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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มุ่งเน้นเป็นคนดี คนเก่ง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ

ผู้บริหารและคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET ) ปีการศึกษา 2555 
สูงกว่าระดับจังหวัด และระดับประเทศ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://satit.pbru.ac.th   http://facebook.com/satitpbru.net

Tel. 032 493300 ต่อ 1920

1. ผลการสอบ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
	 •	คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	 8	กลุ่มสาระ	มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า	คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด	และระดับประเทศ	

2. ผลการสอบ O – NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	 •	คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง	 8	กลุ่มสาระ	มีคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า	คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด	และระดับประเทศ	

	 •	มาตรฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของระระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด	ได้แก่

	 	 มาตรฐาน	ส	5.2	เรื่องภูมิศาสตร์

	 	 มาตรฐาน	ค	2.1	เรื่องการวัด

	 	 มาตรฐาน	ค	5.2	เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

	 	 มาตรฐาน	ว	1.2	เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต

	 	 มาตรฐาน	ว	2.2	เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

	 	 มาตรฐาน	ว	7.1	เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ

	 	 มาตรฐาน	ว	7.2	เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิวัต	กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.อัจฉรีย์	ภุมวรรณ																																					

ผู้อำานวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สรุปการแข่งขัน
ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013
	 พลเอกสุรินทร์	พิกุลทอง	ประธานจัดการแข่งขัน	“ราชภัฏเพชรบุรี	กอล์ฟ	
2013”	แถลงว่า	ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย	มูลนิธิพระราชกวี	(อำ่า	ธมฺมทตฺโต)	และสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏ
เพชรบุรี	จัดการแข่งขัน	“ราชภัฏเพชรบุรี	กอล์ฟ	2013”	เมื่อวันศุกร์ที่	5	เมษายน	
2556	ณ	สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก	สวนสนประดิพัทธ์	ตำาบลหนองแก
อำาเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น	 กิจกรรมดังกล่าวได้สำาเร็จลุล่วงลงด้วยดี
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการกล่าวคือการได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง	 การได้เชื่อมความสามัคคีกับองค์การและหน่วยงานภายนอก	 และ
การสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกิจการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	
	 พลเอกสุรินทร์		พิกุลทอง	กล่าวว่า	การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งสิ้น	 42	ทีม	 โดยเข้าแข่งขันในรอบเช้า	 เวลา	07.00	น.	 จำานวน	18	ทีม	
และเข้าแข่งขันในรอบบ่าย	 เวลา	 12.30	 น.	 จำานวน	 24	ทีม	 โดยมีพลเอกสุรยุทธ์	
จุลานนท์	องคมนตรีและประธานสภามหาวิทยาลัย	มาเป็นประธานในพิธีเปิดและ
เข้าร่วมการแข่งในรอบบ่าย
	 พลเอกสุรินทร์ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าการจัดการแข่งขันในคร้ังน้ีมีผู้สนับสนุน
จำานวนมาก	 ทั้งที่มาร่วมแข่งขันและที่บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือทำาให้มีรายรับสูง
ประมาณ	 1,200,000	 บาท	 (หนึ่งล้านสองแสนบาท)	 รวมทั้งของรางวัลสำาหรับ
นักกอล์ฟอีกเป็นจำานวนมาก	 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ	 แล้วมีเงินเหลือประมาณ	
500,000	 บาท	 (ห้าแสนบาท)	 ซึ่งได้นำาเงินจำานวนดังกล่าวจัดสรรให้มหาวิทยาลัย	
250,000	บาท	มอบให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	100,000	บาท	
มูลนิธิพระราชกวี	 (อำ่า	 ธมฺมทตฺโต)	 50,000	 บาท	 และสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏ
เพชรบุรี	100,000	บาท			
	 พลเอกสุรินทร์	พิกุลทอง	ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน	“ราชภัฏเพชรบุรี	
กอล์ฟ	2013”	ฝากขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	โดยเฉพาะผู้บริหารและทีมงาน
ของสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก	สวนสนประดิพัทธ์ท่ีเอ้ือเฟ้ือท้ังค่าสนาม
ที่พัก	และอาหาร	ในราคาพิเศษ	จากการประเมินผล	ผู้เข้าแข่งขันมีความพึงพอใจ
ในความสวยงามและความได้มาตรฐานของสนามกอล์ฟในระดับมากท่ีสุด	และบาง
ส่วนตอบว่าจะมาร่วมการแข่งขันอีกหากมีการจัดการแข่งขันในปีต่อไป
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ”
	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องศิลปะการให้
บริการที่เป็นเลิศ	ในระหว่างวันที่	1	–	4	เมษายน	2556	ณ	ห้องประชุมศูนย์ภาษา	ชั้น	2	อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

	 การอบรมในคร้ังน้ี	มีท้ังข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ
โดยมีพิธีเปิดโดย	ผศ.ดร.เสนาะ	กล่ินงาม	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กล่าวว่า	 “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ท่ีมีคุณภาพ	สนับสนุนการทำาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์	ให้บริการทาง
วิชาการ	และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งพันธกิจในด้านต่างๆ	ต้องประสานงาน
เก่ียวข้องกับบุคคลหลายภาคส่วน	บุคลากรท่ีถือเป็นฟันเฟ่ืองสำาคัญในการให้บริการ
เพ่ือให้งานในส่วนต่างๆ	ดำาเนินไปด้วยดี	หากบุคลากรท่ีมีการบริการท่ีเป็นเลิศ	ใส่ใจ
อย่างต่อเน่ืองย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน	เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ผู้รับ
บริการให้เกิดประทับใจทุกคร้ังท่ีมาติดต่อ		มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตระหนักใน
ความสำาคัญของการให้บริการและเสริมสร้างให้มีหัวใจในการบริการที่มีคุณภาพ
อย่างต่อเน่ือง	ขอให้ทุกท่านต้ังใจรับความรู้จากท่านวิทยากรและขอขอบคุณวิทยากร
ท่ีให้ความอนุเคราะห์	ขอขอบคุณสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและทีมงาน
ทุกท่านที่ร่วมมือกันจัดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องศิลปะ
การให้บริการที่เป็นเลิศ		ขอให้โครงการนี้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามเป้าหมายทุกประการ”
	 เป็นการบรรยาย	เร่ือง	“การสร้างงานให้เป็นเลิศด้วยหัวใจบริการ”	วิทยากร
โดย		ผศ.รพีพรรณ		เทียมเดช	ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	 วันที่	 2	 เมษายน	 2556	 การบรรยายเรื่อง	 “ครบเครื่องเรื่องงานบริการที่
เป็นเลิศ”		โดย	คุณเกรียงไกร	ตระกูลกำาเนิด
	 วันที่	3	เมษายน	2556		การบรรยายเรื่อง	“มาตรฐานการให้บริการแบบ
มืออาชีพ”	โดย	คุณวัชาวุธ		สุขเสรี
	 และวันท่ี	4	เมษายน	2556	การบรรยายเร่ือง	“ศิลปะการให้บริการด้วยใจ”
โดย		อาจารย์สุดสวาท	สุจริตกุล		ผศ.โสภาพร		กลำ่าสกุล		และ	ดร.กฤตชน	วงศ์รัตน์
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1wiboonsirikul@yahoo.com

บทคัดย่อ

	 ชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำ้ามันต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยการวัดค่าการนำาไฟฟ้า	ประกอบด้วยเตาอบ	ขวดทำาปฏิกิริยา	ปั๊มลม	วาล์ว

ควบคุมการไหลของอากาศ	 ขวดใส่นำ้าปราศจากอิออน	 และมิเตอร์วัดการนำาไฟฟ้า	 ชุดอุปกรณ์นี้วัดความคงตัวของนำ้ามัน	 พบว่าการทดสอบที่

อุณหภูมิสูงที่	110	องศาเซลเซียส	ปริมาณนำ้ามัน	3	กรัม	ให้ช่วงการเหนี่ยวนำามีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันตำ่า	และพบว่าการใช้อุณหภูมิที่สูงหรือตำ่า

เกินไป	 และปริมาณนำ้ามันที่สูงหรือตำ่าเกินไปจะทำาให้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันสูงขึ้น	 นอกจากนี้ชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวของนำ้ามัน	 สามารถวัด

ประสิทธิภาพของสารต้านออกซิเดชันได้	 โดยเมื่ออัตราส่วนของสารต้านออกซิเดชันต่อนำ้ามันเพิ่มขึ้น	 ทำาให้ช่วงการเหนี่ยวนำาจะเพิ่มขึ้น	 โดยมีค่า

สัมประสิทธิ์การแปรผันตำ่า

คำาสำาคัญ:	ความคงตัวของนำ้ามัน	ช่วงการเหนี่ยวนำาไฟฟ้า	ค่าการนำาไฟฟ้า	ปฏิกิริยาออกซิเดชัน	สารต้านออกซิเดชัน	

การวัดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ของนำ้ามันภายใต้สภาวะเร่งโดยวิธีวัดค่าการนำาไฟฟ้า

Measurement of oil oxidative stability under
accelerating conditions 

using conductivity method

  1. บทนำา

	 นำา้มันเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญและจำาเป็นในอาหาร	ทำาหน้าท่ี

ต่างๆ	เช่น	กำาหนดคุณภาพของอาหารด้านประสาทสัมผัส	ทำาให้เกิดสี	

กลิ่น	รสชาติ	เนื้อสัมผัส	และความรู้สึกในปากที่เป็นลักษณะเฉพาะกับ

อาหารแต่ละชนิด	รวมทั้งเป็นสารอาหารที่จำาเป็นต่อร่างกาย	อย่างไร

ก็ตามนำ้ามันในอาหารสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายระหว่าง

การแปรรูปและเก็บรักษา	ทำาให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของอาหาร	ทำาให้

อาหารมีอายุการเก็บรักษาส้ันลง	การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำา้มัน

