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โครงการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน
การทาวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หลักการและเหตุผล
สภาพสัง คมในปั จ จุ บัน เป็ นยุ ค โลกาภิ วั ตน์ ประเทศต่ า ง ๆ ทั่ ว โลกสามารถ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างบูรณาการ
ไร้ขีด จากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้า นการศึกษาและการวิจัย ความต้องการองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดสภาพสังคมที่เรียกว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าบุคคลจาเป็น ต้องพัฒนาตนเองในด้า นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพั นธ์และ
ปรากฏการณ์ต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเสาะแสวงหาแนวทางในการหาคาตอบอย่างถูกต้องซึ่ง
แนวทางหนึ่งที่จะให้คาตอบได้ดี คือ การวิจัย
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนครมีนโยบายส่ง เสริ มการท าวิจั ยของบุค ลากรทั้ ง
อาจารย์และนักศึกษาโดยแต่ล ะปีจะตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการวิ จัยในส่วนของ
นักศึกษามีผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นทุกปี สถาบัน วิจัย
และพัฒนาในฐานะเป็ นหน่ ว ยงานที่มีภ ารกิ จด้า นการส่ง เสริมและพั ฒนาการวิจัย ได้
ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพด้า นการวิจัยของ นักศึกษา ด้ว ยเหตุ ผล
ดังกล่า วจึงจัด โครงการนาเสนอผลงานวิจัยและงานสร้า งสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับทุน
สนับสนุนการทาวิจัยขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ได้มีโ อกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้า นการวิจัยซึ่งจะทาให้นักศึกษามี ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบกระบวนการวิจัยรวมทั้งมีความคิดและรู้จักวางแผนการทางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็น เวทีใ นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ ยวกับการวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
2. ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ
และด้านอื่น ๆ
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เวลา

กาหนดการ
ประธาน/วิทยากร/
ผู้นาเสนอ

สถานที่ : ห้อง 13209
08.30 – 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา
09.00 – 09.30 น. อธิการบดี
การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
วาสนา มั่นคง
ฐิติมา ถิ่นตองโขบ
09.30 – 09.45 น.
ชโนวิชญ์ วันนาพ่อ
สิริศักดิ์ อรรคศรีวร
ศุภวัฒ น์ คาสงค์
09.45 – 10.00 น. ดณุรุต วงค์จาปา
สกาวเดือ น คิอินธิ
ทนงศักดิ์ เพชรคา
10.00 – 10.15 น.
หวานใจ หวานเสร็จ
ทินกร หาสอดส่อง
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.00 น.
11.00 – 11.15 น.

พินิจ ทองคา
พรพิมล เชื้อ พนม
จีรวัฒน์ โคตรพรม
นคร บัวเคน

11.15 – 11.30 น.

กิจกรรม

ลงทะเบีย น
พิธีเปิด
การออกแบบและพัฒ นาเครื่องสับสมุนไพร

การหาคาตอบที่เหมาะสมของการจัด
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดโดยใช้จีนเนติก
อัลกอริทึม
การพัฒนาโปรแกรมวางแผนงานก่อ สร้างที่มี
ลักษณะซ้า ๆ
การสารวจและประเมินความเสียหายแมลง
ศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร และแปลงปฏิบัติการ
พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การศึกษาการเจริญเติบโตเส้นใยและผลผลิต
เห็ดนางฟ้าโดยใช้วัสดุต่างชนิด กัน
การศึกษาเปรียบเทียบอาหารขยะอินทรีย์ใน
การเพาะเลี้ยงใส้เดือนดิน
การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ค วบคุมแมลงวัน
ผลไม้ ในแปลงพริกหยวก
ผลการศึกษาวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของสูตรสตรอว์เบอร์รี่
พันธุ์พระราชทาน 80
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เวลา

ประธาน/วิทยากร/
ผู้นาเสนอ
สุรศักดิ์ เห็มหา

11.30 – 11.45 น.
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
สถานที่ : ห้องโถง อาคาร 13
11.30 น. – 12.00 น.

นักศึกษา มรสน./
อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ /
13.00 น. – 16.30 น.
อาจารย์/
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรม
ประสิทธิภาพของน้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบ
โปรตีนที่มีผลต่อ การเจริญเติบโตของผัก
สลัดเรคโอ๊คในดิ นร่วนปนทรายที่ผ่านการ
เพาะปลูกต่างกัน
มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ นาเสนอแบบ
บรรยาย

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย
- ประกาศผลรางวัล
การนาเสนอผลงานวิจัย
- พิธีมอบรางวัล โดย
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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สารบัญ
โครงการ
กาหนดการจัดงาน
บทคัดย่องานวิจัย การนาเสนอแบบบรรยาย
บทคัดย่องานวิจัย การนาเสนอแบบโปสเตอร์










กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่
กลุ่มที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน้า
1
3
7
21
43
65
81
95
121
133
141
151

6|

AbstractBook

ร ว ม บ ท คั ด ย่ อ ง า น วิ จั ย นั ก ศึ ก ษ า | 7

O

oral Presentation

8|

AbstractBook

ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องสับสมุนไพร
ผู้วิจัย วาสนา มั่นคง
ฐิติมา ถิ่นตองโขบ
ชโนวิชญ์ วันนาพ่อ
สิริศักดิ์ อรรคศรีวร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมภาร ดอนจันดา
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิตนี้ เป็นโครงการพิเศษเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนา เพื่อหาคุณภาพและหาประสิทธิภาพเครื่องสับสมุนไพรที่สร้างขึ้น
วิธีด าเนิน โครงการพิเ ศษ คณะผู้จัด ทาโครงการพิเศษได้ ศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวกับเครื่องสับสมุนไพรแบบเดิมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการออกแบบ
และพัฒนาเครื่องสับสมุนไพรใหม่ หลังจากนั้นจึงทาการสร้างเครื่องสับสมุนไพรตามแบบที่
พัฒนาขึ้น เมื่อได้เครื่องสับสมุนไพรที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงนาเครื่องสับสมุนไพรไปทาการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 ท่าน ทาการประเมินเครื่องที่
สร้างขึ้นและทาการทดลองสับสมุนไพร จานวน 20 ครั้ง ๆ ละ 1 กิโลกรัม ในแต่ละครั้งทา
การจับเวลาพร้อมกับนาสมุนไพรที่ได้จากการสับมาชั่งน้าหนัก จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เครื่องสับสมุนไพรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น มี
คุณภาพอยู่ใ นระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.83 มีประสิทธิภาพในการสับตะไคร้
ไพลสดและขมิ้นชัน เท่า กับ 84, 87 และ 86 เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ อีกทั้งยังสามารถลด
ระยะเวลาในการสับสมุนไพรและสามารถเพิ่มปริมาณสมุนไพรได้ดีกว่าเครื่องสับสมุนไพร
แบบเดิม
คาสาคัญ : สมุนไพร, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ
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ชื่อเรื่อง การหาคาตอบที่เหมาะสมของการจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
โดยใช้จีนเนติกอัลกอริทึม
ผู้วิจัย สุภวัฒน์ คาสงค์
ดณุรุต วงค์จาปา
สกาวเดือน คิอินธิ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยยศ ลักษณะวิลัย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
โครงการก่อสร้างมักจะมีปัญหาในการจัด ทรัพยากรโครงการ ผู้วิจัยได้นา GA
มาช่ว ยในการจัด ทรัพ ยากรทั้งโครงการ โครงการตัว อย่า งประกอบด้ว ย 20 กิจกรรม
คานวณระยะเวลาโครงการ โครงการโดยการทางานยังไม่ใ ช้ทรัพยากรได้ 32 วัน ต่อมา
กาหนดให้ใช้ทรัพยากรทางานเท่ากับ 46 วัน จากนั้นนา GA เข้ามาช่วยตามกระบวนการ
GA ได้ระยะเวลาโครงการ เท่ากับ 44 วัน
คาสาคัญ : จีนเนติกอัลกอริทึม
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้า ๆ
ผู้วิจัย ทนงศักดิ์ เพชรคา
หวานใจ หวานเสร็จ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยยศ ลักษณะวิลัย
สาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้คือการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการทากาหนดระยะเวลาโดยใช้ทฤษฏี
การวางแผนด้วยวิธี RSM ซึ่งเหมาะกับการวางแผนโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้า ๆ กัน
โดยงานวิจัยนี้กาหนดกิจกรรมขึ้น 7 กิจกรรมความสัมพันธ์แต่ละกิจกรรมแบบเสร็จ -เริ่ม
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนระยะเวลาทางานของแต่ละกิจกรรมโดยโปรแกรมสามารถคานวณ
ระยะเวลาทางานแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
คาสาคัญ : แผนงานก่อสร้าง
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ชื่อเรื่อง การสารวจและประเมินความเสียหายแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรกร
และแปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้วิจัย ทินกร หาสอดส่อง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การสารวจและประเมินความเสียหายแมลงศัตรูพืช ในแปลงเกษตรกร และแปลง
ปฏิบัติการพืช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการใช้กับดักหลุมตกเหยื่อล่อชนิด
ต่า ง ๆ วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็ อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block
Design : RCBD) ซึ่ง มี 4 กรรมวิธี 4 บล็อก ได้ แก่ กรรมวิธีที่ 1 น้าเปล่า (ควบคุม )
กรรมวิธีที่ 2 กากน้าตาล กรรมวิธีที่ 3 มูล วัว และกรรมวิธีที่ 4 กล้ว ยน้าว้าสุก โดยเก็บ
ข้อมูล สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เวลา 07.00 – 09.00 น. ด าเนินการทดลองระหว่า งวันที่ 31
สิงหาคม ถึงวันที่ 27 กันยายน 2558 ณ แปลงเกษตรกรอาเภอเต่างอย และอาเภอเมือง
และแปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษาทั้ง 4 สัปดาห์ ณ แปลงเกษตรกรอาเภอเต่างอย พบว่า สัปดาห์ที่
2 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เข้า กับดักสูงสุด เฉลี่ยเท่า กับ 157.00 ตัว คิด เป็น 48.83% ต่อ
พื้นที่ รองลงมา คือ สัปดาห์ที่ 1 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่ากับ 67.80 ตัว คิดเป็น
45.49% ต่อพื้น สัปดาห์ที่ 3 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่า กับ 63.33 ตัว คิด เป็ น
59.70% ต่อพื้นที่ และสัปดาห์ที่ 4 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่า 44.75 ตัว คิด เป็น
39.95% ต่อพื้นที่ ซึ่งเป็นปริมาณแมลงในระดับสมดุลในธรรมชาติ จึงไม่จาเป็นต้องทาการ
ควบคุม
ผลการศึกษาทั้ง 4 สัปดาห์ ณ แปลงเกษตรกรอาเภอเมือง พบว่ า สัปดาห์ที่ 3
มีปริมาณแมลงศัตรูพืชเข้ากับดักสูงสุด เฉลี่ยเท่ากับ 151.60 ตัว คิดเป็น 67.02% ต่อพื้นที่
รองลงมา คือ สัป ดาห์ที่ 4 มีป ริม าณแมลงศัต รูพื ช เฉลี่ ยเท่า กั บ 87.80 ตัว คิด เป็ น
67.90% ต่อพื้นที่ สัปดาห์ที่ 2 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่ากับ 65.20 ตัว คิด เป็น
37.16% ต่อพื้นที่ และสัปดาห์ที่ 1 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่ากับ 49.40 ตัว คิดเป็น
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58.12% ต่อพื้นที่ ซึ่งเป็นปริมาณแมลงในระดับสมดุลในธรรมชาติ จึงไม่จาเป็นต้องทาการ
ควบคุม
ผลการศึกษาทั้ง 4 สัปดาห์ ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ พบว่า สัปดาห์ที่ 4
มีปริมาณแมลงศัตรูพืช ที่เข้ากับดักสูงสุด เฉลี่ยเท่า กับ 112.75 ตัว คิดเป็น 68.02% ต่อ
พื้นที่ รองลงมาคือ สัปดาห์ที่ 3 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่า กับ 36.00 ตัว คิด เป็น
27.32% ต่อพื้นที่ สัปดาห์ที่ 1 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่า กับ 29.33 ตัว คิด เป็น
52.08% ต่อพื้นที่ และสัปดาห์ที่ 2 มีปริมาณแมลงศัตรูพืช เฉลี่ยเท่า กับ 23.80 ตัว คิด
เป็น 6.84% ต่อพื้นที่ ซึ่งเป็นปริมาณแมลงในระดับสมดุลในธรรมชาติ จึงไม่จาเป็นต้องทา
การควบคุม
คาสาคัญ : การสารวจ, การประเมินความเสียหาย, แมลงศัตรูพืช
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ชื่อเรื่อง การศึกษาการเจริญเติบโตเส้นใยและผลผลิตเห็ดนางฟ้าโดยใช้วัสดุต่างชนิดกัน
ผู้วิจัย พินิจ ทองคา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อังคณา เทียนกล่า
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เพื่อ ศึก ษาประสิทธิภาพของวัส ดุเพาะเห็ด ที่เ หมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตเส้นใยและการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารากับกากคราม
ในสัดส่วนที่แตกต่า งกัน วางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 กรรมวิธี จานวน 4 ซ้า ๆ
ละ 16 ก้อน ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา (ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 กากคราม
กรรมวิธีที่ 3 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : กากคราม (1:1) กรรมวิธีที่ 4 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา :
กากคราม (2:1) กรรมวิธีที่ 5 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : กากคราม (3:1) กรรมวิธีที่ 6 ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา : กากคราม (4:1) โดยใช้วัสดุเพาะผสม 40 กก. รา 2 กก. แป้งข้าวเจ้า 0.8
กก. ปู น ขาว 0.4 กก. ดี เกลื อ 0.08 กก. ยิ ป ซั ม 0.08 กก. ด าเนิ น การวิ จั ยวั น ที่ 22
พฤศจิกายน 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559 ทาการทดลองที่โรงเรือนเพาะเห็ด สาขาวิชา
พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษา พบว่า การเดินของเส้นใยเห็ดนางฟ้าในระยะเวลา 28 วัน กรรมวิธี
ที่ 1 มีการเดินของเส้นใยดีที่สุด เฉลี่ย 16.11 เซนติเมตร/ก้อน รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 6
กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 4 และกรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ยเท่า กับ 14.58, 13.87,
11.78 และ 10.39 เซนติเมตร/ก้อน ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่า งทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99% สาหรับผลผลิตของเห็ดนางฟ้าหลังเปิดดอก 42 วัน พบว่า กรรมวิธีที่ 6 มี
น้าหนักสดมากที่สุด เฉลี่ย 183.13 กรัม/ก้อน รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 1
กรรมวิธี ที่ 3 กรรมวิ ธีที่ 4 และกรรมวิธี ที่ 2 เท่า กั บ 158.42, 136.00, 101.02, 66.77
และ 16.29 กรัม/ก้อน ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
คาสาคัญ : เห็ดนางฟ้า, วัสดุเพาะ, ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, กากคราม
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ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบอาหารจากขยะอินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน
ผู้วิจัย พรพิมล เชื้อพนม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิด ของขยะอินทรีย์ที่เหมาะสมต่อการ
เพิ่ ม น้ าหนั ก ของไส้ เ ดื อ นดิ น ซึ่ ง วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบู ร ณ์ (Complete
Randomized Design : CRD) จานวน 11 ซ้า มี 4 กรรมวิธีคือ 1) ขยะอินทรีย์เศษผลไม้
2)ขยะอินทรีย์ใ บกระถินแห้ง 3) ขยะอินทรีย์เศษกระดาษ และ 4) ไม่ใส่อาหาร (ควบคุม)
เริ่มทาการทดลองวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สิ้นสุด การทดลองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2558โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด49 วัน ณ โรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง สาขาพื ช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากการศึกษาปริมาณน้าหนักไส้เดือนดินเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้ขยะ
อินทรีย์ต่างชนิดกัน พบว่า ขยะอินทรีย์ประเภทเศษผลไม้ทาให้ไส้เดือนดินมีปริมาณน้าหนัก
เพิ่มขึ้นสูงที่สุด เฉลี่ยเท่า กับ 14.89 กรัม คิดเป็นร้อยละ 65.93 รองลงมาคือ ใบกระถิน
แห้ง และเศษกระดาษ ทาให้ไส้เดือนดินมีปริมาณน้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 14.25กรัม
และ 11.53 กรัม คิดเป็นร้อยละ 64.46และ 57.32 ตามลาดับ ส่วนการไม่ใส่อาหารทาให้
ไส้เดือนดินมีน้าหนักตัว เพิ่มขึ้นต่าที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 10.75 กรัม คิด เป็นร้อยละ 78.88ซึ่งมี
ความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
ในการให้ขยะอินทรีย์ ประเภทเศษผลไม้มี ผลทาให้ปริม าณน้าหนักไส้เ ดือนดิ น
เพิ่ มขึ้ นมากกว่า เมื่ อเปรีย บเทีย บกับ ขยะอิ น ทรี ย์ป ระเภทอื่น ๆ ดั งนั้ นจึ งเหมาะแก่ก าร
เพาะเลี้ยงเพื่อกาจัด ขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยหมักมูล ไส้เดือนดินเพื่อช่ว ยลดอัตราขยะที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นให้ลดลงได้
คาสาคัญ : ขยะอินทรีย์, การเพาะเลี้ยง, ไส้เดือนดิน
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ชื่อเรื่อง การศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ควบคุมแมลงวันผลไม้ในแปลงพริกหยวก
ผู้วิจัย จีรวัฒน์ โคตรพรม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาวิธีการควบคุมโดยใช้พืช สมุนไพรล่อแมลงวันผลไม้ใ นแปลงปลูกพริก
หยวก ระหว่างวันที่ 5 ตุล าคม – 1 พฤศจิกายน 2558 เก็บข้อมูล ทุกวัน เวลา 16.30 –
18.30 น. โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ มในบล็อกสุ่มบูรณ์ (Randomized Complete
Block Design RCBD) มี 5 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที 1 กับดักใบตะไคร้หอม, 2 กับดัก
ใบกะเพรา, 3 กับดักใบโหระพา, 4 กับดักใบแมงลักคา และ 5 กับดักน้าเปล่า
สัปดาห์ที่ 1 พบว่า ในกรรมวิธีที่ 5 กับดักน้าเปล่า มีปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 15 ตัว รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กับดักใบกะเพรา, 1 กับดักใบตะไคร้หอม, 3 กับ
ดักใบโหระพา และ 4 กับดักใบแมงลักคา โดยมีปริมาณแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 7, 4, 0 และ 0
ตัว ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ สัปดาห์ที่ 2 พบว่า ในกรรมวิธีที่ 1 กับดัก
ใบตะไคร้หอม มีปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 11 ตัว รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กับดัก
ใบกะเพรา, 5 กับดักน้าเปล่า , 3 กับดักใบโหระพา และ 4 กับดักใบแมงลักคา โดยมี
ปริมาณแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 10, 10, 5 และ 2 ตัว ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ สัปดาห์ที่ 3 พบว่าใน กรรมวิธีที่ 2 กับดักใบกะเพรา, 3 กับดักใบโหระพา, 4 กับ
ดักใบแมงลักคา และ 5 กับดักน้าเปล่า มีปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10,10 และ 10
ตัว ตามลาดับ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1 กับดักใบตะไคร้หอม, 3 กับดักใบโหระพา มี
ปริมาณแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 7, 3 ตัว ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สัปดาห์
ที่ 4 พบว่าในกรรมวิธีที่ 1 กับดักใบตะไคร้หอม, 2 กับดักใบกะเพรา, 5 กับดักน้าเปล่า มี
ปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3, 3, 3 ตัว ตามลาดับ รองลงมาคือ กรรมวิ ธีที่ 4 กับดัก
ใบแมงลักคา, 3 กับดักใบโหระพา มีปริมาณแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 1 และ 0 ตัว ตามล าดับ
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สัปดาห์ที่ 5 พบว่า ในกรรมวิธีที่ 5 กับดักน้าเปล่า มี
ปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 17 ตัว รองลงมา คือ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 กับดักใบ

16 |

AbstractBook

ตะไคร้หอม, 4 กับดักใบแมงลักคา, 2 กับดักใบกะเพรา, 3 กับดักใบโหระพา โดยมีปริมาณ
แมลงเฉลี่ยเท่ากับ 14, 10, 8 และ 7 ตัว ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่า งกันทางสถิติ
สัปดาห์ที่ 6 พบว่า ในกรรมวิธีที่ 4 กับดักใบแมงลักคา มีปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
24 ตัว รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 1 กับดักใบตะไคร้หอม, 2 กับดักใบกะเพรา, 5 กับดัก
น้าเปล่ า , 3 กับ ดั ก ใบโหระพา มี ป ริม าณแมลงเฉลี่ ยเท่ า กั บ 11, 11, 11 และ 3 ตั ว
ตามลาดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในการศึกษาครั้งนี้ นอกจากประสิทธิภาพ
ของกับดักในกรรมวิธีต่า งๆแล้ว ยัง มีปัจจัยที่ สาคั ญคือ ปริมาณน้าฝน โดยสังเกตจาก
ปริมาณแมลงที่เข้ากับดักในแต่ล ะวัน พบว่าในวันที่ 2 ตุลาคม, 14 พฤศจิกายน 2558 มี
ปริมาณน้าฝน มากจะมีปริมาณแมลงที่เข้ากับดักน้อย ซึ่งแตกต่า งกับวันที่ 12 ตุล าคม, 15
พฤศจิกายน 2558 มีปริมาณน้าฝน น้อยจะมีปริมาณแมลงที่เข้า กับดักมาก จึงสรุปได้ว่า
ปริมาณน้าฝน ยิ่งน้อยจะทาให้การกระจายตัว และปริมาณแมลงยิ่งมากขึ้น ในกรรมวิธีที่
5 กับดักน้าเปล่า มีปริมาณแมลงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 66 ตัว รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1 กับ
ดักใบตะไคร้หอม, 2 กับดักใบกะเพรา, 4 กับดักใบแมงลักคา และ 3 กับดักใบโหระพา
โดยมีปริมาณแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 50, 49, 47 และ 18 ตัว ตามลาดับ
คาสาคัญ : พืชสมุนไพร, ควบคุม, แมลงวันผลไม้
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ชื่อเรื่อง การศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่
พันธุ์พระราชทาน 80
ผู้วิจัย นคร บัวเคน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ ว างแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ คสมบู ร ณ์ ( Randomized
Complete Block Design: RCBD) จานวน 4 กรรมวิธี 4 บล็อก ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ดิน 1
ส่วน : มูลวัว เก่า 1 ส่ว น : แกลบดิบเก่า 2 ส่วน กรรมวิธีที่ 2 ดิน 1 ส่วน : มูล วัวเก่า 1
ส่วน : กาบมะพร้าวสับ 2 ส่วน กรรมวิธีที่ 3 ดิน 1 ส่วน : ใบก้า มปู 1 ส่วน : จอกหูหนู
หมัก 2 ส่วน กรรมวิธีที่ 4 ดิน (ควบคุม) ดาเนินงานวิจัยระหว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ถึง วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ สาขาวิช าพืช ศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษาพบว่า การเจริญเติบโตด้านล าต้นของสตรอเบอรี่ หลังปลูกจนถึงระยะ
เกิดดอกที่อายุ 104 วัน วัสดุปลูกที่ทาให้ความสูงของทรงพุ่มสูงที่สุดคือกรรมวิธีที่ 3 เท่า
กับเ18.60 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 4 ให้ความสูงของทรงพุ่มที่น้อยที่สุด เท่ากับ 13.25
เเซนติ เ มตร เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางทรงพุ่ ม กว้ า งที่ สุ ด คื อ กรรมวิ ธี ที่ 2 เท่ า กั บ 26.48
เซนติเมตร และน้อยที่สุดคือกรรมวิธีที่ 4 เท่ากับ 17.43 เซนติเมตร สาหรับจานวนใบเพบ
ว่า กรรมวิธีที่ 3 ให้จานวนใบมากที่สุด เท่ากับ 53.98 ใบ และน้อยที่สุด คือกรรมวิธีที่ 3
เท่ากับ 44.68 ใบ ความยาวใบและความกว้างใบ พบว่ากรรมวิธีที่ 2 ให้ขนาดใบมากที่สุด
เท่ า กั บ 7.48-6.60 เซนติ เ มตร และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ กรรมวิ ธี ที่ 4 เท่ า กั บ 5.05-4.35
เซนติเมตร ส่วนความยาวก้านใบ พบว่ายาวที่สุดคือกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 8.40 เซนติเมตร
และสั้นที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 4 เท่ า กับ 5.90 เซนติเมตร ซึ่ งลักษณะการเจริญเติบโตทุ ก
ลักษณะของสตรอเบอรี่มีความแตกต่า งกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
เมื่อปลูกในวัสดุปลูกแต่ละกรรมวิธี
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สาหรับการเจริญเติ บโตของผลสตรอเบอรี่ พบว่าวัสดุปลูกที่ใ ห้น้าหนักผลมาก
ที่สุดและมีความแตกต่างกันทางสถิติคือกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 11.54 กรัม ความยาวผลและ
ความกว้า งผลเฉลี่ยสูงสุดคือกรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 30.35-28.63 มิล ลิเมตร ส่วนปริมาณ
ของแข็งที่ล ะลายน้าได้เฉลี่ยสูงสุดคือกรรมวิธี ที่ 3 เท่ากับ 10.29 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ และ
กรรมวิธีที่ 3 เท่ากับ 10.07 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ซึ่งน้อยที่สุด สาหรับปริมาณกรดที่ไ ตเตรท
ได้ สู ง ที่ สุด คื อ กรรมวิ ธี ที่ 1 เท่ า กับ 1.44 เปอร์ เ ซ็ นต์ และกรรมวิธี ที่ 3 เท่ า กั บ 1.16
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
คาสาคัญ : สตรอเบอรี่, วัสดุปลูก, การเจริญเติบโตด้านลาต้น, การเจริญเติบโตของผล

