เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	รวมถึงปี	พ.ศ.		ที่ท�าการ	วิธี

วิเคราะห์ข้อมูล	ซึ่งอาจเป็นวิธีการเชิงคุณภาพ	วิธีการเชิง

ปริมาณ	 หรือวิธีการเชิงทดลอง	 ข้ึนอยู่กับประเภทของ	

การวิจัย

	 6.4	 ผลวิจัยและวิจำรณ์	 แสดงผลของการ

วิจัยและข้อมูลต่างๆ	ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนั้นๆ	รวมถึง

การอภิปรายผล	อาจมีภาพ	ตาราง	และแผนภูมิประกอบ

	 6.5	 สรปุ	เป็นการสรปุผลตามวตัถ	ุประสงค์

	 6.6	 ข้อเสนอแนะ	บนพืน้ฐานของผลการวจิยั	

และเพื่อการวิจัยต่อไป

7.	ภาพประกอบและตาราง	 ควรมีหมายเลข

ก�ากับ	ภาพตามล�าดับ	ภาพถ่ายควรเป็นภาพขาวด�า

8.	เอกสำรอ้ำงองิ	เอกสารอ้างองิภายในเนือ้เรือ่ง

และภายใต้หัวข้อเอกสารอ้างอิงจะต้องตรงกัน	 	

	 	 8.1	 การเรียงล�าดับเอกสาร	 เรียงตามล�าดับ

อักษร	ชื่อ	ผู้เขียน	โดยไม่ต้องมีเลขก�ากับ	เริ่มด้วยรายชื่อ

เอกสารภาษาไทยและต่อด้วยรายชื่อเอกสารต่างประเทศ

	 8.2	 เอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาต่างประเทศ	

ชื่อผู้เขียนให้อ้างนามสกุลก่อน	โดยเขียนเป็นค�าเต็ม	และ

ตามด้วยชื่ออื่นๆ	 ซึ่งย่อเฉพาะอักษรตัวแรก	 ในกรณีชื่อ		

ที่มีค�าขึ้นต้นด้วยค�าว่า	 van,	 de,	 der,	 von	 ให้เขียนเติม			

น�าหน้าชื่อสกุล

	 8.3 กำรอ้ำงอิงและเอกสารอ้างอิงที่ เป็น	

ภาษาต่างประเทศ	 ใช้รูปแบบ	 APA	 Style	 (American	

Psychological	Association)

9.	การตรวจแก้ไขต้นฉบับ	 กองบรรณาธิการ		

ขอสงวนสิทธิ์ตรวจแก้ไขต้นฉบับที่ส่งมาพิมพ์ทุกเร่ือง

ตามแต่จะเหน็สมควร	ในกรณทีีจ่�าเป็น	จะส่งต้นฉบบัเดมิ

หรือฉบับที่แก้ไขแล้ว	กลับคืนมายังผู้เขียน	เพื่อขอความ

เห็นชอบ

10.	ระยะเวลาในการด�าเนนิการ	กองบรรณาธกิาร 

จะด�าเนินการตั้งแต่รับเรื่องจนถึงพร้อมตีพิมพ์	 ใช้เวลา

ประมาณ	3	เดือน	

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง (Reference format)

หนังสือ.

ชื่อผู้แต่ง.	(ปีที่พิมพ์).	ชื่อหนังสือ.	พิมพ์ครั้งที่.	(ถ้าไม่ใช่ 

	 ครั้งแรก)	 สถานที่พิมพ์	 :	 ส�านักพิมพ์.	 ถ้ามี	 

	 ผู้เขียนมากกว่า	 3	 คน	 ให้ระบุ	 ผู้เขียนคนแรก 

 และคณะ
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ตัวอย่ำง 
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กำรอ้ำงอิงจำกหนังสือพิมพ์
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สมาคมคหเศรษฐศาสตร์	ฯ	:	http://www.thea.or.th

วารสารคหเศรษฐศาสตร์
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