สามารถเกิดได้เอง	 (autoxidation)	ทำาให้เกิดอนุมูลอิสระ	และได้สาร

ไฮโดรเพอร์ออกไซด์	ซึ่งจะเกิดการสลายตัวต่อไปให้สารอัลดีไฮด์	คีโตน	

กรดอินทรีย์	และสารไฮโดรคาร์บอน	[1]	นำ้ามันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวใน

ปริมาณสูง	มีสารต้านออกซิเดชันตามธรรมชาติ	เป็นองค์ประกอบ	รวม

ทั้งปัจจัยภายนอก	 ได้แก่	 สภาวะการผลิต	การเก็บรักษา	และปริมาณ

สารต้านออกซิเดชันที่เติมเข้าไป	 ทำาให้นำ้ามันและอาหารที่มีนำ้ามันเป็น

องค์ประกอบมีความไวและอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือการหืน

ต่างกัน	ความสามารถในการต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำา้มัน

เรียกว่า	ความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน	(oxidative	stability)	ใน

การกำาหนดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำ้ามันหรืออาหาร

ที่มีนำ้ามันเป็นองค์ประกอบมักใช้ในการกำาหนดอายุการเก็บรักษาใน

สภาวะที่แท้จริงที่อุณหภูมิห้อง	 ซึ่งใช้เวลายาวนานหลายเดือนในการ

ทดสอบ	 การทดสอบความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้สภาวะ

เร่ง	 เช่น	 ให้น้ำามันหรืออาหารเก็บที่สภาวะอุณหภูมิสูง	 มีออกซิเจน	

แสง	ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นโลหะ	หรือเอนไซม์จะทำาให้ระยะเวลาในการ

ทดสอบสั้นลงมาก	

	 การประเมินความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันใช้วิธีการวัด

ช่วงการเหนี่ยวนำา	 (induction	 period)	 จากกราฟระหว่างปริมาณ

ผลผลิตจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเวลาตามภาพท่ี	1	ช่วงการเหน่ียวนำา

ถูกกำาหนดจากเวลาที่เกิดปริมาณสารทุติยภูมิจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน

สูงสุด	 หรือจากการลากเส้นสัมผัสมาตัดกัน	 ให้เกิดจุด	 A	 ซึ่งได้จากนำ้า
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มันที่ไม่มีสารต้านออกซิเดชัน	 และจุด	 B	 ซึ่งได้จากนำ้ามันที่มีสารต้าน

ออกซิเดชันเป็นองค์ประกอบ	[2]

	 การวัดช่วงการเหนี่ยวนำาสามารถใช้ในการเปรียบเทียบความ

คงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันของตัวอย่างอาหารที่มีส่วนประกอบ

แตกต่างกันได้	 และสามารถใช้บ่งชี้ความมีประสิทธิภาพของสารต้าน

ออกซิเดชันที่เติมในตัวอย่างเพื่อใช้ป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำ้า

มัน	 เมื่อช่วงการเหนี่ยวนำาเพิ่มขึ้น	 ความคงตัวของนำ้ามันต่อปฏิกิริยา

ออกซิเดชันเพิ่มขึ้น	[2,	4]

	 ถึงแม้มีหลายวิธีที่ใช้ในการประเมินความคงตัวต่อปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของตัวอย่างเช่น	 Active	 oxygen	 method,	 Schaal	

oven	 และRancimat	 method	 แต่เครื่องมือที่ใช้ในแต่ละวิธีมีราคา

แพง	ไม่สามารถหาได้ในห้องปฏิบัติการท่ัวไป	บางวิธีไม่สามารถทำาซำา้ได้

และต้องมีการใช้สารอินทรีย์ในการวิเคราะห์ผลผลิตท่ีได้จากปฏิกิริยา

ออกซิเดชันร่วมด้วย	ซ่ึงทำาให้เกิดอันตรายต่อผู้วิเคราะห์และของเสียต่อ

สิ่งแวดล้อม	 [3]	การนำาหลักการวัดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน

โดยวัดกรดอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นตามเวลาโดยใช้มิเตอร์วัดการนำาไฟฟ้า	

(conductivity	 meter)	 เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้	

กรดอินทรีย์ที่ได้จากปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำ้ามันสามารถระเหย

จากขวดท่ีใช้ทำาปฏิกิริยาไปยังภาชนะท่ีมีนำา้ปราศจากอิออน	เม่ือวัดการ

นำาไฟฟ้าของนำ้าตามเวลา	 การนำาไฟฟ้าของนำ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของตัวอย่างดำาเนินไปตามภาพที่	1	[4]

	 การวัดความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยวัดการนำา

ไฟฟ้ามีปัจจัยสำาคัญในการทำางานของเครื่องมือหรือชุดอุปกรณ์ที่มี

อิทธิพลต่อช่วงการเหนี่ยวนำาได้แก่	 อุณหภูมิ	 ปริมาณนำ้ามัน	 ความเร็ว

ของอากาศที่ผ่านเข้าสู่นำ้ามัน	ที่ใช้ในการทดสอบ	[3,4]	ทั้งสามปัจจัยมี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้นำ้ามันในขวดทำาปฏิกิริยาอิ่มตัวด้วย

อากาศที่ผ่านเข้าไป	 และการทำาปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์	 อุณหภูมิ

ในการทำาปฏิกิริยาที่เหมาะสมอยู่ในช่วง	 90-130	 องศาเซลเซียส	 การ

ใช้อุณหภูมิที่ตำ่าเกินไปทำาให้ใช้เวลาในการทดสอบนานและได้ช่วงการ

เหนี่ยวนำาไม่ชัดเจน	 ในขณะที่ถ้าใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไป	 ทำาให้ค่าความ

แปรปรวนของการทำาซำ้ามีค่าสูง	 ถ้าใช้ปริมาณนำ้ามันมากเกินไปทำาให้

ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดไม่สมำ่าเสมอในขวดทำาปฏิกิริยา	 เมื่อใช้นำ้ามัน

ไม่เกิน	5	กรัมในการทดสอบ	ความเร็วของอากาศที่เหมาะสมคือ	10-

15	ลิตรต่อชั่วโมง	ถ้าอากาศที่ผ่านเข้าขวดทำาปฏิกิริยาเร็วเกินไป	ทำาให้

ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดไม่สมบูรณ์ทั่วผิวหน้านำ้ามันในขวด	[4,5]

	 ข ม้ิน ชัน เป็ นพื ชส มุน ไพรที่ มี ส ารต้ านออก ซิ เดชั นที่ มี

ประสิทธิภาพมากคือ	 เคอคิวมานอยด์	 (curcuminoids)	 ซึ่งเป็นสาร

ประกอบฟีนอลิกที่มีปริมาณสูงในขมิ้น	สารเหล่านี้สามารถกำาจัดอนุมูล

อิสระของออกซิเจน	ซูเปอร์ออกไซด์แอนอิออน	และอนุมูลไฮดรอกซิล	

ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นในปฏิกิริยาออกซิเดชันของนำ้ามัน	[6]

	 จุดประสงค์ของการวิจัยนี้คือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุด

อุปกรณ์วัดความคงตัวของปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยวิธีวัดการนำาไฟฟ้า

ที่เกิดขึ้น	ซึ่งสามารถวัดความคงตัวของนำ้ามันได้	 โดยใช้นำ้ามันพืชที่เติม

และไม่เติมสารต้านออกซิเดชัน	 และเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและปริ

มาณนำ้ามันที่ใช้ทดสอบต่อช่วงการเหนี่ยวนำา	

  2. วิธีการดำาเนินงานวิจัย

	 2.1	การประกอบชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน

โดยวัดการนำาไฟฟ้า

	 ชุดอุปกรณ์วัดความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันมีส่วน

ประกอบที่สำาคัญคือ	 เตาอบควบคุมอุณหภูมิ	 (Heraeus	 model	 T	

5042)	 ขวดทำาปฏิกิริยาเป็นขวดแก้วใสไม่มีสีทนอุณหภูมิสูง	 เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง	6	เซนติเมตร	ป๊ัมอากาศต่อกับตัวกรองไอนำา้จากอากาศ	วาล์ว

ควบคุมอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ขวดทำาปฏิกิริยา	ท่อนำาสารระเหย

จากขวดทำาปฏิกิริยาเป็นท่อแก้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	0.3	เซนติเมตร

และเส้นผ่านศูนย์กลายภายนอก	 0.5	 เซนติเมตร	 ขวดแก้วบรรจุนำ้า

ปราศจากอิออนเพื่อรองรับสารระเหยจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน	 และ

มิเตอร์วัดการนำาไฟฟ้า	(Milwaukee,	รุ่น	C65)

	 การทำาความสะอาดชุดอุปกรณ์	 ได้แก่	 เครื่องแก้วและท่อนำา

สารระเหยโดยแช่แอลกอฮอล์	 70%	 และล้างด้วยนำ้าปราศจากอิออน

หลายๆ	 ครั้ง	 แล้วอบให้แห้งในเตาอบระหว่างตัวอย่างเพื่อป้องกันการ

ตกค้างของสารที่ระเหยได้ในชุดอุปกรณ์	

	 2.2		ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อช่วงการเหนี่ยวนำา

	 นำ้ามันที่ใช้ในการศึกษาตลอดการวิจัยคือนำ้ามันถั่วเหลืองยี่ห้อ

องุ่น	 ซึ่งเป็นนำ้ามันที่ไม่เติมสารต้านออกซิเดชัน	 และมีปริมาณกรดไข

มันอิ่มตัวปริมาณสูง	 มีปริมาณเพอร์ออกไซด์ไม่เกิน	 1.5	 มิลลิสมมูล

ต่อกิโลกรัม	 โดยทำาการวิเคราะห์ตาม	 วิธีการของ	Official	Methods	

and	Practices	of	the	American	Oil	Chemists’	Society	(AOCS,	

1999)	[7]