ร ว ม บ ท คั ด ย่ อ ง า น วิ จั ย นั ก ศึ ก ษ า | 19

ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของน้าหมักชีวภาพจากวัตถุดิบโปรตีนต่างชนิด
ที่มีผลต่อการ เจริญเติบโตของผักสลัดเรดโอ๊คในดินร่วนปนทราย
ที่ผ่านการเพาะปลูกต่างกัน
ผู้วิจัย สุรศักดิ์ เห็มหา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาประสิท ธิภาพของน้าหมัก ชีว ภาพที่ มีผลต่อการเจริญ เติบ โตของผั ก
สลัด เรดโอ๊ค aวางแผนการทดลองแบบสุ่ม ในบล็ อกสมบูร ณ์ a(Randomized Complete
Block Design : RCBD)ประกอบด้วยa3aกรรมวิธีa3aบล็อกaโดยaกรรมวิธีที่a1aไม่ใช้น้า
หมักชีวภาพ (ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 ใช้น้าหมักชีวภาพเศษหัวปลาสวายaอัตราเจือจางน้า
1 :a1000a(10aมิล ลิลิตร ต่อน้าa10aลิตร) และกรรมวิธีที่ a3aใช้น้าหมักชีว ภาพนมผสม
ผลไม้aอัตราเจือจางน้าa1 :a1000 (10aมิล ลิลิตรaต่อน้า 10aลิตร)aและบล็อกที่ 1 คือดิน
ร่วนปนทรายที่ผ่า นการปลูกพืช ผักที่มีการใช้ปุ๋ยหมักโบกาชิรองพื้น บล็อกที่ 2 คือดินร่ว น
ปนทรายที่ผ่านการปลูกพืชตระกูลถั่วที่ใช้เคมี และ 3 คือดินร่วนปนทรายที่ผ่านการปลูกพืช
ตระกูลถั่วที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ผลการศึกษาพบว่า aการเจริญเติบโตของส่วนเหนือดินของผัก
สลัด เรดโอ๊คที่อายุ a49aวัน จากทุกกรรมวิธีไ ม่มีความแตกต่า งกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ แต่การใช้น้าหมักชีวภาพนมผสมผลไม้ทาให้ผักมีการเจริญเติบโต
ของความกว้า งทรงพุ่มมีค่า เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ a16.65 เซนติเมตร/ต้น จานวนใบเฉลี่ย
21.32 ใบ/ต้น น้าหนักสดทั้งต้น 72.42 กรัม/ต้น น้าหนักสดต้น 63.93aกรัม/ต้น aและ
น้าหนักสดรวม 3,176.32 กิโ ลกรัม/ไร่ รองลงมาคือน้าหมักชีว ภาพเศษหัว ปลาสวาย มี
ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 14.95aเซนติเมตร/ต้น 18.87aใบ/ต้นa54.01 กรัม/ต้นฟ48.06aกรัม/ต้น
และ 2,592.48 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ และน้อยที่สุดคือไม่ใช้น้าหมักชีวภาพ (ควบคุม) ,มี
ค่า เฉลี่ยเท่ า กับ a13.97aเซนติเ มตร/ต้น 18.08 ใบ/ต้น 53.81 กรัม/ต้น 46.99aกรัม/ต้ น
และ 2,582.88aกิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ ส่วนการเจริญเติบโตของส่วนใต้ดิน (ราก) จากแต่
ละกรรมวิธี พบว่า มีความแตกต่า งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นa95 เปอร์เซ็นต์ โดยการ
ใช้น้าหมักชีวภาพนมผสมผลไม้ทาให้รากมีค่าเฉลี่ยน้าหนักสดเท่ากับ 8.49 กรัม/ต้น aน้า
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หมักชีวภาพเศษหัวปลาสวายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.82 กรัม/ต้น และการไม่ใช้น้าหมักชีวภาพ
(ควบคุม) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับa5.95aกรัม/ต้น
สาหรั บ การเจริ ญเติบ โตของผั ก ในแต่ ล ะบล็ อก ที่อ ายุ a49aวั นพบว่า มี ความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นa95 เปอร์เซ็นต์ a โดยบล็อกที่ 1 มีค่า เฉลี่ยความ
กว้า งทรงพุ่มเท่า กับ 18.51 เซนติเมตร/ต้น จานวนใบ 21.48aใบ/ต้น น้าหนักสดทั้งต้น
99.65 กรัม/ต้น น้าหนักสดต้น 89.45 กรัม/ต้น น้าหนักสดรากa10.00 กรัม/ต้น aและ
น้าหนักสดรวม 4,783.33 กิโ ลกรัม/ไร่ ตามล าดับ aบล็อกที่ 2 มีค่า เฉลี่ยของลักษณะ
ต่า งๆเท่า กับ a12.85aเซนติ เมตร/ต้น a18.90aใบ/ต้ น 34.58 กรัม /ต้ น 89.20 กรัม /ต้ น
5.37 กรัม/ต้น และ 1,359.63 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ และบล็อกที่ 3 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
a14.21aเซนติเมตร/ต้น 17.67 ใบ/ต้น 46.01 กรัม/ต้น 40.32 กรัม/ต้น 5.69 กรัม/ต้น
และ2,308.64aกิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ
คาสาคัญ :aสลัดเรดโอ๊ค, น้าหมักชีวภาพจากเศษปลา, น้าหมักชีวภาพจากนม,
ดินร่วนปนทราย
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ชื่อเรื่อง การเตรียมตัวดูแลตนเองและทารกแรกเกิดของหญิงตั้งครรภ์
ในโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
ผู้วิจัย ยุภาพร สีภักดี
ขวัญฤดี หัตถสาร
กนกวรรณ สอนสุราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์มีความสาคัญอย่า งยิ่ง เพราะถ้า ระหว่า งการ
ตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมก็จะส่งผลให้มารดาและทารก
มีสุขภาพแข็งแรง การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาความรู้และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเตรียมตัวดูแลตนเองและทารกแรกเกิด ของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศูนย์
สกลนคร กลุ่มตัว อย่า งเลือกแบบเจาะจง เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่
แผนกฝากครรภ์ และวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ระหว่า งวันที่ 20
กรกฎาคม ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ใ นการเก็บข้อมูล
เป็น แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ จานวน ค่า เฉลี่ย ร้อยละ และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่มีการตั้งครรภ์อยู่ระหว่าง 1-3 ครั้ง (ร้อยละ 92.7)
ส่วนใหญ่มีบุตร 1-2 คน (ร้อยละ 45.0) บุตรคนสุดท้ายอายุระหว่าง 1-4 ปี (ร้อยละ 48.6)
หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมตัวดูแลตนเองและทารกแรกเกิดอยู่
ในระดับสูง (ร้อยละ 77.7 และ 93.0 ตามลาดับ)
คาสาคัญ : การดูแลตนเอง, หญิงตั้งครรภ์ , ทารก
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้ยาลูกกลอนของประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย สุดารัตน์ สายตา
มาวดี บาดตาสาว
สุรีรัตน์ เดชคอบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณีรนุช วรไธสง
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการ
ใช้ยาลูกกลอนของประชาชน ในเขตพื้นที่ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัด สกลนคร
กลุ่มตัวอย่า งที่ใ ช้ยาลูกกลอน จานวน 400 คน โดยได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัว อย่างแบบ
หลายลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ด้ว ยสถิติ ค่า ความถี่
ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัว อย่า งส่ว น
ใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 53.8 มีอายุเฉลี่ย 45.7 ปี ส่ว นใหญ่มีพฤติกรรมเกี่ยว
การใช้ยาลูกกลอนในด้า นความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ อยู่ใ นระดับสูง (ร้อยละ 75.0
ร้อยละ 64.0 และร้อยละ 69.0 ตามลาดับ)
คาสาคัญ : ยาลูกกลอน, พฤติกรรม, ประชาชน
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครื่องสาอางอันตรายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตเทศบาลนครสกลนคร
ผู้วิจัย ลักขณา กาญจนสาร
สุภพงค์ ศิริชัยสงคราม
วนิดา นารินทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สวุ ัสสา ปั้นเหน่ง
อาจารย์จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
เครื่องสาอางอันตรายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสกลนคร
กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสกลนคร จานวน
400 คน เลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้น ตอน เก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า นั กเรีย นระดับ มัธ ยมศึ กษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร
สกลนครมีพฤติกรรมด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องสาอางอันตรายอยู่ใ นระดับสูง คิด
เป็น ร้อยละ 75.5 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการใช้เครื่องสาอางอันตรายอยู่ในระดับปานกลาง
คิด เป็น ร้อยละ 70.5 และด้ า นการปฏิบั ติเ กี่ย วกับ การใช้ เครื่องสาอางอัน ตรายอยู่ใ น
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 60.7
คาสาคัญ : เครื่องสาอางอันตราย, พฤติกรรม, นักเรียน
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้วิจัย อารีรัตน์ คาตนซื่อ
อารีญา ถานัน
ภานุมาศ สมปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณีรนุช วรไธสง
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ล ด
น้าหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มตัว อย่างคือ นักศึกษาหญิง ภาค
ปกติ ปีการศึกษา 2558 จานวน 375 คน ที่ใ ช้ผลิตภัณฑ์ลดน้าหนัก สุ่มตัวอย่า งโดยใช้
เทคนิคแบบลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ว นใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักชนิดแคปซูล คิด
เป็นร้อยละ 33.9 และซื้อจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 39.5 พฤติกรรมการบริโ ภค
ผลิตภัณฑ์ล ดน้าหนัก พบว่า มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักอยู่ในระดับสูง คิดเป็น
ร้อยละ 68.2 มีทัศนคติและการปฏิบัติอยู่ใ นระดับปานกลาง คิด เป็นร้อยละ 48.3 และ
48.8 ตามลาดับ
คาสาคัญ : พฤติกรรมการบริโภค, ผลิตภัณฑ์ลดน้าหนัก, นักศึกษา
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ชื่อเรื่อง ความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย กาไลเพชร แสนสุภา
อภิญญา กุลากุล
ดวงกมล วะระกะ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
โรคมือ เท้า ปาก พบมากในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ดูแลเด็กจึงควรมีความรู้และ
การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรค วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ การ
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และ 2) สร้างมาตรการร่ว มกันในการ
ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชากร คือ ผู้ดูแลเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร จานวน 61 คน เครื่องมือที่ใ ช้
เป็นแบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ จานวน ความถี่ ร้อยละ ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีระดับความรู้เกี่ยวโรคมือ
เท้า ปากอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 82.0) และมีระดับการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 100.0) เมื่อใช้กระบวนการ
กลุ่มในการสร้างมาตรการการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีกลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือ คิด
เป็นร้อยละ 86.8 ได้มาตรการการป้องกันโรคมือเท้าปาก เป็น 2 กรณีได้แก่ 1) กรณีมีเด็ก
ป่วย ถ้ามีเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก จานวน 2 คนขึ้นไปให้ทาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อทาความสะอาดศูนย์และทาความสะอาดเช็ด ถู ราว มือจับ ของเล่น ที่นอน ของใช้
ส่ว นตัวเด็ก ทาความสะอาดด้ว ยน้ายาทาความสะอาดและนาไปตากแดดให้แห้งทุกวัน
และ 2) กรณีที่ยังไม่มีเด็กป่วยทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ด้ว ยน้ายาฆ่าเชื้อแล้ว
นาไปตากแดดให้แห้ง สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และสอนให้เด็กล้างมือ 7 ขั้นตอน ทุกครั้งก่อน
รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้าห้องส้วม
คาสาคัญ : ความรู,้ การปฏิบัต,ิ โรคมือ, เท้า, ปาก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ชื่อเรื่อง ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์
ในเขตอาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย บรรจบพร เชียงไขแก้ว
ปิยะรัตน์ ขุนหาร
เมธินี พรมสุริย์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ณีรนุช วรไธสง
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิ จัยเชิงสารวจ มีวั ตถุประสงค์เพื่อศึก ษาภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมส่ง เสริมสุ ขภาพของพระสงฆ์ ใ นเขตอาเภอโคกศรีสุพรรณ จัง หวัด สกลนคร
ประชากรคือ พระสงฆ์ที่จาวัดและมีใ บสุทธิรับรองว่า เป็นพระสงฆ์ ใ นเขตอาเภอโคกศรี
สุพรรณ จังหวัดสกลนคร จานวน 110 รูป เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพ และ
แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ส่ว นใหญ่มีอายุเฉลี่ย 54.32 ปี มีโรคประจาตัวคือ
โรคเบาหวาน คิด เป็น ร้อยละ 56.3 และโรคความดั นโลหิ ตสูง คิด เป็น ร้อยละ 40.8
สุขภาพจิต มีความเครียดในระดับปานกลาง คิด เป็นร้อยละ 56.4 พฤติกรรมส่งเสริ ม
สุขภาพของพระสงฆ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.7
คาสาคัญ : ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, พระสงฆ์
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันโรคตาแดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายในเขตเทศบาลตาบลฮางโฮง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย นารี จิตรจักร์
นิโรบล สันทะ
อภิชิต โฉมเฉลา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราภรณ์ จาปาจันทร์
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคตาแดงขอนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลตาบลฮางโฮง
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึ ก ษาตอนปลายในเขตเทศบาลต าบลฮางโฮง อาเภอเมื อง จัง หวั ด สกลนคร
ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 243 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.7 ร้อยละ 73.2 และร้อยละ 64.2 ตามลาดับ
คาสาคัญ : พฤติกรรม, การป้องกัน, โรคตาแดง
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนที่ตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระ
ในเขตอาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย สุพรรณิกา ชมชายผล
สุนิศา ดาบพลหาร
พรทิพย์ แสนชน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคและค่านิยมใน
การรับประทานอาหาร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโ ภคอาหาร
ของประชาชนที่ตรวจพบไข่พยาธิใ บไม้ตับในอุ จจาระ ประชากร จานวน 154 คน คื อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บ้า นนาอ่างและบ้านอ่า งคา ตาบลนาตาล อาเภอเต่า งอย จั งหวัด
สกลนครที่ตรวจพบไข่พยาธิใ บไม้ตับในอุจจาระ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ชนิดของอาหารที่ประชากรนิยมบริโภคหรือรับประทาน ได้แก่
ปลาร้ า สุ ก ส้ ม ต าปลาร้ า ดิ บ และปลาร้ า ดิ บ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.7 72.1 และ 70.1
ตามลาดับ แหล่งที่มาของอาหาร ได้แก่ ซื้อมา ทาเอง และคนในครอบครัวทาให้ทาน คิด
เป็นร้อยละ 73.4 50.7 และ 30.5 ตามลาดับ ปลาที่นิยมบริโภคมาก ได้แก่ ปลาซิว ปลา
ตะเพียน และปลาใน คิดเป็นร้อยละ 90.9 75.3 และ 61.0 ตามลาดับ แหล่งที่มาของปลา
น้าจืดได้มาโดยการซื้อมาจากตลาดในหมู่บ้า น จับมาจากที่นา และจับมาจากสระและห้ว ย
คิดเป็นร้อยละ 86.6 51.4 และ 33.3 ตามลาดับ กรรมวิธีในการปรุงอาหารประเภทปลาที่
ปรุงไม่สุกหรือสุกๆดิบ ๆ ได้แก่ ก้อยและลาบ คิดเป็นร้อยละ 82.4 และ 96.4 ตามลาดับ
ทาให้มีโอกาสติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับในอุจจาระจากการตรวจ
คัดกรองได้
คาสาคัญ : พยาธิใบไม้ตับ, การบริโภคอาหาร, ปลาน้าจืด, ปลาดิบ
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ชื่อเรื่อง สภาพการทางานและประสบการณ์การปวดกล้ามเนื้อของชาวนา
ผู้วิจัย รุจิรันดร์ ติธรรม
ปวีดา แสงอรุณ
พิราวรรณ แสงพรหมชารี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สวุ ัสสา ปั้นเหน่ง
อาจารย์จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการทางาน
และประสบการณ์การปวดกล้ามเนื้อของชาวนา ตาบลด่า นม่ว งคา อาเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพทานาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวที่เกษตร
อาเภอโคกศรีสุพรรณ จานวน 305 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายชั้น เก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามและแบบสังเกต วิเคราะห์ข้ อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่า ต่าสุด
ค่าสูงสุด ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่ามัธยฐาน ผลการวิจัย พบว่า ขั้นตอนการทานามี 7
ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นตอนการเตรียมดินมีการใส่ปุ๋ยคอก คิดเป็นร้อยละ 46.6 มีลักษณะ
ท่าทางการเดินไป - มา คิดเป็นร้อยละ 96.0 และการไถดะมีการไถโดยใช้รถไถเดินตาม
คิดเป็นร้อยละ 91.4 2) ขั้นตอนการไถ ประกอบด้วยการไถแปรและไถคราดมีการไถโดยใช้
รถไถเดินตาม คิด เป็นร้อยละ 93.9 และ 95.3 ตามล าดับ มี ลักษณะท่าทางการทางาน
การเดินไป-มาและมีการเคลื่อนไหวเฉพาะมือ/แขนและขา คิดเป็นร้อยละ 95.6 และ 96.2
ตามล าดับ 3) ขั้นตอนการเพาะกล้า มีลักษณะท่า ทางการทางานที่การเดินไป-มา และใช้
แขน/ไหล่ในการโยนหรือเหวี่ยงเมล็ดข้าว คิดเป็นร้อยละ 100.0 4) ขั้นตอนการถอนกล้า มี
ลักษณะท่าทางการทางานที่ยืน-นั่งและออกแรงเตะ คิดเป็นร้อยละ 99.6 5) ขั้นตอนการ
ดานา มีลักษณะท่าทางการทางานที่ยืนและก้มทางาน เคลื่อนไหวมือ/แขนในการปักดาและ
เท้า เดินไปมา คิด เป็ นร้อ ยละ 97.9 6) ขั้น ตอนการท านาหว่า น มีลัก ษณะท่า ทางการ
ทางานที่เดินไป-มา และใช้เฉพาะมือ/แขนในการเหวี่ยงต้นข้า ว คิด เป็นร้อยละ 98.9 7)
ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว มีลักษณะท่า ทางการยืนทางาน และเคลื่อนไหวมือ/แขนในการเกี่ยว
ต้นข้า วและเท้า ในการเดินเกี่ยว คิด เป็นร้อยละ 99.6 ส่ว นของสุขภาพและการเจ็บปวด
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ร่างกาย มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการทานา ในขั้นตอน ถอนกล้า มีอาการเจ็บปวด
ร่างกายมากที่สุดบริเวณ เอว คิดเป็นร้อยละ 87.3
คาสาคัญ : สภาพการทางาน, ประสบการณ์, การปวดกล้ามเนื้อ, ชาวนา
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ชื่อเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้วิจัย สุจิตรา เหรียญเพชร
นันทิดา บุญหล้า
นฤมล ปังอุทา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิบลู ย์สุข ตาลกุล
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้เป็ นการวิจั ยเชิ งสารวจ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ศึกษาทัศ นคติ และ
พฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2557
จ านวน 385 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้หมวกนิรภัย
ในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.4 และ 52.5
ตามลาดับ (𝑥̅ = 62.0, S.D = 5.7) และ (𝑥̅ = 61.4, S.D = 7.5) ตามลาดับ
คาสาคัญ : ทัศนคติ, พฤติกรรม, หมวกนิรภัย, รถจักรยานยนต์
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ชื่อเรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย พรรณี ทานุ
อัจฉรียา ราชบุตร
พรทิพย์ อินธิสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิบลู ย์สุข ตาลกุล
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการบริโ ภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัด สกลนคร กลุ่มตัว อย่า งคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนที่มีผล
สารวจพบปัญหาภาวะโภชนาการเกิน 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้า นนาคาวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฏร์อุทิศ และโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จานวน 631 คน
เก็ บรวบรวมข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้อ มูล โดยใช้ส ถิติ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดย
รวมอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 79.6 (𝑥̅ = 18.2, S.D. = 2.4) และ 71.2 (𝑥̅ = 99.9,
S.D. = 8.4) ตามลาดับและมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารโดยรวมอยู่ที่ระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 76.1 (𝑥̅ = 72.6, S.D. = 7.7)
คาสาคัญ : ความรู,้ ทัศนคติ , พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, นักเรียน
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลหนองปลาน้อย ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย สุทธินีย์ ดีดวงพันธ์
ธนวัฒน์ อุติลา
ชนัญธิดา พรมใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลาน้อย
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร ประชากรคื อ ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานในเขตบริ ก ารของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองปลาน้อย จานวน 274 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่ มีระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 59.1
คาสาคัญ : พฤติกรรม, ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, การดูแลตนเอง
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ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการป้องกันอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
ฝักอ่อนในเขตตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ดรุณี แก้วอัคฮาด
เรวดี สูญราช
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สวุ ัสสา ปั้นแหน่ง
อาจารย์จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็น การวิจัยเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกข้า วโพดฝักอ่อน โดยศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันอันตรายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ในเขตพื้นที่ตาบลเต่า
งอย อาเภอเต่า งอย จัง หวัด สกลนคร กลุ่มตัว อย่ า งคือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษต ร
อาเภอเต่า งอย จานวน 271 คน โดยทาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ ใ ช้เป็ น
แบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้อมูล ด้ ว ยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ย และส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้า วโพดฝักอ่อนในเขตตาบลเต่า งอย มี
ความรู้และทัศนคติใ นการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 79.4 และ 86.0
ตามลาดับ การปฏิบัติในการป้องกันอันตรายอยู่ในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 42.1
คาสาคัญ : เกษตรกร, ข้าวโพดฝักอ่อน
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ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครองผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ปิยราช เทพคนดี
ขวัญพิรุณ มุกดา
แพรวนภา ยืนนาน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ของชุด กิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครองผู้ป่ว ยโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ เรื่องสิทธิบัตรทอง คุ้มครองผู้ป่ว ยโรคไม่ติด ต่อเรื้อรังและ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุด กิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครอง
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง
และโรคไต ซึ่งผู้ป่วย 1 คนขึ้นทะเบีย นด้ว ยโรคไม่ติด ต่อเรื้อรั งโรคใดโรคหนึ่งหรือมากกว่า
หนึ่งโรค เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครอง
ผู้ป่ว ยโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึง
พอใจ ชุดกิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ส ถิติ ได้ แก่ ค่า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ ค่ า เฉลี่ ยเลขคณิต ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า
(E1/E2) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยการใช้ Paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครองผู้ป่ว ย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 82.70/88.48 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสิทธิบัตรทอง คุ้มครองผู้ป่ว ยโรคไม่ติด ต่อเรื้อรัง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ผู้ป่ว ยโรคไม่ติด ต่อเรื้อรังมีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมเรื่องสิทธิบัตรทองคุ้มครองผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อยู่ในระดับดีมาก
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรม, สิทธิบัตรทองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของชุดการสอนมัลติมีเดียเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผู้วิจัย พงษ์ศิริ จันทสุข
วันวิสาข์ ทองสี
สุนันทา ประวิง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็น การวิจัยแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อหาประสิทธิ
ภาพของชุดการสอนมัลติมีเดีย 2) เพื่อหาประสิทธิผลของชุด การสอนมัลติมีเดีย 3) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบทัศนคติ ก่อน
และหลังเรียน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย 6)เพื่อเปรียบเทียบ
ความคงทนของผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ด้ ว ยชุ ด การสอนมั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์
วิทยา อาเภอเมือง จังหวัด สกลนคร กลุ่มตัว อย่า งคือนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิ ทยา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จานวน 50 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ชุด การสอนมัลติมีเดีย เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ความรู้ แบบสอบถามทั ศ นคติ แ บบทดสอบความคงทน และแบบวั ด ความพึ ง พอใจ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีประสิทธิผลและ paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุด การสอนมัล ติมีเดีย มีประสิทธิภาพ
ในเกณฑ์ 97.80/83.84 2)ประสิทธิผลของชุด การสอนมัล ติมีเดีย มีค่า ดัชนีประสิ ทธิผล
เท่ากับ 0.55 คิดเป็น ร้อยละ 55.00 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนได้รับการเรียนรู้ อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 4)เปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร ระหว่า งทัศนคติก่อนเรียนและทัศนคติหลังเรียน แตกต่า งกันอย่า งมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ ระดับ 0.05 5) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนมัลติมีเดีย โดยรวมอยู่
ในระดับดี (𝑥̅ = 4.04) 6) ความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนด้วยชุดการ
สอนมัล ติมีเดียผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ของนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ชุดการสอนมัลติมีเดีย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
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ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถตนเองด้านการออกกาลังกาย
ของประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตาบลขมิ้น
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ณัฐพล แสนวงษา
ศุภรัตน์ ท่อนโพธิ์
สุพรรษา ทองกันทม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
ประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงและโรคแทรกซ้อน การออกกาลังกายด้ว ยวิธีการเดินเพื่อสุขภาพจะช่ว ยทาให้
ระดับความดันโลหิตลดลง การวิจัยครั้งนี้เป็น วิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถตนเองด้านการออกกาลังกายของประชาชน
ที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิต กลุ่มตัว อย่า งคือประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง ตาบลขมิ้น อาเภอเมือง จังหวัด สกลนคร เลือกแบบเจาะจง จานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม และ
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการทดลอง คือโปรแกรมเสริมสร้า งการรับรู้ความสามารถตนเองของ
ประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ Paired t – test
ผลการวิจัย พบว่า หลังได้รับโปรแกรมเสริมสร้า งการรับรู้ความสามารถตนเอง
ด้านการออกกาลังกาย กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความสามารถตนเองด้านการออกกาลังกาย
มากกว่ า ก่ อนได้รั บโปรแกรม อย่ า งมีนั ย สาคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 (t= -7.39, p
<0.001) และระดับความดันโลหิตน้อยกว่า ก่อนได้รับโปรแกรม อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 (ความดันโลหิตตัว บน t= 2.49, p=0.017 และ ความดันโลหิตตัว ล่าง t= 4.68, p
<0.001 ตามลาดับ)
คาสาคัญ : การรับรู้ความสามารถตนเอง, กลุ่มเสี่ยง, โรคความดันโลหิตสูง
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ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริม
ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ในเขตอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย สุภาดา ฮุงหวล
วัลลภา จันทะกิจ
ปรียานุช โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราภรณ์ จาปาจันทร์
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบกึ่ ง ทดลอง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ หา
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานประกอบภาพ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) เพื่อ หาประสิทธิ ผลของหนัง สืออิเ ล็กทรอนิกส์ นิทานประกอบภาพ 3) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้ว ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทาน
ประกอบภาพ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทาน
ประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่า งคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุม
ประชานุกูล จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัยประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นิทานประกอบภาพ แบบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติค่า ความถี่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ า E1/E2 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์โดยการใช้ pair t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานประกอบภาพมี
ประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 83.55/84.44 2) ประสิทธิ ผลของหนังสืออิเล็ กทรอนิ กส์นิ ทาน
ประกอบภาพ มีค่ าดัชนี ประสิ ทธิผลเท่ากั บ 0.67 คิ ดเป็นร้อยละ 67.00 3) เปรียบเทียบ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน หลั งได้ รับการจัดการเรียนรู้โ ดยใช้หนั งสืออิเล็กทรอนิ กส์นิ ทาน
ประกอบภาพสูงกว่ า ก่อนได้ รับการจัด การเรี ยนรู้อย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ.05
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานประกอบภาพ อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ประสิทธิผล, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานประกอบภาพ, โรคไข้เลือดออก