	 ปัจจัยที่ใช้ศึกษาคือ	 อุณหภูมิในการทำาปฏิกิริยาคือ	 100	 110	

และ	120	องศาเซลเซียส	และปริมาณนำ้ามันที่ใช้คือ	 1	 3	 และ5	กรัม	

ความเร็วของอากาศที่ผ่านเข้าขวดทำาปฏิกิริยาและผ่านออกจากขวด

ทำาปฏิกิริยาคือ	10	ลิตรต่อชั่วโมง	และลงสู่ขวดนำ้าที่รองรับสารที่ระเหย

ได้	ขวดรองรับสารระเหยมีนำ้าปราศจากอิออนปริมาตร	60	มิลลิลิตร	

ภาพที่ 1	 :	กราฟระหว่างผลผลิตจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเวลา	

ซึ่งแสดงผลของสารต้านออกซิเดชันต่อช่วงการเหนี่ยวนำา
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	 ช่วงการเหนี่ยวนำาไฟฟ้าของแต่ละปัจจัยที่ใช้ศึกษาถูกกำาหนด
โดยการสร้างกราฟระหว่างค่าการนำาไฟฟ้า	 (Conductivity;	mS/cm)	
ในแกน	 Y	 และเวลาในแกน	 X	 ทำาการวัดค่าการนำาไฟฟ้าเป็นระยะๆ	
โดยเก็บตัวอย่างทุก	30	นาทีใน	2	ชั่วโมงแรกและทุก	15	นาทีหลังจาก
นั้น	 และกำาหนดช่วงการเหนี่ยวนำาตามภาพที่	 1	 โดยลากเส้นสัมผัสมา
ตัดกัน	 ระยะตั้งแต่เริ่มทำาปฏิกิริยาจนถึงจุดตัดเรียกว่า	 ช่วงการเหนี่ยว
นำา	(induction	period)	
	 อุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทดสอบ
สารต้านออกซิเดชัน	 พิจารณาจากอุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันที่ทำาให้
ได้ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันตำ่าสุด
	 2.3	ศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันต่อช่วงการเหน่ียวนำาไฟฟ้า
	 อุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันที่เหมาะสมในข้อ	2.2	ซึ ่งทำาให้
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน	 (coefficient	 of	 variation)	 มีค่าตำ่าสุด
ถูกเลือกมาใช้ในการศึกษาอิทธิพลของสารต้านออกซิเดชันต่อช่วง
การนำาไฟฟ้า	
	 สารต้านออกซิเดชันที่ใช้		เป็นสารต้านออกซิเดชันในอาหาร

ธรรมชาติ	 ได้แก่	 ผงขมิ้นชัน	 โดยนำาขมิ้นชันสดมาล้างทำาความสะอาด 

	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้ดำาเนินการจัดทำาสำามะโนประชากร
ทุก	 10	 ปี	 ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ	 ซึ่งขณะนี้
ประมาณ	230	ประเทศท่ัวโลกได้มีการจัดทำาสำามะโนประชากร	สำาหรับ
การจัดทำาสำามะโนประชากรในประเทศไทยปี	 2553	 นี้	 เป็นการจัด
ทำาสำามะโนประชากรครั้งที่	 11	 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ	 100	 ปีสำามะโน
ประชากรของประเทศไทยเพื่อแสดงให้เห็นจำานวนและลักษณะต่างๆ
ของประชากรตามที่อยู่อาศัยจริงในประเทศไทย	 ณ	 วันสำามะโน	 (1	
กันยายน	2553)	
	 พบว่า	ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเปล่ียนไป	เป็นโครงสร้าง
แบบผู้สูงอายุอย่างเห็นได้ชัด	กล่าวคือ	ฐานของปิรามิด	(ประชากร	วัย
เด็ก)	มีขนาดแคบลง	ขณะที่ส่วนบนของปิรามิด	(ประชากร	สูงอายุ)	มี
ขนาดกว้างขึ้น	หรือกล่าวได้ว่าประชากรวัยเด็ก	อายุ	0-14	ปี	มีจำานวน
ลดลง	ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ	(60	ปี	ขึ้นไป)	กลับเพิ่มขึ้น	เนื่องจากอัตรา
การเกิดลดตำ่าลงอย่าง	ต่อเนื่อง	และคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น	

ระหว่างวันที่  27-29  มกราคม 2556  โดยสำานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  

สำานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ์

อ.บุญตา  กลิ่นมาลี

ปอกเปลือกและห่ันเป็นช้ินบางขนาดหนาประมาณ	0.5	เซนติเมตร	ทำาการ

อบแห้งที่อุณหภูมิ	 60	 องศาเซลเซียส	 เป็นเวลา	 4	 ชั่วโมง	 ทิ้งให้เย็น	

และบดเป็นผง	แล้วเก็บในขวดแก้วปิดสนิท	และเก็บในตู้เย็นจนกว่าจะ

นำามาใช้ในการวิเคราะห์	ปริมาณนำา้มันท่ีเหมาะสมท่ีใช้ในการทดสอบได้

จากข้อ	2.2	อัตราส่วนของขมิ้นชันต่อนำ้ามันที่ใช้คือ	0.5x10-3	1x10-3	

และ50x10-3	

	 2.4	การวิเคราะห์สถิติ

	 การศึกษาอุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันทำาอย่างละ	3	ซำ้า	และใช้

แผนการทดลองแบบ	factorial	3x3	in	CRD	ข้อมูลของช่วงการเหนี่ยว

นำาที่ได้นำาไปวิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี	

Duncan’s	multiple	range	tests	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	

	 การเลือกปัจจัยอุณหภูมิที่ใช้ในการทำาปฏิกิริยาและปริมาณนำ้า

มันที่เหมาะสมโดยเลือกอุณหภูมิและปริมาณนำ้ามันที่มีค่าสัมประสิทธิ์

ความแปรปรวนตำ่าสุด

สรุปการอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ ปี 2556

	 จากข้อมูลสำามะโนประชากร	 ปี	 2553	 พบว่า	 ประเทศไทยมี
ประชากรวัยเด็ก	(0-14	ปี)	ร้อยละ	19.5	วัยแรงงาน	(15-59	ปี)	ร้อย
ละ	67.5	และวัยสูงอายุ	(60	ปีขึ้นไป)	ร้อยละ	13.0	จัดได้ว่าเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแล้ว	และในอีก	17	ปี	ข้างหน้า	(ปี	2573)	ประชากรสูงอายุจะ
เพิ่มขึ้นเป็น	ร้อยละ	23	ของประชากรทั้งหมด	ซึ่งถือว่าเป็นสังคมผู้สูง
อายุเต็มขั้น		ทำาให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง	ตั้งแต่ระดับบุคคลถึงระดับ
ประเทศและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	 	 เกิดปัญหา
ด้านงบประมาณและการคลังที่จะต้องมีภาวะรายจ่ายด้านสวัสดิภาพ
และสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น		ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง		หรือขาด
คนดูแล	 	ที่นำาไปสู่ภาวะความเสี่ยงในด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิตและ
รายได้	 จากปัญหาข้างต้น	 จึงมีความจำาเป็นที่หน่วยงานในสังคมต้อง
ร่วมมือกันในการจัดเตรียมความพร้อมบุคคลากรเข้าสู่วัยเกษียณ	 	 ใน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุ	 มีกิจกรรมที่จะ
สามารถดูแลตนเองได้	 และใช้ชีวิตในช่วงวัยสูงอายุได้อย่างมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

...อ่านต่อฉบับหน้า
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องค์การอนามัยโลก	ได้แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่
	 1.	Young		Old		อายุ	60	-	74	ปี
	 2.	Old		Old		อายุ	75	-	84	ปี
	 3.	Oldest		Old	อายุ		85	ปีขึ้นไป

ในสภาพสังคมไทย	สามารถแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่
	 กลุ่ม	1	(เกรด	A	)	:		ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้
	 กลุ่ม	2	(เกรด	B	)	:		ช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย	(ติดบ้าน)
	 กลุ่ม	3	(เกรด	C	)	:		ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	(ติดเตียง)

	 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในผู้สูงอายุ	 ร่างกายคนเราจะเริ่ม
เสื่อมเมื่ออายุ	ใกล้	30	ปี		ร่างกายจะเสื่อมทุกปี	ๆ	ละประมาณร้อยละ	
0.8	หลัง	60	ปี	จะเสื่อมประมาณ	ร้อยละ	1	ต่อ	ปีและเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ		
หลัง	อายุ	65	ปีขึ้นไป	จะเสื่อมเพิ่มขึ้นประมาณ	ร้อยละ	1-5	ต่อปี
	 ในเพศหญิงจะเสื่อมเร็วกว่าเพศชาย	โดยเฉพาะในช่วงวัย	45	ปี
ขึ้นไป	ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน	Estrogen	ที่ลดลง	ทำาให้เกิดปัญหา
กระดูกเริ่มบาง		ส่วนในเพศชาย	ฮอร์โมน	Testosterone		จะลดลงใน
ช่วง	อายุ	60	-	70	ปี

ลักษณะของความเป็นผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย
	 1.	ส่วนสูงลดลง
	 2.	กล้ามเนื้อ	กระดูก	ลดลง	ไขมันเพิ่มขึ้น
	 3.	ร่างกายเสื่อมทุกส่วน
	 4.	การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมลดลง
	 5.	ระบบภูมิคุ้มกันตำ่าลง
	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ	 มีผลทำาให้คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุลดลง	 เกิดภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นมากขึ้น	 ถ้าในสังคมผู้สูงอายุ	
มีกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่ม	 3	 (หรือ	 เกรด	 C	 )	 มากขึ้น	 ย่อมเป็นภาระกับ
ครอบครัว	สังคม	และประเทศ	ดังนั้น	จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องเตรียม
พร้อมของประชากรเพื่อให้ผู้สูงอายุในสังคม		มีคุณภาพชีวิตที่ดี		มี
ศักยภาพพ่ึงตนเองได้ดี	การเตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงและ
มีการวางแผนชีวิตในวัยสูงอายุ	 ของคนในวัยแรงงานหรือวัยหนุ่มสาว		
บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง	 	 โดยมี	 ครอบครัวเกื้อหนุน	 	 ชุมชนช่วย
เหลือ			สังคมและรัฐเกื้อกูล
 

 การจัดการให้ความรู้ในด้านส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพให้
เหมาะสมตามวัย
 บัญญัติ 12 ประการในผู้สูงอายุ
	 	 1.	ดื่มนำ้ามาก	ๆ
	 	 2.	ลดความเค็ม
	 	 3.	ให้หัวเราะบ่อย	ๆ	วันละ		15	นาที
	 	 4.	มีเพศสัมพันธ์	เดือนละ	3	ครั้ง
	 	 5.	ถูกแสงแดดเวลาออกกำาลังกาย
	 	 6.	หาเวลา	เปิดหู	เปิดตา	พักผ่อนบ่อย	ๆ
	 	 7.	อย่าลืมกินกระเทียมทุกมื้อ
	 	 8.	นั่งสมาธิวันละ	15	นาที
	 	 9.	อย่างดอาหารเช้า
	 	 10.	คบเพื่อนมาก	ๆ
	 	 11.	ไม่สูบบุหรี่
	 	 12.	นอนให้พอ	6-8	ชั่วโมง

...อ่านต่อฉบับหน้า



10

	 เมื่อวันที่	 20	กุมภาพันธ์	 2556	ที่ผ่านมา	สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ได้ไปศึกษาดูงาน
ที่หมู่บ้านไทยทรงดำาและโรงเรียนเซนต์โยเซฟ	 โดยอาจารย์พรพรรณ	
เพ่งผล	 อาจารย์ชนาธิป	 บุบผามาศ	 และอาจารย์รดา	 อำ่าประเสริฐ			
นำานักศึกษาเข้าร่วมโครงการครุศาสตร์สืบสานขนมธรรมเนียม
ประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต	
ขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านต่างๆ	 เช่น	 ทรงผม	 อาหาร	 ที่อาศัย	
ของหมู่บ้านไทยทรงดำาและการแทงหยวกกล้วยที่เป็นภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี

	 อาจารย์ชนาธิป	บุบผามาศ	และอาจารย์อัญชนา	เถาว์ชาลี

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์		มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	ได้รับเชิญจากสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรีเขต	 2	 เป็นวิทยากรให้ความรู้	 เพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ครู

ปฐมวัย	อีกทั้งช่วยเติมเต็มงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้กับครูปฐมวัย

ที่นำาเสนอในงาน	 เมื่อวันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 ห้องประชุม

โรงเรียนบ้านท่ายาง	(ประชาสรรค์)		อำาเภอท่ายาง		จังหวัดเพชรบุรี

	 เมื่อต้นเดือนมีนาคม	 ที่ผ่านมา	 นักศึกษาชั้นปีที่	 2	 สาขาวิชา
ภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	เดินทางไปศึกษาต่อในช้ันปีท่ี	3	ณ	มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
มณฑลกวางสี	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เป็นเวลา	2	ภาคการศึกษา	ซึ่ง
เป็นไปตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาจีน	ที่
จะต้องไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยในจีนที่มีความร่วมมือเป็นเวลา	
1	 ปี	 ถือเป็นการเพิ่มพูนทักษะภาษาจีนจากเจ้าของภาษาและเพิ่มพูน
ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนให้กับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย
มีคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนและผู้ปกครองเดินทางไปส่ง	 ณ	 สนาม
บินสุวรณภูมิ

	 อาจารย์ดวงพร	สุขธิติพัฒน์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	จัดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมด้วยกิจกรรมความเป็นครู	แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	และสาขาวิชาพลศึกษา	ในวันพุธ
ที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2556	ณ	ห้องวิทยาภิรมย์	 1	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษา	ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู	 และมาตรฐานอุดมศึกษา	 (TQF)	 ในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้	 ได้ใช้กิจกรรม	 “จิตตปัญญา”	 เพื่อให้นักศึกษาสะท้อนคิด	 และ
ตระหนักความเป็นครูยิ่งขึ้น	โดย	อาจารย์	ดร.ชนสิทธิ์	สิทธิ์สูงเนิน	คณะ
ครุศาสตร์	 และ	 อาจารย์วิฑูรย์	 คุ้มหอม	 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี	เป็นวิทยากร

โครงการ ครุศาสาตร์สืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รับเชิญเป็นวิทยากร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  

เสริมสร้างจริยธรรม

ด้วยกิจกรรมความเป็นครู

PR มาแล้วจ้า 
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	 อาจารย์จรรยาพร	บุญเหลือ	อาจารย์ประจำาคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 และกรรมการยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์
ประเทศไต้หวัน	 เดินทางไปเป็นวิทยากรรับเชิญทางด้านการตลาด	 ณ	
National	Pingtung	University	of	Science	and	Technology
เป็นเวลา	2	สัปดาห์	ตามข้อตกลงการแลกเปล่ียนคณาจารย์และนักศึกษา
ระหว่างสองสถาบัน	มหาวิทยาลัยแห่งน้ี	มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร	 และการตลาด	 โดยมี	 อาจารย์ณัฐวุฒิ	 สุวรรณ
ช่าง	 และอาจารย์สุภาพร	 อรุณะวงศา	 ประธานและเลขานุการคณะ
กรรมการยุทธศาสตร์วิเทศสัมพันธ์ประเทศไต้หวัน	 เป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยฯ	เดินทางไปส่ง		ณ	สนามบินสุวรณภูมิ

	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	ได้รับเชิญจากสำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดเพชรบุรี	 บรรยายให้ความรู้	 และทำากิจกรรมในโครงการ	 “การ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนและ

ผู้ปกครอง”	 ให้แก่เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก	 และครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย	

เมื่อวันที่	 19	มีนาคม	2556	ณ	สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก	

(หาดเจ้าสำาราญ)	จังหวัดเพชรบุรี

	 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี	จัดโครงการการจัดการความรู้	(KM)	เรื่องความสำาเร็จในการ

ทำาวิจัยและการนำาไปใช้ประโยชน์”	เมื่อวันที่	18	มีนาคม	2556	ณ

หอประชุมภูมิแผ่นดิน	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้	(Knowledge

Management)	ในการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ

ความสำาเร็จในการทำาวิจัยและการนำาไปใช้ประโยชน์ในบริบทของ

มหาวิทยาลัย	จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณ์และประสพ

ความสำาเร็จในการวิจัย	เพ่ือเป็นกลไกในการจัดการความรู้จากงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์	และสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วม

กันภายในองค์กร	เพื่อนำาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ใน

การนี ้	รองศาสตราจารย์	ดร.กาญจนา	บุญส่ง	รองอธิการบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์วิจัยและความเข้มแข็งชุมชน	และผู้ช่วยศาสตราจารย์

พจนารถ	บัวเขียว	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 และ

พิธีปิด

อาจารย์ มรภ.เพชรบุรี  เป็นวิทยากรรับ
เชิญ ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน

รับเชิญเป็นวิทยากรด้านปฐมวัย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM)

PR มาแล้วจ้า 
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ASEAN KNOWLEDGE

	 รศ.ดร.สมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์	ได้กล่าวในงานสัมมนา	“AEC:

จุดเปล่ียนประเทศไทย”	ว่า	หลังสงครามเย็นส้ินสุด	1989	เกิดจุดเปล่ียน

ไปทั่วโลก	เพราะปัญหาเรื่องความมั่นคงจบไปแล้ว	และการแข่งขันการ

ค้าแบบจริงจังได้เริ่มขึ้น	 รัฐบาลไทยโดยคุณอานันท์	 ปันยารชุน	 นายก

รัฐมนตรีสมัยนั้น	ได้เสนอกรอบข้อตกลง	AFTA	(ASEAN	Free	Trade	

Area)	ขึ้นมา	สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดหากปัญหาสงครามเย็นไม่ยุติลงไป

	 วิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี		2000		เราก็ได้เห็นประเทศ

เวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียน	 (Association	 of	 Southeast	

Asian	Nations	 :	ASEAN)	และอาเซียนมองว่าต่อไปข้างหน้าจะกลาย

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (Asean	Economics	Community-

AEC)	แน่นอนจะเป็นเขตการค้าเสรีในภูมิภาครวมทั้ง	จีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	

ซึ่งน่ันเป็นเค้าลางของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพราะสมัยน้ันการซ้ือขายหลักทรัพย์ในประเทศ

ไทยยังเล็กอยู่	และต่อไปตลาดหุ้นก็จะรวมกันกลายเป็นตลาดเดียว	แต่

ขณะนี้ยังไม่ถึงกับขั้นนั้น	แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยน

แปลง

	 หนึ่ง	 ตลาดหุ้นเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงขยายตัว

ทุนนิยม	 สอง	 ทุนนิยมโดยเอกชนจะขยายตัวเป็นดอกเห็ด	 ซึ่งส่วนหนึ่ง

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 สาม	 เกิดการเปิดประเทศ

อันเป็นผลมาจากทุนนิยมขยายตัวบริษัทเอกชนขยายตัวเป็นแรงกดดัน

ให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น	 เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น	 และการแข่งขัน

เพิ่มมากขึ้นทำาให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 เพิ่มเติม	 มหาวิทยาลัย

เปิดเพ่ิมข้ึนเป็นดอกเห็ดการแข่งขันทำาให้ผู้ประกอบการล้มลุกคลุกคลาน

มีทั้งเปิดใหม่	มีทั้งปิดกิจการ	ร้านค้าสะดวกซื้อเข้ามาในตลาด	สินค้า

ในไทยจะถูกแทรกด้วยสินค้าจากต่างประเทศ	สินค้าประเภทอาหาร

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารในประเทศก็จะเปลี่ยนไป		มีการ