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ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนนาอ่างม่วงคา ตาบลนาตาล อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ธวัชชัย จิตรจักร
นรินทรักษ์ ณ นคร
สุรศักดิ์ ปิยพัทธ์ไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิราภรณ์ จาปาจันทร์
สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ เ ป็ นการวิ จัย แบบกึ่ง ทดลอง มี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ศึ ก ษา
ประสิท ธิภาพของสื่อการ์ตูนแอนิเมชั นที่มีป ระสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหา
ประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของสื่อการ์ตู นแอนิเมชัน กลุ่ม
ตัว อย่ า งคื อนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึก ษาปี ที่ 2 โรงเรีย นนาอ่า งม่ว งค า จ านวน 32 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยประกอบด้ว ยสื่อการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี แบบวัด ผลสัมฤทธิ์ และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ส ถิติ ค่า ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1 /E2 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยการใช้ Paired t-test
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน มีประสิทธิภาพอยู่
ในเกณฑ์ 86.25/82.50 2) ประสิทธิผลของสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน มีค่า ดั ช นีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.66 คิดเป็น ร้อยละ 66.00 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันสูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชันอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพ, สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน, พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้าดี
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ชื่อเรื่อง การจัดการกลุ่มและการวางแผนการผลิตยางพารา กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร
สวน ยางพาราเพื่อการแปรรูป ตาบลหนองปลิง
อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ตระกราณต์ สุวรรณา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาในด้า น
การจั ด การกลุ่ มและการวางแผนการผลิ ตของกลุ่ มเกษตรกรแปรรู ปยาพาราจั งหวั ด
สกลนคร ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัด สกลนคร 2) เพื่อศึกษาพัฒนาแนว
ทางการบริหารจัด การของเกษตรกรแปรรูปยางพาราจังหวั ด สกลนคร ตาบลหนองปลิง
อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัด สกลนคร การศึกษาครั้งนี้ได้จากัดจานวนตัวอย่าง การเก็บข้อมูล
พื้นฐาน จานวน 15 รายจากสมาชิกทั้งหมด 30 ราย (จานวนกลุ่มตัวอย่างอาจเปลี่ยนแปลง
จากวิธีการเลือกตัว อย่า งแบบจานวนเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกสัมภาษณ์
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูล สาคัญ สถิติใ นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่เปิด กรีด
แล้วในจังหวัดสกลนครสภาพการผลิตยางพาราของ เพศของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา
เพื่อการแปรรูปหนองปลิง ส่ว นมากจะเป็นเพศชาย ร้อยละ 73.3 อายุ ส่ว นมากอายุ
มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 46.7 อาชีพหลัก ส่ว นมากอาชีพ การเกษตร ร้อยละ 40.0 อาชีพ
รอง ส่วนมากเป็นการปลูกยางพารา ร้อยละ 66.7 ส่ว นมากท่า นมีพื้นทีปลูกยางพารา
ตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป ร้อยละ 100.0 มีพื้นทีปลูกยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว ส่วนมากมีพื้นทีปลูก
ยางพาราที่ เปิด กรีด แล้ ว ตั้ง แต่ 31 ไร่ ขึ้นไป ร้อยละ 60.0 มีการกรีด ยางมาแล้ว กี่ ปี
ส่ว นมากพบว่า มีการกรีดยางมาแล้วตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ร้อยละ 40.0 มีแรงงานกรีดยาง
ทั้งหมดกี่คนส่วนมากพบว่า มีแรงงานกรีดยางทั้งหมดมี 2 คนร้อยละ 46.7 ท่ านมีแรงงาน
กรีด ยางพาราอย่า งไร ส่ว นมากพบว่า จ้า งแรงงานกรีด ยางจ้า งแบ่งกรีด อัตรา 50:50
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ร้อยละ 60.0 แนวทางการพัฒนาการผลิตยางพารา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 พบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือช่วงเวลากรีดยางที่ให้ผลผลิตน้ายาง
มากคือช่วงระหว่าง 03.00-06.00 น. คะแนนเฉลี่ย 4.53 ปัญหาด้านการผลิตยางพารา
ส่วนมากขาดเงินทุน ร้อยละ 60.0 ปัญหาด้านการเพิ่มรายได้ของเกษตรผู้ปลูกยางพารา
ส่วนมากขาดประสบการณ์และตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จ ร้อยละ 40.0
คาสาคัญ : การผลิตยางพารา, การแปรรูป
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ชื่อเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดยางพารา กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราเพื่อการแปรรูป
ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ฟาริดา ดันมีแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาส่ว นประสมทางการตลาดยางพารากรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรสวน
ยางพาราเพื่อการแปรรูป ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัด สกลนคร โดยมี
วัตถุ ประสงค์ดั งนี้ 1) เพื่ อศึ กษาส่ว นประสมทางการตลาดของกลุ่ม เกษตรกรแปรรู ป
ยางพารา ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัด สกลนคร 2) เพื่อศึกษาพัฒนาแนว
ทางแก้ ไ ขปัญ หากลุ่ มเกษตรกรแปรรูป ยางพารา ตาบลหนองปลิง อ าเภอนิค มน้ าอู น
จังหวัดสกลนครวิธีการศึกษาเชิงพรรณา ประชากรได้แก่ กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราเพื่อ
การแปรรูปหนองปลิง จานวน 40 ราย สุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง จานวน 20 ราย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1)ทราบถึงองค์ความรู้เรื่องส่วนประสมทางการตลาดยางพารา
กลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราเพื่อการแปรรูป ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัด
สกลนคร 2) เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาการด้านการตลาดยางพารา กลุ่มเกษตรกรสวน
ยางพาราเพื่อการแปรรูป ตาบลหนองปลิง อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
จากการศึกษา พบว่า อายุของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพาราเพื่อการแปรรูปหนอปลิง
ส่วนมากมีอายุ 51 ปี ขึ้นไปร้อยละ 65.00 พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนมากมีพื้นที่ปลูกยาง 50 ไร่
ขึ้นไป ร้อยละ 55.00 พื้นที่ปลูกยางพาราที่ใ ห้ผลผลิตแล้วส่วนมากมีพื้นที่ 41-60 ไร่ ร้อย
ละ 55.00 จานวนวันทาการกรีด ยางพาราต่อปีของเกษตรกร ส่ว นมากเกษตรกรทาการ
กรี ด ยางพารา 101-120 วั น ร้ อ ยละ 70.00 การรั บ รู้ข่ า วสารเกี่ ยวกั บยางพาราของ
เกษตรกรส่ว นมากรับรู้ ข่า วสารยางพาราจากตลาดประมูล ยางพาราที่สหกรณ์ / กลุ่ ม
เกษตรกรจัดตั้งขึ้น ร้อยละ 55 ปัญหาด้านผลผลิตยางพาราพบว่า เกษตรกรมีปัญหาใน
ระดับน้อย หรือค่าคะแนนเฉลี่ย 2.59 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจ้างแรงงานในการ
ทาแผ่นยางพาราแผ่นดิบ มีปัญหาระดับสูงที่สุด หรือค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90 รองลงมาคือ
พันธุ์ยางพาราที่ปลูก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.80 ราคาซื้อขายยางพาราในตลาดประมูลยางที่
สถาบัน -เกษตรกรจัด ขึ้น พบว่าเกษตรกรมีปัญหาอยู่ใ นระดับปานกลาง หรือค่า คะแนน
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เฉลี่ย 3.63 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ท่านมีความพึงพอใจต่อราคาที่ได้รับ มีปัญหา
ระดับมาก ค่า คะแนนเฉลี่ย 4.60 รองลงมา คือ กาหนดราคาตามตลาดประกาศราคา
กลางยางพาราของทางราชการ มีปัญหาระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50
ข้อเสนอแนะ 1) เกษตรกรควรปลูกพืช แซมในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้ใ น
ระหว่างรอผลผลิตของยางพารา เช่น พืช ตระกูลถั่ว เป็น ต้น 2) รัฐบายควรมีนโยบายเข้า
มาช่วยเหลือเกษตรกรในด้านราคาของยางพารา 3) เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา
เพื่อการแปรรูปหนองปลิงส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปควรจะชักชวนบุตรหลานที่ไ ม่ได้ปลูก
ยางพาราหันมาปลูกยางพาราเพื่อที่จะสืบทอดต่อไป
คาสาคัญ : ยางพารา,ส่วนประสมการตลาด
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ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในอัตราส่วนที่
ต่างกัน ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวปลี
ผู้วิจัย ดนุพล แสงสระคู
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การทดลองนี้ ว างแผนการทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ ( Randomized
Complete Block Design : RCBD) จานวน 4 กรรมวิธี 3 บล็อก ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1
ควบคุมโดยไม่ใ ช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 100
กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 200 กิโ ลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่
4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง อัตรา 300 กิโ ลกรัมต่อไร่ ทาการทดลองวันที่ 26 ตุล าคม
2558 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ แปลงปฏิบัติการพืช ศาสตร์ สาขาวิช าพืช ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากการศึกษา พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในอัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่
ทาให้ผักกาดเขียวลีมีการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมาคืออัตรา 200 กิโ ลกรัมต่อไร่ 100
กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามลาดับ ดังนี้ ความสูงของต้น มีค่าเฉลี่ย
26.18, 25.10, 22.88, และ19.71 เซนติเมตรตามล าดับ ความกว้างทรงพุ่ม มีค่า เฉลี่ย
46.37, 44.37, 41.41, และ39.39 เซนติเมตรตามลาดับ น้าหนักต้นรวมราก มีค่า เฉลี่ย
0.640, 0.573, 0.485, และ0.384 เซนติเมตรตามล าดับ ทั้ง 3 ลักษณะมีความแตกต่า ง
กันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ 95 %
คาสาคัญ : ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, ผักกาดเขียวปลี, การเจริญเติบโต
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ชื่อเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยในห้องปฏิบัติการและความถี่ใน
การฉีดพ่นไส้เดือนฝอย Sterinernema carpocapsae เพื่อควบคุม
แมลงศัตรูในผักกาดขาวปลี
ผู้วิจัย สุภาพร เข็มเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มี 2 กิจกรรม การทดลองที่1 ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยใน
ห้องปฏิบัติการโดยวางแผนแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized
Complete Block Design : RCBD) จานวน 3 กรรมวิธี ได้ แก่ ฉีด ไส้เดือนฝอยอัตรา
ความเข้มข้น 1,500 ตัว /ไมโครลิตร 3,000 ตัว /ไมโครลิตร และ6,000 ตัว /ไมโครลิตร
ระหว่า งวันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2558 และการทดลองที่ 2 ศึกษาความถี่ในการฉีด
พ่นไส้เดือนฝอย โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสุ่มสมบูรณ์ (Randomized
Complete Block Design : RCBD) จานวน 4 กรรมวิธี ได้ แก่ ฉีด พ่น 4 ครั้ง/สัปดาห์
ฉีดพ่น 2 ครั้ง/สัปดาห์, 1 ครั้ง/สปดาห์ และฉีดพ่นน้าเปล่า (ควบคุม) ระหว่างวันที่ 29
ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2558
ผลการศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยกับหนอนนกในห้องปฏิบัติการที่ฉีด ด้ว ย
ไส้เดือนฝอยอัตราความเข้มข้น 1,500 ตัว , 3,000 ตัว และ 6,000 ตัว พบว่า การตาย
สะสมของหนอนนกที่ 48 มี การตายสะสม 100% ทุกระดับความเข้ม ข้น สาหรับผล
การศึกษาทั้ง 3 สัปดาห์ และจากการศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยที่ระดับความถี่ต่างๆ
ไม่มีความแตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ ก่อนฉีดพ่นไส้เดือนฝอย พบปริมาณแมลง
สูงสุดในสัปดาห์ที่ 3 ฉีดพ่น 4 ครั้ง/สัปดาห์ เฉลี่ยเท่ากับ 74.67 ตัว และหลังการฉีดพ่น
ไส้เดือนฝอยในสัปดาห์ที่ 3 ฉีด พ่น 4ครั้ง/สัปดาห์ พบปริมาณแมลงสูงสุด เฉลี่ยเท่า กับ
131.22 ตัว สาหรับการศึกษาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูในแปลง
ผักกาดขาวปลี จากการทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุม (% corrected) ที่ระดับความถี่
ต่า ง ๆ พบว่า สัปดาห์ที่ 1 ซึ่งมีค่า การลดลง (% corrected) เมื่อเทียบกับการทดลอง
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ควบคุมซึ่งไม่มีการฉีด พ่นไส้เดือยฝอย (%corrected = -64.32) สัปดาห์ที่ 2 มีค่า การ
ลดลง (% corrected) เมื่อเที ยบกับ การทดลองควบคุม ซึ่ งไม่ มีการฉีด พ่น ไส้เดื อยฝอย
(%corrected = -163.25) และสัปดาห์ที่ 3 มีค่าการลดลง (% corrected) เมื่อเทียบกับ
การทดลองควบคุมซึ่งไม่มีการฉีด พ่นไส้เดือยฝอย (%corrected = 67.94) และสาหรับ
ผลผลิตผักกาดขาวปลีทั้ง 4 กรรมวิธีพบว่า ควบคุม (น้าเปล่า) ให้ผลผลิตน้าหนั กต้นรวม
รากสูงสุด เฉลี่ยเท่า กับ 200.53 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตน้าหนักต้นตัดราก กรรมวิธี
ควบคุม (น้าเปล่า) เฉลี่ยเท่ากับ 204.8 กิโลกรัมต่อไร่
คาสาคัญ : ไส้เดือนฝอย, S. carpocapsae, ประสิทธิภาพ, ผักกาดขาวปลี,
การควบคุมแมลงศัตรู
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกรดอะมิโน (วีนสั ) ร่วมกับปุ๋ยคอก
ชนิดต่าง ๆ ต่อผลผลิตมะเขือเทศสีดา
ผู้วิจัย พงศกร นามวงค์เนาว์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกรดอะมิโน (วีนัส) ร่วมกับปุ๋ยคอกชนิด
ต่ า งๆต่ อ ผลผลิ ต มะเขื อ เทศสี ด า ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพของกรดอะมิโน (วีนัส) เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ ในการปลูกมะเขือเทศ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design :
RCBD) มี 4 กรรมวิธี 4 บล็อก คือ มูลวัว มูลหมู มูลไก่ อัตรา 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ (ควบคุม)โดยใส่รองพื้นและใส่ทุกสัปดาห์
จนถึงช่วงระยะออกดอกจึงหยุดร่ว มกับการฉีดพ่นกรดอะมิโน (วี นัส)ความเข้มข้น 1:1000
ตั้งแต่ระยะออกดอกทุกสัปดาห์ จนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงหยุด เริ่มทาการ
วิจัย 22 กันยายน 2558 เสร็จสิ้น 25 มกราคม 2559 ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากการศึกษาพบว่าการใส่ปุ๋ยต่างชนิดกันในระยะการเจริญเติบโตทางลาต้น และ
การฉีดพ่นกรดอะมิโน (วีนัส) ในระยะการให้ผลผลิตทาให้มะเขือเทศสีดามีการเจริญเติบโต
ดังนี้ ทางด้านความสูง ก่อนเก็บผลผลิต ต้นมะเขือเทศสีดาที่ใ ส่ปุ๋ยชนิดต่า งๆ ได้แก่ มูล
หมู มูล วัว ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 และมูล ไก่ มีค่า เฉลี่ยเท่า กับ 78.22, 70.10, 64.36,
55.43 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99% และทางด้านการให้ผลผลิต มะเขือเทศสีด าที่ใ ส่มูล หมูมีผลรวมค่า เฉลี่ยของ
จานวนผลสูงสุด รองลงมาคือมูล วัว ปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 และมูล ไก่ มีค่า เฉลี่ยเท่า กับ
80.25, 48.89, 44.25, 31.89 ผล ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่า งอย่า งมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
คาสาคัญ : กรดอะมิโน (วีนัส), ปุ๋ยคอก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, มะเขือเทศสีดา
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลินา่
ในระดับความเป็นกรดเป็นด่างที่แตกต่างกัน
ผู้วิจัย นภาวรรณ ทวีโคตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลิน่า ในระดับความเป็นกรด
เป็น ด่า งที่แตกต่า งกัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูลิ
น่า ในระดับความเป็นกรดเป็นด่างที่แตกต่า งกัน มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
CRD (Completely Randommized Desingn)แบ่งแผนการทดลองออกเป็น 3 กรรมวิธี
กรรมวิธีละ 3 ซ้า โดยกรรมวิธีที่ 1 ระดับค่า pH 5 กรรมวิธีที่ 2 ระดับค่า pH 7 และ
กรรมวิธีที่ 3 ระคับค่า pH9เริ่มทาการทดลองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษศจิกายน ถึง วันที่ 11
ธันวาคม เป็นระยะเวลา 27 วัน ณ ห้องปฏิบัติการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบว่า ครั้งที่1 อายุ 0 วันหรือที่ระยะเริ่มต้นการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายสไปรูลิน่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่า (p>0.05)
จึง สามารถสรุป ได้ ว่ า ในระยะเริ่ ม ต้น ที่ ร ะดับ ค่ า pH ต่ า งๆ สาหร่ า ยสไปรู ลิ น่า มี ก าร
เจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกัน จากการสุ่มครั้งที่ 4 อายุของสาหร่ายสไปรูลิน่า 27 วัน การ
เจริญเติบโตของสาหร่า ยสไปรูลิน่า มีค่า (p<0.05) ดังนั้น ที่ระดับ pH5, pH7และ pH9
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่า ยสไปรูลิน่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทรีตเมนต์ที่3
หรือที่ ระดับ pH9 มีการเจริญเติบโตของสาหร่ า ยสไปรูลิน่า ที่ดีกว่า ทรีตเมนต์ที่1 และ
ทรี ต เมนต์ ที่ 2 ซึ่ ง จากผลการสุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 4 พบว่ า ที่ ร ะดั บ pH5, pH7และ pH9
สาหร่ายสไปรูลิน่ามีการเจริญเติบโตที่ต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยที่ระดับ pH9
มีการเจริญเติบโตดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด
คาสาคัญ : การเจริญเติบโต, การเพาะเลี้ยง, สาหร่ายสไปรูลิน่า, ความเป็นกรดเป็นด่าง
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ชื่อเรื่อง การศึกษาช่องทางการจาหน่ายแคนตาลูป ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย วิชุดา ไชยตะมาตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
รองศาสตรตราจารย์หาญชัย อัมภาผล
อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
ในการศึก ษาครั้ง นี้เ ป็ นการศึ กษาช่ อ งทางการจ าหน่า ยแคนตาลูป ของกลุ่ ม
เกษตรกรในจังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงช่องทางการจาหน่ายแคนตา
ลูป ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร ตลอดจนศึกษาถึงการผลิตและการตลาดของ
แคนตาลูป เนื่องจากเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ประชากรที่เพิ่มขึ้น ความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และเพื่อต่อสู้กับสภาวะการแข่งขันชึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังที่
การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาข้อมูล ส่วนบุคคล ช่องทางการจาหน่ายแคนตาลูป การ
ผลิตและการตลาด และข้อเสนอแนะ โดยใช้กลุ่มตัว อย่างแบบร้อยเปอร์เช็น เครื่องมือใน
การศึกษาครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ โดยเลือกสอบถามแม่ค้าขายแคนตาลูปบ้า นบดมาด
จานวน 10 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปจานวน 20 ราย มีผลการวิจัยดังนี้
เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป และแม่ค้าตลาดแคนตาลูป ส่ว นมากจะเป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศ มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป ส่วนมากจะทาเป็นอาชีพเสริม ขายผลผลิตภายใน
จังหวัด ราคาขายหน้าสวนจะอยู่ที่กิโลกรัมล่ะ 16-23 บาท ขายที่ตลาดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ
35 บาท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ชึ่งพื้นที่ทาการจัด จาหน่า ย ขายแคนตาลูปขายแบบ
เหมารวม จานวน 17 รายคิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมาคือขายแบบคัดขนาด และผู้ขาย
แคนตาลูปชื้อผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปจาหน่ายต่อ คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือชื้อเป็น
ของฝาก คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือชื้อเพื่อรับประทานเอง
คาสาคัญ : ช่องทางการจาหน่าย, แคนตาลูป
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ชื่อเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการปลูกแคนตาลูปในจังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย อนุสรา หงษ์คอย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการปลูกแคนตาลูปในจังหวัด สกลนคร
เขตพื้นที่หมู่บ้านดงมะไฟ ตาบลขมิ้น อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปและเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการปลูก
แคนตาลูป ซึ่งเก็บข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูป แบบเจาะจง
จานวน 30 ราย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทาง
สาหรับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาปลูกแคนตาลูปและเพื่อเป็น ข้อมูลพื้นฐานและการศึกษา
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการปลูกแคนตาลูป
จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปในหมู่บ้านดงมะไฟ จานวน 30
ราย ประสบปั ญหาเกี่ย วกั บ การปลูก ดั งนี้ มี โ รคแมลงศัต รูพื ช รบกวน ร้ อยละ 100
รองลงมามีแหล่งน้าไม่เพียงพอ ร้อยละ 90 ปุ๋ยมีราคาแพง ร้อยละ 86.67 สารเคมีราคา
แพง ร้อยละ 80 เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง ร้อยละ 76.67 สภาพพื้นที่ปลูก ร้อยละ 66.67
และพันธุ์ที่ใ ช้ ปลูกไม่มีคุณ ภาพ ร้อยละ 46.67 ท าให้ผลผลิต ที่ไ ด้มีจานวนลดลงและมี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกเกิดการขาดทุนและทาให้เกิดปัญหาอื่นๆ อีก
ตามมาภายหลัง ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกแคนตา
ลูป ในเรื่องการปลูกและการป้องกันกาจัด โรคแมลงศัตรูพืช มีการทดลองทาสารกาจัด
แมลงศัตรูพืชทางชีวภาพใช้แทนสารเคมีเพื่อลดค่าใช้จ่าย
คาสาคัญ : แคนตาลูป
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ชื่อเรื่อง การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยใช้วัสดุเพาะต่างชนิดกัน
ผู้วิจัย อรรถพล โนเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เทียนกล่า
อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยโดยใช้วัสดุเพาะต่างชนิดกันวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ในบล็อกสมบูรณ์.(Randomized Complete Block Design) จานวน 4 กรรมวิธี 4 บล็อค
กรรมวิธี1 เปลือกมันสาปะหลัง กรรมวิธีที่ 2 ชานอ้อยกรรมวิธีที่ 3 เปลือกมันสาปะหลัง:
ชานอ้อย: ฟางข้าว (1:1:1)กรรมวิธีที่ 4 ฟางข้าว (ควบคุม)ดาเนินการวิจัยวันที่ 13 ธันวาคม
2558 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ แปลงปฏิบัติการพืช ศาสตร์สาขาวิช าพืช ศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึก ษา พบว่ า ใช้เปลือกมันส าปะหลัง เป็น วัสดุ เพาะให้ ผลผลิตสู งสุด ,
น้าหนักเฉลี่ยต่อดอก,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก เท่ากับ 244.94 กรัม/กอง,13.36 กรัม/
ดอก, 3.09 เซนติเมตรตามล าดับรองลงมาคือ ฟางข้า ว เท่ากับ 244.89กรัม/กอง, 12.72
กรัม/ดอก 2.89 เซนติเมตร, และฟางข้า วให้ปริมาณจานวนดอกมากที่สุด เท่า กับ 263.50
ดอก/กอง รองลงมาคือ เปลือกมันสาปะหลังเท่า กับ 253.25 ดอก/กอง ตามลาดับซึ่งมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
สรุปว่าในการเพาะเห็ด ฟางกองเตี้ย การใช้เปลือกมันสาปะหลังเป็นวัสดุเพาะจะ
ให้ผลผลิต,น้าหนักเฉลี่ยต่อดอก,ขนานเส้นผ่า นศูนย์กลาง มากที่สุด รองลงมาคือฟางข้า ว
แต่ฟางข้าวจะให้ปริมาณจานวนดอกมากที่สุด
คาสาคัญ: เห็ดฟาง, วัสดุเพาะ, กองเตี้ย
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ชื่อเรื่อง การศึกษาการให้อาหาร และการวางไข่ของจิ้งหรีดทองแดง
(Acheta bimaculatus) ในวัสดุจากธรรมชาติ
ผู้วิจัย พีชญดา ศรีมุกดา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร.พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาการให้อาหารและการวางไข่ของจิ้งหรีดทองแดง (Acheta bimaculatus)
ในวัสดุจากธรรมชาติ โดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized
Design : CRD) มี 3 กรรมวิธี (treatment) ได้แก่ ดินปลูก (ควบคุม), ดินขุยไผ่ และดิน
ใบก้ามปู ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 – 22 มกราคม 2559
จากการศึกษา พบว่า กรรมวิธีที่ 1 ดินปลูก จิ้งหรีดมีอัตราการวางไข่สูงสุดทั้ง 5
สัปดาห์ เฉลี่ยเท่ากับ 1216.5 ฟอง รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 ดินใบก้ามปู และดินขุยไผ่
มีอัตราการวางไข่เฉลี่ยเท่า กับ 347.67 ฟอง และ 263.83 ฟอง ตามล าดับ ซึ่งมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 95 เปอร์เซ็น และ 99 เปอร์เซ็น จิ้งหรีดเพศ
เมียหนึ่งตัว สามารถวางไข่ไ ด้สูงถึง 7,229 ฟองต่อตัว เหมาะสมต่อการแนะนาเกษตร
เพาะเลี้ยงต่อไป
คาสาคัญ : จิ้งหรีด, การเพาะเลี้ยง
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ชื่อเรื่อง ผลการใช้ ใบ เถา และมันเทศบดแห้งเสริมอาหารในไก่กระทง
ผู้วิจัย โกเมนทร์ วังคะฮาต
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ ประชาชิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการทดลองครั้งนี้เพื่อศึกษา ผลการใช้ ใบ เถา และมันเทศบด
แห้งเสริมอาหารในไก่กระทงโดยการวางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้
ลูกไก่กระทงมีอายุ 1 วัน จานวน 64 ตัว จัดเข้า ทดลองโดยวิธี (Randomized complete
block design; RCBD) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองละ 4 ซ้า ๆ ละ 4 ตัว
เริ่มการทดลองเมื่อไก่อายุ 1 วัน จนไก่ไ ด้มีอายุ 21 วันจึงสิ้นสุด การทดลองโดยในแต่ล ะ
กลุ่มได้รับอาหารที่มีส่ว นผสมของ ใบ เถา และมันเทศบดแห้งที่แตกต่า งกันดังนี้ กลุ่ ม
ทดลองที่ 1 สูตรอาหารเปรียบเทียบ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้สูตรอาหาร ใบ
เถา และมันเทศบดแห้งที่ระดับร้อยละ 5, กลุ่มทดลองที่ 3 ใช้สูตรอาหาร ใบ เถา และมัน
เทศบดแห้งที่ระดับร้อยละ 10, กลุ่มทดลองที่ 4 ใช้สูตรอาหาร ใบ เถา และมันเทศบด
แห้งที่ระดับร้อยละ 15 จากการศึกษา ผลการใช้ ใบ เถา และมันเทศบดแห้งเสริมอาหาร
ในไก่กระทง พบว่า ผลการเจริญเติบโตน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใ น
การทดลอง
การต้ม การหมัก และการทามันแผ่นมีผลต่อการย่อยได้และค่าพลังงานในหัวมัน
เทศพบว่าการต้มช่วยทาให้การย่อยได้ของโภชนะต่า งๆเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลทาให้พลังงาน
การย่อยได้เพิ่มขึ้น ขณะที่การหมักและการทามันแผ่นช่วยเพิ่มพลังการย่อยได้แต่ไม่มีผลต่อ
การย่อยได้ของโภชนะอื่น ๆ ยกเว้นโปรตี นทั้งนี้เนื่ องจากสารยับยั้ง เอนไซม์ ทริปซินถู ก
ทาลายและพบว่า การเจริญ เติบโตน้าหนักเพิ่มขึ้น อัตราแลกเนื้อ(FCR) และอัตราการ
เจริ ญ เติ บ โตเฉลี่ ย วั น (ADG) ของไก่อ ายุ 1-21 วัน ไม่ มีค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
(P>0.05)
คาสาคัญ: มันเทศ, ไก่กระทง
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ชื่อเรื่อง ผลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของ
ทานตะวันพันธุ์อะคร่า 6 ที่ปลูกในกระถาง
ผู้วิจัย จีราภรณ์ พงศ์พานิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา เทียนกล่า
อาจารย์ณัฐพงษ์ วงษ์มา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาผลของสารพาโคลบิวทราโซลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการออก
ดอกของทานตะวันพั นธุ์อ ะคร่า 6ที่ปลูก ในกระถางวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely RandommizedDesing : CRD) 5 กรรมวิ ธี 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 กระถาง
กรรมวิธีที่ 1 ควบคุม (น้าเปล่า) กรรมวิธีที่ 2 พาโคลบิวทราโซล (20มก./ลิตร) กรรมวิธีที่
3 พาโคลบิวทราโซล (40มก./ลิตร) กรรมวิธีที่ 4 สารพาโคลบิว ทราโซล (60 มก./ลิตร)
กรรมวิธีที่ 5 พาโคลบิวทราโซล (80มก./ลิตร) ทาการทดลอง ระหว่าง วันที่ 4 ธันวาคม
2558 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษา ทั้ง 8 สัปดาห์ พบว่า ระดับความเข้มข้นของสารพาโคลบิวทราโซล
(80 มก./ลิตร) ที่ทาให้ทานตะวันเตี้ยมากที่สุด เท่ากับ 59.32 เซนติเมตร ความสูงลดลงได้
ถึง 46.03% ความกว้างของทรงพุ่มน้อยที่สุด เท่า กับ 39.63 เซนติเมตร ความกว้างทรง
พุ่มลดลงได้ถึง 17.80 % จานวนข้อปล้องน้อยที่สุ ด เท่า กับ 14.95 ข้อ จานวนข้อปล้อง
ลดลงได้ถึง 46.03 % ขนาดเส้นผ่านศูนย์ดอกน้อยที่สุด เท่ากับ 15.00 เซนติเมตร ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกลดลงได้ถึง 5.12% ระยะปลูกจนถึงเกิดดอกให้ระยะเวลานานที่สุด
เท่ากับ 41.32 วัน ระยะปลูกจนถึงเกิด ดอกลดลงได้ถึง 15.85 % ระยะเวลาการบานดอก
จนถึงดอกโรยนานที่สุด เท่า กับ 31.57 วัน ระยะการบานดอกลดลงได้ถึง 20.97 % ซึ่งมี
ความแตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติและมีความแตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ
ส่ว นการรดน้าเปล่า ที่ทาให้ทานตะวันมีความสูงมากที่สุด เท่า กับ 109.92 เซนติเมตร
ความกว้า งของทรงพุ่ มกว้า งที่สุด เท่า กับ 47.63 เซนติเมตร จานวนข้อปล้องมากที่สุด
เท่า กับ 22.65 ข้อ ความยาวปล้อ งยาวที่สุด เท่า กับ 47.63 เซนติ เมตร ซึ่งไม่ มีความ
แตกต่า งกันทางสถิติ ขนาดเส้นผ่า นศูนย์ด อกกว้า งมากที่สุด เท่า กับ 53.07 เซนติเมตร
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ระยะปลูกจนถึงเกิดดอกให้ระยะเวลาสั้นที่สุด เท่ากับ 34.77 วัน ระยะบานดอกจนถึงดอก
โรยให้ระยะเวลาสั้นที่สุด เท่ากับ 39.95 วัน
ผลจากศึกษา พบว่า ระดับความเข้มข้น 80 มิล ลิ กรัมต่อลิตร ในการควบคุม
ความสู งและทรงพุ่มให้มีขนาดกะทั ด รัด ลดจานวนข้อปล้องได้ มากที่สุ ด ดอกมีขนาด
เหมาะสม และสวยงามยังเหมาะสาหรับปลูกต้นทานตะวันพันธุ์ อะคลอร่า 6 ในกระถาง
คาสาคัญ : ทานตะวัน, สารพาโคลบิวทราโซล, การเจริญเติบโตและการออกดอก
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ชื่อเรื่อง ศึกษาวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของดาวเรืองในกระถาง
ผู้วิจัย วทัญญู ตุพิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. อังคณา เทียนกล่า
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
จากการศึกวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการการออกดอกของดาวเรือ ง
กระถาง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design : CRD)
จานวน 4 กรรมวิธี 5 ซ้า ในซ้าละ 10 ต้น ดังนี้ กรรมวิธีที่1 ดินขุยไผ่ :ดินใบก้ามปู :ปุ๋ยโบ
กาฉิ (2:1:1) กรรมวิธีที่2 ดินขุยไผ่:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) กรรมวิธีที่3 ดินขุยไผ่:
แกลบดิบ:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) กรรมวิธีที่4 ดินขุยไผ่:ขี้เถ้าแลบ:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) ดาเนินการ
วิจัยวันที่ 15 ตุล าคม 2558 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผลการศึกษาการเจริญเติบโตและการออกดอกของดาวเรืองกระถาง พบว่า ด้าน
ความสูงของดาวเรืองกระถางอายุ 50 วัน หลังปลูก ดินขุยไผ่:ขุยมะพร้ า ว:ปุ๋ ยโบกาฉิ
(2:1:1) ให้ความสูงดาวเรืองสูงที่สุด รองลงมาคือ ดินขุยไผ่:แกลบดิบ:ปุ๋ยโบกาฉิ(2:1:1)
ดินขุยไผ่:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) ดินขุยไผ่:ดินใบก้ามปู:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) มีความสูง
เท่า กับ 32.8, 31.92, 31.48, 31.32 เซนติเมตร ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่า งทางสถิติ
สาหรับขนาดของทรงพุ่มอายุ 50 วัน โดยใช้ ดินขุยไผ่: ขุยมะพร้าว:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) ให้
ขนาดทรงพุ่มดาวเรืองกว้างสูงที่สุด รองลงมาคือ ดินขุยไผ่:แกลบดิบ:ปุ๋ยโบกาฉิ(2:1:1)
ดินขุยไผ่:ขี้เถ้าแกลบ:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) ดินขุยไผ่:ดินใบก้ามปู: ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) มีขนาด
ทรงพุ่มเท่า กับ 28.40, 27.2, 26.83, 26.41 เซนติเมตร ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่า ง
ทางสถิติ ด้า นขนาดดอกดาวเรืองกระถางสูงที่สุด คือ ดินขุยไผ่:ขุยมะพร้า ว:ปุ๋ยโบกาฉิ
(2:1:1) รองลงมาคือ ดินขุยไผ่:ดินใบก้า มปู:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) ดินขุยไผ่:แกลบดิบ:ปุ๋ยโบ
กาฉิ(2:1:1) ดินขุยไผ่:ขี้เถ้าแกลบ: ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) ให้ขนาดดอกเท่า กับ 4.97, 4.95,
4.87, 4.65 เซนติเมตร ตามล าดับ และในด้านจานวนดอกดาวเรืองในกระถางมีจานวน
ดอกมากที่สุด คือ ดินขุยไผ่:ขุยมะพร้าว:ปุ๋ยโบกาฉิ (2:1:1) รองลงมาคือ ดินขุยไผ่:ดินใบ
ก้า มปู:ปุ๋ยโบกาฉิ:ดินขุยไผ่:ขี้เถ้า แกลบ:ปุยโบกาฉิ (2:1:1) ดินขุยไผ่:แกลบดิบ:ปุ๋ยโบกาฉิ
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(2:1:1) เท่า กับ 19.08, 18.02, 17.74, 17.16 ดอก/ต้น ตามลาดับ ไม่มีความแตกต่า งทาง
สถิติ
คาสาคัญ : วัสดุปลูก, การเจริญเติบโตและการออกดอก, ดาวเรืองกระถาง
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของมะเขือเปราะ
ผู้วิจัย ศราวุฒิ ผายเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรางรัตน์ เสนาสิงห์
อาจารย์ ดร. พิจิกา ทิมสุกใส
สาขาวิชา
แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาผลของวัสดุรองพื้นที่เหลือจากการเกษตร
และโรงงานอุตสาหกรรมต่ อการเจริ ญเติ บโตและผลผลิ ตของมะเขื อเปราะ วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Desing) RCBD มี 5
กรรมวิธี 3 บล็อค โดยใส่วัสดุรองพื้นด้วยแกลบดิบ กาบมะพร้าวสับ ขี้เลื่อย ต้ นข้าวโพดสับ
อัตรา 2000 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ใส่ (ควบคุม) เริ่มทาการวิจัย 11 สิงหาคม 2558 เสร็จสิ้น
18 พฤศจิกายน 2558 ณ แปลงปฏิบัติการ พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จากการศึกษาการปลูกมะเขือเปราะกินผลสดที่ใ ส่วัสดุรองพื้นต่า งชนิด กัน ผล
การศึก ษา พบว่า กรรมวิธี ค วบคุม มะเขื อเปราะมีค่ า เฉลี่ย ด้า นความสูง สูง ที่สุ ด คื อ
233.47เซนติเมตร รองลงมาคือ กาบมะพร้าวสับ ขี้เลื่อย ต้นข้า วโพดสับ และแกลบดิบ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 191.62, 179.78, 176.51 และ 168.72 เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งมี
ความแตกต่างทางสถิติ และผลผลิตของมะเขือเปราะ พบว่า กรรมวิธีควบคุม ทาให้ต้น
มะเขือเปราะมีค่าเฉลี่ยจานวนผลสูงที่สุดคือ 75.03 ผล รองลงมาคือ กาบมะพร้าวสับ ขี้
เลื่อย ต้นข้าวโพดสับ และ แกลบดิบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.60, 45.36, 44.91และ 43.99
ผล ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติ และกรรมวิธีควบคุมมีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด
เท่า กับ 1837.39 กิโ ลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ กาบมะพร้า วสับ ขี้เลื่อย ต้นข้าวโพดสับ
และ แกลบดิบ โดยมีผลผลิต 1276.86, 1189.02, 1143.01 และ 1133.59 กิโลกรัมต่อไร่
ตามลาดับ
ดังนั้นต้นมะเขือเปราะที่ไม่ใส่วัสดุรองพื้นจึงมีการเจริญเติบโตทั้งด้านความสูงและ
ผลผลิตสูงกว่าต้นมะเขือที่มีการใส่วัสดุรองพื้นชนิด ต่า ง ๆ ทั้งนี้ เพราะวัสดุรองพื้นแต่ล ะ
ชนิด นั้นมีคุณสมบัติใ นการย่อยสลายแตกต่า งกัน จึงส่งผลทาให้การเจริญเติบโตของต้น
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มะเขือเปราะไม่ต่อเนื่องส่งผลให้ความสูงความสูงและผลผลิตมีค่าเฉลี่ยต่ากว่ากรรมวิธีที่ไ ม่
ใส่วัสดุรองพื้น
คาสาคัญ : วัสดุรองพื้น, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, มะเขือเปราะ
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ชื่อเรื่อง การผลิตและการตลาดไก่เนื้อชาแหละในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ลลดา พรมบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพการผลิตและการตลาดไก่เนื้อ
ชาแหละของร้านอ้อยไก่สดและผู้ประกอบการรายย่อยในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร และ
ศึกษาถึงพฤติกรรมลูกค้า ที่ซื้อไก่เนื้ อช าแหละ เพื่อนาไปพัฒนาธุรกิจการจาหน่ายไก่เนื้อ
ชาแหละของร้านอ้อยไก่สด โดยใช้วิธีการศึกษาแบบจาเพาะเจาะจงคือการนาเอาข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิด ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
จากผลการศึกษา พบว่า ร้า นอ้อยไก่สดได้ดาเนิ นธุรกิจด้า นการจัดการไก่เนื้อ
ชาแหละมา เป็นเวลาประมาณ 35 ปี ได้ทาการผลิตไก่เนื้อช าแหละแก่ผู้บริโ ภคในเขต
เทศบาลเมืองสกลนคร โดยรับซื้อไก่เนื้อมาจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อีสานจากัด มี
กาลังการผลิตไก่เนื้อมีชีวิต ประมาณ 300-400 ตัวต่อวัน หลังจากนั้นได้นาไก่เนื้อมีชีวิตเข้า
ทาการเชือดชาแหละในโรงเชือดของร้านและจึงนาชิ้นส่ว นที่ชาแหละมาทาการแปรรูปเป็น
ชิ้นส่วนเนื้อต่าง ๆ แล้วนามาวางขายในหน้า ร้านอ้อยไก่สดในตลาด อาเภอเมืองสกลนคร
และจัด จาหน่า ยโดยตรงให้กับผู้บริโ ภคหน้า ร้านอ้อยไก่สด ในตลาด ต.การค้า ร้อยละ 70
จัด ส่งให้กับลูกค้า ประจาในจังหวัด สกลนคร ร้อยละ 25 และลูกค้า ที่มารับซื้อที่หน้าโรง
เชือดไปจาหน่ายเอง ร้อยละ 5 ในด้านการจัดการเงินพบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นการซื้อ
ไก่เ นื้อมี ชีวิต เพื่อ นามาผลิตและจ าหน่ า ย ค่า น้า-ค่า ไฟฟ้า ก๊า ซหุ งต้ม ขมิ้ น ซึ่ งเมื่ อหั ก
ค่าใช้จ่ายจากต้นทุนทั้งหมดแล้วทางร้า นจะได้กาไรจากการจาหน่า ยคิดเป็นร้อยละ 8-10
ปัญหาที่ มักพบส่ ว นใหญ่ ไ ม่มีก ารวางแผนในการบริ หารไม่สามารถควบคุมการผลิตให้
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ ไม่มีการวางแผนการผลิตหรือมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ล่วงหน้า
ดังนั้น การจัดการการผลิตและการตลาดไก่เนื้อชาแหละของร้านอ้อยไก่สด ควรมี
การจัด การหมุนเวียนสินค้ า ให้ต่อเนื่องและเป็นระบบรวมถึง การวางแผนการผลิตควร
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ส่งเสริ มให้เกษตรกรในจัง หวัด เลี้ ยงไก่ เนื้อมีชี วิตให้ กับทางร้า นเพื่ อลดต้ นทุนในการซื้ อ
วัตถุดิบ และป้องกันสินค้า ขาดตลาด สารวจความต้องการของผู้ซื้ออย่า งต่อเนื่อง เพื่ อ
สามารถวางแผนการพัฒนาได้ตรงความต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งจะทาให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
สามารถพัฒนาปริมาณ การผลิต การตลาดและกระบวนการการผลิตไก่เนื้อชาแหละได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
คาสาคัญ : ไก่เนื้อชาแหละ, การตลาด
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิผลการดาเนินงานของสหกรณ์โคนมจังหวัด สกลนคร
ผู้วิจัย จตุพล ถ้าแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
รองศาสตราจารย์ ดร. หาญชัย อัมภาผล
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิผลการด าเนินงานของสหกรณ์ โ คนมจังหวัด
สกลนคร กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงโคนม
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการดาเนินงานของสหกรณ์
โคนมจังหวัดสกลนคร ได้แก่ สหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจากัด กับ สหกรณ์โ คนมวาริชภูมิ
จากัด ในด้านข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร ต้นทุนและผลตอบแทนของสมาชิก และความพึงพอใจ
ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์โคนม โดยเก็บข้อมูลจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัด สกลนคร
จานวน 40 ราย โดยแบ่งออกเป็น เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โ คนมภูพานสกลนคร จานวน
20 ราย และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จานวน 20 ราย การดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยสังเกต สอบถาม วิเคราะห์ สรุป และนามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็น ระยะ และสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสถานที่จริงในจังหวัด สกลนคร โดยเข้าหา
เกษตรกรเป็น รายบุค คล ผลการศึ กษา พบว่ า เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ โ คนมภู พาน
สกลนครมีเจ้าของฟาร์มส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.00 อายุ
ระหว่าง 46-60 ปี มีจานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 สถานภาพสมรส มีจานวน 18
ราย คิด เป็นร้อยละ 90.00 ระดับการศึกษาส่ ว นมากมีระดับการศึกษาประถมศึกษามี
จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00 สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีจานวน 14 ราย คิด
เป็นร้อยละ 70.00 ผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมทั้งหมดรวม เฉลี่ย 609,466.52 บาทต่อ
ปี ค่าใช้จ่ายประจาในการเลี้ยงโคนม เฉลี่ย 15.13 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้านมดิบเฉลี่ย
17.95 บาทต่อกิโ ลกรัม กาไรสุทธิ 2.28 บาทต่อกิโ ลกรัม ความพึงพอใจต่อสหกรณ์ด้า น
การดาเนินงาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง ค่า เฉลี่ย 2.22 ด้านการ
ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.18 ด้านการส่งเสริม
เลี้ยงโคนม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.28 และเกษตรกรมี
แผนที่จะขยายฟาร์ มโคนม 14 ราย คิด เป็นร้อยละ 70.00 เปรียบเทีย บกับ เกษตรกร
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สมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ
75.00 อายุระหว่าง 46-60 ปี มีจานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.00 สถานภาพสมรส
มีจานวน 19 ราย คิด เป็น ร้อยละ 95.00 ระดับการศึกษาส่ว นมากมี ระดั บการศึ กษา
ประถมศึกษามีจานวน 14 ราย คิด เป็นร้อยละ 70.00 สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มี
จานวน 16 ราย คิด เป็นร้อยละ 80.00 ผลตอบแทนในการเลี้ยงโคนมทั้งหมดรวม เฉลี่ย
1,688,231.5 บาทต่อปี ค่า ใช้จ่า ยประจาในการเลี้ยงโคนม เฉลี่ย 13.64 บาทต่อกิโลกรัม
ราคาน้านมดิบเฉลี่ย 17.15 บาทต่อกิโ ลกรัม กาไรสุทธิ 3.51 บาทต่อกิโลกรัม ความพึง
พอใจของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โ คนมวาริช ภูมิ มีความพึงพอใจต่อสหกรณ์ในด้า นการ
ดาเนินงาน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใ นระดับมาก ค่า เฉลี่ย 2.71 ด้านการให้บริการ
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.98 ด้า นการส่งเสริมเลี้ยงโคนม
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่า เฉลี่ย 2.85 และเกษตรกรมีแผนที่จะขยาย
ฟาร์มโคนม 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00
คาสาคัญ: สหกรณ์โคนม, จังหวัดสกลนคร, ประสิทธิผล
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ชื่อเรื่อง สภาพการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุนในตาบลโนนหอม
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ทิพาภรณ์ เถิงคาภู
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นราวุฒิ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุน คือ ลักษณะ
การเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุนเกษตรกรเลี้ยงของตนเองทั้งหมด คิดเป็น ร้อยละ 90
จานวนโคแม่พันธุ์ที่เลี้ยงเฉลี่ย 13.03 ตัวต่อครัวเรือน เลี้ยงโคขุน คิด เป็นร้อยละ 70.00
ส่ว นมากเลี้ย งโคเพศผู้ คิ ด เป็นร้อยละ 63.64 แม่พันธุ์โ คที่เ กษตรกรนิยมเลี้ยงคือพัน ธุ์
ลูกผสมชาร์ โ รเลส์ คิด เป็นร้อ ยละ 45.76 ตัว ต่อครั ว เรือ น 2) แหล่ งที่มาของพั นธุ์โ คที่
เกษตรกรเลี้ ย งซื้ อ จากภายนอก คิด เป็น ร้ อยละ 56.67 แหล่ง ที่ซื้ อ มาของโคแม่พั น ธุ์
เกษตรกรไม่ซื้อโคแม่พันธุ์แต่ขยายพันุธ์ ในฟาร์มของตนเองคิด เป็น ร้อยละ 70.00 ราคา
ของแม่พันธุ์ที่เกษตรกรซื้อมามูล ค่าเฉลี่ย 14,083.33 บาทต่อตัว 3) แหล่งอาหารหยาบ
อาหารข้น และแหล่งน้าสาหรับเลี้ยงโคแม่พันธุ์ เกษตรกรมีแปลงหญ้า สาหรับเลี้ยงโคแม่
พันธุ์เป็น ของตนเองคิดเป็น ร้อยละ 80.00 มีที่ดินในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เฉลี่ย 1.87 ไร่ต่อ
ครัวเรือน เกษตรกรตัดหญ้าที่ปลูกเองมาให้กินในคอก คิดเป็ นร้อยละ 30.77 ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อ อาหารสั ต ว์ เช่น ข้ า วโพด ฟาง หรื อหญ้ า จากภายนอกมีมู ล ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
2,626.67 บาทต่อตัว ซื้อผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมมาใช้ เช่น เปลือกสับปะรด กากมัน
สาปะหลัง ซื้อ มูล ค่า เฉลี่ ยเท่ า กับ 1,396.67 บาทต่ อตัว หญ้า ที่เกษตรกรใช้ เลี้ย งโคมี
เพียงพอสาหรับเลี้ยงโค คิดเป็นร้อยละ 50.00 ฤดูที่ขาดแคลนหญ้าคือฤดูร้อน คิดเป็นร้อย
ละ 93.33 ในกรณีที่อาหารขาดแคลนเกษตรกรแก้ปัญหาโดยปลูกข้าวโพดเองคิดเป็นร้อย
ละ 53.33 เกษตรกรไม่ใ ห้อาหารข้นแก่โคแม่พันธุ์ คิด เป็นร้อยละ 60.00 ปริมาณการให้
อาหารข้นสาหรับโคแม่พันธุ์เฉลี่ย 15.37 กิโ ลกรัมต่อตัว อาหารข้นสาหรับเลี้ยงโคแม่พันธุ์
มูล ค่า เฉลี่ยเท่ากับ 5.57 บาทต่อกิโลกรัม คิด เป็นเงินค่า อาหารข้นโคแม่พันธุ์มูลค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 254.67 บาทต่อตัว การถนอมพืชอาหารสัตว์เกษตรกรให้ฟางข้าว คิด เป็นร้อยละ
73.33 เกษตรกรจะให้แร่ธ าตุต่อเนื่องคิด เป็น ร้อยละ 43.33 การเลี้ยงโคแม่พันธุ์เกษตรกร
ใช้น้าประปา คิดเป็นร้อยละ 52.27 หน่ว ยต่อครัวเรือน 4) ด้า นการเลี้ยงโคแม่พันธุ์โ คขุน
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การจัด การด้านโรงเรือนในการเลี้ยงโคแม่พันธุ์สถานที่ตั้งของโรงเรือนอยู่ติด ข้า งบ้าน คิด
เป็นร้อยละ 53.33 ขนาดพื้นที่ของโรงเรือนมีความกว้า งเฉลี่ยเท่า กับ 13.00 เมตรต่อตัว
ความยาวเฉลี่ยเท่ากับ 15.57 เมตรต่อตัว ขนาดพื้นที่ทั้งหมดเฉลี่ยเท่ากับ 31.13 เมตรต่อ
ตัว ลักษณะของคอกบางส่ว นมีหลังคา คิดเป็นร้อยละ 66.67 พื้นของโรงเรือนเป็นพื้นดิน
คิด เป็นร้อยละ 83.33 หลังคาส่ว นมากเป็นสังกะสี คิด เป็นร้อยละ 90.00 ในด้า นการ
ป้องกันโรคมีการฉีดวัคซีนหรือถ่ายพยาธิฉีดทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 90.00 การถ่ายพยาธิทา
โดยวิธีฉีดยาถ่ายคิดเป็น ร้อยละ 90.00 โรคปากเท้าเปื่อยฉีด ปีละ 2 ครั้ง คิด เป็น ร้อยละ
50.00 โรคคอบวม ฉีดปีละ 1 ครั้ง คิด เป็นร้อยละ 46.67 โรคแท้งติด ต่อ ไม่เคยฉีด คิด
เป็นร้อยละ 93.33 เกษตรกรไม่มีคอกสาหรับกักโคที่ป่วย คิดเป็น ร้อยละ 86.67 หน่วยต่อ
ครัวเรือน
คาสาคัญ : สภาพการเลี้ยง, แหล่งที่มาของโคแม่พันธุ์โคขุน, แหล่งอาหาร
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลานิลเพื่อการค้าในเขต
อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ลินดา แสนบันดิษฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
การผลิตปลานิล เพื่อการค้าในเขต อาเภอพรรณานิ คม จังหวัดสกลนคร จากกลุ่มตัว อย่า ง
2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ในกระชังเพื่อการค้าจานวน 20 ราย และกลุ่ม
เกษตรกรผู้เ ลี้ยงปลานิ ล ในบ่อ ดิน การค้ า จานวน 16 ราย โดยใช้แ บบสั มภาษณ์ และ
วิเคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนาต้นทุน ผลิตแทนการของเกษตรกรผู้ผลิตปลานิลเพื่อการค้าใน
เขต อ าเภอพรรณานิค ม จัง หวั ด สกลนคร และทดสอบควานแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ ม
ประชากรทั้ง 2 กลุ่ม
พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 21,745.89 บาทต่อ
กระชังต่อกรอบ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโ ลกรัม 62.35 บาท มีรายได้เฉลี่ย 31,685.36 บาทต่อ
กระชังต่อกรอบ และมีราคาขายเฉลี่ย 42.95 บาท และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินมี
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 89,654.38 บาทต่อบ่อต่อรอบ มีต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 43.57 บาท
มีรายได้เฉลี่ย 140,217.26 บาทต่อบ่อต่อรอบ และราคาขายเฉลี่ย 59.31 บาท
จากการพิสูจน์สมมติฐานการเปรียบเทียบต้นทุ นและผลตอบแทนต่อกิโลกรัมของ
เกษตรกรผู้ผ ลิตปลานิ ล เพื่ อการค้า ทั้ง 2 กลุ่ม เกษตรกรผู้ เลี้ย งปลานิล ในกระชั งและ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดินมีต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัมที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคั ญ ทางสถิติ (p>0.05) และมี รายได้ ต่ อ กิ โ ลกรั ม ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) ปัญหาและอุปสรรค ของเกษตรกรผู้ผลิตปลานิล เป็นการค้า
ทั้ง 2 กลุ่ม มีดังนี้ ด้า นการผลิต คือ ปัญหาน้าไม่เพียงพอในหน้าแล้ง คุณภาพน้าไม่ดี คือ
มีสารเคมีตกค้ า ง และน้าเสี ยทาให้ ปริมาณออกซิเ จนในน้ าต่า ราคาอาหารแพง ด้า น
การตลาด คือ ราคาขายต่า ถูกกดราคา และราคาไม่แน่นอน
คาสาคัญ : ปลานิล, ต้นทุนและผลตอบแทน
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ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคแม่พันธุ์โคขุน
เพื่อผลิตลูกโคขุน ในเขต ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย อุราวัลย์ สุมจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคแม่
พันธุ์โคขุนเพื่อ ผลิตลูกโคขุน ในเขต ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยการ
สัมภาษณ์ จานวน 30 ราย ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยตัว ละ
26,371.24 บาท เป็นต้นทุนเงินสด 5,465.54 บาท และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสด 20,905.70
บาท ราคาลูกโคขุนที่เกษตรกรขายให้เฉลี่ย 31,700.00 บาทต่อตัว และรายได้จากการ
ขายมูลโคเฉลี่ย 765.25 บาทต่อตัว เกษตรกรมีรายได้ ทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัว 32,465.25
บาท หากคิด ต้น ทุน ทางเศรษฐศาสตร์ โ ดยรวมต้ นทุ นที่ ไ ม่เ ป็น เงิ น สด เข้ า ด้ ว ย พบว่ า
เกษตรกรได้ กาไรเฉลี่ยตัวละ 6,094.01 บาท มีสัดส่ว นผลตอบแทนสุทธิต่อต้นทุน เท่ากับ
0.23 หรือได้กาไรร้อยละ 23 ของต้นทุนทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะต้นทุนทางการเงิ น
เกษตรกรมีรายได้ เหนือต้น ทุนเงินสดตัว ละ 26,999.71 บาท มีสัด ส่ว นผลตอบแทนต่ อ
ต้นทุนเงินสด เท่ากับ 4.94 หรือมีกาไรเฉลี่ยร้อยละ 4.94 ของต้นทุนที่เป็น เงินสดทั้งหมด
และผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ยด้ว ยค่าสถิติ t-test ระหว่างเกษตรกร 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1
เป็นกลุ่มที่เคยได้ รับการอบรม และ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ไ ม่เคยได้รับการอบรม พบว่ า
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และผลตอนแทนในการเลี้ยงโคขุนไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
คาสาคัญ : ต้นทุน, ผลตอบแทน, โคแม่พันธุ์โคขุน
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ชื่อเรื่อง จุดคุ้มทุนในการเลี้ยงสุกรขุนของเกษตรกรลูกเล้า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จากัด ในเขตพื้นที่ ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ผู้วิจัย วิไลวรรณ วะชุม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยง
สุกรขุนของเกษตรกรลูกเล้า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ ตาบลนางัว อาเภอ
นาหว้า จังหวัดนครพนม 2) เพื่อศึกษาจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงสุกรขุนของเกษตรกรลูกเล้า
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ตาบลนางัว อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ผลการศึกษา พบว่า ต้นทุนการเลี้ยงสุกรขุน เกษตรกรขุนสุกรอายุเฉลี่ย 5 เดือน
พบว่า มีต้นทุนที่เป็นเงินสดเฉลี่ยตัวละ 1,373.80 บาท แต่ถ้าคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มี
ต้นทุนเฉลี่ยตัว ละ 1,713.36 บาท ต้นทุนส่วนมากมาจากค่าไฟฟ้า คิด เป็นร้อยละ 61.59
และค่า แรงงาน คิดเป็นร้อยละ 19.37 ของต้นทุนทั้งหมด รายได้จากการเลี้ยงสุกรขุนรวม
528,666.67 บาท รายได้จากการขายมูลสุกรขุน 280,293.33 บาท รวมรายได้ทั้งหมด
เท่ากับ 988,960.00 บาท มีค่าลงทุนหรือต้นทุนคงที่เท่ากับ 414,000.00 บาท และมีกาไร
ทางการเงิน 523.74 บาทต่อตัว สามารถคานวณจุดคุ้มทุนได้ 790.47 ตัว จึงสามารสรุป
ได้ว่าหากเกษตรกรเลี้ยงสุกรขุน จานวน 791 ตัวขึ้นไป จะทาให้คุ้มทุนจากการที่ได้ลงทุนไป
หลังจากนั้นก็จะได้กาไรในการเลี้ยง
คาสาคัญ : จุดคุ้มทุน, สุกรขุน, ต้นทุน
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ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการเลี้ยงโคนม ของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จากัด จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย วรุฒ พลเศษ
คณิตา พรหมสุพรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาถึงปัจจัย ที่มีผลต่อ ความสาเร็จของ
เกษตรกรในการเลี้ยงโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จากัด จังหวัดสกลนคร จานวน
92 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ด้านที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการเลี้ ยงโคนมของเกษตรกร และด้า นที่ 3 ปัญหา อุ ปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงโคนม โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรเลี้ยงโคนมเฉลี่ย 30 ตัวต่อครัวเรือน ซึ่งปัจจัยที่มีผล
ต่อความสาเร็จในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร คือ 1) ปัจจัยด้านสายพันธุ์ พบว่า สายพันธุ์โค
นมที่เกษตรกรเลี้ยงเป็นโคนมลูกผสมโฮสไตน์ฟรีเซียน ระดับสายเลือดมากกว่า 75 % 2) ปัจจัย
ด้านการจัดการ เกษตรมีรูปแบบการเลี้ยงโคนมเป็นการเลี้ยงแบบขังคอก ลักษณะของโรงเรือน
ที่ใช้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นพื้นดินและหลังคาสังกะสี แรงงานที่ใช้ในฟาร์มโดยเฉลี่ยจานวน 3
คน วิธีการรีดนมส่วนใหญ่ใช้วิธีการรีดนมโดยใช้เครื่อง 3) ปัจจัยด้านอาหาร พบว่า ชนิดของ
อาหารหยาบที่ใ ช้เลี้ยงโคนมส่ว นใหญ่ใ ช้ฟางข้าว หญ้า สด และใช้อาหารข้น เป็นอาหาร
สาเร็จรูป 4) ปัจจัยด้านการป้องกันโรคและการสุขาภิบาล เกษตรกรทาการรักษาโรค และทา
วัคซีนป้องกันโรคโคนมโดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากทางสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จากัด มาดูแล 5)
ปัจจั ยด้ า นผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากการเลี้ ย งโคนม เกษตรกรมี ต้ น ทุ น ค่ า อาหารเฉลี่ ย
769,693.88 บาทต่อปี ปริมาณน้านมดิบโดยเฉลี่ย 170 กิโลกรัมต่อวัน ราคาเฉลี่ย 18 บาท
ต่อกิโ ลกรัม ส่ว นรายได้จากการเลี้ยงโคนม ในปีที่ผ่านมาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีรายได้
จากการขายน้านมดิบ ขายลูกโคตัวผู้ ขายแม่โคหมดสภาพ ขายมูลโค ขายแม่โคพันธุ์ดี รวม
รายได้ทั้งหมด เฉลี่ย 1,313,690 บาทต่อปี
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ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงโคนม ซึ่งเรียงลาดับความสาคัญของปัญหาได้
ดังนี้ อาหารข้น มีราคาสูง ขาดเงินทุนหมุนเวียน โคนมผสมติด ยาก ขาดแรงงาน ขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ แปลงหญ้ามีน้อยเกินไป ขาดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม โคนมเป็นโรค
เรื้อรัง ขาดน้าที่นามาใช้ในฟาร์ม น้านมดิบราคาตกต่า และน้านมดิบล้นตลาด ตามลาดับ
คาสาคัญ : โคนม, ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ, สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จากัด
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ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลสาเร็จในการลี้ยงโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพาน
สกลนคร จากัด จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย เมธาวี นิตยารส
วรางคณา บุญรักษา
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุด ประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลสาเร็จในการเลี้ยงโคนม
ของสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพาน จากัด จังหวัดสกลนคร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เป็นสมาชิสหกรณ์โ คนมภูพานสกลนคร จากัด จานวน 41 ราย
เนื่องจากประชากรในการศึกษามีจานวนไม่มากจึงศึกษาประชากรทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการ
สุ่มหากลุ่มตัว อย่า ง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้า นที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร คือ เกษตรกรมี
ความสนใจในการเลี้ยงโคนมมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรรายอื่น ๆ ฟาร์ม
โคนมมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้มาจากการอบรมอย่างสม่าเสมอ
และเนื่องด้ว ยฟาร์มของเกษตรกรนั้นอยู่ใ กล้ศูนย์รับน้านมดิบ อยู่ใกล้แหล่งอาหารหยาบ
ทาให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้ ปริมาณน้านมดิบเฉลี่ยต่อวันที่สามารถผลิต
ได้ 35 กิโลกรัมต่อวัน ราคาน้านมดิบเฉลี่ย 17.30 บาทต่อกิโลกรัม ราคามูล โคเฉลี่ยอยู่ที่
กระสอบ 45 บาท เกษตรกรส่ ว นใหญ่ พบปัญ หาคื อ การขาดเงินทุ นหมุน เวีย น ขาด
แรงงานในฟาร์ม ขาดน้าที่นามาใช้ในฟาร์มบางฟาร์ม ปริมาณของแปลงหญ้ามีน้อยเกินไป
และการที่อาหารข้นมีราคาสูงนั้นทาให้เกษตรกรประสบปัญหาในเลี้ยงโคนมมาก ควรให้
เกษตรทาบัญชีราย-รายจ่ายภายในฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรทราบค่า ใช้จ่ายต่าง ๆ ในฟาร์ม
ของตนเอง และจะได้ลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็น มีการจัดอบรมวิธีการทาอาหารข้นด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตโคนม และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
คาสาคัญ : โคนม, ปัจจัยที่มีผลสาเร็จ, สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด
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ชือ่ เรื่อง ผลการใช้ใบกระถินแห้งผสมใบมันสาปะหลังแห้งต่อสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของไก่เนื้อ
ผู้วิจัย กิตติพงษ์ วรคันทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
จากการศึกษาการใช้ใ บกระถิ นแห้งผสมใบมัน สาปะหลั งแห้ง เป็นส่ว นผสมใน
อาหารไก่เนื้อ โดยได้ทาการใช้ไก่เนื้อ อายุ 2 สัปดาห์ จานวน 64 ตัวเป็นสัตว์ทดลอง ทา
การทดลองในบล็อกแบบสมบูรณ์ (Randomized complete block design: RCBD) โดย
แบ่งไก่เนื้อออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ 4 ซ้า ๆ 4 ตัว ให้ไก่เนื้อแต่ละกลุ่มกินอาหารทดลอง 4 สูตร
ดัง นี้ สูต รที่ 1 อาหารเปรี ยบเที ยบ สู ตรที่ 2 อาหารที่ผ สมใบกระถิน แห้ งและใบมั น
สาปะหลังแห้ง 2.5 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 อาหารที่ผสมใบกระถินแห้งและใบมันสาปะหลัง
แห้ง 5 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 4 อาหารที่ผสมใบกระถินแห้งและใบมันสาปะหลังแห้ง 7.5
เปอร์เซ็นต์ เลี้ยงในคอกแบบซีเมนต์ชังด้วยมุ้งในลอนสีฟ้า จนกระทั่งไก่อายุ 5 สัปดาห์
ผลการศึกษา พบว่า การใช้ใบกระถินแห้งและใบมันสาปะหลังแห้งผสมในอาหาร
ไก่เนื้อ มีผลทาให้ ปริมาณการกินได้ของไก่เนื้อและน้าหนักที่เพิ่มขึ้นของไก่เนื้อไม่มีความ
แตกต่า งทางสถิติ (P>0.05) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็ นเนื้อของไก่เนื้อ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
คาสาคัญ : ใบกระถินแห้ง, ใบมันสาปะหลังแห้ง
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ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมสมุนไพรบอระเพ็ดในอาหารไก่กระทง
ผู้วิจัย ณัฏฐ์ ใสบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา สัตวแพทย์หญิงกนกวรรณ บุตรโยธี
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
จากการศึกษาผลของการเสริมสมุนไพรบอระเพ็ด ในอาหารไก่กระทง ได้กระทา
โดยการใช้ไก่กระทง อายุ 1 สัปดาห์ จานวน 64 ตัว เป็นสัตว์ทดลอง โดยทาการทดลอง
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized complete block design) แบ่งไก่กระทงดังกล่าว
ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้า ซ้าละ 4 ตัว ให้ไ ก่กระทงแต่ละกลุ่มกินอาหารทดลองใน
สูตรอาหารดั งนี้ คือ สูต ร 1 อาหารเปรีย บเทีย บสู ตร 2 อาหารเสริม บอระเพ็ ด 0.4
เปอร์เซ็นต์ สูตร 3 อาหารเสริมบอระเพ็ด 0.8 เปอร์เซ็นต์ สูตร 4 อาหารเสริมบอระเพ็ด
1.2 เปอร์เซ็นต์ จนกระทั่งอายุ 4 สัปดาห์
ผลการศึกษาการเพิ่มระดับบอระเพ็ดในสูตรอาหารทั้ง 4 สูตร พบว่า สูตรอาหารที่
4 มีผลต่อน้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงสุด อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันสูงสุด และอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ อดีที่ สุด คื อ 905.13, 34.83 และ 3.21 กรัม ตามล าดับ เมื่อนามา
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และพบว่า
สูตรอาหารที่ 1 มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อตัวสูงสุด คือ 3185 กรัม เมื่อนามาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
คาสาคัญ : บอระเพ็ด, ไก่กระทง