รับประทานอาหารเวียดนามเพิ่มขึ้น		อาหารอินเดียเพิ่มขึ้น		รวมไปถึง

ต่อไปก็รับประทานอาหารแบบมาร์โคโปโล	คือ	อาหารผสมผสานสไตล์

ท้องถิ่นที่มาร์โคโปโลเคยเดินทางไปผสมกับอาหารอิตาลี	ขณะเดียวกัน

อาหารไทยก็ไปทั่วโลกได้เช่นเดียวกัน	โลกเปลี่ยนอย่างไร	การเปลี่ยน

แปลงนั้นกระทบกับเราอย่างไร	และจะรอดได้อย่างไร	นี่คือกลยุทธ์ที่เรา

ต้องศึกษา

โดย ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

	 จุดเปลี่ยนประเทศไทยรอบ	2	เกิดจาก	AEC	เพราะ	AEC	เป็น

ขบวนการรวมกลุ่มซึ่งหมายถึง	 4	 องค์ประกอบด้วยกัน	 คือ	 ขบวนการ

รวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้า	 เปิดเสรีบริการ	 เปิดเสรีเงินทุน	และเปิดเสรี

แรงงาน	อย่างอื่นเป็นผลติดตามมา

	 ยุโรปได้บรรลุความเป็นตลาดร่วมในปี	1992	เปิดเสรีท้ังสินค้า

บริการ	 เงินทุน	 เพราะพัฒนามานานแล้ว	 เราจะเห็นว่าการรวมกันนั้น

ต้องเริ่มที่สินค้าก่อน	 คือ	 เขตการค้าเสรีโดยกำาแพงภาษีเป็น	 0%	 และ

โควตาเป็น	0%	ต่อจากนั้นในระดับสอง	สินค้ามาจากต่างประเทศต้อง

เสียภาษีในอัตราเดียวกัน	(สหภาพศุลกากร)	และลำาดับสาม	คือ	เงินทุน

และแรงงาน

	 เราสังเกตได้ว่าเมื่อเริ่มต้นที่การเปิดเสรีการค้า	ต่อมาก็คือ

การลงทุน	 คือเข้ามาตั้งโรงงานหรือตั้งบริษัททำาธุรกิจ	 มีการเทกโอเวอร์

กิจการกันอย่างแพร่หลาย	 เพื่อให้ธุรกิจหรือกิจการใหญ่ขึ้นแข็งแรงมาก

ขึ้น	เพราะต่อไปไม่ใช่ตลาดมีเพียง	60	ล้านคน	แต่ตลาดใหญ่ขึ้นเป็นกว่า	

600	ล้านคน	และขยายไปถึงจีน	เกาหลี	ญี่ปุ่น	ซึ่งตลาดยิ่งใหญ่มากขึ้น

ไปอีก	เราจะเห็นดีล	(Deal)	ใหญ่ๆ	เพิ่มมากขึ้นแน่นอน

	 มีข้อสังเกตว่าแม้ทุกวันนี้มีการร่วมเป็นประชาคมยุโรปตลาด

เดียวก็ยังไม่จบ	เพราะขบวนการด้านสินค้า	บริการ	เงินทุน	และแรงงาน	

อาทิ	บริการทางการเงินยังไม่จบ	จบแต่ตัวสินค้า

	 ปัจจุบัน	6	ชาติสมาชิกอาเซียนเดิมเปิดเสรีการค้าต่อกันแล้ว

(ยังมีข้อยกเว้นบางชนิดของสินค้า)	ประมาณ	99.8%	สำาหรับลาว

เวียดนาม	กัมพูชาและพม่า	กำาแพงภาษีเหลือ	5%	เท่านั้น	และจะเหลือ	

0%	 ในอีก	 2	 ปีข้างหน้า	 ด้านเปิดเสรีบริการและลงทุนนั้นคีย์สำาคัญที่

ต้องดำาเนินการคือ	กฎหมาย	ซึ่งหมายถึงต้องแก้กฎหมายให้ต่างชาติเข้า

มาถือครองหุ้นได้มากกว่าที่ดำาเนินการอยู่ในทุกวันนี้

	 เป้าหมายเม่ือรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจเดียวกันแล้ว	

สมาชิกอาเซียนสามารถถือครองหุ้นได้	 70%	 ได้แก่	 ธุรกิจบริการ	 ไอที	

ท่องเที่ยว	 การบิน	 เฮลธ์แคร์	 (4	 รายการนี้ดำาเนินได้แล้วในปัจจุบัน)	

และโลจิสติกส์	และ	7	การลงทุนซึ่งได้แก่	ด้าน	เกษตร	ยาง	ออโตโมทีฟ	

เฟอร์นิเจอร์	การเงิน	ประกันชีวิต	ประกันวินาศภัย	ซึ่งเชื่อว่าต่อไป	จะ

ถือหุ้นได้ถึง	 100%	 ขณะที่ประเทศนอกกลุ่มถือหุ้นได้ไม่เกิน	 49%	 ซึ่ง

หมายรวมถึงทั้งธุรกิจการเงิน	 ธุรกิจประกันชีวิต	 ธุรกิจประกันภัย	 ด้วย

AEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยรอบ 2
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	 ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะอนุกรรมการอบรมภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน	 สำาหรับอาจารย์	 นักศึกษา	 และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ได้จัดอบรมภาษาประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำาวัน	ได้แก่	ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย	ภาษาบาฮาซามาเลเซีย	ภาษาเวียดนาม	
และภาษาพม่า	ในระหว่างวันท่ี	18	มีนาคม	–	11	เมษายน	2556	โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิงจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาช้ันนำาใน
อาเซียน	4	สถาบัน		ได้ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์รวม	11	ท่านมาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการน้ี

Vietnam
Hanoi	National	University	of	Education
	 1.	Assoc.	Prof.	Dr.	Dang	Thi	Hao	Tam
	 2.	Dr.	Vu	To	Nga
	 3.	Ms.	Do	Thi	Kim	Cuong
	 4.	Ms.	Phan	Phuong	Thao

Myanmar
International	Language	&	Business	Center	(ILBC)
	 1.	Ms.	Lucy	Shwe
	 2.	Ms.	Thinzar	Oo

Malaysia
Universiti	Kebangsaan	Malaysia	UKM	 (National	University	of	
Malaysia)
	 1.	Mr.	Daing	Shairi	Maarof
	 2.	Ms.	Kesten	Elvedina
	 3.	Mrs.	Nor	Azilawati	Md	Isa
	 4.	Mr.	Amirul	Mukminin

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

Indonesia
Faculty	of	Teachers	Training	and	Education	(FKIP)	of	Universi-
tas	Ibn	Khaldun	Bogor
	 1.	Mr.	Fauzi	Syamsuar

ในท้ายท่ีสุดไม่ใช่เปิดลงทุนเฉพาะด้านอย่างที่เราได้ตกลงกันแล้วใน

ขณะนี้	 และจะไม่หยุดแค่เปิดเสรีลงทุนเพียงแค่นี้เท่านั้น	 จะต้องเปิด

เพิ่มเสรีการลงทุนเพิ่มอีก

	 AEC	 จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก	 เป็นต้นว่าระบบ

ภาษีท่ีใช้กันอยู่	ต่อไปต้องใช้อัตราใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันท้ังหมด	และ

สำาคัญที่สุดเรื่องมาตรฐานก็ต้องใช้	“มาตรฐาน”	แบบเดียวกันทั้งหมดนี่

คือเรื่องราวที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไป	หรือสิ่งเหล่านี้กำาลังเกิดขึ้น

ที่มา : รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในงานสัมมนา “AEC: จุดเปลี่ยน

ประเทศไทย”
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	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้ติดตามคอลัมน์วิชาการทุกท่าน	 ในช่วงนี้หลายๆ	 ท่านอาจจะกำาลังง่วนอยู่กับการจัดเตรียมทำารายงานการประเมิน
ตนเอง	(SAR)	ระดับสาขาวิชา	และรวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเอง	(SAR)	ประจำาปีการศึกษา	2555	ในระดับคณะ	ซึ่งในระดับสาขา
วิชาจะมีการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	2555	ในวันที่	23	เมษายน	–	1	พฤษภาคม	2556	นี้	หากท่านใดมี
ปัญหา	อุปสรรค	หรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดทำา	SAR	สามารถเขียนในเว็บบอร์ดของงานประกันคุณภาพการศึกษาหรือ	โทรภายใน	
1185	 หรือต้องการแบบฟอร์มต่างๆ	 ที่ทางงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ปรับปรุงขึ้นเพื่อใช้จัดทำา	 SAR	 ในปีการศึกษา	 2555	 สามารถ
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์	 http://qa.pbru.ac.th/	 ของงานประกันคุณภาพการศึกษา	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 และใน
ฉบับนี้ขอนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ประสบความสำาเร็จในการจัดทำา	 SAR	 เพื่อรองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 	 โดยนำา
กระบวนการ	PDCA	มาใช้ในการดำาเนินงาน	ดังนี้

ขั้นตอนแรก (Plan)
	 1.	รับทราบนโยบายของคณบดี		/ผู้อำานวยการในการดำาเนินการ
	 2.	นำาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินมาปรับปรุงในการดำาเนินการ
	 3.	หาข้อบกพร่อง	สิ่งที่ต้องปรับปรุง	ใน	SAR	เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
	 4.	ศึกษาเกณฑ์การประเมิน	(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินใหม่	หรือตัวบ่งชี้ใหม่)
	 5.	คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บตัวบ่งชี้	(ประชุมมอบหมายงาน)

	 นอกจากนี้เทคนิคการวางแผนที่ดีควรตอบคำาถามต่อไปนี้ได้	(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	2552)
	 	 -	มีอะไรบ้างที่ต้องทำา
	 	 -	ใครทำา
	 	 -	มีอะไรต้องใช้บ้าง
	 	 -	ระยะเวลาในการทำางานแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด
	 	 -	ลำาดับการทำางานเป็นอย่างไร	ควรทำาอะไรก่อน	อะไรหลัง
	 	 -	เป้าหมายในการกระทำาครั้งนี้คืออะไร

ช่วงที่สอง DO		ลงมือปฏิบัติ	ช่วงนี้สำาคัญมาก	กับการประเมินสำาหรับการเตรียมการมาทั้งปีการศึกษา		ต้องรายงานให้ครบถ้วน		เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเราปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนตามพันธกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 (หากไม่เขียนให้ประจักษ์	 ผู้ประเมินอาจไม่ทราบผลงานที่ได้ดำาเนิน
การ)