80 |

AbstractBook

ชื่อเรื่อง สภาพทั่วไปในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคาของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์
กรป. กลาง โพนยางคา จากัด กลุ่มที่ 8 ห้วยยาง
ผู้วิจัย พงศกร เพียรสม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตว์แพทย์ธราดล จิตจักร
อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
สภาพทั่ว ไปในการเลี้ยงโคขุนโพนยางคาของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์
กรป.กลาง โพนยางคา จากัด กลุ่ม ที่ 8 ห้วยยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปใน
การเลี้ยงโคขุนโพนยางคาโดยการสร้างแบบสอบถาม ทาการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
จากเกษตรกร จานวน 30 ราย มีผลการวิจัยดังนี้เกษตรกรส่วนมากที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ส่ว นมากเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 83.33 สมรสแล้ว ร้อ ยละ 96.67 การศึก ษาส่ ว นมาก
เกษตรกรจะจบระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.67 อาชีพหลักคือเป็น เกษตรกร ร้อยละ
83.33 คอกที่ใ ช้เ ลี้ย งโคขุ นมีข นาด กว้ า ง 2.5 x ยาว 3 x 2.5 เมตร สถานที่ ตั้ง ของ
โรงเรือนส่ว นมากจะแยกห่า งจากบ้า น ร้อยละ 60 ลักษณะคอกที่ใ ช้เลี้ยงโคขุน จะเป็น
พื้นดิน หลังคามุงด้วยสังกะสี มีรางอาหารทาด้วยไม้ มีรางน้าทาด้วยบ่อคอนกรีต การให้
อาหารโคขุน มีการให้อาหารข้นและอาหารหยาบ ลักษณะการให้อาหารโคขุนส่วนมากจะ
เน้นการให้อาหารข้นสาเร็จรูป ร้อยละ 90 ในแต่ล ะวันจะมีการให้อาหาร 2 ครั้งต่อวัน
และควรให้อาหารเวลาเดียวกันทุกวัน การให้อาหารข้นเฉลี่ย 4 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ขึ้นอยู่
กับอายุและขนาดของโคขุน ลักษณะการให้อาหารหยาบเฉลี่ยในแต่ละวัน 5.67 กิโลกรัมต่อ
ตัวต่อวัน เกษตรกรส่วนมากปลูกหญ้าอาหารเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 1.7 ไร่ต่อ
คาสาคัญ : โคขุนโพนยางคา
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ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์ของใบมะรุมบดแห้งเสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโต
ของไก่กระทง
ผู้วิจัย เทอดเกียรติ ผองแก้วอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา สัตวแพทย์หญิงอโณทัย แพทย์กิจ
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปริมาณอาหารที่กินได้ น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็น เนื้อ และ อัตราการเจริญเติบโต โดยการเสริมใบมะรุมบดแห้งเสริมใน
สูตรอาหาร ในระดับ 0, 2, 4 และ 6 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(RCBD) ใช้ไ ก่กระทงคละเพศอายุ 14 วัน จานวน 64 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง
กลุ่มทดลองละ 4 ซ้า ซ้าละ 4 ตัว ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มทดลองที่ 2 มี
ปริมาณการกินได้สูงสุด เท่ากับ 3064.56 กรัม รองลงมา คือ กลุ่มทดลองที่ 3, 1 และ 4
มีปริมาณการกินได้ เท่ากับ 3057.5, 3052.25 และ 3042.81 กรัม ตามลาดับ อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ กลุ่มทดลองที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็น เนื้อดีที่สุด เท่า กับ
2.65 รองลงมา คือ กลุ่มทดลองที่ 2, 1 และ 4 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยต่อ
วัน เท่ากับ 2.56, 2.53, 2.51 ตามลาดับ อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย ต่อตัว ต่อวันดีที่สุด
คือ กลุ่มทดลองที่ 4 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัว ต่อวันสูงสุด เท่า กับ 41.78 กรัม
รองลงมาคือกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัว ต่อวัน เท่ากับ
41.45, 41.22, 39.52 กรัม ตามล าดับ ในแต่ล ะกลุ่ม ทดลองไม่มี ความแตกต่า งอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
คาสาคัญ : ใบมะรุม, ไก่กระทง
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ชื่อเรื่อง ผลการใช้มันสาปะหลังในสูตรอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง
ผู้วิจัย นิรุต บุญชาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
ผลของการใช้มันสาปะหลังในสูตรอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง โดย
ใช้ไก่กระทงคละเพศมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้ลูกไก่กระทงมีอายุ 1
วันจานวน 64 ตัว จัดเข้าทดลองโดยวิธี (Randomized complete block design; RCBD)
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองละ 4 ซ้า ๆ ละ 4 ตัว เริ่มการทดลองเมื่อไก่อายุ
1 วัน จนไก่ได้มีอายุ 21 วันจึงสิ้นสุดการทดลอง โดยในแต่ละกลุ่มได้รับอาหารที่มีส่วนผสม
ของมันสาปะหลังแห้งบดที่แตกต่า งกั นดังนี้ กลุ่มทดลองที่ 1 สูตรอาหารเปรียบเทีย บ
(กลุ่มควบคุม) กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้สูตรอาหารมันสาปะหลังแห้งบดที่ระดับร้อยละ7 กลุ่ม
ทดลองที่ 3 ใช้สูตรอาหารมันสาปะหลังบดแห้งที่ระดับร้อยละ 14 กลุ่มทดลองที่ 4 ใช้
สูตรอาหารมันสาปะหลังบดแห้งที่ระดับร้อยละ 21 จากผลการทดลองพบว่า ผลของการ
ใช้มั นสาปะหลังในสูต รอาหารต่อ การเจริ ญเติบโตในไก่ก ระทง โดยใช้สู ตรอาหารมั น
สาปะหลังแห้งบดร้อยละ7, ร้อยละ14 และ ร้อยละ21 ต่อน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ไม่มีความ
แตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (P>0.05) คื อ 768.83, 731.06, 721.2 และ 622.5 ตามล าดั บ
อัตราเปลี่ยนอาหารเป็น เนื้อ (FCR) ไม่มีความแตกต่า งกันทางสถิติ (p>0.05) คือ 2.60,
3.20, 3.11 และ 3.50 ตามล าดับ และอัตราการเจริญเติบโต (ADG) มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (p<0.05) คือ 36.61, 34.35, 33.96 และ 29.64 ตามลาดับ
การศึกษาในครั้งนี้สามารถบ่งชี้ว่า มันสาปะหลังสามารถทาให้ไก่กระทงมีความ
เจริ ญเติบโตที่ ดีขึ้น และในมั นสาปะหลัง ยัง มีผลในการช่ว ยลดปริ มาณอนุ มูล อิ สระใน
ร่า งกาย ซึ่ ง สามารถบ่ง บอกได้ ว่ า สั ตว์ มี ค วามเครี ยดน้ อ ยกว่ า และมี สุ ข ภาพดี มี ก าร
เจริญเติบโตที่ดีขึ้นด้วย
คาสาคัญ: มันสาปะหลัง, ไก่กระทง
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ชื่อเรื่อง การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคขุนของสมาชิกสหกรณ์
การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคาจากัด กลุ่ม 8 ตาบลห้วยยาง
ผู้วิจัย พงศธร พรสงวน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธราดล จิตจักร
อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึ กษาต้ นทุ นและผลตอบแทนการเลี้ย งโคขุ นของสมาชิ กสหกรณ์ การเลี้ ยง
ปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคาจากัด กลุ่ม 8 ตาบลห้วยยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตโคขุนโพนยางคา โดยสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม
และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากจานวนเกษตรกร 30 ราย มีผลการวิจัยดังนี้
การเลี้ยงโคขุนใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 12.98 เดือน มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ยตัวละ
69,102.20 บาท ประกอบด้ วย ต้นทุนทางบัญชีทั้ งหมด 48,196.86 บาท แยกเป็ นต้ นทุ น
ผันแปร ร้อยละ 97.31 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ 2.69 ต้ นทุนทางบัญชีส่วนมากมาจากค่าพันธุ์
โค ร้อยละ 69.16 รองลงมาได้ แก่ ค่ าแรงงาน ค่า อาหารหยาบ และอาหารข้ น ร้อยละ
19.58, 2.99 และ 2.83 ตามล าดับ ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด 69,102.20 บาท แยก
เป็นต้นทุนที่เป็นเงินสด 48196.86 บาท และต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดทั้งหมด 20,905.34 บาท
ต้นทุนไม่เป็นเงินสดแบ่งออกเป็นต้นทุนผันแปร ร้อยละ 95.46 และต้นทุนคงที่ ร้อยละ 4.54
ส่วนมากมาจากค่าแรงงาน ร้อยละ 75.94 รองลงมาได้แก่ ค่าเสียโอกาสเงินทุนร้อยละ 7
และค่าเสื่อมราคาของโรงเรือนและอุปกรณ์ ร้อยละ 15.70 และ 4.12 9 ตามลาดับ
รวมรายได้ทั้งหมดเฉลี่ยต่อตัวเท่า กับ 64,447.82 บาท หากคิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์ พบว่า เกษตรกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละ 4,654.38 บาท มีสัดส่วนผลตอบแทน
สุทธิต่อต้นทุนเท่า กับ - 0.07 หรือขาดทุน เฉลี่ย ร้อยละ 7 ของต้นทุนทั้งหมด แต่เมื่ อ
พิ จ ารณาเฉพาะผลตอบแทนทางบั ญ ชี เ กษตรกรมี ร ายได้ เ หนื อ ต้ น ทุ นเงิ น สดตั ว ละ
16,250.96 บาท มีสัดส่ว นผลตอบแทนต่อต้นทุนเงินสดเท่า กับ 0.34 หรือมีกาไรเฉลี่ย
ร้อยละ 34 ของต้นทุนที่เป็นเงินสดทั้งหมด
คาสาคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, โคขุน
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ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการตลาดของผู้จาหน่ายเนื้อสุกร ในตลาดสดถาวร
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย จักรพงษ์ ศรีสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาพฤติกรรมการตลาดของผู้จาหน่ายเนื้อสุกร ในตลาดสดถาวร อาเภอ
เมือง จังหวัด สกลนคร มีวัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาพฤติกรรมการตลาดของผู้จาหน่ายเนื้อ
สุกรในเขตพื้นที่ 16 ตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัด สกลนคร จานวน 30 ราย และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้บริโภคเนื้อสุกร ในอาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จานวน 50 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูล จากผู้จาหน่า ยเนื้อสุกร และผู้บริโ ภคเนื้อสุกร โดยใช้แ บบสอบถาม การ
สังเกต และการสัมภาษณ์โดยตรง
ผลการศึกษา พบว่า ผู้จาหน่า ยเนื้อสุกรมีสถานที่จาหน่า ยเนื้อสุกรในตลาดสด
ถาวรของรัฐเป็นส่วนใหญ่ มีการกาหนดราคาโดยใช้ราคาต้นทุนบวกผลกาไรที่จะได้รับใน
การใช้เป็น เกณฑ์พิจารณาราคาจาหน่า ยเนื้อสุกร และใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดที่
นิยมใช้ทั่วไป ได้แก่ การร้องเชิญชวนลูกค้า การลดราคาเมื่อซื้อในปริมาณมาก การเลือก
ชิ้นเนื้อที่สวยให้แก่ลูกค้าประจา การแต่งกายสะอาดใส่ผ้ากันเปื้อน การดูแลความสะอาด
บริเวณที่ขาย ความสดใหม่ของเนื้อสุกร และพบว่า ผู้บริโ ภคมีความพึงพอใจความสะอาด
ของเนื้อสุกรในบริเวณที่จัดจาหน่ายในปัจจุบันอยู่ใ นระดับมาก รองลงมา คือราคาเนื้อสุกร
ที่จาหน่า ยในปัจจุ บัน การแต่งกายของพ่อค้ า แม่ค้า ที่ ดูสะอาดเรียบร้อ ย การเอาใจใส่
ลูกค้า/การบริการ/ใช้คาพูดที่เหมาะสมการเลือกชิ้นเนื้อที่สวยให้ลูกค้า การลดราคาเมื่อซื้อ
เนื้อสุกรในปริมาณมากการทาความสะอาดบริเวณร้า นค้าเนื้อสุกร และการร้องเชิญชวน
ลูกค้าให้มาซื้อ ตามล าดับ ปัญหาสาคัญของการจาหน่า ยเนื้อสุกร มีปัญหาต้นทุนสินค้า
แพงมากที่ สุด รองลงมาคือ การแข่ง ขั น ทางการตลาดพ่ อค้ า เร่ การแทรกแซงทาง
การตลาดของรัฐ ในการควบคุมราคา และยอดขายลดลง จากการสั งเกตพฤติกรรมผู้
จาหน่า ยและผู้บริโ ภคเนื้อสุกร พบว่าผู้จาหน่ายมีการดูแลความสะอาดบริเวณร้านค้า ทีน่ า
เนื้อสุ กรสดใหม่ม าจาหน่า ย ราคาจาหน่ า ยเหมาะสม ระหว่า ง 135 ถึง 140 บาทต่ อ
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กิโ ลกรัม การใช้บริการของผู้บริโ ภคเลือกใช้บริการดี ส่ว นความคิด เห็นผู้บริโ ภคมีความ
คิดเห็นว่าเนื้อสุกรที่เชือดกันเองมีความสะอาดปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การสุ่มตรวจคุณภาพของเนื้อสุกรตามเขียงอย่างสม่าเสมอ ให้ข้อมูลด้านอาหารปลอดภัย
แก่ผู้ จาหน่า ยและผู้ บริโ ภค ปรั บปรุงพั ฒนาคุณ ภาพเนื้ อสุก รที่ มีมาตรฐาน และมี การ
กระจายมาตรฐานการจาหน่ายเนื้อสุกรอย่างทั่วถึง
คาสาคัญ : พฤติกรรมการตลาด, ผู้จาหน่ายเนื้อสุกร
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ชื่อเรื่อง การศึกษาการทาบัญชีครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของสมาชิกสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ชานิดา พันธ์ไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึ กษาการท าบั ญชี ครั ว เรื อน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง ของสมาชิ ก
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บัญชีครัวเรือน และทัศนคติ ที่มีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
โดยใช้วิ ธี การตอบแบบสอบถามของกลุ่มเกษตรกร จ านวน 34 ราย มี ผลการวิ จัยดั งนี้
ส่วนมากในระดับปานกลาง จานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือ ระดับสูง
จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.24 และระดับต่า จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.82
ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม พบว่า เกษตรกร
รับความรู ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 3.72 ทัศนคติ
เกี่ ยวกับ การท าบั ญชี ครั ว เรือ นของเกษตรกรผู้เ ลี้ย งโคนม พบว่า เกษตรกรมีทั ศนคติ
เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน, โคนม
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ชื่อเรื่อง การทาบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ขนิษฐา พลชารี
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การทาบัญชีครัว เรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้
ความเข้า ใจเกี่ย วกับบั ญชีครั ว เรือ น และทัศ นคติที่ มีต่อหลักปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพีย ง
2) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการทาบัญชีครัว เรือนตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โ คนมภูพานสกลนคร จานวน 41 ราย เนื่องจากประชากรใน
การศึกษามีจานวนไม่มากจึงศึกษาประชากรทั้งหมด โดยไม่ต้องมีการสุ่มหากลุ่มตัวอย่า ง
มีผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ไ ม่เคยเข้า รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การทาบัญชีครัวเรือน คิด เป็น ร้อยละ 56.10 ระดับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการทาบัญชีครัว เรือนตามหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงส่ว นใหญ่ อยู่ใ น
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.22 ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 อยู่ในระดับดี และมีทัศนคติเกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือนโดยรวม
มีค่า เฉลี่ย 3.44 อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุของการทาบัญชีและไม่ทาบัญชีครัวเรือน
เกษตรกร ส่ว นใหญ่ ไม่ทาบัญชีครัว เรือน คิด เป็นร้อยละ 73.17 โดยสาเหตุหลักในการทา
บัญชี เนื่องจากต้องการทราบรายรับ รายจ่ายของครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่ว น
สาเหตุที่ไ ม่ทาบัญชีครัว เรือนเนื่องจากไม่เข้า ใจรูปแบบ วิธีการทาบัญชี คิด เป็นร้อยละ
45.90 และเกษตรกรส่ว นใหญ่มีความสนใจการเข้า ร่ว มโครงการเกี่ยวกับการทาบัญ ชี
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.61 ตามลาดับ
คาสาคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง, บัญชีครัวเรือน, ความรู,้ ทัศนคติ
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ชื่อเรื่อง การเสริมใบผักตบชวาแห้งในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง
ผู้วิจัย วนิดา เดชอุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กัมปนาท วงค์เครือสอน
นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ ประชาชิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การทดลองนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเสริมใบผักตบชวาแห้งในอาหารต่ อ
สมรรถภาพการผลิตไก่กระทง ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่
กิน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น โดยใช้การทดลองแบบสุ่มบล็อค
สมบู ร ณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) ใช้ ไ ก่ ก ระทงอายุ 1 สั ป ดาห์
จานวนไก่กระทง 64 ตัว แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้า ซ้าละ 4 ตัว
เสริมใบผักตบชวาแห้งในอาหารที่ระดับ 0, 3, 6 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ผลจากการทดลอง พบว่า ด้านอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัว แต่ละกรรมวิธี
พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด คือ 53.39 กรัม รองลงมา คือกรรมวิธี
ที่ 4, 3 และ 2 มีอัตราการเจริญเติบโตคือ 52.8, 52.67 และ 51.62 กรัม ตามล าดับ
เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ด้า นปริมาณอาหารที่กินได้เฉลี่ยต่อวัน พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีปริมาณการกินอาหารมาก
ที่สุดคือ 2047.5 กรัม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3, 1 และ 2 มีปริมาณการกินคือ 2031.88,
1984.38 และ 1884.38 กรัม ตามล าดับ เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
พบว่า มีความแตกต่า งทางสถิติ (P>0.05) ด้า นอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ ย
พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุดคือ 1.86 รองลงมาคือกรรมวิธี
ที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ คือ 1.84 และกรรมวิธีที่ 2 และ 1 เท่ากัน มีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อคือ 1.78 ตามลาดับ เมื่อนามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
พบว่า ไม่มีความแตกต่า งทางสถิติ (P>0.05) และด้า นน้าหนักไก่กระทงที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีน้าหนักที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 1121.25 รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 4, 3
และ 2 มีน้าหนักที่เพิ่มขึ้นคือ 1108.75, 1106.03 และ 1083.95 กรัม ตามลาดับ เมื่อนามา
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05
คาสาคัญ : ผักตบชวา, ไก่กระทง
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ชื่อเรื่อง ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง
ผู้วิจัย นันทนา มะโนสิม
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรใน
อาหารไก่กระทง เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโต และอัตราการเปลี่ยนอาหรเป็นเนื้อ โดย
ใช้การทดลองแบบสุ่มบล็อคสมบูรณ์ (RCBD) ใช้ไก่กระทงอายุ 1 สัปดาห์ โดยใช้เวลาใน
การทดลอง 3 สัปดาห์ จานวนไก่กระทง 64 ตัว แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี
กรรมวิธีละ 4 ซ้า ซ้าละ 4 ตัว ที่เสริมฟ้าทะลายโจรในอาหารที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
ผลจากการทดลอง พบว่า การเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง
ด้า นอัต ราการเจริญ เติบ โตเฉลี่ยของแต่ ล ะกรรมวิ ธี พบว่า กรรมวิธี ที่ 4 มีอัต ราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 57.20 กรัม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3, 1 และ 2 มีอัตรา
การเจริญเติบโตเฉลี่ย คือ 56.48, 54.56 และ 50.12 กรัม ตามลาดับ เมื่อนามาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ด้านอัตราการ
เปลี่ยนเป็นเนื้อของแต่ละกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่ 4 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดี
ที่สุด คือ 1.59 รองลงมาคือ 3, 1 และ 2 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อคือ 1.69, 1.75
และ 1.93 ตามล าดั บ เมื่อ นามาวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)
คาสาคัญ: ฟ้าทะลายโจร, ไก่กระทง
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ชื่อเรื่อง ผลการเสริมขมิ้นชันป่นต่อการเจริญเติบโตของไก่กระทง
ผู้วิจัย ทิพวัลย์ บุญชาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กัมปนาท วงค์เครือสอน,
นายสัตวแพทย์จักรพรรดิ์ ประชาชิต
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
จากการศึกษาทดลองเสริมขมิ้นชันป่น ในสูตรอาหารต่อการเจริญเติบโตของไก่
กระทง เพื่อศึกษา อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ อัตราการเจริญเติบโต โดยใช้ลูกไก่
กระทงคละเพศอายุ 7 วัน จานวน 64 ตัว ใช้เวลาในการทดลอง 3 สั ปดาห์ โดยใช้
แผนการแบบสุ่ม (Randomized Complete Block Desing RCBD) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ทดลอง (treatment) กลุ่มทดลองละ 4 ซ้า (replication) ซ้าละ 4 ตัว แบ่งสูตรอาหารเป็น
4 สูตร คือ สูตรวิธีที่ 1 ใช้อาหารที่ผสมขมิ้นชันผงที่ระดับ 0 เปอร์เซ็นต์ สูตรวิธีที่ 2 ใช้
อาหารที่ผสมขมิ้นชันผงที่ ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ สูตรวิธีที่ 3 ใช้อาหารที่ผสมขมิ้นชันผงที่
ระดับ 4 เปอร์เซ็นต์ สูตรวิธีที่ 4 ใช้อาหารที่ผสมขมิ้นชันผงที่ ระดับ 6 เปอร์เซ็นต์
การทดลอง พบว่า อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ กลุ่มทดลองที่ 2 มีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุด เท่ากับ 1.8 รองลงมา คือ กลุ่มทดลองที่ 3, 1 และ 4 มีอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อเฉลี่ยต่อวัน เท่า กับ 1.89, 1.9 และ 2.70 ตามลาดับ อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัวต่อวันที่ดีที่สุด คือ กลุ่มทดลองที่ 2 มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อ
ตัวต่อวันสูงสุด เท่ากับ 53.51 กรัม รองลงมาคือ กลุ่มทดลองที่ 3, 1 และ 4 มีอัตราการ
เฉลี่ยต่อตัวต่อวัน เท่ากับ 51.88, 51.73 และ 44.50 กรัม ตามลาดับ เมื่อนามาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่า ในแต่ล ะกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่า งทางสถิติ
(p>0.05)
คาสาคัญ : ไก่กระทง, ขมิ้นชัน
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ชื่อเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา Aspergillus flavus ในข้าวโพดอาหารไก่กระทง
ผู้วิจัย ยุวันดา นามโคตร
ดาริษา เพ็งวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
Aspergillus flavus เป็น เชื้อราที่สร้างสารอะฟลาทอกซินที่เป็น พิษและเป็น สาร
ก่อมะเร็ง มีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์ ทาลายตับซึ่งจัด เป็นอวัยวะเป้า หมาย พบได้ทั่วไป
บนผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความปลอดภัยของคนและสัตว์ จึงได้ค้นหาสารสกัดจากพืช
สมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการสร้า งสารพิษของเชื้อราในการศึกษา
ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพร 3 ชนิด (ข่า กานพลู และตะไคร้) โดยทดสอบการยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชื้อรา A. flavus ด้วยวิธี poisoned food method ที่ระดับความเข้มข้น
20,000 ppm ผลการศึกษา พบว่า สารสกัด จากข่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
A. flavus ได้สมบูรณ์ 100% ซึ่งมากกว่า สารสกัด จากกานพลู และตะไคร้ จึงได้นาสาร
สกัดจากข่าไปทดสอบในอาหารไก่กระทง โดยวิธีการพ่นสารกัดลงในอาหารไก่กระทงเป็น
เวลา 28 วัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม ที่พ่นสารสกั ด และไม่พ่นสารสกั ด มีอัต ราการ
เจริ ญ เติ บโต (ADG) เท่ า กับ 35.6, 33 และ FCR เท่ า กั บ 35.3, 31.6 ซึ่ งไม่ มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ P>0.05 ค่าฮีมาโตคริตและจานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวของกลุ่มทดลอง
เท่ากับ 29.8 และ 25.25 แต่ในกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากับ 15.5 และ 16.49 ตามลาดับ และ
ยังได้พบรอยโรคบริเวณหลอดลมของไก่กระทงกลุ่มที่ไม่ฉีดพ่นสารสกัดข่าแต่ไม่พบในกลุ่มที่
ฉีดพ่นสารสกัด จากข่า แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากข่านั้นมีผลต่อการยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและเมื่อเสริมในอาหารให้ไก่กระทงกิน
คาสาคัญ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, การยับยั้งเชื้อรา, ข่า, กานพลู, ตะไคร้,
อะฟลาทอกซิน, Aspergllus flavus
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ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงโคนมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
สมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด
ผู้วิจัย โสพิศตา วงศ์อินอยู่
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ งเป็ นการศึก ษาต้นทุ นและผลตอบแทนการเลี้ ยงโคนมของกลุ่ ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด โดยเก็บข้อมูลจากการ
ใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม จานวน 40 ราย จากการศึกษา พบว่า ฟาร์มของ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ซึ่งมีปริมาณน้านมดิบต่อวันเฉลี่ย
93.88 กิโลกรัม ราคาน้านมดิบที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย 18.04 บาท ต่อกิโลกรัม เกษตรกร
มีต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 707,633.56 บาท ต่อปี เป็นต้นทุนเงินสด 452,775.35 บาท
ต่อ ปีแ ละต้น ทุ นที่ ไ ม่ เป็ น เงิ นสด 254,858.22 บาทต่ อปี ต้น ทุ นเงิน สดส่ว นใหญ่ม าจาก
ค่าอาหารข้น รองลงมา ได้แก่ ค่าอาหารหยาบ ค่าป้องกันโรค ยาบารุงและค่ารักษา และ
ค่า เชื้อเพลิง ตามล าดับ ส่ว นต้นทุนที่ไ ม่เป็นเงินสดส่ว นใหญ่เป็นค่า แรงงาน รองลงมา
ได้แก่ ค่า เสื่อมโคแม่พันธุ์ ค่า เสื่อมอุปกรณ์และโรงเรือน ตามลาดับ รายได้จากการขาย
น้านมดิบเฉลี่ย 617,413.01 บาทต่อปี นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายได้จากการขายมูล โค
เฉลี่ย 39,328.00 บาทต่อปี และรายได้จากการขายโคคัดทิ้งเฉลี่ย 100,547.33 บาทต่อปี
หากคิดต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์โดยรวมต้นทุนที่ไ ม่ เป็นเงินสด เกษตรกรมีต้นทุนน้านมดิบ
ต่อกิโ ลกรั มเฉลี่ย 20.65 บาท เกษตรกรขาดทุน ต่อกิ โ ลกรัมเฉลี่ย 2.63 บาท แต่เมื่ อ
พิจารณาเฉพาะต้นทุนทางการเงินสด พบว่ า เกษตรกรมีต้นทุนน้านมดิบต่อกิโ ลกรัมเฉลี่ย
13.21 บาท เกษตรกรได้กาไรต่อกิโลกรัมเฉลี่ย 4.80 บาท
คาสาคัญ : ต้นทุน, ผลตอบแทน, โคนม, สหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จากัด
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ชื่อเรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุน
ในเขตตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย พรพิมล ใหลบุตรดา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นราวุฒิ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูก
โคขุน ในเขต ตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุน ในเขต ตาบลโนนหอม
อาเภอเมือง จังหวัด สกลนคร จานวน 30 ราย เก็บข้อ มูล โดยใช้แบบสอบถาม พบว่ า
เกษตรกรส่วนมากเป็นภรรยา คิดเป็นร้อยละ 53.33 และหัวหน้าครัว เรือน คิ ด เป็นร้อยละ
46.67 เพศของเกษตรกร พบว่า ส่ว นมากจะเป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 อายุของ
เกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่ว นมากอายุน้อยกว่า 50 ปี คิด เป็นร้อยละ 40.00 โดยมี
ค่าเฉลี่ยของอายุเท่า กับ 54.30 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า เกษตรกรจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.67 ซึ่งจะเป็นคนรุ่น เก่าที่ประกอบอาชีพการเกษตร
ในท้องถิ่นของตนเอง และสืบทอดอาชีพนี้ จากบรรพบุรุษ สถานภาพการสมรถ พบว่ า
เกษตรกรส่วนมาสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 96.67 จานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ
4.47 คน มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100 อาชีพรองของเกษตรกร คือ การ
เลี้ยงโคขุน คิดเป็นร้อยละ 93.33 แหล่งที่มาของรายได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 124,217.43 บาท
ต่อปี รายจ่ายของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยเท่า กับ 74,332.33 บาท
ต่อปี พบว่า เกษตรกรมีเงินคงเหลือต่อปีมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 49,885.10 บาทต่อปี ด้านการ
เข้ารับฟังอบรมทางการด้านเกษตรส่วนมากเคยเข้ารับการอบรมความรู้ทางด้านการเกษตร
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ความรู้ที่ไ ด้รับจากการเข้า อบรมจะเป็นความรู้ทางด้านการผลิตพืช
ปศุสัตว์และประมง คิด เป็นร้อยละ 33.33 การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยมีเนื้อที่ถือครอง
เท่า กับ 1.93 แปลงต่อครัว เรือนเฉลี่ยเท่ากับ 14.20 ไร่ ราคาที่ดินในปัจจุบันเฉลี่ยเท่ากับ
37,931.03 บาทต่อไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยของราคาที่ดินให้เช่าในปัจจุบันเท่ากับ 1,910.34 บาทต่อไร่
คาสาคัญ: สภาพเศรษฐกิจและสังคม
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ชื่อเรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุน
ในเขตตาบลโนนหอม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ทิวัตถ์ สอนดา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพทั่วไปการเลี้ยง
ปลานิลเพื่อการค้า สภาพเศรษฐกิจและสังคม การจัด การการผลิต ตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคด้า นต่า ง ๆ โดยศึก ษากลุ่มตัว อย่า งเกษตรกรจานวน 36 ราย จากการเลือ ก
ตัว อย่า งแบบลูกโซ่ (Snowball) ซึ่งทาการเลี้ยงปลานิล เพื่อการค้ าในเขตอาเภอพรรณา
นิคม จังหวัด สกลนคร โดยมีการแบ่งตัว อย่า งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การเลี้ยงปลานิล ใน
กระชัง จานวน 20 ราย และการเลี้ยงปลานิล ในบ่อดิน จานวน 16 ราย พบว่า ผู้เลี้ยง
ปลานิล ส่ว นใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 54.30 ปี จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา
เกษตรกรส่วนใหญ่มี ประสบการณ์เลี้ยงปลานิล เฉลี่ย 9.52 ปี เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพ
หลัก คือ ทานา อาชีพรอง คือ เลี้ยงปลานิล และมีการรวมกลุ่มสมาชิกผู้เพาะเลี้ยงปลานิล
เพื่อการค้า
การศึกษาการจัด การการผลิตในการเลี้ยงปลานิลในกระชัง จานวน 20 ราย ผล
การสารวจ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ขนาดกระชัง ที่เกษตรกรนิย มใช้ คื อ 3 X 3 X 3 เมตร
เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ จิตรลดา 3 จานวนกระชังต่อครัวเรือนเฉลี่ย
16.5 กระชัง อัตราปล่อยเฉลี่ย 637.5 ตัวต่อกระชัง อัตราการรอดเฉลี่ย 479 ตัว ต่อ
กระชัง ผลผลิต เฉลี่ ย 375.5 กิโ ลกรั มต่อ กระชัง ระยะในการเลี้ย งเฉลี่ย 1 60.5 วั น
ระยะเวลาในการจับปลาเฉลี่ย 12.4 วัน เปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน จานวน
16 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลานิลสายพันธุ์ จิตรลดา 3 จานวนบ่อต่อครัวเรือน
เฉลี่ย 3.8 บ่อ อัตราปล่อยเฉลี่ย 5,250 ตัวต่อบ่อ อัตราการรอดเฉลี่ย 3,952 ตัวต่อบ่อ
ผลผลิตเฉลี่ย 2,007 กิโลกรัมต่อบ่อ ระยะในการเลี้ยงเฉลี่ย 202.5 วัน ระยะเวลาในการ
จับปลาเฉลี่ย 5 วัน การศึกษาด้านการตลาดผลการสารวจ พบว่า เกษตรกรที่เลี้ยงปลา
นิล ในกระชังขายผลผลิตปลานิล เฉลี่ย 62.35 บาทต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับการเลี้ยง
ปลานิลในบ่อดินจะขายผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 59.31 บาทต่อกิโลกรัม
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ปัญหาที่พบในการเลี้ยงปลานิลด้านการผลิต เกษตรกรพบปัญหาภัยธรรมชาติมาก
ที่สุด คือ ปัญหาฝนแล้ง โดยเกษตรกรส่ว นใหญ่จะแก้ไ ขปัญหาด้ว ยการจับปลาที่ได้ขนาด
ขาย ปัญหาที่เกิด จากการผลิตส่วนใหญ่เป็น ปัญหาด้า นราคาอาหารแพง ปัญหาที่พบใน
การเลี้ ยงปลานิล ด้ า นการตลาด ปั ญหาส่ว นใหญ่ คือ ราคาไม่ แน่น อน ท าให้ ราคาที่
เกษตรกรต้ อ งการยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต ที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยในช่ ว งที่ ป ลาใน
ท้องตลาดที่มีมาก พ่อค้า จะมารับซื้อปลาช้า ส่งผลให้เกษตรกรต้องเสียค่า ใช้จ่ายในการ
เลี้ยงเพิ่มขึ้น แนวทางในการส่งเสริมควรจัด ให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงปลานิล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลเพื่อการค้า หน่วยงานราชการควรปรับปรุงสาย
พันธุ์ปลานิลให้ดีอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ประมงควรให้ความรู้แก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการ
ผลิต โดยให้ความรู้ในการผลิตอาหารปลาเพื่อทดแทนอาหารสาเร็จรู ป ควรให้การส่งเสริม
แก่เกษตรกรในการแปรรูปผลผลิตเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต
คาสาคัญ : การผลิต, สภาพทั่วไป, ปลานิล, สกลนคร
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ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย จิรวัฒน์ สุวรรณชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
จากการศึ กษาต้ นทุ นและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เ ลี้ย งปลานิล ในกระชั ง
จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
ในกระชัง จังหวัด สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนในการเลี้ยงปลานิล
ในกระชัง 2) ผลตอบแทนของการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อผู้ที่เลิกเลี้ยงหรือหยุดเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ในกระชัง จังหวัดสกลนคร ทั้งหมด 265 ราย โดยใช้หลักทฤษฎี
ของยามาเน่ใ นการสุ่มประชากรตัว อย่า ง โดยมีขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่ม
ตัว อย่า งอย่า งน้ อย 25% จึง ได้ประชากรกลุ่ มตัว อย่ า งทั้งหมด จานวน 30 ราย แบ่ ง
ออกเป็น ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในปั จจุบัน จานวน 20 ราย และผู้ที่เลิกเลี้ยงหรือหยุด
เลี้ยงปลานิลในกระชัง จานวน 10 ราย การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต
สอบถาม วิเคราะห์ สรุป และนามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ และสัมภาษณ์
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในสถานที่จริงในจังหวัดสกลนคร โดยเข้าหาเกษตรกรเป็น
รายบุ คคล ผลการศึก ษา พบว่า ต้นทุ นรวมทั้งหมดในการเลี้ยงปลานิ ล ในกระชั ง คื อ
14,433.12 บาท ต่อกระชังต่อรุ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น ต้นทุนเป็นเงินสด 5,181.50 บาทต่อ
กระชังต่อรุ่น และ ต้นทุนไม่เป็นเงินสด 9,260.62 บาทต่อกระชังต่อรุ่น ผลผลิตของการ
เลี้ยงปลานิล ในกระชังจากจานวนตัวอย่า งที่สารวจ พบว่า ผู้เลี้ยงปลานิล ในกระชัง มีผล
กาไรสุท ธิ 7,498.13 ต่ อ กระชั ง ต่ อรุ่ น ดั งนั้ น การลงทุน เลี้ ย งปลานิ ล ในกระชั ง ให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน และปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ในกระชัง
เลิกเลี้ยงและหยุดเลี้ยงปลานิลในกระชัง พบว่า เกษตรกรขาดกาไรจากปีที่ผ่านมามากที่สุด
จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00 และ รองลงมา คือ ได้งานใหม่ จานวน 3 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30 ดังนั้น การเลี้ยงปลานิลในกระชังจึงเป็นการเลี้ยงที่ปราณีต
คาสาคัญ : ต้นทุน, ผลตอบแทน, ปลานิลในกระชัง
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ชื่อเรื่อง ส่วนเหลื่อมและวิถีการตลาดปลานิลในกะชัง จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย ณัลทวัฒน์ สิกขาบท
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาส่ ว นเหลื่ อ มและวิ ถี ก ารตลาดปลานิ ล ในกะชั ง จั ง หวั ด สกลนคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การตลาดและวิถีการตลาดปลานิลในกระชัง ศึกษาส่วนเหลื่อม
การตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่วนเหลื่อมการตลาด ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบด้านการ
ผลิตและการตลาดปลานิลในกระชังจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงระบบการตลาดและแนวทางในการส่งเสริมการผลิตปลานิลในกระชัง ข้อมูล
ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง จังหวัดสกลนคร ในปี 2558 โดยมี
เกษตรกรตัว อย่า ง 25 ราย และพ่อค้า 3 ราย โดยใช้การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่า ง
ด้วยตารางสาเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่
ผลการศึ กษา พบว่า ต้ นทุนการเลี้ยงปลานิล ในกระชั งเฉลี่ย 19,410 บาทต่ อ
กระชัง เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 405 กิโลกรัมต่อกระชัง ราคาเฉลี่ย 63 บาทต่อกิโลกรัม
มีรายได้เฉลี่ย 25,515 บาทต่อกระชัง และกาไรสุทธิทั้งหมด 6,105 บาทต่อกระชัง ส่ว น
เหลื่อมการตลาด พบว่า ส่ว นเหลื่อมการตลาดที่พ่อค้า ท้ องที่ไ ด้รับ 7 บาทต่อกิโ ลกรัม
ต้นทุนการตลาด 2.46 บาทต่อกิโลกรัม กาไร 4.64 บาทต่อกิโลกรัม พ่อค้าขายปลีกมีส่ว น
เหลื่อ มการตลาด 10 บาทต่อ กิโ ลกรั ม ในส่ว นของพ่ อ ค้า ท้อ งถิ่น ที่ รับ ซื้อ ผลผลิ ตจาก
เกษตรกรโดยตรง ส่วนเหลื่อมการตลาดที่พ่อค้า ท้องถิ่นได้รับ 10 บาทต่อกิโ ลกรัม ต้นทุน
การตลาด 1.2 บาทต่อกิโลกรัม กาไร 8.8 บาทต่อกิโ ลกรัม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อส่ว น
เหลื่ อ มการตลาด คื อ ราคาปลา ปริ ม าณผลผลิ ต ความต้ อ งการบริโ ภค และการ
เปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการตลาด วิถีการตลาด พบว่า เกษตรกรขายผลผลิตให้กับ
พ่อค้า รวบรวมท้องที่ รองลงมาพ่อค้า รวบรวมท้องถิ่น พ่อค้า แต่ละประเภทจะกระจาย
ผลผลิตส่วนใหญ่ใ ห้กับผู้บริโ ภค ปัจจัยที่มีผลกระทบด้า นการผลิตและการตลาดปลานิล
ได้แก่ แหล่งเพาะเลี้ยงเสื่อมโทรม เกิด ภาวะน้าเสียเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่อง อาหารปลามี
ราคาสูงขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต ปลาเป็นโรค และมีแหล่งจาหน่ายผลผลิตน้อย
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จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะได้ดังนี้ เกษตรกรควรมีการวางแผนการตลาด
ให้สอดคล้องกับการผลผลิตที่จะออกมาในแต่ละวัน เพื่อมิใ ห้มีเกินความต้องการของตลาด
พร้อมทั้งภาครัฐควรสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีการแปรรูปปลานิลให้มีความหลากหลายเพื่อ
เพิ่มมูล ค่า และการพัฒนาการตลาดในเชิงรุก เพื่อเร่งหาตลาดที่มีศักยภาพในการซื้อเพื่อ
เพิ่มช่องทางในการจาหน่ายให้แก่เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังต่อไป
คาสาคัญ : ปลานิล, การเลี้ยงในกระชัง, ส่วนเหลื่อม, วิถีการตลาด
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ชื่อเรื่อง การจัดการตลาดวิถีและส่วนเหลื่อมการตลาดของปลานิล
ในเขตอาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย จุฑาภรณ์ หาญพรหม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์
สาขาวิชา
ธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการตลาด วิถีและส่ว น
เหลื่อมการตลาดของปลานิล ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล จานวน 30 ราย จาก
คาแนะนาของเกษตรกร (Snowball sampling) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและ
กลุ่มพ่อค้าในปี 2558 ในเขตอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษา พบว่า ขนาดผลผลิตน้าหนักเฉลี่ยต่อตัว 0.7 กิโลกรั ม เกษตรกร
ขายผลผลิต ราคาเฉลี่ย 60 บาทต่ อกิ โ ลกรัม ความสามารถในการต่อ รองราคาของ
เกษตรกร สามารถต่อรองราคาได้บ้างในบางครั้งและราคาสูงขึ้น จานวน 20 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 เนื่องจากบางช่วงปลาขาดตลาดหรือในช่ว งเทศกาลต่างๆ และไม่สามารถ
ต่อรองได้เพราะเกษตรกรและพ่อค้าตกลงราคาร่ว มกันโดยอิงจากราคากลางในท้องตลาด
ในแต่ละครั้งที่จาหน่าย จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 แหล่งจาหน่ายปลานิลของ
เกษตรกร มีช่องทางการตลาดในการจาหน่ายผลผลิตปลานิล 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางที่
1 เกษตรกรจาหน่ายให้พ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่น คิด เป็นร้อยละ 56.67 ของแหล่งจาหน่า ย
ทั้งหมด จาหน่า ยต่อให้พ่อค้า ขายปลีกและผู้บริโภค ช่องทางที่ 2 เกษตรกรจาหน่า ยให้
พ่อค้า รวบรวมต่า งถิ่น คิด เป็น ร้อยละ 20 ของแหล่งจาหน่า ยทั้งหมด จาหน่า ยต่อให้พ่อ
ค้าขายปลีกและผู้บริโภคต่างถิ่น ช่องทางที่ 3 เกษตรกรจาหน่ายให้พ่อค้าขายปลีก คิดเป็น
ร้อยละ 16.67 ของแหล่งจาหน่า ยทั้งหมด จาหน่า ยต่อผู้บริโ ภค ช่องทางที่ 4 เกษตรกร
จาหน่ า ยให้ผู้ บ ริโ ภคโดยตรง คิ ด เป็ นร้ อยละ 6.67 ของแหล่ง จ าหน่า ย ส่ ว นเหลื่ อ ม
การตลาด เกษตรกรจะจาหน่ายปลานิลในราคา 65 บาทต่อกิโลกรัม ผู้บริโ ภคซื้อในราคา
80 บาทต่อกิโลกรัม เกิดส่วนเหลื่อมการตลาด 15 บาทต่อกิโลกรัม โดยพ่อค้ารวบรวมที่มา
รับซื้อจากเกษตรกรประจาจะมีค่าซื้อปลา 65 บาทต่อกิโลกรัม เป็นค่าแรง 1 บาทต่อกิโลกรัม
ค่าด าเนินการขาย 4 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งรวมกับต้นทุนการซื้อปลานิลเท่ากับ 75 บาท โดยมี
กาไร 5 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของต้นทุน ทั้งหมด และพ่อค้าขายปลี กมีค่า