	 เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติ	DO
	 	 -	ทำาให้ถูกต้องตั้งแต่แรก	จะได้ไม่ต้องแก้ไขหรือรับผลเสียจากการกระทำาที่ผิดพลาด
	 	 -	ตรวจสอบทุกขั้นตอน	หากพบข้อบกพร่องให้รีบแก้ไขก่อนที่ความเสียหายจะขยายเป็นวงกว้าง

ช่วงที่สาม check		ดำาเนินการจัดทำาเล่ม	SAR	ฉบับสมบูรณ์และเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและที่สำาคัญ
ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 ในระดับสาขาวิชา	 3	 เล่ม	 พร้อม	 file	 เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบในภาพรวมต่อไป	และส่งให้คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำา SAR เพื่อรองรับ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำาปีการศึกษา  2555

โดย  นำ้าฝน แสงอรุณ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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	 เทคนิคขั้นตอนการตรวจสอบ	Check
	 	 -	ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง	ว่าทำาได้ตามแผนหรือไม่
	 	 -	ตรวจสอบผล	ที่ได้ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่
	 	 -	ตรวจสอบว่ามีข้อมูลอะไรใหม่	ๆ	เกิดขึ้นบ้าง
	 	 -	รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุงให้ดีต่อไปสิ่งที่จะสามารถรู้ได้ว่าผลกับ
	 แผนที่ตั้งไว้แตกต่างกันอย่างไร	สิ่งสำาคัญที่สุดคือการบันทึกข้อมูล	ซึ่งเทคนิคการบันทึกข้อมูลมีเครื่องมืออยู่หลายชนิด
	 และหลายเทคนิควิธี	เช่น	Check	list,	test,	Questionnaires,	Attitude	test,	Interview,	Observation,	Fishbone
	 diagram,	ฯลฯ

ช่วงที่สี่ Act		คณะกรรมการประเมินตรวจสอบผลการดำาเนินงาน		และให้ข้อเสนอแนะ	เพื่อการพัฒนาในปีถัดไป

	 เทคนิคขั้นตอนการดำาเนินการให้เหมาะสม	Act
	 	 -	หลังจากตรวจสอบแล้ว	ถ้าเราทำาได้ตามเป้าหมาย	ให้รักษาความดีนี้ไว้
	 	 -	หากตรวจสอบแล้ว	พบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าในขั้นตอนใด	ๆ	ก็ตาม	ให้หาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ
	 	 -	หาทางปรับปรุง	เพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม

	 กรณีที่ผลเกิดข้ึนเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ให้นำาวิธีการหรือการปฏิบัตินั้นมาปรับใช้ให้เป็นนิสัยหรือเป็นมาตรฐานส่วนตัวสำาหรับใช้
กับแผนอื่น	 ๆ	 ที่มีลักษณะเดียวกัน	 เช่น	 ไม่ว่าการวางแผนสำาหรับการจัดทำาโครงการ	 	 การทำาวิจัย	 	 การเรียนการสอน	 การปฏิบัติงานประจำา	
นอกจากนี้ยังจำาเป็นต้องคิดหาทางปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการที่จะทำาให้แผนประสบความสำาเร็จมากกว่าที่ตั้งไว้	ซึ่งอาจจะหมายถึงประสบ
ผลสำาเร็จตามแผนเร็วขึ้น	หรือใช้ทรัพยากรน้อยลง	ที่เรียกว่า	ประสิทธิผล		และประสิทธิภาพ		หรือได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามแผนที่ตั้งไว้	 เมื่อผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะมากหรือหรือให้เอาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และให้พิจารณาว่าควรทำา
อย่างไรต่อไป	เช่น
	 -	มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าเป็นไปได้
	 -	ใช้ความพยายามให้มากกว่าเดิม
	 -	ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในกรณีที่ไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้
	 -	เปลี่ยนเป้าหมายใหม่
	 วงจร	PDCA	ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเรานำาผลที่ได้จากขั้นตอนการดำาเนินการที่เหมาะสม	(A)	มาดำาเนินการให้เหมาะสมในกระบวน
การวางแผนอีกครั้งหนึ่ง	 (P)	 และเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยๆ	 ไม่มีทีสิ้นสุดจนกระทั่งเราสามารถใช้วงจรนี้กับทุกกิจกรรมที่คล้ายกันได้อย่างเป็นปกติ
ธรรมดาไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

อ้างอิง			http://www.spu.ac.th/affair/about/sar
											http://www.gotoknow.org/posts/495117

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำาเนินการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	 	 สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำาเนินการคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ในวันที่		20		มีนาคม		2556	เวลา	8.30	-16.30	น.	เพื่อรายงานผลการประเมินรอบสามต่อบุคลากร
ทุกท่าน		และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์		ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก		กระบวนการประเมินภายใน		
ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้		มีผู้สนใจเข้าร่วมจำานวนมาก
	 ผศ.ดร.เสนาะ	 	 กลิ่นงาม	 	 รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม	 	 และแนวทางเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
	 ผศ.ดร.นิวัต			กลิ่นงาม		มอบนโยบาย		และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตต่อบุคลากรมหาวิทยาลัย
	 ส่วนช่วงบ่าย	คณาจารย์		บุคลากร	ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แนวปฏิบัติที่ดี	ประเด็นคำาถาม	ข้อสงสัย	ในการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา	เพื่อไปสู่การดำาเนินงานประกันคุณภาพที่เป็นเลิศ
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ชื่อเรื่อง : เข็มทิศความสำาเร็จ
ผู้แต่ง : จงมั่นคง
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ , คอนเซ็พพริ้นท์  จำากัด
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 158 จ125ข หนังสือทั่วไป ชั้น 3

 คนส่วนใหญ่ต้องการท่ีจะประสบความสำาเร็จ	จึงเสาะแสวงหาวิธีต่าง	ๆ	เพ่ือท่ีจะ
ทำาให้ตนเองประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายชีวิตท่ีต้ังไว้	แต่ผลปรากฏว่า	ไม่ได้อย่างท่ีหวัง	
จากน้ันจึงมาน่ังบ่นว่า	 ทำาไมฉันถึงไม่ประสบความสำาเร็จ	 น่ันเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ใช้แต่
ทฤษฎีจากหนังสือ		แต่ไม่เคยนำามาปฏิบัติ			หนังสือเล่มน้ีจะเป็นเข็มทิศนำาทางไปสู่ขุมทรัพย์
ท่ีรอคอยผู้ค้นหาและเป็นกำาลังใจให้แก่ทุกท่านท่ีต้องการประสบความสำาเร็จในชีวิตมากข้ึน
กว่าเดิม	 	 เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีไม่มีกฏเกณฑ์อะไรมากมายนักท่ีจะมาคอยบังคับให้คุณทำา
ตาม	แต่จะเป็นการบอกเล่าถึงความจริงท่ีจะนำาคุณไปสู่ความสำาเร็จและมีชีวิตท่ีดีข้ึน	

ชื่อเรื่อง : เปลี่ยนตัวเองให้รัก  อังกฤษไม่ยาก
ผู้แต่ง : ณัฏฐ์ภัทร์  ชาญเชาว์กุล
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,  
ปีที่พิมพ์ : 2555
เลขเรียกหนังสือ : 428.24 ณ311ป หนังสือทั่วไปชั้น 4

 ระดมวิธีเร่งรัดพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าพลาด!	 ทุกคำาแนะนำา
กลั่นจากห้องเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 	 อยากเลิกเบื่อ	 หายเซ็ง	 เปลี่ยนเกลียดเป็น
รักภาษาอังกฤษต้องอ่านเล่มนี้ก่อนเป็นอันดับแรก	 	 ในหนังสือเป็นการรวบรวมเทคนิค
การเรียนภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียน	 นักศึกษา	 	 รวมถึงครูอาจารย์ที่ต้องการเคล็ดลับ
ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ	 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่กลั่นกรองจากงานวิจัยด้านศึกษา
ศาสตร์และประสบการณ์จริงจากคนที่ไม่เก่งอังกฤษมาก่อน		นำาเสนอด้วยการ์ตูน	น่ารัก	
อ่านเพลินตลอดเล่ม

ชื่อเรื่อง : สุดยอดเทคนิค การอ่าน สร้างลูกอัจฉริยะ
ผู้แต่ง : นัม, มียอง
ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1
สำานักพิมพ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,2553
ปีที่พิมพ์ : 2553
เลขเรียกหนังสือ : 649.58 น433ส หนังสือทั่วไปชั้น 4

 หนังสือ	 สุดยอดเทคนิคการอ่านสร้างลูกอัจฉริยะ	 	 ได้รวบรวมวิธีที่ทำาให้เด็ก
สนุกและเพลิดเพลินกับการอ่านเอาไว้ครบครัน	 	 อ่านเล่มไหนก็เข้าใจหมด	 แม้แต่ตำารา
เรียนยาก	ๆ	หากคุณพ่อคุณแม่ได้ลองนำาเทคนิคดี	ๆ	 เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้ลูกฝึกปฏิบัติ
เป็นประจำา	 แล้วคอยติดตามดูผลที่เกิดขึ้น	 	 รับรองว่าจะต้องประหลาดใจที่ลูกเรียนเก่ง
อย่างไม่น่าเชื่อ		หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์และสามารถนำาไปปฏิบัติได้ง่าย	ๆ	



ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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โดย อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์

ดร.ปัทมาพร   ยอดสันติ

สรุปผลการวิจัย
	 1.	ข้อมูลทั่วไป	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	นักเรียน	
นักศึกษา	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี	 และจังหวัดใกล้
เคียง	 คือ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 และจังหวัดสมุทรสงคราม	 จำานวน	 1,430	
คน	โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจำานวนมากท่ีสุดคือ	ประชากรท่ีเรียนและทำางาน
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ร้อยละ	32.86	รองลงมา	คือ	ประชากรที่
อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี	ร้อยละ	31.67	และประชากรจากจังหวัดใกล้เคียง	
ร้อยละ	 30.80	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 70.6	 อายุระหว่าง	 16	 -	 25	
ปี	ร้อยละ	80.1	ระดับการศึกษา	นักเรียนมัธยมปลายมากที่สุด	ร้อยละ	55.9	
รองลงมา	คือ	 ระดับปริญญาตรี	 37.7	ประกอบอาชีพมากที่สุดคือ	นักเรียน/
นักศึกษาร้อยละ	86.9