102 |

AbstractBook

ซื้อปลา 75 บาทต่อกิโลกรัม เป็นค่าแรง 1 บาทต่อกิโลกรัม ค่าดาเนินการขาย 2 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งรวมกับต้นทุนการซื้อปลานิลเท่ากับ 80 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีกาไร 2 บาทต่อ
กิโ ลกรัม คิด เป็นร้อยละ 2.50 ของต้นทุนทั้งหมด ดังนั้น ถ้า เกษตรกรสามารถจาหน่า ย
ให้แก่ผู้ค้าปลีกและผู้บริโภคได้โดยตรง จะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ปลานิล, การจัดการการตลาด, ส่วนเหลื่อมการตลาด, วิถีการตลาด
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ชื่อเรื่อง ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง
กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ อาเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร และอาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ผู้วิจัย อภิวัฒน์ ตาสาโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คา
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
จากการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
แปลงเพศ อาเภอพรรณานิค ม จังหวัด สกลนคร และอาเภอนาหว้า จั งหวัด นครพนม
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เกษตรกรแบบเจาะลึก จานวน 30 ราย มีผลการศึกษา พบว่า
อาเภอพรรณนานิคม มีต้นทุนการผลิตปลานิล รวมเฉลี่ย 22,377.14 บาท/กระชัง และมี
กาไรทั้งหมด 5,253.19 บาทต่อกระชัง หรือ กาไร 11.53 บาท/กิโ ลกรัม ซึ่งเป็นต้นทุ น
ค่าอาหาร อาหารเสริมและยา 313,797.00 บาทต่อครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.49 ของ
ต้นทุนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ค่าพันธุ์ และค่าเสียโอกาส 40,000.00 บาทต่อครัว เรือน
และ 9,939.32 บาท ตามล าดั บ คิ ด เป็น ร้อยละ 10.51 และ 2.61 ของต้น ทุน ทั้ง หมด
ตามล าดับ สาหรับ อาเภอนาหว้า ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดเฉลี่ย 22,264.82 บาท/
กระชัง และมีกาไรทั้งหมด 8,460.62 บาท/กระชัง หรือกาไร 17.57 บาท/กิโ ลกรัม ซึ่ง
เป็นต้ นทุน ค่า อาหาร อาหารเสริ มและยา 252,512 บาทต่อครัว เรือน คิด เป็นร้ อยละ
80.61 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ค่าพันธุ์ และค่า เสียโอกาส 29,060.00 บาทต่อ
ครัว เรือน และ 8,465.32 บาท ตามล าดับ คิด เป็น ร้อยละ 9.28 และ 2.70 ของต้นทุน
ทั้งหมด จะพบได้ว่า ต้นทุนส่ว นใหญ่จะเป็นค่าอาหาร อาหารเสริมและยามากที่สุดถึงร้อย
ละ 82.49 และ 80.61 ของต้นทุนทั้งหมด
คาสาคัญ : ปลานิลแปลงเพศ, กระชัง, ต้นทุน, ผลตอบแทน
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ชื่อเรื่อง การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลนิ าในสูตรอาหารผสมน้าเสียจากการเลี้ยงปลา
ผู้วิจัย จุฑามาศ สุมนนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในสูตรอาหารผสมน้าเสียจากการเลี้ยงปลา มีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด CRD (Completely Randommized Desingn) จานวน 3
ทรีตเมนต์ แบ่งออก เป็น 3 ซ้า คือ ทรีตเมนต์ที่ 1 สูตรอาหารไม่ผสมน้าเสียจากการเลี้ยง
ปลา (0 เปอร์เซ็นต์) ทรีตเมนต์ที่ 2 สูตรอาหารผสมน้าเสียจากการเลี้ยงปลา (10 เปอร์เซ็นต์)
ทรีตเมนต์ที่ 3 สูตรอาหารผสมน้าเสียจากการเลี้ยงปลา (25 เปอร์เซ็นต์) โดยใช้สูตรอาหาร
ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิ นาในอัตราส่วน 10 : 1 ทาการตรวจนับเซลล์สาหร่ายสไปรูลิ
นาทุก 3 วัน เป็นระยะเวลา 27 วัน ผลการศึกษาครั้งที่ 1 สาหร่าย สไปรูลินา อายุ 0 วัน
หรือ ระยะเริ่ มต้ น การเจริญ เติ บโตของสาหร่า ยสไปรูลิ นามี ค่า เท่า กับ 0.337 ซึ่ง มีค่ า
มากกว่า 0.05 จึงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติ สามารถสรุปได้ว่า ใน
ระยะเริ่มต้น การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในทรีตเมนต์ที่ 1, 2 และ3 มีการเจริญเติบโตที่
ไม่แตกต่างกัน จากการสุ่มครั้งที่ 4 สาหร่า ยสไปรูลินาอายุ 27 วัน การเจริญเติบโตของ
สาหร่า ยสไปรูลินามีค่า เท่า กับ 0.018 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังนั้นการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ในทรีตเมนต์ที่ 1, 2 และ 3 จึง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่า ยสไปรูลินาอย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งทรีตเมนต์ที่
3 มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า ทรีตเมนต์ที่ 2 และทรีตเมนต์ที่ 1 จากผลการสุ่มทั้ง 4 ครั้ง
พบว่า การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในทรีตเมนต์ที่ 1, 2 และ3 มีการเจริญเติบโตที่ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาในทรีตเมนต์ที่ 3
สาหร่ายสไปรูลินา มีการเจริญเติบโตดีที่สุด
คาสาคัญ : การเพาะเลี้ยง, สาหร่ายสไปรูลินา, น้าเสียจากการเลี้ยงปลา
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย สุพิชญา คาจวง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยการเปรียบเทียบจุด คุ้มทุนการเลี้ยงปลานิล ในบ่อดิน จังหวัดสกลนคร
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน พร้อมทั้งจุดคุ้มทุน
ในการเลี้ยงปลานิล จังหวัด สกลนคร โดยการเก็บข้อมูล จากการสุ่มตัว อย่างแบบเจาะจง
จากเกษตรกร จานวน 24 ราย และใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลทั้งหมด 186,657.68 บาท
เป็นต้นทุนผันแปรเฉลี่ย 149,051.82 บาทต่อ เฉลี่ยกิโ ลกรัมละ 64.05 บาท และต้นทุน
คงที่เฉลี่ย 3,605.86 บาทต่อบ่อ เฉลี่ยกิโ ลกรัมละ 1.03 บาท มีรายได้ทั้งหมดจากการ
เลี้ยงปลานิลเฉลี่ย 99,306.68 บาทต่อบ่อ และมีกาไรสุทธิเฉลี่ย 8,7351.00 บาทต่อบ่อ
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.27 บาท โดยขายในราคาเฉลี่ยที่ 67.36 บาทต่อกิโลกรัม ณ จุดคุ้มทุน
ของการลงทุนเลี้ยงปลานิล ของเกษตรกรเท่า กับ 12,014.65 กิโ ลกรัมต่อบ่อ จึงจะทาให้
ระดับรายรับจากการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกรเท่ากับต้นทุนพอดี
คาสาคัญ : การเปรียบเทียบ, ต้นทุนและผลตอบแทน, จุดคุ้มทุน, ปลานิล
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ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการเลี้ยงปลานิล
ในบ่อดินในจังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย จักรพันธ์ คาตั้งหน้า
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ใน
จังหวัดสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจการเลี้ยง
ปลานิล โดยทาการศึกษาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
ราย ใน การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษา จานวน 12 ตัว แปร ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา น้า ดิน สภาพภูมิอากาศ ประสบการณ์ในการเลี้ยงปลา ขนาดพื้นที่บ่อเลี้ยงปลา
การติด ต่อกับเจ้า หน้า ที่ประมงเรื่องการเลี้ยงปลา การติดต่อกับเพื่อนเกษตรกรเรื่องการ
เลี้ยงปลา การรับข่า วสารเรื่องการเลี้ยงปลาจากสื่อมวลชน และความรู้ของเกษตรกรผู้
เลี้ยงปลานิล ในบ่อดิน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 4
ส่วนได้แก่ 1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของฟาร์ม 2) ปัจจัยทางธรรมชาติ 3) ปัจจัยทางการ
จัดการ และ 4) ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่ว นมากไม่มีน้าเลี้ยงปลาที่เพียงพอ เพราะสภาพ
อากาศภูมิแห้งแล้ง แหล่งกักเก็บน้า ก็มีปริมาณลดลงจึงทาให้ไ ม่สามารถปล่อยน้ามาให้
เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในบ่อดินได้ โดยเกษตรกรที่เลี้ยงปลานิลในบ่อดินส่ว นใหญ่เป็น เพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ย 61 ปี มีการศึกษาส่ว นมากอยู่ใ นระดับประถมศึกษา จึงทาให้เกษตรกร
ส่ว นมากยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่น้อยมากและทาให้ความสามารถในการเลี้ยงปลาก็
ลดลงเนื่องจากเกษตรกรอายุมากแล้ว ส่ว นด้านการจัดการ เกษตรกรมีการเตรียมบ่ อก่อน
เลี้ยงปลานิลทุกราย ทาให้บ่อปลานิลของเกษตรผู้เลี้ยงปลานิลปราศจากเชื้อโรคและศัตรู
ปลา ทั้งนี้เกษตรกรได้รับข่า วสารเรื่องการเลี้ยงปลานิล ในบ่อดินจากโทรทัศน์มากที่สุด
เพราะว่าข่าวสารจากโทรทัศน์ มีทั้งภาพและเสียง เนื้อหาก็น่าสนใจมากกว่าแหล่งข่าวสาร
จากที่อื่น ส่วนการทดสอบความรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน พบว่า อยู่ในระดับ
มากเช่น เดีย วกับ การปฏิบั ติใ นการเลี้ย งปลานิล เพราะว่า เกษตรกรได้มี การติด ต่ อกั บ
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เจ้า หน้า ที่กรมประมง เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน ทาให้เกษตรกรได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่กรม
ประมงและมีการแลกเปลี่ยนความรู้จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
คาสาคัญ : ปัจจัย, ศักยภาพ, ปลานิล
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ชื่อเรื่อง โรคกบที่พบในฤดูหนาวในพื้นที่เขตอาเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย วรวุฒิ หวายคา
นพพร ยพลหา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
จากการทาการศึกษาเกี่ยวกับกบป่ว ยจากฟาร์มเลี้ยงกบในฤดูหนาวในเขตพื้นที่
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สกลนคร เพื่ อ ศึ ก ษาชนิ ด ของแบคที เ รี ย และความไวต่ อ ยา
OXOLINICACID2µg, SULPHAMETHOXAZOLE TRIMETHOPRIM 25 µg,
TETTRACYCLINE 30 µg, OXYTETRACYCLINE 30 µg เกลือ ที่มี ความเข้ มข้ น 4%
และ 7% พบว่ า ยา ที่ มี ค วา มไว ต่ อ เชื้ อ มากที่ สุ ด คื อ SULPHAMETHOXAZOLE
TRIMETHOPRIM 25 µg คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของตัวอย่างเชื้อที่นามาทดสอบทั้งหมด
การย้อมแกรมพบสีที่ติด เป็นสีแดงทั้งหมด ลักษณะเชื้อแบคทีเรียมีลักษณะเป็นแท่งสั้ น
สาหรับข้อมูล การเลี้ ยง พบเป็น การเลี้ยงในท่อซีเมนต์เป็นจานวน 12 ราย คิดเป็น ร้อยละ
86.6 จากทั้ งหมด 15 ราย แหล่ง น้าที่ใ ช้ ใ นการเลี้ยงกบบ่อ ดินจานวน 9 รายคิด เป็ น
66.6% รองลงมาเป็นน้าบาดาล จานวน 6 ราย คิดเป็น 33.3% อายุของกบโดยเฉลี่ย
อายุประมาณ 1-9 เดือน จานวน 14 ราย คิดเป็น 93.33% และเกษตรกรที่เลี้ยงกบอายุ
10 เดือนขึ้นไปมี จานวน 1 ราย คิด เป็น 6.66% วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงกบเลี้ยงเพื่อ
เพาะพันธุ์เพื่อจาหน่า ย เป็นจ านวน 14 ราย คิด เป็น 93.33% และเลี้ยงเพื่อบริโ ภคมี
จานวน 1 ราย คิดเป็น 6.66% เพศเกษตรกรผู้เลี้ยงกบเพศชายมีจานวน 13 รายคิด เป็ น
86.66% เกษตรกรเพศหญิงที่เลี้ยงกบมีจานวน 2 ราย คิด เป็น 13.33% จานวนกบใน
แหล่งเลี้ยง 1-50 ตัวมีจานวน 3 ราย คิดเป็น 20% 51-100 ตัว มีจานวน 4 ราย คิดเป็น
26.66% 101-200 มีจานวน 4 ราย คิดเป็น 26.6% และ 201 ตัวขึ้นไปมีจานวน 4 ราย
คิดเป็น 26.66% จากการศึกษาลักษณะภายนอกและภายในกบป่วย พบว่า กบที่มีความ
ผิดปกติภายนอกพบกบติด เชื้อบริเวณผิว หนัง ตา ขา เช่น ผิวหนังมีลักษณะเป็นแผลหลุม
ลึกหรือเป็นแผลถลอกตามบริเวณลาตัวและมุมปาก ท้องของกบที่มีอาการผิดปกติมีลักษณะ
บวมและมีของเหลวในช่องท้อง ขามีสีแดงเป็น ช้า ๆ ตาของกบที่ป่ว ยจะมีลั กษณะขาวขุ่น
มีการเปื่อยของนิ้วเท้า ตับที่มีความผิดปกติจะมีลักษณะเป็นจุดสีขาวขุ่นเกิดขึ้นบริเวณทั่วตับ
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หรือเกิดเป็นเม็ดสีเหลืองบริเวณตับ ม้า มในกบที่ป่วยจะมีลักษณะสีซีดและมีสีขาวขุ่นเกิดขึ้น
ในบริเวณม้าม ลักษณะไตที่มีอาการผิดปกติจะมีสีแดงเข้มไปจนถึงสีคล้า
คาสาคัญ : โรคกบ
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ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปลาหมอไทยในบ่อซีเมนต์ในอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกัน
ผู้วิจัย จุฑามาศ ลมไทยสง
อาพรพันธ์ วงค์ตาแพง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การเลี้ ยงปลาหมอไทยในบ่อซีเมนต์ใ นอัตราความหนาแน่นที่แตกต่า งกันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาหมอไทยในบ่ อ
ซีเมนต์กลมที่มีความหนาแน่นต่า งกันโดยทาการทดลองในบ่อซีเมนต์กลมขนาด 80x50
เซนติเมตร ที่ฟาร์มประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร โดย
วางแผนทดลองแบบ CRD มี 3 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซ้า กรรมวิธีที่ 1 ใช้ปลาหมอไทย
20 ตัว กรรมวิธีที่ 2 ใช้ปลาหมอไทย 30 ตัว และกรรมวิธีที่ 3 ใช้ปลาหมอไทย 40 ตัว
พบว่า ความหนาแน่นมีผลต่อความยาวของปลาหมอไทย เมื่อสิ้นสุด การทดลองมีความ
แตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความยาวมาก
ที่ สุ ด 7.89±0.13 รองลงมาคื อ กรรมวิ ธี ที่ 3 และ กรรมวิ ธี ที่ 1 คื อ 7.71±0.42 และ
7.21±0.08 ซม. ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบความแตกต่า งค่า เฉลี่ยความยาวของ
ปลาหมอไทย พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีความยาวดีกว่ากรรมวิธีที่ 1 แต่ ไม่ดีกว่ากรรมวิธีที่ 3
ด้านน้าหนักของปลาหมอไทย เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีความแตกต่า งอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ (p<0.05) โดย กรรมวิ ธีที่ 2 มี ค่ า เฉลี่ ย น้ าหนัก มากที่ สุ ด คื อ 11.41±0.50 กรั ม
รองลงมาคือ กรรมวิ ธี ที่ 3 และกรรมวิ ธีที่ 1 คื อ 10.49±0.30 และ 10.08±0.01 กรั ม
ตามล าดับ จากการเปรียบเทียบความแตกต่า งของค่าเฉลี่ยของน้าหนักของปลาหมอไทย
พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีน้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด ดีกว่า กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 3 แต่
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ดีกว่า กรรมวิธีที่ 3 ด้านอัตราความหนาแน่น พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีอัตรา
การรอดมากที่สุด คือ 94.4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ความกรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่
3 คือ 93 เปอร์เซ็นต์ และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : ปลาหมอ, บ่อซีเมนต์
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ชื่อเรื่อง การศึกษาคัพภวิทยาและพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัด
ผู้วิจัย ศิริกานดา พิมพ์ศรี
วิชุดา ไพทยาภรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
ศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัดแฟนซี ตั้งแต่หลังจากการปฏิสนธิจน
มีระบบทางเดินอาหารสมบรูณ์ โดยใช้วิธีการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ ในการใช้ พ่อพันธุ์อายุ
6 เดือน แม่พันธุ์อายุ 4 เดือน ปล่อยลงในกะละมังในอัตราส่ว นเพศผู้ต่อเพศเมีย 1:1 ตัว
ผลปรากฏว่าแม่พันธุ์วางไข่ที่ 11 ชั่วโมง 40 นาที ลักษณะของไข่ปลากัดแฟนซี เป็นลักษณะ
กลมเล็ ก สี ข าวใส เป็ น ลั ก ษณะไข่ แ บบลอย มี เ ส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง 1.261 มิ ล ลิ เ มตร
ฟักออกเป็นตัว ที่ 50ชั่วโมง ไข่แดงเริ่มยุบที่ 50 ชั่วโมงมีปริมาตรเฉลี่ย54,550µm3 ไข่แดง
จะยุบหมดที่ 155 ชั่วโมงไข่แดงยุบหมดปากของปลากัดแฟนซีเริ่มเปิดที่ 110 ชั่วโมงมีขนาด
ของปากที่ 69 µm ระบบทางเดินอาหารจะสมบรูณ์ชั่วโมงที่ 128 ปลากัดสามารถเริ่มกิน
อาหารที่ 155 ชั่วโมงขนาดของปากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 132 µm รวมเวลาในการศึกษาคัพภ
วิทยาทั้งหมดเป็นเวลา 6 วัน 12 ชั่ว โมง มีอุณหภูมิที่ 19-27 องศาเซลเซียส(ฤดูหนาว)
เพราะฉะนั้นควรให้อาหารกับลูกปลากัด แฟนซีตั้งแต่ชั่ว โมงที่ 155 เป็นเวลา 6 วัน 12
ชั่ว โมง การศึกษาคัพภวิทยาและพัฒนาการการเจริญเติบโตของปลากัดในครั้งนี้ ทาให้
ทราบถึงเวลาการกินอาหารของปลากัดและทราบเวลาที่ระบบทางเดินอาหารสมบรูณ์
คาสาคัญ : ปลากัด, การเจริญเติบโต
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ชื่อเรื่อง การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกัน
ผู้วิจัย เจริญชัยมีศิริ คาจันทร์
วรพล ตะวันคา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนาวิล พรหมเทพ
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยอาหารแตกต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกุ้งก้ามแดง ซึ่งมี
การวางแผ่ นแบบสุ่มตลอด CRD (completely Randomized Design) วางแผนการทดลอง
ออกเป็น 3 กรรมวิธี กรรมวิธีล่ะ 3 ซ้า เลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่นเท่ากันคือ 15 ตัวต่อตู้
กระจก โดยมีกรรมวิธีที่ 1 เต้าหู้ไข่ กรรมวิธีที่ 2 ไข่ตุ๋น กรรมวิธีที่ 3 อาหารสาเร็จรูป ทา
การทดลองเป็นระยะเวลา 2 เดือน ณ ฟาร์มประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีความยาวเฉลี่ยมากที่สุด คือ
5.72±0.44 รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3 อาหารสาเร็จรูป และก็กรรมวิธีที่ 2 มีความยาว
เฉลี่ยเท่ากับ 5.28±0.28และ 4.86±0.49 ตามลาดับ พบว่า กุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้ว ยเต้า หู้
ไข่มีความยาวมากที่สุด ดีกว่า ไข่ตุ๋น แต่ไม่ดีกว่าการเลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป และการ
เลี้ยงด้ว ยไข่ตุ๋นไม่ดีกว่าการเลี้ยงด้ว ยอาหารสาเร็จรูป การเจริญเติบโตด้านน้าหนัก พบว่า
กรรมวิธีที่ 1 มี น้าหนั กเฉลี่ ยมากที่สุด คือ 2.21±0.05 กรั ม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3
อาหารส าเร็ จ รู ป และก็ ก รรมวิ ธี ที่ 2 มี ค วามน้ าหนั ก เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.99±0.02 และ
1.97.±0.01 กรัม ตามล าดับ พบว่า กุ้งก้า มแดงที่เลี้ ยงด้ว ยเต้า หู้ไ ข่ มีน้าหนัก มากที่สุ ด
ดีกว่าไข่ตุ๋นและอาหารสาเร็จรูป แต่การเลี้ยงด้วยอาหารสาเร็จรูป ไม่ดีกว่าไข่ตุ๋น อัตราการ
รอด พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีอัตราการสูงสุด เฉลี่ย คือ 15.00±0.00 รองลงมาคือ กรรมวิธี
ที่ 1 และก็ กรรมวิ ธี ที่ 3 มี อั ต ราการรอดเฉลี่ ย เท่ า กั บ 14.66±0.57 และ 14.33±0.57
ตามลาดับพบว่า กุ้งก้ามแดงที่เลี้ยงด้วยเต้าหู้ไข่ ไข่ตุ๋นและอาหารสาเร็จรูป ไม่ดีกว่ากัน
คาสาคัญ : กุ้งก้ามแดง
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ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมวิตามินซีในระดับต่าง ๆ ต่ออัตราการรอดและอัตราการ
เจริญเติบโต
ของปลาดุกรัสเซียที่เลี้ยงในบ่อซีเมนต์
ผู้วิจัย วิศวะ วงศ์แสง
เจนณรงค์ บุตรมหา
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสราจารย์ทาริกา ผาใต้
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาการเสริ ม วิ ต ามิ น ซี ใ นอาหารในระดั บ ที่ ต่ า งกั น ต่ อ อั ต ราการการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาดุกรัสเซียโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด ทา
การทดลองที่โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาขาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร แบ่งการ
ทดลองเป็น 3 ทรีทเมนท์ ทรีทเมนท์ละ 3 ซ้า โดยปล่อยเลี้ยงด้วยอัตราความหนาแน่น 50
ตัว/บ่อ รวมทั้งหมด 450 ตัว ทรีทเมนท์ที่1อาหารเม็ดอย่างเดียว (ชุดควบคุม) ทรีทเมนท์
ที่ 2 วิตามินซี 1.5g + อาหารเม็ด 1 kg ทรีทเมนท์ที่ 3 วิตามินซี 3 g + อาหารเม็ด 1kg
ในระยะเวลา 2 เดือน จนสิ้นสุด การทดลอง ผลการทดลอง พบว่า การเจริญเติบโตของ
ปลาดุ กมี ค่ า น้าหนั ก เฉลี่ ย สูง สุ ด คื อ ทรีท เมนท์ ที่ 2 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 40.66 กรั ม
รองลงมาคือทรีทเมนท์ที่ 3 และทรีทเมนท์ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 39.53 และ 37.36 ตามลาดับ
เมื่อนามาวิเคราะห์ค่า ทางสถิติพ บว่า ไม่แตกต่ า งกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลของ
อาหารเสริมวิตามินต่อความยาวค่า เฉลี่ยเมื่อสิ้นสุด การทดลองพบว่า ทรีทเมนท์ที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 18.06 รองลงมาคือทรีทเมนท์ที่ 2 และทรีทเมนท์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 17.56
และ 17.38 กรัม ตามล าดับเมื่อนามาวิเคราะห์ค่า ทางสถิติพบว่ า ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
ความเชื่อมั่ น 95% และผลของอาหารเสริมวิต ามินซี ต่ออั ตราการรอดเมื่ อสิ้นสุ ด การ
ทดลองพบว่ทรีทเมนท์ที่ 3 มีอัตราการรอดเฉลี่ยสูงสุดคือ 100% รองลงมาคือทรีทเมนท์
ที่ 1 และทรีตเม้น ท์ที่ 2 มีค่า เท่า กับ 98.66% และ 97.33% ตามล าดั บเมื่อน ามา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อ 95% ผลของอาหารเสริม
วิตามินต่ออัตราการแลกเนื้อเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าทรีทเมนท์ที่ 1 มีอัตราการแลกเนื้อ
เฉลี่ยสูงสุด คือ 3.71 รองลงมาคือทรีทเมนท์ที่ 3 และทรีตเมนท์ที่ 2 มีค่า เท่า กับ 3.45
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และ3.22 ตามล าดับ เมื่ อนามาวิเคราะห์ค่ า ทางสถิติพบว่า ไม่แตกต่า งกับที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95%
คาสาคัญ : ปลาดุกรัสเซีย, ผลการเสริมวิตามินซี
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ชื่อเรื่อง การศึกษาคัภพะและพัฒนาการของลูกปลาคาร์ฟ
ผู้วิจัย อภิวัฒน์ พรหมคนซื่อ
พศธร อุทธวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทรงทรัพย์ อรุณกมล
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องคัภพะวิทยาและพัฒนาการเจริญเติ บโตของของลูกปลาคาร์ฟ ท า
การเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟ อายุ 1 ปี ขนาด 1 ฟุต โดยการฉีดฮอร์โมนกระตุ้ นการผสมพันธุ์ คือ
Suprefact10 mg/ugและ สารเสริ มฤทธ์ Motilium ความเข้ ม ข้ น 10 mg/ug หลั งจากฉี ก
ฮอร์โมนกระตุ้น พบว่า ปลาคาร์ฟออกไข่ที่ 8 ชั่งโมง ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะน ามาศึกษา
การยุบตั วของไข่แดง และศึกษาการพัฒนาของปาก ผลการศึกษาระยะในการฟั กไข่ ปลา
ประมาณ 46 ชั่วโมง 20 นาที ที่อุณหภูมิของน้า 25-27C0 เมื่อลูกปลามีการฟักตัวก็จะเริ่มสุ่ม
ลูกปลาขึ้นมาศึกษาการยุบตัวของไข่แดง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และเก็บภาพบันทึกผล พบว่า
ลูกปลาที่ ฟั กออกมาใหม่ มี ปริ มาตรของไข่ แดง 2,438.45µm3 ไข่ แดงยุ บตั ว อย่า งสมบู รณ์
ประมาณ 104ชั่วโมง หลังจากฟักออกเป็นตัวที่อุณหภูมิน้า 21-27 C°ศึกษาการพัฒนาของปาก
โดยระยะเวลาที่ปากเปิด 62 ชั่วโมง มีขนาดของปากอยู่ที่ 1.2 µm
ศึกษาพัฒนาการของลูกปลาคาร์ฟโดยทาการเก็บข้อมูล ภาพและเก็บไข่โดยการ
สุ่มไข่ในบ่อเพาะฟักไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ตามช่วงเวลาต่อไปนี้ สุ่มตัวอย่างทุก ๆ 10
นาที เป็นเวลา 2 ชั่วโมง สุ่มตัวอย่างทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 12 ชั่วโมง สุ่มตัวอย่างทุก ๆ
1 ชั่วโมง เป็น เวลา 12 ชั่วโมงและสุ่มตัวอย่า งทุก ๆ 3 ชั่วโมง จนกว่าจะเสร็จการทดลอง
และก็จะมีการวัดอุณหภูมิควบคู่ไปกับการทดลองด้วยและทาการสุ่มเก็บตัวอย่า ง ครั้งละ
10 ตัวอย่าง ทุก ๆ 6 ชั่วโมงในฟอร์มาลีน 10% เพื่อเก็บรักษาเป็นตัวอย่างอ้างอิงต่อไป
การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์มากเมื่อมีผู้ที่จะเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟโดยเฉพาะในช่ว ง
อุณหภูมิต่า (ฤดูหนาว) นาข้อมูล ที่ไ ด้ทดลองมาแล้ว ไปปรับใช้กับการเพาะพันธุ์และการ
อนุบาลลูกปลาคาร์ฟให้มีอัตรารอดที่สูง
คาสาคัญ : พัฒนาการลูกปลาคาร์ฟ
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ชือ่ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนียในระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ
ผู้วิจัย วุฒิชัย พรหมสุพรรณ
เจนจิรา แข็งแรง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาประสิทธิภาพการกาจัด แอมโมเนียในระบบบาบั ด น้าเสียทางชีว ภาพ
ของน้าเสียที่เกิด จากการเลี้ยงปลาดุก ทาการทดลองที่โ รงเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาขาการ
ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design : CRD) แบ่งการทดลองออกเป็น 3
ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 3 ซ้าโดยใช้วัสดุตัวกลาง 3 ชนิดที่ต่างกัน ทรีทเมนต์ที่ 1 zeolite
ทรีทเมนต์ที่ 2 ไบโอบอล ใช้ 1 กิโ ลกรัม และทรีทเมนต์ที่ 3 หินภูเขาไฟ ใช้ 1 กิโลกรัม
เพื่อเปรียบเทียบการกาจัดแอมโมเนีย และติดตามประสิทธิภาพการบาบัดน้าทางเคมี ใช้
เวลาทาการทดลองเป็นเวลา 21 วัน ตรวจคุณภาพน้าทุก ๆ 3 วัน ตรวจทั้งหมดจานวน 7
ครั้ง ค่าทีตรวจวัด ได้แก่ แอมโมเนีย พีเอส ดีโอ ไนเตรท
จากการศึกษาประสิทธิภาพการกาจัดแอมโมเนียในระบบบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ
พบว่า ทรีทเมนต์ที่ 3 (หินภูเขาไฟ) ค่าแอมโมเนียลดลงเป็น 0 ใช้เวลา 15 วัน จึงปรับน้า
เข้าสู่สภาวะคงที่ รองลงมาคือ ทรีทเมนต์ที่ 1 (zeolite) ค่า แอมโมเนียลดลงเป็น 0 m/g
ใช้เวลา 18 วัน จึงปรับน้าเข้าสู่สภาวะความคงที่ และลาดับสุดท้ายคือ ทรีทเมนต์ที่ 2 (ไบ
โอบอล) ค่า แอมโมเนียลดลงเป็น 0 m/g ใช้เวลา 18 วัน จึงปรับน้าเข้า สู่สภาวะที่ ทรีท
เมนต์ที่ 3 (หินภูเขาไฟ) ช่วยลดค่า แอมโมเนียได้เร็วที่สุด เพราะหินภูเขาไปมีรูพรุนมากทา
ให้เป็นที่ยึดเกาะของแบคทีเรียและตะกอนต่าง ๆ ได้มาก จึงทาให้น้าเสียเข้าสู่สภาวะความ
คงที่ได้เร็วที่สุด เมือนาผลทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า วัสดุตัวกลาง 3 ชนิด กาจัด
แอมโมเนียได้เท่ากัน จึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
คาสาคัญ : แอมโมเนีย, ประสิทธิภาพการกาจัด, ระบบบาบัดน้าเสีย
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการเลี้ยงปลาดุกลูกผสม (ปลาดุกรัสเซียและปลาดุกอุย) ในบ่อ
ซีเมนต์และบ่อพลาสติก (Polyethylene; PE)
ผู้วิจัย นุชาดา คงสรรพ
วิชุดา รังหอม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรอนงค์ ไชยรา
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตการเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติก
(Polyethylene; PE)โดยวางแผนการทดลองเป็น แบบสุ่มตลอดมี 2 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์
ละ 3 ซ้า ปล่อยปลาที่ระดับความหนาแน่น 50 ตัวต่อบ่อ ให้อาหารเม็ดสาเร็จรูปโปรตีน
30 เปอร์เซ็นต์ จานวน 5 เปอร์เซ็นต์ต่อน้าหนักตัวต่อวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ปลา
ดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบ่อพลาสติก (Polyethylene; PE) มีน้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย38.74±5.27
กรัม มากกว่า ปลาดุก ลูกผสมที่เลี้ย งในบ่อ ซีเมนต์ 20.88±1.10 กรั ม (p<0.05) ในการ
วิเคราะห์ความยาวสุดท้าย อัตราการรอด และอัตราการเปลี่ยนเนื้อเป็นอาหาร หลังสิ้นสุด
การทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้น การเลี้ยงปลา
ดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกดีกว่าปลาดุกลูกผสมที่เลี้ยงในบ่อซี เมนต์ ซึ่งเป็นทางเลือก
ในการเลี้ยงปลาในครัวเรือนได้
คาสาคัญ : ปลาดุกลูกผสม (ปลาดุกรัสเซียxปลาดุกอุย),บ่อพลาสติก
(Polyethylene; PE),บ่อซีเมนต์
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ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยในการเลี้ยงในระบบไบโอฟลอค
ผู้วิจัย ภูพิงค์ คาชมภู
ธนวัฒน์ ขันทีท้าว
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์
สาขาวิชา
การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยในระบบไบโอฟลอค เพื่อ
ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของกุ้งฝอยในระบบไบโอฟลอค ทาการทดลองที่
โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสาขาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครโดย วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design
:CRD ) แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ทรีทเมนต์ ทรีทเมนต์ละ 3 ซ้า แต่ละวิธีใช้กุ้งฝอย 40
ตัว ในการทดลอง รวมทั้งหมด 360 ตัว ทรีทเมนต์ที่ 1 สูตรคอนโทลมีความเข้มข้นของผง
ซีโอไลน์0 มิล ลิกรัม/ลิตรทรีทเมนต์ที่ 2 สูตรไบโอฟลอคมีความเข้มข้นของผงซีโอไลท์ 50
มิลลิกรัม/ลิตร ทรีทเมนต์ที่ 3 สูตรไบโอฟลอคมีความเข้มข้นของผงซีโอไลท์ 100 มิลลิกรัม/
ลิตร ใช้ระยะเวลาในการทดลองเลี้ยง 4 สัปดาห์ เก็บข้อมูล โดยการชั่ง น้าหนักกุ้งฝอยทุก
ตัว ชั่งน้าหนักทุก ๆ 1 สัปดาห์จนสิ้นสุดการทดลอง
ผลการทดลองการศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งฝอยในระบบ
ไบโอฟลอค พบว่า กุ้งฝอยที่เลี้ยงในสูตรต่า ง ๆ มีน้าหนักลดลงและอัดตราการรอดต่า
เนื่องจากมีอากาศหนาวและอุณหภูมิต่า โดยทรีทเมนต์ที่ 1 น้าหนักรวมเริ่มต้นการทดลอง
อยู่ที่ 42.66 กรัม/120ตัว และสิ้นสุด การทดลองน้าหนักรวมอยู่ที่ 4.83 กรัม/16ตัว ส่ว น
ทรีทเมนต์ที่ 2 น้าหนักรวมเริ่มต้นการทดลองอยู่ที่ 42.05 กรัม/120ตัว และสิ้นสุด การ
ทดลองน้าหนักรวมอยู่ที่ 2.65กรัม/10ตัว และทรีทเมนต์ที่ 3 น้าหนักเริ่มต้นการทดลองอยู่
ที่ 43.91 กรัม/120ตัว และสิ้นสุดการทดลองน้าหนักรวมอยู่ที่ 2.26 กรัม/11ตัว ตามลาดับ
ข้อมูลไม่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติไ ด้จึงทาให้ต้องทาการทดลองอีกครั้งและ
อยู่ระหว่างการทดลอง
คาสาคัญ : กุ้งฝอย, การเปรียบเทียบการเจริญเติบโต, ระบบไบโอฟลอค
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ชื่อเรื่อง สภาพเศรษฐกิจและสังคมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ในพื้นที่
อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และอาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ผู้วิจัย ภาวิณี มาตรขาว
ธนวัฒน์ ขันทีท้าว
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมการเลี้ยงปลา
นิล แปลงเพศในกระชัง ในพื้นที่อาเภอพรรณนานิคม จังหวัด สกลนคร และอาเภอนาหว้า
จังหวัด นครพนม โดยการสัมภาษณ์ เกษตรกร จานวน 30 ราย จากผลการศึกษา พบว่า
ในสองพื้นที่ มีการเริ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2550 มีความต่อเนื่องใน
การเลี้ยงปลานิลทุกปี โดยเลี้ยง ในพื้นที่บริเวณลาน้าอูนไหลผ่านมายังหมู่บ้าน บริเวณการ
เลี้ยงมี สภาพการถ่ า ยเทของกระแสน้ าได้ดี มีความลึก ของแหล่งน้า และห่า งไกลจาก
สิ่งรบกวนในชุมชน โดยการเลี้ ยงปลานิลแปลงเพศในกระชังมีการเลี้ยงช่วง ปลายฝนต้น
หนาว ซึ่งบางครั้งต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีประสบการณ์ในการ
เลี้ ย งปลานิ ล เฉลี่ ยอยู่ ที่ 8 ปี โดยมี เ พื่อ นบ้ า นเป็ นผู้ แ นะน า ให้ เ ลี้ ยง ร้ อยละ 46.67
ส่ว นมากเลี้ยงเพื่อสร้า งรายได้ใ ห้กับครอบครัว ร้ อยละ 66.67 มีแนวโน้มในการเลี้ยงต่อ
และมีพื้นที่เท่า เดิม เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สิน โดยมีแหล่งเงินกู้ที่ ธกส. และกองทุนเงิน
ล้าน ร้อยละ 93.33 มีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่ 291,66.66 บาท การเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของสองกลุ่มตัว อย่าง ในเรื่องของรายได้ใ นครัว เรือ น มีระดับนัยสาคัญ 0.05
ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และการเปรียบเทียบความแตกต่างของจานวนหนี้สินของ
สองกลุ่ม ตัว อย่า ง มี ระดับนั ยสาคัญ 0.05 ซึ่ง ไม่มี ความแตกต่ า งกันทางสถิติ อย่ า งมี
นัยสาคัญเหมือนกัน
คาสาคัญ : ปลานิลแปลงเพศ, กระชัง, สภาพเศรษฐกิจและสังคม
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ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดองโดยใช้ความดันที่เหมาะสมในการดอง
โดยใช้ความดันไฮโดรสแตติกแบบความดันสูง
ผู้วิจัย จิตราพร จันทะพรหม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการดองโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติกแบบความ
ดันสูงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ Hydrostatic pressure ต่อการแพร่ของเกลือและ
คุณภาพของไข่เค็ม การลดระยะเวลาในการทาไข่เค็ม และศึกษาการเปรียบเทียบอัตราการ
แพร่ของเกลือเข้าไปในไข่ทั้งที่ใช้ความดันและไม่ใช้ความดัน ผลการศึกษาพบว่า การซึมของ
น้าเกลือที่ใช้ความดันไฮโดรสแตติก 1 บาร์ โดยมีน้าเกลืออิ่มตัวที่ 26.5°salomaeระยะเวลา
1 วัน, 2 วัน , 3 วัน, 4 วัน , 5 วัน พร้อมไข่เค็มชุด ควบคุมน้าเกลือเป็นเวลา 30 วัน ใช้ไ ข่
เป็ด ที่มีความกว้าง44±5 มิล ลิเมตร ยาว 62±5 มิลลิเมตร และหนัก 64±1 กรัม เมื่อ
วิเคราะห์ไ ข่เค็มทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสพบว่า แต่ล ะระดับในการ
ทดลอง การใช้ความดันไฮโดรสแตติก 1 บาร์ ได้ผลเท่ากับการดองความดันบรรยากาศ
30 วัน โดยไข่เค็มที่ได้จากการทดลอง โดยใช้ความดัน 1 บาร์หลังการดองพบว่า ไข่ขาวขุ่น
เหมือนเจล ไข่แดงมีสีส้มแดงและแข็ง มีความมันเยิ้ม จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ของไข่เค็มพบว่า ผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสให้การยอมรับปานกลาง ที่ความดัน 1 บาร์
และเวลาที่ 24 ชั่วโมง
คาสาคัญ : การดอง, ความดันไฮโดรสแตติก
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ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตน้าแตงไทยผงโดยใช้เครื่องระเหยน้าแบบพ่นฝอย
ผู้วิจัย สกุลรัตน์ ผุยนาเพียง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
แตงไทย (Muskmelon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumismelo L. var. conomon
ในปัจจุบัน ผู้บริโ ภคนิยมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้นทาให้ตลาด
อาหารเพื่อสุขภาพโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารคลีน น้าผักและผลไม้ทั้งแบบแยก
กากและไม่แยกกาก แต่อาหารเพื่อสุขภาพเหล่า นี้มักเสื่อมเสียได้ง่า ย เนื่องจา กไม่ผ่า น
กระบวนการแปรรูป หากเกษตรกรทาการขายหรือ การขนส่ง ล่า ช้า ก็ก่อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายแก่เกษตรกรได้ ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกแตงไทย
จานวนมาก แตงไทยที่ปลูกก็มีรสชาติหอม หวาน และยังเป็นแหล่งของสารเบต้าแคโรทีนที่
มีประโยชน์ต่อ ร่า งกาย หากมีการนาน้าแตงไทยมาผ่า นการแปรรูปให้แ ห้งอยู่ใ นรูปผง
แตงไทยสาเร็จรูป จะสะดวกต่อการนาไปใช้และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ก็
จะช่วยเพิ่มมูล ค่า และส่งเสริมการบริโภคน้าผลไม้ที่อุดมไปด้ว ยสารต้านอนุมูลอิสระได้อีก
ด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณของสารช่วยทาแห้ง (มอลโตเดกซ์ตริน) และ
อุณหภู มิล มร้ อนขาออกของการท าแห้ งที่เหมาะสมของผลิต ภัณฑ์ แตงไทยผง โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบรูณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ปัจจัย
ที่ใช้ในการทดลองมี 2 ปัจจัย คือ ปริมาณมอลโตเดกซ์ตริน (DE10) และอุณหภูมิลมร้อน
ขาออก โดยปริมาณมอลโตเดกซ์ตรินที่ทาการศึกษามี 3 ระดับ คือ 15%, 20% และ 25%
และอุณหภูมิลมร้อนขาออกมี 3 ระดับ คือ 80, 100 และ 110 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น
นามาท าการวิเ คราะห์ คุณ ภาพทางกายภาพ เคมี จุ ล ชี ว วิ ทยา และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส พบว่า มี 2 สภาวะที่เหมาะสม คือ การใช้มอลโตเดกซ์ตรินที่ 20% ที่
อุณหภูมิล มร้อนขาออก 110 องศาเซลเซียส ซึ่งให้ค่า การวิเคราะห์ทางด้านกายภาพดังนี้
คื อ ค่ าสี L, a และ b เท่ า กั บ 22.72 ns±0.44, -1.34ns±0.04 และ 4.82 ab±0.32
ตามลาดับ ค่าความสามารถในการละลายเท่ากับ 12.66ab±0.80 วินาที (P<0.05) ให้ค่า
การวิเคราะห์ทางเคมี คือ ความชื้นเท่ากับ 1.55ns±0.53 (p<0.05) และการใช้มอลโตเดกซ์
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ตรินที่ 25% ที่อุณหภูมิลมร้อนขาออก 110 องศาเซลเซียส ซึ่งให้ค่าการวิเคราะห์ทางด้า น
กายภาพดั ง นี้ คื อ ค่ า สี L, a และ b เท่ า กั บ 23.05 ns±0.44, -1.32ns±0.04 และ
4.76ab±0.32 ตามล าดับ ค่า ความสามารถในการละลายเท่า กับ 12.00 b±0.80 วินาที
(P<0.05) ให้ค่าการวิเคราะห์ทางเคมี คือ ความชื้นเท่ากับ 0.46ns±0.53 (P<0.05) ซึ่งทั้ง
2 สภาวะนี้ ได้ใ ห้ผลผลิตแตงไทยผงมากที่และเมื่อนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทั้ง 2 สภาวะนี้ไ ป
ใช้ศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อ โดยได้นาแตงไทยผงไปพัฒนาสูตรเป็นน้า
แตงไทยผงสาเร็จรูปทั้งหมด 6 สูตร และทาการศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
จากข้อมูลทางสถิติพบว่าผลิตภัณฑ์แตงไทยผงสูตร 671 และคะแนนความชอบโดยรวมที่ดี
ที่สุดเท่ากับ 6.37a±0.34 (P<0.05)
คาสาคัญ : น้าแตงไทยผง, กระบวนการผลิต, เครื่องระเหยน้าแบบพ่นฝอย
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ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตเม่าผงโดยใช้เครื่องระเหยน้าแบบพ่นฝอย
ผู้วิจัย นาวา ทีสุกะ
เบญจวรณ แจ่มจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทาเม่าผงโดยใช้เครื่องระเหยแบบ
พ่นฝอยเพื่อหาปริมาณของสารช่วยทาแห้ง (มอลโตเด็กซ์ตริน) และอุณหภูมิลมร้อนขาออก
ของการทาแห้งที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์เม่า ผง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่า ง
สมบรูณ์ (Completely Randomized Design, CRD) ปัจจัยที่ใช้ในการทดลองมี 2 ปัจจัย
คือ ปริมาณมอลโตเด็กซ์ตริน (DE10) และอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า โดยปริมาณมอลโตเด็กซ์
ตรินที่ทาการศึกษามี 3 ระดับ คือ 5%, 10% และ 15% และอุณหภูมิลมร้อนขาเข้ามี 3
ระดับ คือ 160, 180 และ 200 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินมีผลต่อค่าสี
L a b (P < 0.05) แต่ไม่มีผลต่อค่าความสามารถในการละลาย และความชื้น อุณหภูมิ
ลมร้อนขาเข้าไม่มีผลต่อค่าสี L a b ความสามารถในการละลาย และความชื้น โดยการใช้
มอลโตเด็กซ์ตริน 15% และอุณหภูมิลมร้อนขาเข้า 180 องศาเซลเซียส จะให้ผลิตภัณฑ์เม่า
ผงดีที่สุด และมีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยา คือ ค่าสี L, a และ b เท่ากับ
40.34 ±1.62, 55.16±0.69 และ 3.86±0.48 ตามลาดับ (P≥0.05) ค่าความสามารถใน
การละลายเท่ า กั บ 8.33±0.53 วิ น าที (P≥0.05) ค่ า ความชื้ น เท่ า กั บ 1.28±0.24
(P≥0.05) และนาผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้ไปใช้ศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อ โดยได้นา
เม่าผงไปพัฒนาสูตรเป็นน้าเม่า ผงสาเร็จรูปทั้งหมด 6 สูตร และทาการศึกษาคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัส จากข้อมูลทางสถิติพบว่าผลิตภัณฑ์น้าเม่าผงสูตร 1 (299) ที่ผู้บริโภค
ให้ ค ะแนนความชอบโดยรวมและให้ ก ารยอมรั บ มากที่ สุ ด คุ ณ ลั ก ษณะสี เท่ า กั บ
6.50bc±0.24 กลิ่น เท่า กับ 6.40ns±0.24 รสชาติ เท่า กับ 7.70a±0.27 ลักษณะปรากฏ
เท่ากับ 7.13a±0.25 และความชอบโดยรวม 7.70a±0.23
คาสาคัญ : เม่าผง, กระบวนการผลิต, เครื่องระเหยน้าแบบพ่นฝอย
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมผงโดยใช้เครื่องระเหยน้าแบบพ่นฝอย
ผู้วิจัย ยุรดา อึ่งพอง
สิริพร ภาวรรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิ่งกาญจน์ ป้องทอง
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มผงส าเร็ จ รู ป โดย
ทาการศึกษาผลของมอลโตเดกตรินที่เติมในน้านมที่ระดับ 5% 10% และ 15% (w/w)
และอุณหภูมิอากาศร้อนขาเข้า /ออก ที่ 140/90 160/100 และ 180/110 (องศาเซลเซียส)
ที่ใช้ในการระเหยน้าแบบพ่นฝอย ต่อ % yield และคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้านมที่ได้พบว่า
%Yield มีผลต่อมอลโตเดกตริน และอุณหภูมิล มร้อน โดยทาการทดลองทั้งหมด 9 สูตร
จากการทดลองพบว่าสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด คือ ปริมาณมอลโตเดกตรินที่ระดับ
15% ที่อุณหภูมิขาเข้า /ออกที่ระดับ 140/90 องซาเซลเซียส โดยมีความสามารถในการ
ละลายนมผง ความชื้น แตกต่า งกันอย่า งมี นัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) มีค่า เท่า กั บ
8.01a±1.526 1.34b±0.114 ตามล าดั บ มี ค่ า สี ที่ แตกต่ า งกั นอย่ า งมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
(P≤0.05) มีค่าเท่ากับ 89.23a±0.004 -0.17a±0.009 13.32a±0.006 ตามลาดับ ผลการ
ทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ใน 5 สูตรการทดลอง พบว่าสูตรที่ดีที่สุด คือสูตร 4
โดยศึกษาด้า นสี กลิ่น ลักษณะที่ปรากฏ และความชอบโดยรวม ไม่แตกต่า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) จากสูตรมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 6.76ab±0.23 6.10ab±0.27
6.63a±0.23 6.80ab±0.23 ตามล าดับ ส่ว นรสชาติแตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P≤0.05) มีค่าเท่ากับ 6.06b±0.30 ผู้บริโภคสามารถยอมรับได้
คาสาคัญ : นมผง, กระบวนการผลิต, เครื่องระเหยน้าพ่นฝอย
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ชื่อเรื่อง กระบวนฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์ซุปเนื้อบรรจุกระป๋อง
โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อไอน้าแนวนอนแบบนิ่ง
ผู้วิจัย เดือน จิตกาด
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์ซุปเนื้อบรรจุกระป๋อง โดย
ใช้เครื่องฆ่า เชื้อด้ว ยไอน้าแนวนอนแบบนิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการแทรกผ่า นของ
ความร้อนในผลิตภัณฑ์ซุปเนื้อบรรจุกระป๋อง ผลของระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อ (F0) ต่อ
คุณภาพซุปเนื้อบรรจุกระป๋อง และอายุการเก็บรักษาและคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ผลการศึกษาการแทรกผ่านของความร้อนในผลิตภัณฑ์ซุปเนื้อบรรจุกระป๋องขนาด 307x111
โดยควบคุมอุณหภูมิภายในกระป๋องหลังปิด ฝาก่อนฆ่า เชื้อ (Initial Temperature; I.T.) ที่
70 องซาเซลเซียส และอุณหภูมิฆ่า เชื้อที่ 115 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 และ 20
นาทีได้ค่า Lethality เท่ากับ 52.76 และ 149.45 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์มีค่าความสว่า ง
(L*) ลดลง ในขณะที่ค่า สีแดง-เขียว (a) และค่า สีเหลือง-น้าเงิน (b) เพิ่มขึ้นเมื่อระดั บ
ความร้อนในการฆ่า เชื้อเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบทางจุล ชีววิทยาเพื่อตรวจสอบการเสียของ
อาหารกระป๋องโดยการวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) จุลินทรีย์ที่ทน
ความร้อน (Thermophillic anaerobe spoilage) และแบคทีเรียที่อยู่ในกลุ่ม Flat sour ไม่
พบจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม และการทดสอบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสแบบ 9 ระดับ (The
9-point Hedonic Scale) พบว่า ทุกคุณลักษณะมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อ, วิธีการวิเคราะห์การประเมินประสาทสัมผัส

128 |

AbstractBook

ชื่อเรื่อง กระบวนฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์น้าพริกบรรจุกระป๋อง
โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อไอน้าแนวนอนแบบนิ่ง
ผู้วิจัย สุพรรณิกา นนทะศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์น้าพริกบรรจุกระป๋อง โดย
ใช้เครื่องฆ่า เชื้อด้ว ยไอน้าแนวนอนแบบนิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแทรกผ่า นของ
ความร้อนในผลิตภัณฑ์น้าพริกบรรจุกระป๋อง ผลของระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อ (F0)
ต่อคุณภาพน้าพริกบรรจุกระป๋อง และอายุการเก็บรักษาและคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัส ผลการศึกษาการแทรกผ่า นของความร้อนในผลิตภัณฑ์น้าพริกบรรจุกระป๋องขนาด
307x111 โดยควบคุมอุณหภูมิภายในกระป๋องหลังปิดฝาก่อนฆ่าเชื้อ (Initial Temperature;
I.T.) ที่ 60 องซาเซลเซียส และอุณหภูมิฆ่าเชื้อที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 9
และ 18 นาทีไ ด้ค่า Lethality เท่ากับ 51.01 และ 371.79 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์น้าพริก
บรรจุกระป๋องมีค่าความสว่าง (L*) ลดลง ในขณะที่ค่าสีแดง-เขียว (a) และค่า สีเหลืองน้าเงิน (b) เพิ่มขึ้นเมื่อระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา
เพื่อตรวจสอบการเสียของอาหารกระป๋องโดยการวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate
count) จุลินทรีย์ที่ทนความร้อน (Thermophillic anaerobe spoilage) และแบคทีเรียราที่
อยู่ใ นกลุ่ม Flat sour ไม่พบจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม และการทดสอบคุณลักษณะทางประสาท
สัมผัสแบบ 9 ระดับ( The 9-point Hedonic Scale ) พบว่าทุกคุณลักษณะมีคุณภาพไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อ, วิธีการวิเคราะห์การประเมินประสาทสัมผัส
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ชื่อเรื่อง การผลิตน้าปลาด้วยวิธีหมักแบบกล้าเชื้อธรรมชาติ
ผู้วิจัย เทพพิทักษ์ สรรพสาร
อรุณวตรี เสนาคา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการหมักน้าปลาที่ใช้วัตถุดิบจากปลาน้า
จืด ร่ว มกับการใช้หัว เชื้อธรรมชาติจากปลาอินทรีย์เค็มและกะปิ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized design, CRD) มีปัจจัยที่ใ ช้ใ นการทดลอง
ประกอบด้วย สูตรควบคุมได้จากการหมักเกลือสมุทรและปลาซิวแก้ว ร้อยละ 33.33 และ
66.67 ตามลาดับ สูตรที่ 1 ได้จากการหมักเกลือสมุทรร่วมกับปลาซิวแก้วและปลาอินทรีย์
เค็ม ร้อยละ 26.67,66.67 และ 6.66 ตามลาดับ สูตรที่ 2 ได้จากการหมักเกลือสมุทร
ร่วมกับปลาซิวแก้ว และกะปิ ร้อยละ 26.67,66.67 และ 6.66ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์
ปริมาณไอโอดีนในเกลือสมุทร พบว่ามีปริมาณไอโอดีน 6.348 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมปริมาณ
ไนโตรเจนทั้ งหมดจากน้ าปลาที่ มีอ ายุ 6 เดื อ น ของทั้ง 2 สูต รตามล าดั บ มีป ริม าณ
ไนโตรเจน 14.70, 15.96 และ 17.22 กรัมต่อลิตร มีปริมาณโปรตีน ร้อยละ 7.55, 8.33
และ 8.55 ตามลาดับ มีปริมาณอะมิโนไนโตรเจน 5.1,6.0 และ 6.9 กรัมต่อลิตร ค่าความ
เป็นกรด–ด่า ง มีค่า 5.76, 5.62 และ 5.27 ตามล าดับ ปริมาณของแข็งที่ล ะลายน้าได้
ทั้งหมดมีค่า อยู่ที่ 36, 36.2 และ 36.4 °Brix ตามล าดับ ค่าการผ่า ของแสงที่ความยาว
คลื่น 550 นาโนเมตร %T(Transmittance)มีค่าอยู่ที่ ร้อยละ 67.84 64.59และ50.73
ตามลาดับ
คาสาคัญ : การผลิตน้าปลา, วิธีหมักกล้าเชื้อธรรมชาติ
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟักแช่อิ่มอบแห้ง
ผู้วิจัย นิดาวรรณ ภู่พลับ
ประภาพันธ์ ทิพวัง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์แช่อิ่มอบแห้ง โดย
มีการศึกษาดังนี้ คือ ศึกษาการแช่ CaCl2 ศึกษาคุณภาพทางเคมี ทางกายภาพ และทาง
จุลชีว วิทยา โดยนาฟักไปแช่สารละลาย CaCl2 ความเข้มข้น 4ระดับ คือร้อยละ 0, 0.5,
1.5, และ 2.5 และใช้เวลาการแช่สารละลาย 1 ชั่ว โมง พบว่า สารละลาย CaCl2 ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 1.5 มีความเหมาะสมที่สุด โดยให้ค่าสี L a และ b มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยมีค่าสี L a b เท่ากับ 84.74, -0.32 และ 8.58
ตามลาดับ ความแน่นเนื้อ 37000.64 (g.sec)
คาสาคัญ :
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
ผู้วิจัย ทิพววรณ ดีดวงพันธ์
กมลมาตย์ รุ่งโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง โดย
ปัจจัยที่ท าการศึก ษาได้แก่ ศึกษาผลของการใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ในช่ว ง
pretreatment ก่อนการแปรรูปที่ความเข้มข้น 4 ระดับ คือร้อยละ 0, 1, 2 และ 3 โดยแช่
นาน 3 ชั่วโมง พบว่า การใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 2 มีความ
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากให้ค่าความแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p>0.05)
และให้ค่า สี L มากที่สุดเท่ากับ 68.01 ดังนั้นจึงเลือกใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่
ความเข้มข้นร้อยละ 2 ในการศึกษาอัตราการอบแห้งของแคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้งโดยใช้
เครื่องอบแห้งแบบถาด โดยทาการอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
คาสาคัญ :
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ชื่อเรื่อง กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้บรรจุกระป๋อง
โดยใช้เครื่อง ฆ่าเชื้อด้วยไอน้าแนวนอนแบบนิ่ง
ผู้วิจัย วราลักษณ์ แสงอินทร์
นนลยา ยาปัญ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
สาขาวิชา
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บทคัดย่อ
การศึกษากระบวนการฆ่า เชื้อด้วยความร้อนผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้บรรจุกระป๋อง
โดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้าแนวนอนแบบนิ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแทรกผ่านของ
ความร้อนในผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้บรรจุกระป๋อง ผลของระดับความร้อนในการฆ่า เชื้อ
(F0) ต่อคุณภาพแกงหน่อไม้บรรจุกระป๋อง และอายุการเก็ บรักษาและคุณลักษณะทาง
ประสาทสัมผัส ผลการศึกษาการแทรกผ่า นของความร้อนในผลิตภัณฑ์แกงหน่อไม้บรรจุ
กระป๋ อง ขนาด 307×111 โดยควบคุม อุณ หภู มิภ ายในกระป๋ องหลั งปิ ด ฝาก่ อนฆ่า เชื้ อ
( Initial Temperature; I.T. ) ที่ 60 oC และอุณหภูมิฆ่า เชื้อที่ 121 oC เป็นระยะเวลา
15 และ 30 นาทีไ ด้ค่า Lethality เท่ากับ 33.4 และ 37.62 ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์มีค่า
ความสว่าง (L*) ลดลง ในขณะที่ค่าสีแดง-เขียว (a*) และค่าสีเหลือง-น้าเงิน (b*) เพิ่มขึ้น
เมื่อระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อตรวจสอบการ
เสียของอาหารกระป๋อ งโดยการวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมด (Total plate count) จุลินทรีย์
ที่ท นความร้ อ น (Thermophillic anaerobe spoilage) และแบคทีเ รีย ที่ อยู่ ใ นกลุ่ ม Flat
sour ไม่พบจุลิน ทรีย์ ทุกกลุ่ม และการทดสอบคุณ ลักษณะทางประสาทสัม ผัสแบบ 9
ระดับ( The 9-point Hedonic Scale ) พบว่าทุกคุณลักษณะมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : แกงหน่อไม้, ผลของระดับความร้อนในการฆ่าเชื้อ (F0), วิธีการทดสอบ
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
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ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตน้ามันดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไพโรไลซีส
ผู้วิจัย อานัติ ดีนัก
นัทธี ศรีนารัตน์
สุวนัย พลเชียงขวาง
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็น การศึกษาและออกแบบการผลิตไบโอออยล์จากน้ามันพืช ที่ใ ช้แล้ว
โดยผ่า นกระบวนการไพโรไลซีส แบบเร็ว ในชุ ด เตาปฏิ กรณ์ แบบตกอิ สระ การใช้ คลื่ น
ไมโครเวฟจะสร้างความร้อนโดยตรงกับน้ามันพืชใช้ที่มีขั้วทางไฟฟ้าจึงทาความร้อนได้ดีกว่า
การใช้เตาไฟฟ้าและเตาน้ามัน ในการวิจัยนี้ไ ด้ทาการออกแบบเครื่องผลิตน้ามันดีเซลจาก
น้ามันพืชที่ใช้แล้วโดยกระบวนการไมโครเวฟไฟโลไรซีสโดยใช้โปรแกรมออกแบบสาเร็จรูป
ซึ่งเครื่องไมโครเวฟไฟโลไรซีสประกอบด้วยแหล่งกาเนิด คลื่น (Magnetron) 1 ตัว กาลัง
สูงสุดที่ทาได้ 800 Watt ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ น้ามันดีเซล และ Gas ในอนาคตสามารถ
นาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีขึ้นเทียบเท่ากับน้ามันปิโตรเลียมได้
คาสาคัญ : เครื่องผลิตน้ามันดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้ว
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ชื่อเรื่อง เครื่องอบแห้งมันสาปะหลังเส้นโดยใช้รังสีอินฟราเรด
ผู้วิจัย ลัครัฐ กลางนนท์
วิษณุ ยันนี
เสน่ห์ แมดมิ่งเหง้า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาคร อินทะชัย
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
มันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย การเก็บผลผลิตเกษตรกรส่วน
ใหญ่มักนิยมนามันสาปะหลังลดความชื้น โดยนาผลผลิตไปตากแดดซึ่งต้องใช้แสงแดดและ
พื้นที่จานวนมาก จึงได้มี การศึกษาและพัฒนากระบวนการอบแห้งรูปแบบต่ างๆ และใน
การศึ กษาครั้ งนี้ ใ ช้เ ครื่ องอบแห้ง โดยใช้ รั งสี อิน ฟราเรดเป็ นแหล่ งพลั งงานความร้ อ น
งานวิจัยนี้ไ ด้ทาการออกแบบ สร้า งและทดสอบเครื่องอบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรด โดย
ทาการศึกษาในระดับปฏิบัติการ และจึงเลือกปัจจัยที่เหมาะสมไปทดสอบการอบแห้งจริง
กับเครื่องอบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรดในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาใน
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร คื อ ความเร็ ว ของอากาศร้ อ น 0.5 เมตรต่ อ วิ น าที อุ ณ หภู มิ ข อง
หลอดอินฟราเรด 3 ระดับ ได้แก่ 60 70 และ 80 องศาเซลเซียส อัตราการป้อน
10 กิโลกรัมต่อครั้ง
ผลการศึกษา พบว่า เงื่อนไขที่มีอั ตราการอบแห้งสูงที่สุด คือ ที่อุณหภูมิของ
หลอดอินฟราเรด 80 องศาเซลเซียส สามารถอบแห้งได้จริงและนาไปใช้ในชุมชนได้
คาสาคัญ : เครื่องอบแห้งมันสาปะหลังเส้น, รังสีอินฟาเรด

136 |

AbstractBook

ชื่อเรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดประลองในระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า
ผู้วิจัย อนุชา อุ่มจันทร์สา
พงศกร จันทร์อบ
ลิขิต ทองโกฏิ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สาคร อินทะชัย
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้ง นี้เป็น การวิจั ยเชิง ทดลอง โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อ พัฒนาและหา
ประสิทธิภาพชุดประลองในระบบนิว แมติกส์ไ ฟฟ้า ประกอบการสอนวิช านิว เมติกส์และไฮ
ดรอลิกส์ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แผนกเครื่องกล
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชุดประลองให้ตรงตามขอบเขตในการวิจัย ซึ่งมีใบงาน
ให้ทดสอบการประลอง 10 ใบงาน โดยเลือกใช้วัดสุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถจัดหา
ได้ง่ายในประเทศไทยและราคาประหยัด
การทดลองใช้ชุดประลองครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้า นระบบนิว แมติกส์และ
อาจารย์ที่ศึกษา ได้ทาการศึกษาและทดลองโดยใช้ชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า ชุดประลองนิว แมติกส์ไ ฟฟ้า ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ของผู้วิจัย
คาสาคัญ : ชุดประลองนิวแมติกส์ไฟฟ้า, การหาประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
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ชื่อเรื่อง ชุดสาธิตการเรียนการสอนเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
ผู้วิจัย สมเกียรติ ลาละคร
สถาพร โคตรมิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรลักษณ์ พวงใบดี
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
จากงานวิจัยเรื่องชุด สาธิตการเรียนการสอนเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุด สาธิตการเรียนการสอนเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
และเพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด สาธิ ต การเรี ย นการสอนเครื่ อ งยนต์ เ ล็ ก และ
จักรยานยนต์ ผลปรากฏว่าได้ชุดสาธิตการเรียนการสอนเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด สาธิ ต การเรี ย นการสอนเครื่ อ งยนต์ เ ล็ ก และ
จักรยานยนต์โดยผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าด้านระดับความรู้ความเข้าใจชุดสาธิตการเรียนการ
สอนเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด 4.42 อยู่ในระดับดี และ
ประสิทธิภาพด้านการใช้งานชุดสาธิตการเรียนการสอนเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์
ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมด 4.28 อยู่ใ นระดับดี ดังนั้นชุดสาธิตการเรียนการสอนเครื่องยนต์
เล็ก และจั กรยานยนต์ที่ ส ร้ า งขึ้ นจึ งเหมาะสาหรับ เป็ นสื่ อการเรีย นการสอนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างดี
คาสาคัญ : ชุดสาธิตการเรียนการสอน, เครื่องยนต์เล็ก, จักรยานยนต์
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ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดเมล็ดข้าวโพด
ผู้วิจัย วลัยพร สิงคามา
บรรพต ศรีหงษ์ทอง
ธัญญเรศ ไชยมงคล
ธีรภัทร แสนสาโรง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
โครงการพิ เ ศษเรื่ อ ง การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งบดเมล็ ด ข้ า วโพด มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อ ออกแบบและพัฒ นาหาคุณภาพและหาประสิท ธิภ าพเครื่ องบดเมล็ ด
ข้าวโพดที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
วิธีการดาเนินงาน คณะผู้จัดทาโครงการพิเศษได้ศึกษารายละเอียดของเครื่องบด
เมล็ด ข้า วโพดแบบที่มีอยู่แล้ว เพื่อนาข้อมูล ไปทาการออกแบบและพัฒนาเครื่องบดเมล็ด
ข้าวโพดใหม่ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วนาแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของเครื่องบดเมล็ดข้าวโพด คณะผู้จัดทาโครงการพิเศษซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพเครื่องบดเมล็ดข้าวโพดจานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในด้ า นเครื่ อ งจั ก รกล 3 ท่ า น และกลุ่ ม เกษตรกร 2 ท่ า น และท าการทดลองหา
ประสิทธิภาพของเครื่องบดเมล็ดข้าวโพดที่พัฒนาขึ้น จานวน 5 ครั้ง แล้วนาข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์หาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
ผลที่ไ ด้ พบว่า การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดเมล็ด ข้าวโพดมีคุณภาพอยู่ใ น
เกณฑ์ดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เมื่อพิจารณาในแต่ล ะด้า นพบว่า ด้า นคุณสมบัติ
ของเครื่องบดเมล็ดข้าวโพด มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านผลที่ได้จาก
เครื่องบดเมล็ด ข้า วโพดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ซึ่งอยู่ใ นเกณฑ์ดีมาก ด้านความเหมาะสม
ในการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุการสร้า งเครื่องบดเมล็ด ข้าวโพดมีค่า เฉลี่ยเท่า กับ
4.66 ซึ่งอยู่ใ นเกณฑ์ดีมาก ด้า นคู่มือการใช้ งานของเครื่องบดเมล็ด ข้า วโพดมีค่ า เฉลี่ ย
เท่ า กั บ 4.65 ซึ่ง อยู่ใ นเกณฑ์ดี ม าก ส่ว นประสิท ธิภ าพของเครื่อ งบดเมล็ ด ข้า วโพดที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 97.13 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : เครื่องบดเมล็ดข้าวโพด, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ
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ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าว
ผู้วิจัย นิสาชล ภูลินนาค
จิรายุทธ ตุพิลา
ศุภวิชญ์ วัจรินทร์
ณัฐทิดา พรมสา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สมภาร ดอนจันดา
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิตนี้ เป็นโครงการพิเศษเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนา เพื่อหาคุณภาพและหาประสิ ทธิภาพเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวที่
สร้างขึ้น
วิธีด าเนิน โครงการพิเศษ คณะผู้จัด ทาโครงการพิเศษได้ ศึกษารายละเอียดที่
เกี่ยวกับเครื่องย่อยเปลือกมะพร้า วแบบเดิมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวใหม่ หลังจากนั้นจึงทาการสร้า งเครื่องย่อย
เปลือกมะพร้าวตามแบบที่พัฒนาขึ้น เมื่อได้เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวที่สมบูรณ์แล้ว จึงนา
เครื่องย่อยเปลือกมะพร้า วไปทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่า น ทาการประเมินเครื่องที่สร้า งขึ้น และทาการทดลองย่อยเปลือกมะพร้า ว
จานวน 5 ครั้งๆ ละ 1 กิโลกรัม ในแต่ละครั้งทาการจับเวลาพร้อมกับนาเปลือกมะพร้าวที่
ได้จากการย่อยมาชั่งน้าหนัก จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เครื่องย่อยเปลือกมะพร้า วที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.67 คือ ด้านการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่า กับ 4.75 รองลงมาคือ ด้านลักษณะการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.66 และด้านการบารุงรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.60 ตามล าดับ และมีประสิทธิภาพใน
การย่อยเปลือกมะพร้าวคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการย่อย
เปลือกมะพร้าว
คาสาคัญ : เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าว, คุณภาพ, ประสิทธิภาพ
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ชือ่ เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องย่อยกระดาษ
ผู้วิจัย ณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
สุรเดช พิระศักดิ์
ศิริรัตน์ พรมจินดา
สิริกาญจน์ กระโจมค้า
ธวัชชัย แสนจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ไวรุจน์ อิ่มโพ
สาขาวิชา
เครื่องกลและอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
บทคัดย่อ
โครงการพิเศษ เรื่องการออกแบบและสร้า งเครื่องย่อยกระดาษมีวัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่อง เพื่อหาคุณภาพและหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยกระดาษ
ที่สร้างขึ้น
ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารด าเนิ น โครงการพิ เ ศษ คื อ คณะผู้ จั ด ท าโครงการพิ เ ศษศึ ก ษา
รายละเอียดและทฤษฎีต่า งๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูล ไปทาการออกแบบและสร้า งเครื่อง
ย่อยกระดาษ คณะผู้จัด ท าโครงการพิเศษทาการสร้า งเครื่อ งย่อยกระดาษตามแบบที่
กาหนด หลังจากนั้ นจึง นาเครื่อ งย่อ ยกระดาษไปทาการประเมินโดยผู้ ที่มีค วามรู้และ
ประสบการณ์ทางด้า นเครื่องจั กรกลจานวน 5 ท่า น และทาการทดลองย่ อยกระดาษ
จานวน 10 ครั้งพร้อมกับการจับเวลา นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาทาการวิเคราะห์
หาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
ผลการประเมินและการทดลองปรากฏว่า เครื่องย่อยกระดาษที่ออกแบบและ
สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อพิจารณารายด้า นพบว่า
ด้านคุณสมบัติของเครื่องย่อยกระดาษและด้า นผลที่ได้จากเครื่องย่อยกระดาษ มีค่าเฉลี่ย
มากสุด 4.67 รองลงมาได้แก่ด้า นการออกแบบการสร้างและการเลือกใช้วัสดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่า กับ 4.50 และด้า นคู่มือการใช้งานมีค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.40 ส่ว นประสิทธิ ภาพของ
เครื่องย่อยกระดาษที่ออกแบบและสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : คุณภาพเครื่องย่อยกระดาษ,ประสิทธิภาพเครื่องย่อยระดาษ
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ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด จากใบเครือหมาน้อย
ใบย่านาง และใบขมิ้นเครือ เพื่อใช้บาบัดโรคเบาหวาน
ผู้วิจัย นนธวัฒน์ พ่อเสือรหัส
วิลัยลักษณ์ ยะปัญญารหัส
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิยม ชลิตะนาวิน
สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโ คซิเดสของสารสกัด จากใบเครือหมาน้อย
ใบย่า นางและใบขมิ้นเครือ เพื่อใช้บาบัดโรคเบาหวาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น แนวทางใน
การนาสมุนไพรพื้นบ้า นมาใช้บาบัด ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีวิธีการสกัด 2 วิธี คือการ
สกัด แบบต่อเนื่องใช้พืช แห้ง 100 กรัม และการสกัด แบบมาเซอร์เรชั่นใช้พืช แห้ง 1,000
กรัม นามาสกัดด้วยตัวทาละลาย 4 ชนิด คือ Hexane, Ethyl acetate, Ethanol และน้า
ตามลาดับ เมื่อได้สารสกัดหยาบน ามาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูซิเดสพบว่า
สารสกัดหยาบของขมิ้นเครือในตัว ทาละลายเอทานอลและขมิ้ นเครือในตัว ทาละลายน้า
ด้ว ยการสกั ด แบบต่อเนื่องแสดงฤทธิ์ยับ ยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโ คซิเดสสูงสุด ที่ 85.85 ,
76.48 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ โดยมีความเข้มข้นในการยับยั้งเอนไซม์ที่ร้อยละ 50 ปริมาณ
เท่า กับ 1.0438 และ 1.0631 มิล ลิกรัมต่อมิล ลิลิตร แล้ว นาสารสกัด หยาบส่ว นที่มีฤทธิ์
ยับ ยั้ ง เอนไซม์ แอลฟากลู โ คซิ เดสดี ที่ สุ ด มาแยกองค์ ประกอบทางเคมี ด้ ว ย Column
Chromatography และ PTLC ตรวจสอบความบริสุทธิ์ด้ว ย TLC จะได้สารบริสุทธิ์ 6
ชนิด นามาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ แอลฟากลูโคซิเดสอีกครั้ง พบว่า มีสารบริสุทธิ์เพียง
2 ชนิด ที่ สามารถยับ ยั้งเอนไซม์ แอลฟากลูโ คซิเดสได้ เมื่อศึ กษาทดสอบสารส าคัญใน
ธรรมชาติพบว่า เป็นกลุ่มสารจาพวกฟวาโวนอยด์ และจึงทาการศึกษาโครงสร้างของสาร
บริสุทธิ์ด้วยเทคนิค UV-VIS และ FT-IR พบว่า
ชนิดที่ 1 สาร KE3 มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้าตาลอ่อน หนัก 0.3625 กรัม
มีค่า ร้ อยละการสกัด เท่า กับ 0.3625 จากข้อมูล UV Spectrum มีค่ า การดูด กลื นแสง
สูงสุ ด nm IR Spectrum พบหมู่ ฟังก์ ชัน (C-H) ของ CH,CH2,CH3, (N-H) ของ NH2,
(C-O) ของ 1๐ , 3๐ alcohol
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ชนิด ที่ 2สาร KW3 มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้าตาลเข้ม หนัก 0.5210 กรัม
มีค่าร้อยละการสกัดเท่ากับ 0.5210 จากข้อมูล UV Spectrum มีค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด
nm IR Spectrum พบหมู่ฟังก์ชัน (C-H) ของ CH,CH2,CH3, (C-H OOP bending) ของ
alkene หมู่แทนที่ 1 หมู่ , RCH=CH2, (C-H OOP bending) ของ alkene หมู่แทนที่ 2
หมู่ , R2C=CH2
คาสาคัญ : สารสกัดจากใบเครือหมาน้อยใบย่านาง, ใบขมิ้นเครือ
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ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะคอปเปอร์ (II) ไอออน
กับลิแกนด์ 3, 5-ไดไนโตรเบนโซอิก
ผู้วิจัย ณัฏฐณิชา เชื้อคาฮด
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรุณฉาย อุนาศรี
สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะคอปเปอร์( II) ไอออน กับลิ
แกนท์ 3, 5 ไดไนโตรเบนโซอิก โดยทาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้อง เมื่อสังเคราะห์สารประกอบ
โคออร์ ดิเนชัน ของโลหะคอปเปอร์( II) กับลิแกนด์ 3, 5-ไดไนโตรเบนโซอิ กได้แล้ ว นามา
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบที่สังเคราะห์ไ ด้
พบว่ า สารประกอบมี สี ฟ้ า จุ ด หลอมเหลว 298 องศาเซลเซี ยส ละลายได้ ใ นน้ า
ตรวจสอบสมบัติทางเคมีด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ สามารถดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร
คาสาคัญ : การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชัน, โลหะคอปเปอร์
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ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะโคบอลต์(II)
ไอออน นิกเกิล (II) ไอออน และโครเมียม(III) ไอออน กับลิแกนด์ 5-choloro-2(phenylazo)pyridine
ผู้วิจัย ปวีณา การชาคา
พนิดา ชุมคา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรุณฉาย อุนาศรี
สาขาวิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะโคบอลต์ (II) ไอออน นิกเกิล (II)
ไอออน และโครเมียม (III) ไอออน กับลิแกนด์ 5-choloro-2-(phenylazo) pyridine ต้อง
สัง เคราะห์ไ นโตรโซเบนซี นเพื่ อเป็น สารตั้ง ต้ นในการสั งเคราะห์ ลิ แกนด์ 5-chloro-2(phenylazo) pyridine เมื่อได้ไ นโตรโซเบนซีน ที่บริสุ ทธิ์แล้ว นาไปตรวจสอบสมบัติทาง
กายภาพ ได้แก่ รูปร่า งผลึก จุด หลอมเหลว และตรวจสอบสมบัติทางเคมีด้ว ยเครื่อง
ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ เครื่องฟูริเออร์ทรานสฟอร์ม อินฟราเรดสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ พบว่า ไนโตรโซเบนซีนเป็นของแข็งสีเขียวดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 750
nm จุด หลอมเหลว 62.8-67.2 oC โดยมีห มู่ฟังก์ชัน ปรากฏที่เลขคลื่ น 1485.24 cm-1
2335 cm-1 1570 cm-1 1392.65 cm-1และ 690.54 cm-1 หลังจากนั้นนาไนโตรโซเบนซีนไป
สั งเคราะห์ ลิ แกนด์ 5-chloro-2- (phenylazo) pyridine แล้ วน าลิ แกนด์ 5-chloro-2(phenylazo) pyridine ไปสั งเคราะห์ส ารประกอบโคออร์ดิ เ นชั น ของโลหะโคบอลต์ (II)
ไอออน นิกเกิล (II) ไอออน และโครเมียม (III) ไอออน
คาสาคัญ : การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะโคบอลต์
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ชื่อเรื่อง การศึกษาปริมาณไฟฟ้าของอุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกด้วยระบบการสั่น
ผู้วิจัย อรรถพล พังแสงสุ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร
สาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
อุปกรณ์พิโ ซอิเล็กทริก สามารถผันพลังงานกลเป็น พลังงานไฟฟ้าได้ ในงานวิจัยนี้
ได้ประดิษฐ์ชุด ทดสอบอุปกรณ์พิโซอิเล็กทริก ด้ว ยระบบการสั่น จากระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
จากผลการทดลองพบว่า การผลิตไฟฟ้าของอุปกรณ์พิโ ซอิเล็กทริก ด้วยระบบการสั่น เมื่อ
วัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า ได้ค่าความต่างศักย์ไ ฟฟ้า 2.46 โวลต์ กาลังไฟฟ้า
0.97 ไมโครวัต ต์ ซึ่งทาไห้หลอด LED สว่า งได้ เป็นการแสดงให้เ ห็นได้ว่า สามารถน า
อุปกรณ์พิโซอิเล็กทริกไปประยุกต์ใช้งานกับระบบการสั่นประเภทต่าง ๆ ได้
คาสาคัญ : วัสดุพิโซอิเล็กทริก, วงจรเก็บเกี่ยวพลังงานจากวัสดุพิโซอิเล็กทริก
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ชื่อเรื่อง การศึกษาความเย็นของออกไซด์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์
ผู้วิจัย อัจฉราภรณ์ สังข์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
นายสุภศิษฎ์ แพงสอน
สาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเย็นของออกไซด์เทอร์ โมอิเล็กทริกเซลล์
โดยวัสดุ เทอร์โ มอิ เล็ก ทริ ก Ca0.97Bi0.0 3 MnO3 และ Ca3 Co4 O9 เติม Ag 10 Wt%
สังเคราะห์ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ซึ่งวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Ca0.97Bi0.03MnO3
จะมีโ ครงสร้า งผลึ กเป็ นแบบออร์โ ทรอมบิก ส่ว น Ca3 Co4 O9 เติ ม Ag 10 Wt% จะมี
โครงสร้างเป็ นแบบ โมโนคลินิค ในการวัด ค่าสัมประสิทธิ์ซีเบกเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นก็จะ
ทาให้ค่า สัมประสิทธ์ซีเบกมีค่า เพิ่มขึ้นและ ค่า สภาพต้า นไฟฟ้า เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นค่า
สภาพต้านไฟฟ้าก็จะลดลง ในส่ว นสภาพนาความร้อนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ก็จะทาให้ค่า
สภาพนาความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ประสิทธิภาพของวัสดุที่พิจารณาจากค่าไดเมนชั่นเลสฟิก
เกอร์ออฟเมอร์ริท พบว่าจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในส่วนของปรากฏการณ์ เพล
เทียร์ และประสิทธิภาพการทาความเย็น พบว่า ปรากฏการณ์เพลเทียร์เมื่อให้ กระแส
ไฟฟ้าที่ 20-120 มิลลิแอมแปร์ และมีค่าสัมประสิทธิสมถรรนะสูงสุดที่ 0.00049 ซึ่งทาให้
อุณหภูมิลดลงจาก 296.05 เป็น 295.5 เคลวิน
คาสาคัญ : สัมประสิทธ์ซีเบก, สัมประสิทธิ์สมรรถนะ, ปรากฏการณ์เพลเทียร์
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ชื่อเรื่อง การศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของเทอร์โมอิเล็กทริกฟิล์มบาง q Zn0.98Al0.02O
เตรียมด้วยระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริงแบบดีซี
ผู้วิจัย วลัยลักษณ์ สาขามุละ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
อาจารย์อาธรณ์ วรอัด
สาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทคัดย่อ
ทาการเตรียมฟิล์มบาง Zn0.98Al0.02O ด้ว ยระบบแมกนีตรอนปั สเตอริ่งแบบดีซี
จากวัสดุเป้า ที่สังเคราะห์จากผง ZnO เจือด้ว ย Al2O3 ในปริมาณ 2% ด้ว ยวิธีปฏิกิริยา
สถานะของแข็งเพื่อศึกษาในส่ว นโครงสร้างทางจุล ภาคของฟิล์มบาง โดยเป้า สปัตเตอริง
เตรียมด้วยวิธีการอัดผง Zn0.98Al0.02O ลงในหลุมทองแดงขนานเส้นผ่านศูนย์กลาง 60.00
mm ความหนา 3.00 mm ด้ว ยเครื่องอัด สารไฮดรอลิค ที่ความดัน 780 MPa ทาการ
ทดลองพอกพู น ฟิ ล์ ม บางบนฐานรองแก้ ว ขนาด 25.0x25.0 mm2 ด้ ว ยระบบแมก
นิตรอนสปัตเตอริงแบบดีซีภายใต้บรรยากาศอาร์กอนที่ ความดันการทางานรวม 40.00 mT
โดยให้ ฐานรองเซรามิกอยู่ ห่า งจากเป้า สปัตเตอริง 5.0 cm และไม่ มีการให้ความร้อ น
กระแสไฟฟ้า และศักย์ ไ ฟฟ้า ที่ ขั้ว แคโทดในช่ ว งสปัต เตอริง เป็น 60 mA และ 3805 V
ตามล าดับ เวลาที่ใ ช้ใ นการพอกพูน 30 min จากนั้นนาฟิล์มที่เตรียมได้มาอบที่อุณหภูมิ
373 K, 473 K ,573 K, 673 K และ 773 K เป็นเวลา 1 hr ในบรรยากาศ ทาการศึกษา
โครงสร้า งผลึกของฟิ ล์มบางที่พอกพูนและผ่ า นการอบแล้ว จากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
(XRD) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงธาตุ ด้ว ยเครื่องวิเคราะห์แบบกระจายพลังงาน (EDS)
พื้นผิวและความหนาของชั้นฟิล์มประมาณได้จากภาพถ่ายด้วยกล้องจุล ทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (SEM) ผลการศึก ษาพบว่า ฟิล์ มบางที่พ อกพู นแล้ ว มี โ ครงสร้า งผสม
ระหว่า งเฟส ZnO และ Al2O3 องค์ประกอบเชิงธาตุ Zn : Al : O เป็น 48.80% : 3.36%
: 24.85% และอื่นๆ 22.99% ลักษณะพื้นผิวไม่เรียบประกอบด้วยขนาดของเกรนประมาณ
50 nm ถึง 100 nm ภาพภาคตัด ขวางจาก SEM ได้ความหนาของฟิล์มที่ พอกพูนแล้ ว
ประมาณ 198 nm ฟิล์มบางที่ผ่านการอบแล้วทาให้เกิดเฟส Zn-Al-O เพิ่มสูงขึ้นและสูงสุด
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ที่อุณหภูมิ 673 K และหลอมละลายที่ อุณหภูมิ 773 K ยืนยันด้ว ยผลการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์
คาสาคัญ : โครงสร้างทางจุลภาค, เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง Zn-Al-O ,
ระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบดีซี
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ผู้วิจัย กุลประภา บุญเกิด
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนมัล ติมีเดีย เรื่อง คอมพิว เตอร์เบื้องต้น
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่ อ หา
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอนมัล ติมีเดีย เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามเกณฑ์ดัช นีประสิทธิผล ตั้งแต่ร้อยละ 50
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่า งก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนมัล ติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน
ด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนมัล ติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้ องต้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ประกอบด้ ว ย 1) บทเรีย นคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน
มัล ติมีเดีย เรื่ อง คอมพิว เตอร์เบื้องต้น 2) แผนการจัด การเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้น จานวน 15 ข้อ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิ ทธิภ าพของบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอนมัล ติมีเดี ยที่ ผู้ วิจัยค้ นคว้ า
ศึกษาพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 85.25/86 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2) ค่า ดัช นีประสิทธิผล เท่ากับ 70.90 แสดงว่าบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
มัลติมีเดียช่วยทาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.90
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิว เตอร์
ช่วยสอนมัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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4) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ผลการศึกษาค้นคว้า ครั้งนี้ชี้ใ ห้เห็นว่า บทเรียนคอมพิ ว เตอร์ช่ว ยสอนมัล ติมีเดีย
เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้ น
สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ได้
คาสาคัญ : การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ดว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดียเรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5
ผู้วิจัย ทสวัตร กาโยดม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด การเรียนรู้ด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
มัล ติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5 เป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผู้เรี ยนได้เกิดความ
สนุกสนานเร้า ใจและมีความทรงจาที่ดี ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาการพั ฒนาประสิท ธิภาพการจั ด การเรี ยนรู้ด้ว ยบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน
มัล ติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 หาดัช นีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน
มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 และศึกษาความพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนมัล ติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft
Word 2010 ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีก ารเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมนักเรียนทั้งหมด 25 คน เครื่องมือที่ใ ช้
ในการศึกษาค้นคว้า ในครั้งนี้มี่ 5 ชนิด ได้แ ก่ บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอนมัล ติมีเดี ย
เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายรายข้อ (P)
ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.80 ค่า อานาจจาแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.45 ถึง 0.80 และค่า ความ
เชื่ อ มั่ น ทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.90 แบบประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ โปรแกรม
Microsoft Word 2010 และแบบวั ด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที่ มี ต่ อการเรีย นด้ ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมั ลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ซึ่งเป็ น
แบบทดสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกราย
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ข้อ (𝑟𝑥𝑦 ) ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.75 ค่าความเชื่อมั่น (∝) เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการ
ประเมินความเหมาะสม อยู่ในเกณฑ์มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน
มัล ติ มีเ ดีย เรื่อ ง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที 5 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้พบว่าประสิทธิภาพของบทเรีย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย มีค่าเท่ากับ 75.25/83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75
3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอนมัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรม
Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้พ บว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนด้ วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ช่ วยสอนมั ลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม
Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 มีพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน เท่ากับ 4.51 ซึ่งหมายถึ ง
ทักษะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ระดับมากขึ้นไป
5. นัก เรี ยนมีค วามพึง พอใจต่อ การเรี ยนด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ว ยสอน
มัล ติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากขึ้นไป
โดยสรุป การพัฒนาประสิทธิภาพการจัด การเรียนรู้ด้ว ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5
ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพปละประสิทธิผลเหมาะสม มารถนาไปใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาได้
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 5
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย คุณากร พังน้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) พัฒนาชุด กิจกรรมการเรียนการสอน ตาม
แนวคิด การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความรู้พื้นฐานด้า นเทคโนโลยีสาระสนเทศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัช นีประสิทธิผลของบทเรียนชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความรู้พื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด กิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
การวิจั ยครั้งนี้ทดลองโดยวิธี การสุ่ มแบบแบ่ งกลุ่ม (cluster Random Sampling)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนเขื่อนน้าพุง สังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 30 คน (1 ห้องเรียน) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจั ยประกอบด้ วย 1) ชุดกิ จกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่องความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)
แบบวัด ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อชุ ด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน ค่ า สถิติ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) และร้อยละ (Percentage)
ผลวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.67/83.33 2) ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นเท่ากับ 50 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้ว ย
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความรู้ พื้นฐานด้า น
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เทคโนโลยีสาระสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่า งมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน, การเรียนรู้แบบร่วมมือ
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
โดยใช้กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัย เตชสิทธิ์ ไชยงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์โดยใช้กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ และนอกจากนั้นเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาแผน
จัดการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิว เตอร์ โดยใช้กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
และ เพื่อ ศึก ษาความพึ งพอใจของนั กเรีย นต่ อการเรีย นด้ ว ยแผนจั ด การเรีย นรู้ เรื่อ ง
องค์ประกอบของคอมพิว เตอร์ โดยใช้กิจกรรมเสริมการจัด การเรียนรู้จากกลุ่มตัวอย่า งที่
เป็ นนั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรีย นปลาปากราษฎร์บ ารุ ง ที่ เ รีย นรายวิ ช า
คอมพิว เตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใ ช้ในการวิจัย
ได้แก่ แผนจัด การเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบของคอมพิว เตอร์ แบบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน แล้ว นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผน
จัดการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ โดย ใช้กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนการสอน อย่า งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
โดย ใช้กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู,้ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
โดยใช้กิจกรรมเสริมการจัดการเรียนรู้
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้หลักการจัดการเรียน การสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย นริศา วงษ์ละคร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้า งบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน
โดยใช้หลักการจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
คอมพิว เตอร์ กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรั บนัก เรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และนอกจากนั้นยังวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนและศึกษา
ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ บทเรี ย นดั ง กล่ า วจากกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 “รัฐประชานุเคราะห์” ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบ แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด ความพึงพอใจของนั กเรียน แล้ว นาข้อมูล ที่ไ ด้ม า
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย พบว่า
1. บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 89.89/80.01 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง ความรู้เบื้อ งต้นเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 54.18 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 50
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3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มี 7 รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด มี 8 รายการที่ นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก
คาสาคัญ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
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ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย ชลทิชา วงศ์ปัดชา
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยเลือก
ที่จ ะพั ฒ นาด้ า นการอ่ า นภาษาอั ง กฤษไม่ อ อกของเด็ ก นัก เรีย นชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 5
โรงเรี ย นอนุ บ าลเซกา อ าเภอเซกา จั ง หวั ด บึ ง กาฬ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเขต 1 และเพื่อเป็นการเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษก่อน
เรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนรู้หลังได้รับการการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สามารถอ่า น
ภาษาอังกฤษออกและเขียนได้เพราะการอ่านภาษาอังกฤษในอนาคตเป็นการสื่อสารที่สาคัญ
มากในการใช้ชีวิตประจาวัน ถ้านักเรียน อ่านภาษาอังกฤษคล่องได้ทุกคา จะทาให้นักเรียน
มีค วามสนใจรั ก ในการอ่า นมากขึ้ น และเขีย นได้ดี ขึ้ น และเห็น ว่ า การอ่ า นเป็ นเรื่ อ งที่
สนุกสนานเพราะสามารถที่จะได้รู้ใ นสิ่งที่เราอยากรู้และเป็นการเปิด โลกทัศน์ใ ห้กว้างขึ้น
ถ้า ฝึ กอ่ า นบ่อ ยๆจะหมั่น ฝึก เขีย นบ่ อย ๆ ก็ จะท าให้ มีนิ สัยรั กการอ่า นการเปล่ งเสีย ง
สาเนียงได้คล่องขึ้น มีความภาคภูมิใ จที่ตนเองสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ และที่สาคัญ
จะเป็นคนกล้า พูดกล้าแสดงออก กล้าอ่า นภาษาอังกฤษอย่างชัดถ้อยชัด คาโดยที่ไม่กลัวว่า
จะอ่านผิดอีกต่อไป
ผลของการวิจัย พบว่า สาเหตุของการขาดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่ได้ทาการศึกษา ได้แก่ ด้านตัวเด็ก ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านครู
1. ปัญหาด้านตัวนักเรียน
1.1 ปัญหาด้านการอ่านของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีปัญหาในการ
อ่านดังต่อไปนี้ 1) เด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนและขาดการหาความรู้เพิ่มเติม 2) เด็กนักเรียน
ขาดแรงจูง ใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 3) ผู้ปกครองไม่มีเวลามาคอยตักเตือนและให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 4) ครูผู้สอนลงโทษเด็กนักเรียนโดยไม่กล่าวตักเตือนก่อนทา
ให้เด็กนักเรียนกลัว
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ภายหลังจากการได้ศึกษาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้วมีพฤติกรรม
ในการเรียนภาษาอังกฤษการและอ่า นภาษาอังกฤษดีขึ้น มีความสนใจรวมทั้งตั้งใจเรียน
เวลาครูสอนมากขึ้น และเด็กนัก เรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 5 ยังมีก ารพัฒ นาการอ่า น
ภาษาอังกฤษดีขึ้นกว่าเดิม
คาสาคัญ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน, การอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ร ว ม บ ท คั ด ย่ อ ง า น วิ จั ย นั ก ศึ ก ษ า | 163