ความต้องการของประชาชนในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ความคิดเห็นโดยรวม
	 ข้อ	1	หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	มีประโยชน์ต่อสังคม	ชุมชน
และประเทศชาติ	กลุ่มตัวอย่างจำานวน	1430	คน	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่า
มีประโยชน์มาก	1169	คน	คิดเป็นร้อยละ	81.7	ปานกลาง	245	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	17.1	มีประโยชน์น้อย	จำานวน	15	คน	คิดเป็นร้อยละ	1
	 ข้อ	 2	 ต้องการที่จะศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ
ให้บุตรหลานศึกษาต่อ	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง	1,015	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.0	
ต้องการศึกษาต่อ		ไม่ต้องการศึกษาต่อจำานวน	415	คน	คิดเป็นร้อยละ	29.0
	 ข้อ	 3	 วิชาชีพการพยาบาลเป็นที่ต้องการของสังคมหรือไม่	 พบว่า	
กลุ่มตัวอย่างจำานวน	1,381	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.6	เห็นว่าวิชาชีพพยาบาล
เป็นที่ต้องการของสังคม	และพบว่าไม่เป็นที่ต้องการของสังคมจำานวน	49	คน	
คิดเป็นร้อยละ	3.4	
	 ข้อ	4	หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ควรเปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีหรือไม่	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างจำานวน	1,270	คน	คิดเป็นร้อยละ	88.8	มี
ความคิดเห็นว่าควรเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ไม่ควรเปิด	160	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.2
	 ข้อ	5	คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต	สาขาพยาบาลศาสตร์	
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ประชาชน	 10	 อันดับแรก	 มากที่สุดเป็นอันดับแรก	 ด้านคุณลักษณะส่วนตัว	
คือมีความเรียบร้อย	จิตใจดี	พูดจาไพเราะ	อ่อนหวาน	จำานวน	68	 ราย	 รอง
ลงมาด้านความรู้	 ต้องมีความรู้	 มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 48	 ราย	 รองลง
มาด้านคุณธรรม	จริยธรรม	คือ	ตั้งใจดูแลและเอาใจใส่คนไข้	23	ราย,	มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต	20	ราย,	มีความรับผิดชอบ	17	ราย,	สุภาพอ่อนโยน	16	ราย,	
สามารถปฏิบัติงานได้จริง	14	ราย,	มีจรรณยาบรรณต่อวิชาชีพ	13	ราย	และ
มีคุณธรรมจริยธรรม	รักบริการ	12ราย

	 ข้อ	6	ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน	สาขาพยาบาลศาสตร์
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	118	คน	ได้เสนอความคิดเห็นแบ่งได้เป็น	5	ด้าน	
10	อันดับแรก	มากที่สุดคือด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน	คือต้องมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ครบทุกอย่างและได้มาตรฐาน	 จำานวน	 15	 ราย	 รองลงมา	 ด้านการ
เรียนการสอน	 คือสอนเข้มข้น	 เน้นการปฏิบัติ	 7	 ราย	 มีความพร้อม(สถานที่	
บุคลากร	องค์กรวิชาชีพ)	 6	 ราย	 	 จัดการเรียนการสอน	 	นำาไปปฏิบัติได้จริง		
5	 ราย	 เตรียมความพร้อม	 และหลักสูตรที่ดีเพื่อรองรับตามมาตรฐานสู่สากล	
5	ราย	มีมาตรฐานในการเรียนการสอน	4	ราย	ปฏิบัติจริงให้มากที่สุด	4	ราย		
มีการรับรองจากสภาการพยาบาล	4	ราย	ค่าเล่าเรียนไม่ควรแพง	4	ราย	และ
อันดับ	10	มีการเรียนการสอนที่ดี	เพื่อจะทำาให้มีการรักษาที่ดี	3	ราย	และเน้น
ทักษะการปฏิบัติ	ให้ควบคู่กับทฤษฎีที่ถูกต้อง	3	ราย

การอภิปรายผล
	 1)	ความต้องการของประชาชนในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า	ควรเปิด
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมากที่สุดถึงร้อยละ	88.8	และมีความเห็นว่า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมาก
ร้อยละ	81.7	ปานกลางร้อยละ	17.1	แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้เล็งเห็น
ความสำาคัญของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ซ่ึงเป็นสาขาขาดแคลน
และเป็นปัญหาวิกฤตของประเทศไทย	 (สภาการพยาบาล	 2554)	 และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากเสนอความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีมีความ
พร้อมหลาย	ๆ	ด้านในการขยายการศึกษาในสาขาวิชาต่าง	ๆ	เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะการจัดการศึกษาใน
สาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีสภาวิชาชีพและคณะ
กรรมการอุดมศึกษากำาหนดไว้	 และกลุ่มตัวอย่างบางคนได้พูดว่า	“เห็นด้วยที่
จะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีเพราะ
อยู่ใกล้บ้านและเป็นทางเลือกในการเรียนต่อท่ีดีอีกทางหน่ึง”	ในขณะเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า	วิชาชีพการพยาบาลเป็นท่ีต้องการของสังคมร้อยละ
96.6	อาจจะ	เนื่องจากพยาบาลเป็นบุคคลแรกเสมอในทีมสุขภาพที่เผชิญกับ
ภาวะวิกฤตและฉุกเฉินของผู้ป่วย	พยาบาลต้องมีทักษะการประเมินขั้นสูงเพื่อ
ให้สามารถวินิจฉัยปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วยทันที	 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย	 (พ.ศ.
2546-2550)	 และพยาบาลจะดูแลผู้ป่วยตลอด	 24	 ชั่วโมง	 จึงทำาให้กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นความสำาคัญของวิชาชีพพยาบาลและยอมรับว่าวิชาชีพการ
พยาบาลเป็นที่ต้องการของสังคม	ดังนั้น	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม
และแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติ	ตระหนักถึงความสำาคัญในภาวะท่ีประเทศชาติ
ขาดแคลนบุคลากรสายสุขภาพ	 โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนคือสาขาวิชาชีพ

ต่อจากฉบับที่แล้ว
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พยาบาล	ซึ่งปัจจุบันจากผลการสำารวจล่าสุดปี	 2554	 	ของสภาการพยาบาล	
พบว่า	 มีการขาดแคลนพยาบาลถึง	 31,406	 คน	 รวมทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	
มีความต้องการพยาบาลถึง	 40,000	 คน	 ซึ่งการผลิตบัณฑิต	 เป็นหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องมีบทบาท	 ในการช่วยเหลือประเทศชาติ	 และจาก
นโยบายของมหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการบริหารงาน
ให้มหาวิทยาลัยข้อ	2.1	ให้มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิต	วิจัย	บริการวิชาการ	
และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ	 และ	 ข้อ	 2.2.1	 สนับสนุน
การกระจายโอกาสตามศักยภาพการศึกษาแก่นักเรียนภาคกลางตอนล่างและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	(แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	ระยะ	5	ปี	2553	
-	 2557)	 จึงทำาให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		
ควรเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	 และความนิยมเรียนพยาบาลของ
เด็กไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ	 เพราะวิชาชีพพยาบาล	 	 เป็นวิชาชีพที่มั่นคง	 	 เรียน
จบแล้วมีงานรองรับสูง	รายได้สูง	รวมทั้งมีความก้าวหน้าในวิชาชีพสูง	ซึ่งจาก
ผลการวิจัยพบว่าความต้องการศึกษาต่อสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิตกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน	1015	รายคิดเป็นร้อยละ	71.0	ต้องการศึกษาต่อ
	 2)	คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ตามความต้องการของประชาชน
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ต้อง
การอันดับแรก	 คือ	 คุณลักษณะส่วนตัวของบัณฑิตพยาบาล	 โดยต้องการ
ให้บัณฑิตพยาบาลมีความเรียบร้อย	 จิตใจดี	 พูดจาไพเราะ	 อ่อนหวาน	 ตั้งใจ
ดูแล	 เอาใจใส่คนไข้	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความรับผิดชอบ	 สุภาพ	 อ่อน
โยน	นอบน้อม	ขยัน	กระตือรือร้น	มีมารยาทดี	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	จิตใจอารี	
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	ไม่เห็นแก่ตัว	คล่องแคล่ว	อดทน	ฉลาดมีเหตุผล	รอบคอบ		มี
เมตตากรุณา	 วางตัวดี	 เห็นใจผู้อื่น	 มีนิสัยใฝ่รู้	 ตรงต่อเวลา	 เป็นกันเองกับผู้
ป่วย	 สะอาด	 เสียสละ	 มีวินัย	 แต่งกายเรียบร้อย	 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
ของละมัย	 เลิศลำ้า	 (2548)	 อ้างถึงใน	 กุลภัสสร์	 จิตศรัทธา	 (2552)	 ศึกษา
คุณลักษณะพยาบาลที่พึงประสงค์	4	ด้านประกอบด้วย	ด้านบุคลิกภาพ		ด้าน
มนุษยสัมพันธ์		ด้านคุณธรรม		จริยธรรม	ความประพฤติและด้านการปฏิบัติ
การพยาบาล		พบว่าคะแนนคุณลักษณะพยาบาลอยู่ในระดับสูง	เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า	 ด้านบุคลิกภาพสังคมต้องการพยาบาลที่แต่งกายสะอาด	 ยิ้ม
แย้มแจ่มใส	 สุขภาพแข็งแรง	 พูดจาไพเราะ	 ควบคุมอารมณ์ได้ดี	 คล่องแคล่ว	
ว่องไว	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 พยาบาลต้องมีความเมตตากรุณา	 ตรงต่อ
เวลา	 อยู่ในระเบียบวินัย	 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ	 ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่า	พยาบาลวิชาชีพต้องทำางานเป็นผลัด	ต้องเสียสละ	อดทน	ต้อง
อยู่กับผู้ป่วยตลอด	24	ชั่วโมง	 เวลาแต่ละเวรมีช่วงสำาคัญ	การปฏิบัติงานต้อง
ตรงต่อเวลาจะทำาให้ภาวะงาน	 (Work	 Load)	 ของการทำางานไม่หนักจนเกิน
ไป	 และการทำางานจะมีประสิทธิภาพและเป็นประสิทธิภาพต่อผู้รับบริการซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของสมปรารถนา	ตาผา	(2551)	ศึกษาพบว่า		สมรรถนะ
พยาบาลผ่าตัด	 ด้านบุคลิกภาพตามการรับรู้ของผู้เชียวชาญอยู่ในระดับสูง	
อภิปรายได้ว่า	 วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้บริการต่อสังคม	 ด้านสุขภาพ	
อนามัย	 เป็นงานที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย	 ความทุกข์ทรมาน	 พยาบาล
จึงต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เข้ารับการศึกษาจน
กระทั่งสำาเร็จการศึกษา	ความต้องการอันดับรอง	คือด้านความรู้	กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการให้บัณฑิตพยาบาลมีความรู้ดีและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 รักการบริการ	
และให้คำาปรึกษาได้และสามารถนำาความรู้ไปปฏิบัติทางการพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องและมีคุณภาพ	 ซึ่งผลการวิจัยพบว่าด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ	
กลุ่มตัวอย่างต้องการให้บัณฑิตพยาบาลมีความสามารถปฏิบัติการพยาบาล
ได้จริง	 มีคุณภาพ	 	 มีความสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้	 เป็นมืออาชีพ	 มีความ
เชี่ยวชาญ	 มีประสบการณ์	 บริการดี	 ประทับใจซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ
มณฑา	 อร่ามเลิศมงคล	 (2549)	 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	 โรงพยาบาลศูนย์	 เขต	 6	 	 ผลการวิจัยพบว่า	

พยาบาลวิชาชีพมีความสามารถปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง	 	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพเป็นหัวใจของวิชาชีพพยาบาล	 ที่พยาบาลทุกคน
ต้องมี	 เป็นบทบาทหน้าที่	 โดยตรงของพยาบาลวิชาชีพ	 และเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงเอกสิทธิ์ของวิชาชีพ	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 ศิริพร	 ขัมภลิขิตและ
คณะ	(2550)	อ้างใน	กุลภัสสร์	จิตศรัทธา	(2552)	ที่พบว่า	สมรรถนะพยาบาล
วิชาชีพ	มี	8	ด้าน		ซึ่งด้านการปฏิบัติพยาบาลและการผดุงครรภ์	เป็นด้านหนึ่ง
ของพยาบาลวิชาชีพ	ต้องมีสมรรถนะในเรื่องดังนี้
	 1.	ความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล	และบันทึก
ทางการพยาบาล
	 2.	ความรู้	ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
	 3.	ความรู้	 ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	จนวาระ
สุดท้ายของชีวิต
	 4.	ด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
	 5.	พัฒนาการและเทคนิคการปฏิบัติการทั่วไป
	 นอกจากนี้	ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต
พยาบาล	ผลการศึกษาพบว่า		บัณฑิตพยาบาลควรมี	ความตั้งใจดูแล	เอาใจใส่
ผู้ป่วย	การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ	การมีคุณธรรม	จริยธรรม	การมีความรัก
และชอบในวิชาชีพ	รู้จักหน้าที่ตนเอง	รับใช้ประชาชนเท่าเทียมกัน	เต็มใจทำา
หน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด	รักและดูแลผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติ	ประกอบอาชีพ
อย่างสุจริต	 เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 ไม่รังเกียจเข้าใจผู้ป่วย	
มีความประพฤติดี	 มีจิตอาสา	 มีอุดมการณ์	 รู้จักหน้าที่ตนเอง	 สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	 สมปรารถนา	 ตาผา	 (2551)	 พบว่า	 	 พยาบาลห้องผ่าตัด
ด้านจริยธรรมอยู่ในระดับสูง	 อภิปรายได้ว่า	 การพยาบาลเป็นวิชาชีพเกี่ยว
กับสุขภาพบุคคล	 ลักษณะวิชาชีพพยาบาล	 การพยาบาล	 เป็นการบริการแก่
สังคม	พยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีคุณธรรม	จริยธรรม	ยึดมั่นในศาสนา	คุณงาม	
ความดี	 ดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม	 มีเหตุผล	 มีความรับผิดชอบเชิงวิชาชีพ	
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ	 มีความเอื้ออาทร	 มีความรับผิด
ชอบต่อตนเอง	หน้าที่และวิชาชีพ		
	 ดังนั้น	 	 ผลการวิจัยครั้งนี้	 ความต้องการด้านคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี	 	 จึงสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	 	 ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ	 ระดับปริญญาตรี	 	 สาขาพยาบาลศาสตร์	 (2552)	 ตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ	ดังนี้

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
	 1.	มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน	และ
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ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
	 2.	สามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม	แก่ผู้ใช้บริการทุก
ช่วงวัย	 ทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ	 และความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม	โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล	และหลักฐาน
เชิงประจักษ์	ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
	 3.	มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบ	มีเหตุผล	คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในทางปฏิบัติ	 การพยาบาลและสถานการณ์
ทั่วไป
	 4.	 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 และใช้สถิติได้อย่างเหมาะ
สมในวิชาชีพ
	 5.	มีคุณธรรม	จริยธรรม	 เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	มี
ความรับผิดชอบ	และความเอื้ออาทร
	 6.	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 มีภาวะผู้นำา	 สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	
และสามารถทำางานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ
	 7.	มีความสามารถในการบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ
	 8.	 สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง	 วิชาชีพและสังคมได้อย่าง
ต่อเนื่อง
	 9.	 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
พยาบาลและการสื่อสาร
	 10.	 มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล	 รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการ
พยาบาล	และคุณค่าแห่งตน
	 3)	ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน	กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีก่อนจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
อุปกรณ์การเรียนการสอนต้อง	ครบทุกอย่างและได้มาตรฐาน	 	มีความพร้อม
ทั้งสถานที่	บุคลากร	องค์กรวิชาชีพ	มีหลักสูตรที่ดีเพื่อรองรับตามมาตรฐานสู่
สากล	 ครูผู้สอนมีความรู้ดี	 เก่ง	 มีประสบการณ์	 มีการเรียนการสอนที่ดี	 เน้น
ทักษะปฏิบัติควบคู่กับทฤษฏี	สอนเน้นคุณธรรม	จริยธรรม	ควรเก่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณภาพ	 มีการฝึกประสบการณ์
ในสถานที่ที่ได้มาตรฐานและมีหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาล	 ซึ่ง
สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของสภาการพยาบาล	 ว่าด้วย	 หลักเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์	พ.ศ.	2550	ข้อ	9
สถาบันการศึกษาต้องมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้ผ่านความเห็น
ชอบ	 หรือที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล	 ตามข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้นอย่างมีคุณภาพ	 และประสิทธิภาพ	 มีความพร้อมในด้านหลักสูตร	 ผู้สอน	
ผู้เรียน	 และปัจจัยเกื้อหนุน	 	 การจัดการศึกษา	 	 และประกาศสาขาพยาบาล
ศาสตร์	 พ.ศ.2552	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 เรื่อง	 มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี	

การศึกษาความต้องการของประชาชน
ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อเสนอแนะ
	 1.	การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	ต้องตระหนักถึงความ
สำาคัญของการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่จะปฏิบัติงานในชุมชนได้
อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
	 2.	การวิจัย	ควรศึกษาวิจัย	ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาล	 เพื่อนำาผลที่ได้มาพัฒนานักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์

บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการของประชาชน
ในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์
ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี	 กลุ่มตัวอย่าง	 1,430	 คน	 เป็นประชากรจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สมุทรสงคราม	โดยการสุ่ม
แบบง่าย	 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม	 ประกอบด้วย	 4	 ส่วนคือ	 ข้อมูล
ท่ัวไปและแบบสอบถามความต้องการของประชาชนในการเปิดหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ของนักศึกษา
พยาบาล	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี	และข้อเสนอแนะ
ในการจัดการเรียนการสอน	ได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน	3	ท่าน	หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์	แอลฟา	ครอนบาค	ได้
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	 0.91	 วิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติร้อยละ	 ค่าคะแนน
เฉลี่ยและวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
	 1.	ด้านความต้องการในการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตมีประโยชน์ต่อ
สังคม	ชุมชนและประเทศชาติอยู่ในระดับมากคือ	ร้อยละ	81.7	ปานกลางร้อย
ละ	17.1		น้อย	ร้อยละ	1.0
	 2.	ความต้องการท่ีจะศึกษาต่อสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์	มีความ
ต้องการ	ร้อยละ	71.0	ไม่ต้องการ	29.0	
	 3.	วิชาชีพพยาบาล	เป็นที่ต้องการของสังคม	ร้อยละ	96.6	ไม่ต้อง
การ	ร้อยละ	3.4
	 4.	หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต	ควรเปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี	ร้อยละ	88.8	ไม่ควรเปิดร้อยละ	11.2
	 5.	คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี	มีความต้องการมากที่สุด	คือด้านคุณลักษณะเฉพาะตัว	คือ	มี
ความเรียบร้อย	จิตใจดี	พูดจาไพเราะ	อ่อนหวาน	 รองลงมา	คือ	ด้านความรู้	
คือต้องการให้บัณฑิต	มีความรู้ดี	มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
	 6.	ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนมากท่ีสุดคือ	ด้านอุปกรณ์
คือให้มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนครบทุกอย่าง	และได้มาตรฐาน	รอง
ลงมาคือด้านการเรียนการสอน	โดยให้สอนเข้มข้น	เน้นการปฏิบัติจริง



20
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ในราชการสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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