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย จิระวิทย์ อาภาวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจั ยในครั้ง นี้ มีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อ พั ฒนาบทเรียนคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปีก ารศึ กษา 2559 ซึ่ งได้ มาจากการสุ่ มแบบแบ่ งกลุ่ ม (Cluster
Random Sampling) รวมนักเรียนทั้งหมด 25 คน เครื่องมือที่ใช้ใ นการวิจัยประกอบด้ว ย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี อ่
การเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่ว ยสอน สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test Dependent Samples)
ผลการวิจั ย พบว่า การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน เรื่ องเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (= 4.47) โดยมีคุณภาพด้านเนื้อหา (= 4.45)
ด้านกราฟิกและการออกแบบ (= 4.53) ด้านเทคนิค (= 4.40) และมีประสิทธิภาพ E1/E2 =
82.50/90.13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
คาสาคัญ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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ชื่อ เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย
ประสิทธิ์ คาจวง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มี วัต ถุ ประสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่อ พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft Power
Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ว ยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ดัช นีประสิทธิผลตั้งแต่ ร้อยละ 50 3) เพื่อ เปรียบเทีย บ
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของนั กเรี ยน ระหว่ า งก่อ นเรี ยนและหลั งเรี ยนด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft Power
Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี 4) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft Power
Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัว อย่า งที่ใช้เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้า น
บัว(สระพังวิทยา) สังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จานวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) รวมนักเรียน 25 คน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย ประกอบด้ว ย 1)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft
Power Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับ
นักเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาปี ที่ 6 2) แผนการจัด การเรี ยนรู้ 3) แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการสร้างงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน
ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
สร้างงานนาเสนอโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft Power Point 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 82.60/86.80
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2) ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สาหรั บนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า ดัช นี
ประสิทธิผลเท่า กับ 80.43 ซึ่งผ่า นเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 50 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนด้ว ยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้า งงานนาเสนอโดย
ใช้โ ปรแกรม Microsoft Power Point 2010 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า ก่อนเรียนอย่า งมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การสร้า งงานนาเสนอโดยใช้โ ปรแกรม Microsoft Power Point 2010 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด
คาสาคัญ : การสร้างงานนาเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ E-book โดยใช้โปรแกรม Flip Album
Vista Pro 7.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการเรียน ตามหลักทฤษฎี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย ยุทธพิชัย จามน้อยพรม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
สาขาวิชา
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหาคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนกับหลังเรียนด้ว ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัว อย่าง คือ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปี
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านบะฮี จังหวัด สกลนคร จานวน 30
คน ได้มาโดยใช้วิธีการจับสลากนักเรียนมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัย คือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.52) โดยมีคุณภาพด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.51) ด้านรูปภาพ สี และเทคนิคอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.55) ด้าน
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด (𝑥̅ = 4.76) และมี
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 = 81.00/82.11 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนของนั กเรียนที่เรียนด้ ว ย
หนั งสื ออิ เล็กทรอนิกส์ เรื่ อง เทคโนโลยี สารสนเทศ หลั งเรียนสู งกว่ าก่ อนเรียน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ , คุณภาพ, ประสิทธิภาพ,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วที่ได้รางวัลชนะเลิศ
ประเภทนวนิยายสาหรับเยาวชน ปี พ.ศ. 2551 - 2556
ผู้วิจัย เปรมฤดี ม่อมพะเนาว์
ศุภารัตน์ นนท์สระเกษ
ธนาพร ศรีหานาม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชชัย ดุลยสุจริต
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วที่ได้รางวัลชนะเลิศ ประเภทนวนิยาย
สาหรับเยาวชน ปี พ.ศ. 2551 - 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบและ
หาองค์ประกอบที่ดีเด่นมากที่สุดในวรรณกรรมเยาวชน 2) วิเคราะห์คุณธรรมจริยธรรมใน
วรรณกรรมเยาวชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจั ยเอกสารจากหนังสือ ที่ไ ด้รับรางวัล ชนะเลิ ศ
จานวน 6 เล่ม คือ เรื่องหมา (อยู่) วัด ของโสมประภัสร์ ขันธ์สุวรรณ เรื่องฃวดคนอยู่หนใด
ของชัยกร หาญไฟฟ้า เรื่องโรงเรียนริมทะเล ของสาคร พูล สุข เรื่องตามหาโจตัน ของคา
มิน คมนีย์ เรื่องเอ้อระเหยลอยคอ ของจันทรา รัศมีทอง และเรื่องเจ้า เอย...เจ้ากรงหัวจุก
ของชิต ชยากรจากนั้นนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลของการศึกษา พบว่า องค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ที่
ได้รางวัล ชนะเลิศ ประเภทนวนิยายสาหรับเยาวชนมี โ ครงเรื่อง เนื้อเรื่อง ตัว ละครบท
สนทนา ฉาก การใช้ภาษา และองค์ประกอบที่ดีเด่นที่สุดคือ เนื้อเรื่องเพราะรางวัลชนะเลิศ
ประเภทนวนิยายสาหรับเยาวชนทั้ง 6 เล่ม มีกลวิธีการด าเนินเรื่องที่น่า สนใจ สร้างปม
ขัดแย้งของตัวละครชวนให้ติดตาม ตลอดจนผู้ แต่งใช้การบรรยายรายละเอียดต่า ง ๆ อัน
ทาให้ผู้อ่า นนั้นสามารถเข้า ใจและเข้าถึงอรรถรสของเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งการ
สอดแทรกความรู้ให้กับเยาวชนด้วย
สาหรับคุณธรรมจริยธรรมที่ปรากฏสอดแทรกในนวนิยายสาหรั บเยาวชนคื อ
ความเมตตา กรุณา ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความรับผิด ชอบ ความกตัญญู การ
อนุรักษ์ และสานึ กรักแผ่นดินไทยตามล าดับ คุณธรรมเหล่า นี้สามารถนามาปรับใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้
คาสาคัญ : นวนิยายสาหรับเยาวชน, องค์ประกอบ, คุณธรรมจริยธรรม
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ชื่อเรื่อง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต : อัตลักษณ์ทางพุทธรรมของจังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย อนัญพร แสงสิริวิชโย
เมชยา สัญญาใย
จิราภรณ์ บุญสุนีย์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องเล่า เกี่ยวกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ
ศึกษาสัญลักษณ์ในพิธีบูรพาจารย์ราลึกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คณะผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาคือ
จานวน 4 แห่ง ได้แก่ วัด บ้า นโคก (วัด ป่า วิสุทธิธ รรม) อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร วัด ป่า บ้า นนามน (วัด ป่านาคนิมิตต์) อาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร
วัด บ้า นหนองผือ อาเภอพรรณานิคม จังหวัด สกลนคร วัด ป่า สุท ธาวาส อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสกลนคร
ผลการวิจั ยพบว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตมีเรื่องเล่า ศักดิ์สิ ทธิ์ที่ทาให้ หลวงปู่มั่ น
กลายเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสกลนคร และผู้คนในภาคอีสานของไทย จนทา
ให้หลวงปู่มั่นกลายเป็นอัตลักษณ์สาคัญของจังหวัด สกลนคร จนนามาสู่การสร้างคาขวัญ
ของจังหวัด สกลนคร นอกจากนี้เรื่องเล่า เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นยังอธิบายกาเนิด ของสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่สาคัญต่า ง ๆ ของจังหวัดสกลนคร สัญลักษณ์สาคัญในพิธีบูรพาจารย์ราลึกคือ
กุฏิหลวงปู่มั่นยังหมายถึงหลวงปู่มั่น และพระพุทธรูปที่อยู่ใ นกุฏิยังเชื่อมโยงให้เห็นถึงหลวง
ปู่มั่นซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ของชาวสกลนคร
คาสาคัญ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
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ชื่อเรื่อง เรื่องสั้นรางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจาปี
2555 – 2558 : การวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์และแนวคิด
ผู้วิจัย อุบล เหมือนสิงห์
จินตนา คามุงคุณ
พิชญ์สินี แก้วกิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พฤฒิชา นาคะผิว
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีใ นการประพั นธ์และแนวคิด ที่
ปรากฏ ในเรื่องสั้นรางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจาปี 2555 –
2558 จากหนังสือรวมเรื่องสั้น 4 เล่ม จานวน 44 เรื่อง ของนักเขียนที่ได้รับรางวัล เรื่อง
สั้นดีเด่น 4 คนผลการศึกษาด้า นกลวิธีใ นการประพันธ์ พบว่า ผู้แต่งมีกลวิธีการนาเสนอ
เนื้อหา และกลวิธีการใช้ภาษาอันดีเด่น กล่าวคือ ด้า นกลวิธีการนาเสนอเนื้อหา ผู้แต่งมี
กลวิธีการตั้ งชื่อเรื่อง กลวิธี การเล่า เรื่อง กลวิธีการดาเนินเรื่อง กลวิธีการสร้างตัวละคร
กลวิธีการสร้า งบทสนทนา และกลวิธีการสร้างฉากและบรรยากาศ ทาให้เรื่องสั้นที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นมีความน่าสนใจ ส่วนกลวิธี การใช้ภาษา พบว่า ผู้แต่งมีการใช้คาจินตภาพที่สื่อ
ภาพ มีการใช้ความเปรียบ รวมทั้งสัญลักษณ์เพื่อนาเสนอสารได้อย่า งสนใจ ทาให้ผู้อ่า น
ได้รับอรรถรสในการอ่า นเรื่องสั้นมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาด้า นแนวคิด ที่ปรากฏเรื่องสั้น
รางวัล ดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจาปี 2555 - 2558 พบว่า
แนวคิดที่ปรากฏในเรื่องสั้นมีหลายแนวคิด ได้แก่ แนวคิดด้านสังคม แนวคิดด้านคุณธรรม
จริยธรรม แนวคิดด้านค่านิยมและความเชื่อและแนวคิดด้านเพศ
คาสาคัญ : เรื่องสั้น เรื่องสั้นรางวัลดีเด่น กลวิธีการประพันธ์ แนวคิด
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ชื่อเรื่อง คาผูกแขนอีสาน : กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์
ผู้วิจัย สาวิตรี สาขา
ชวลิต นิลทร
นิวัฒน์ สิงห์โต
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง คาผูกแขนอีสาน : กรณีศึกษาเชิงวิเคราะห์ โดยรวบรวมคาผูกแขน
จานวน 97 สานวน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาที่ปรากฏในคาผูกแขนอีสาน
2) เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในคาผูกแขนอีสาน ผลการวิจัย พบว่า คาผูก
แขนอีสานเป็นที่รวบรวมความคาดหวังของสังคม ถูกถ่ายทอดและส่งผ่านพิธีกรรมการผูก
แขน มีกลวิธีการถ่ายทอดที่สื่อให้เห็นถึงการใช้ภาษาวรรณศิล ป์อันเป็นภู มิปัญญาการใช้
ภาษาของชาวอีสานและยังสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังสังคมที่สงบสุข และปราศจาก
ความทุกข์ ทาให้เห็นสังคม ในอุดมคติของชาวอีสานที่แฝงความเชื่อ ค่านิยม และคาสอน
ที่มุ่งหวังไว้ด้วย
คาสาคัญ : คาผูกแขนอีสาน
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง คานาม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
ผู้วิจัย พงษ์สิทธิ์ คาสวัสดิ์
ขจีนุช ดาโอภา
ธิดารัตน์ จันทร์อ่อน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จินดา ลาโพธิ์
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ ดั งนี้ 1) เพื่ อศึ ก ษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ย น
คอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน เรื่อง ค านาม ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 5 โรงเรี ยนเมื อง
สกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่ อง คานาม ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 5
โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย
เรื่อง คานาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจ
งเวง) ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใ นการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมือง
สกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อาเภอเมือง จังหวั ดสกลนคร สังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสกลนครเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้อง ป.5/1 จานวน 16 คน
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทั้งหมด 6 ชุด
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คานาม เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัว เลือก 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ สาหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบ
วัด ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนการสอนด้ว ยโดยใช้
บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Liker’s Scale) จานวน 20 ข้อ
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ผลการวิจัยพบว่า
1) บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ ว ยสอน เรื่ อง ค านาม ชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 5 ที่
คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/80.63
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยโดยใช้บทเรียนคอมพิว เตอร์ช่วยสอน เรื่อง
คานาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ช่ว ย
สอน เรื่อง คานาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีระดับความพึง
พอใจในระดับมาก
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคานาม
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ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์
ประเภทประชานิยม
ผู้วิจัย วิภาภรณ์ คาหงษา
วิชดุ า ชาเหลา
อนุสรา หมื่นรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อาจิยา หลิมกุล
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การใช้ภาษาหลักการพาดหัวข่า ว
อาชญากรรมหน้า หนึ่ งในหนัง สือ พิมพ์ประเภทประชานิยม จานวน 4 ส านักพิ มพ์ คื อ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิว ส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ข้อมูล ที่ใ ช้ใ นการศึกษาได้มาจากการพาดหัว ข่า วอาชญากรรมหน้า หนึ่งในหนังสือพิม พ์
ประเภทประชานิ ยม จานวน 4 ฉบั บ คื อ หนังสื อพิ มพ์ไ ทยรั ฐ หนัง สือพิ มพ์เ ดลินิ ว ส์
หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2558 นามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า หนังสือพิมพ์ไ ทยรัฐ มีการพาดหัว ข่า วแบบเลือ กสรรคามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.40, 38.88 และ 31.34 ตามสัดส่วน คมชัดลึก มีการพาดหัวข่า ว
แบบการใช้คาย่อมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.78
คาสาคัญ : การวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี
ตาบลฮางโฮง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ผู้วิจัย วิจิตรา หล้าอามาตย์
เบญจภรณ์ ปัญญาสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นวพร วรรณทอง
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า ใจของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) พัฒนาสื่อ
แสดงสัญลักษณ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ
แสดงสัญ ลั ก ษณ์ และ 3) ศึ ก ษาความพึง พอใจที่ มี ต่ อ การเรี ยนโดยการใช้ สื่อ แสดง
สัญลักษณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้า นน้อยจอมศรี ตาบล
ฮางโฮง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จานวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้เรียนส่วนมากมีปัญหาด้านการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ ทักษะการตีความเพื่อความเข้าใจและทักษะในการอ่า นยังอยู่ในระดับพอใช้
ซึ่งเนื้อหาที่ไ ด้นาไปใช้ใ นการจัดการเรียนการสอนนั้นได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจัยประกอบด้ว ย 1) สื่อ
แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่า นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 9 เรื่อง 2) แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้า ใจ ของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้สื่อแสดง
สัญลักษณ์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนภาษาอังกฤษด้ว ย
สื่อแสดงสัญลักษณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5)
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยการใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์ สถิติที่ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย t-test และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) ประสิทธิภาพของสื่อแสดงสัญลักษณ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่า นภาษาอังกฤษ
เพื่ อ ความเข้ า ใจ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น มี
ประสิทธิภาพ 83.66/79.00 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้ หมายความว่า
นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบท้ายหน่วยแต่ละหน่วยระหว่างเรียน
ร้อยละ 83.66 และนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน ร้อยละ 79.00 แสดงว่า สื่อสัญลักษณ์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
ใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์
อยู่ในระดับมากที่สุด (𝒙̅ = 𝟒. 𝟔𝟏)
คาสาคัญ : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, การใช้สื่อแสดงสัญลักษณ์
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ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยเทคนิควาดภาพตามคาบอกสาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย วรางคณา โคตราช
สุรัตพงษ์ เหมะธุลิน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นวพร วรรณทอง
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยเทคนิควาดภาพตามคา
บอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคาบอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษา ปีที่ 2
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ สกลนคร มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคา
บอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 3) เพื่อศึกษา
ผลความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิควาดภาพตามคาบอก สาหรับนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร กลุ่มเป้า หมายที่ใ ช้ใ นการวิจัยเป็น นักเรียน ชั้ น
มัธ ยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิ มพระเกียรติฯ สกลนคร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23 จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน
21 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ใ นการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ประกอบไปด้ว ย 1) แผนการจัด การเรียนรู้วิช า
ภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Place” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 9 แผน 2) แบบทดสอบ
ระหว่างเรียนการพัฒนาทักษะการฟัง โดยเทคนิควาดภาพตามคาบอก วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง “The Place” จานวน 5 ชุด 3) แบบประเมินผลก่ อนเรียน (Pre-test) และแบบ
ประเมินผลหลังเรียน (Post- test) เรื่อง “The Place” เป็นแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดย
การใช้เทคนิควาดภาพตามคาบอก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ทดสอบความแตกต่า งของค่าเฉลี่ย t-test 5)
การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์โ ดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานโดยการสนทนา
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หรือการเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างนักวิจัย (ผู้สัมภาษณ์) และผู้ให้ข้อมูล (นักเรียนผู้
ถูกสัมภาษณ์) นักเรียน จานวน 3 คน จากการแบ่งกลุ่มนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ซึ่งแบ่งกลุ่มโดยใช้เกณฑ์คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคาบอก
มัธ ยมศึกษาปีที่ 2 ที่คณะผู้วิ จัยสร้า งขึ้นมี ประสิทธิ ภาพ 80.5/ 77.33 สูง กว่า เกณฑ์
มาตรฐาน 75/75
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนโดยใช้เทคนิควาดภาพตามคาบอก ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิควาดภาพตาม - คาบอก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.57)
คาสาคัญ : ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ, เทคนิควาดภาพตามคาบอก
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ชื่อเรื่อง พลวัตรการทอผ้ามุกไทยย้อ อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
ผู้วิจัย อารียา ดีแสง
ศรัญญา ชาทิพฮด
ภาณุมาศ เทพสุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สถิตย์ ภาคมฤค
สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์
บทคัดย่อ
การศึ กษาพลวัต รการทอผ้ า มุ ก ไทยย้ อ อาเภอนาหว้ า จั ง หวั ด นครพนม มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อศึก ษาประวั ติค วามเป็ นมาและการสืบ ทอดผ้ า มุ กไทยย้ อ เพื่ อศึ กษา
สัญลักษณ์ใ นผ้า มุกไทยย้อ อาเภอนาหว้า จังหวั ด นครพนม เพื่อเป็นองค์ความรู้ใ นด้า นที่
เกี่ยวข้องกับลวดลายผ้ามุก และเพื่ออนุรักษ์ล วดลายผ้ามุกไทยย้ออาเภอนาหว้า เนื่องจาก
กลุ่มชนชาติพันธุ์ไ ทยย้อเป็นชนชาติที่มีภูมิปัญญาทางด้า นการทอผ้า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มที่แตกต่า งกันตามอัตลักษณ์ทั้งด้า นการใช้สี เทคนิคการทอ อีกทั้งยังสามารถแสดงถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม คติความเชื่อที่สอดแทรกอยู่ใ นผืนผ้า ทาให้สามารถ
มองเห็นถึงความเป็นชนชาติพันธุ์ไทยย้อได้อย่างสวยงาม
การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาในส่วนของผ้ามุกไทยย้อของชาวอาเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม โดยศึกษาในส่ว นของผ้ามุกไทยย้อโบราณที่มีมานาน พร้อมกับการศึกษาผ้ามุก
ไทยย้อในปัจจุบันที่ยังคงทาการทอเพื่อการเปรียบเทียบ ที่จะส่งผลต่อการอนุรักษ์และ
สร้ า งฐานข้ อมู ล ของกลุ่ มชนชาติพั นธุ์ ไ ทยย้ ออ าเภอนาหว้า จั งหวัด นครพนมให้ เป็ น ที่
ประจักษ์ชัด
จากการศึกษาพบว่า ผ้า มุ กไทยย้ ออาเภอนาหว้า เป็ นผ้า ที่มีม านานตั้ งแต่ สมั ย
อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งเป็นผ้าที่มีลวดลายทอยาก
มาก คือใช้เส้นยืน 2 ชุดทับซ้อนกัน ชุดแรกเป็นผ้าพื้น ชุดที่ 2 เป็นลายยกดอก ลายดั้งเดิม
ผ้า พื้ นจะเป็น สีก รมดอกสีข าวเหมือ นกั บการฝั งมุ กในเนื้อ ผ้า ได้มีก ารริเ ริ่ม ฟื้ น ฟู และ
เผยแพร่โดยท่านเจ้า คุณ พระบวรปริยัติกิจ (พระมหาเพชร) รองเจ้าคณะจังหวัด นครพนม
ที่ได้สืบค้นหาชาวบ้านที่ยังทอผ้าลายยกมุกโบราณอยู่ ชื่อยายสุด ใจ อิทธิโส ให้ถ่ายทอด
ความรู้แก่กลุ่มทอผ้า ไหม – ผ้า ฝ้าย ในจังหวัดนครพนมทุกอาเภอ และอาเภอนาหว้า เป็น
แหล่ง ทอผ้ า ไหม ซึ่ งทอผ้ า มุก ได้ส วยงามและหลายสี และมีล วดลายที่เ ป็นเอกลั กษณ์
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คงความเป็น พื้นบ้านได้เป็น อย่า งดี จนในปัจจุบัน ผ้า มุกได้ถูกยกให้เป็น ผ้า ประจาจังหวัด
นครพนมเมื่อปี 2550 โดยท่า นผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนาวิน ขันธหิรัญ และยังได้มีการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนหันมาสวนใส่ผ้ามุก เพื่อเป็นการช่ว ยสืบทอดการทอผ้า
มุกของนาหว้าให้ดารงสืบต่อไป (ศูนย์หัตถกรรมวัดพระธาตุประสิทธ์, 2552 : 58)
ลวดลายของผ้า มุกไทยย้อจะมีทั้งลวดลายโบราณซึ่งส่วนมากจะเป็น ลายใหญ่ มี
การย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นสีดาหรือสีเข้ม และใช้ลายดอกเป็นสีขาวเพื่อให้
ดูตัด กันสวยงาม ผ้า ที่นามาทอจะเป็ นผ้า ฝ้า ยผ้า ไหม มีการย้ อมด้ว ยสีธ รรมชาติ และ
ลวดลายประยุกต์ที่มีการทาลวดลายให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการย้อมสีก็มีการ
ย้อมสีเคมี ซึ่งทาให้ไ ด้สีที่หลากหลายและสวยงามมากยิ่งขึ้น แต่การประดิษฐ์คิดค้นหรือ
พัฒนาลายขึ้น มาใหม่ ก็ยั งคงใช้ ล ายโบราณดั้งเดิมและสอดคล้อ งกับ ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของลายประยุกต์ใ หม่อีกด้วย ผ้ามุกนั้นมีทั้งหมด
6 ลาย คือ ลายขาเปีย ลายตุ้ม ลายดอกพิกุล ลายดอกผักแว่น ลายข้าวหลามตัด ลายหน้า
มุขซึ่งส่วนมากจะเป็น ลายรูปเรขาคณิต เป็นลายง่า ย ๆ ไม่ซับซ้อน ลายของผ้า มุกไทยย้อ
ทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทอที่จะรังสรรค์ความงดงามลงบนผืนผ้านั่นเอง
ผ้า มุกไทยย้อยังเป็นส่ว นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สาคัญของไทย ถือเป็น ผ้าทอมือที่มี
กรรมวิธีการผลิตที่ยาก แต่มีความโดดเด่นสวยงามในตัว มีเอกลักษณ์ คงความเป็นพื้นบ้า น
ของชาวนาหว้าไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผ้ามุกไทยย้อของชาวนาหว้ายังได้ทอถวายสมเด็จพระ
นางเจ้ า สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นีน าถในทุก ๆ ปีอี กด้ ว ย ปั จจุ บัน ผ้า มุ กไทยย้อ เป็น งาน
หัตถกรรมพื้นบ้า นที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนามาซึ่งความภาคภูมิใ จและช่ว ยสร้า ง
รายได้เสริมให้กับชาวอาเภอนาหว้า ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ควรอย่า งยิ่งที่จะ
ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับชาวอาเภอนาหว้า และจังหวัดนครพนมตลอดไป
คาสาคัญ : พลวัตรการทอผ้ามุกไทยย้อ
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