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บทบรรณาธิการ 

 

กลับมาพบกันอีกครั้งกับวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับท่ี 85 ปท่ี 22 ก็ผานไปแลวสําหรับงานวัน

สถาปนากรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2561 ภายใตชื่อ “ยอนรอย 116 ป กรมชลประทาน สืบสานศาสตร

พระราชา พัฒนานวัตกรรมชลประทาน” ซ่ึงในปนี้กรมชลประทานไดจัดใหมีกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือใหพ่ีนอง

ชาวชลประทานไดมีสวนรวมกันอยางท่ัวถึง  สําหรับวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ เราก็ยังคงนําเนื้อหา

และสาระดีๆมาฝากกันเชนเคย ในสวนของบทความไดนําเทคนิคการคํ้ายันและยึดโยงตนไมมานําเสนอใหกับ

ผูอานเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปรับใชไดจริง  สวนบทความทางวิชาการฉบับนี้ไดนําเสนอเรื่อง การ

ประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน ซ่ึงตองขอขอบคุณสําหรับผู ท่ีไดกรุณาสง

แบบสอบถามกลับมายังฝายเผยแพรการใชน้ําพรอมกับขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงทางคณะผูจัดทําจะไดนํามา

พิจารณาปรับปรุงในโอกาสตอไป  

เนื้อหาสาระท้ังหมดในวารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารขาวเกษตร

ชลประทาน หวังวาผูอานจะไดรับความรูอยางเต็มท่ี แลวพบกันใหมในฉบับหนา.... 

 

 

กองบรรณาธิการ 

  วารสารขาวเกษตรชลประทาน 
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...เทคนิคการคํ้ายันและยึดโยงตนไม… 

 
  ฝายเผยแพรสวนการใชน้ําชลประทาน 

 

เม่ือยายตนไมลงปลูกในพ้ืนท่ีท่ีตองการแลว สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การคํ้ายัน เพ่ือพยุงตนไม
ไมใหโยกคลอน รากพืชเติบโตไดเต็มท่ี การคํ้ายัน ท่ีนิยมใชมี 4 แบบ คือ 

 

 

 การค้ํายันแบบ 2 หลัก เหมาะกับไมตน 
ท่ี มี  ข น า ด เ ล็ ก แ ล ะ เ ห ม า ะ กั บ ไ ม ต น ท่ี มี
เสนผาศูนยกลางลําตน  2 – 3 นิ้ว โดยปกไมคํ้าสูงจาก
พ้ืน 80 เซนติเมตร หางกัน 60 เซนติเมตร ใชเวลาคํ้า
ยัน 2 ป เปนวิธีท่ีเหมาะสําหรับ ไมท่ีมีขนาดเล็กและ
เปนระบบไมคํ้า       ท่ีนิยมใชกันอยูท่ัวไป 

 

 

 

 การคํ้ายันแบบคอก  เหมาะกับไมตน
ท่ีมีเสนผาศูนยกลาง ลําตน 4 – 8 นิ้ว โดยปกไมคํ้า            
สูงจากพ้ืน 80 เซนติเมตร และหางกัน 1 เมตร ควรใช
เชือกพันอีกครั้ง เพ่ือความแข็งแรง ใชเวลาคํ้ายัน 2-3 ป 
เปนวิธีท่ีเหมาะกับไมตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดกลางและ
เปนระบบไม คํ้าท่ีนิยมใช กันอยู ท่ัวไป ซ่ึงบางครั้ ง
สามารถทําคอกใหสูงจากพ้ืนไมมากได เพ่ือเปนการ
หลบสายตา 

บทความ 
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       การคํ้ายันแบบกระโจม ตองใช พ้ืนท่ีกวาง
เหมาะกับตนท่ีมีเสนผาศูนยกลางลําตน 8 – 12 นิ้ว         
ใชไมคํ้ายาว 3 เมตร โดยปก ไมคํ้าเอียงทํามุม 45 องศากับ
ลําตน และทํามุม 90 องศา กับไมหมุดทุกดาน                 
ใหดานปลายไมคํ้าสูง 1/3 ของความสูงของตน ใชเวลาคํ้า
ยัน 5 ป เปนวิธีท่ีเหมาะกับไมขนาดใหญเพราะชวยพยุงลํา
ตนไดแข็งแรงดี แตมีขอเสีย คือ ไมคํ้าเกะกะสายตา 
 

 

 

  การยึดดวยสายเคเบิล  เปนการยึดตนไม
สูงๆดวยลวดเคเบิล 3 เสน โดยใชสายยางพันรอบลําตน
ปองกันไมใหเปลือกไมเสียหาย แลวโยงลวดไวกับสายยาง 
จากนั้นตอกหลักไม 3 หลักลงดินรอบๆ ตนไมนั้น และยึด
ปลายอีกดานหนึ่งของลวดไวกับหลัก ใชเวลาคํ้ายัน 1 – 2 ป 
ข้ึนกับความแข็งแรงของไมตนชนิดนั้นๆ เปนวิธีท่ีเนนเรื่อง
ความสวยงาม แตราคาคอนขางสูง และตองหม่ันคลาย    
วงลวดรอบตนเพ่ือไมใหลวดรัดเปลือกไมเปนรอยแผล 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
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การประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน 
The Satisfaction of Irrigated Agriculture Newsletter 

สถาพร  นาคคนึง 
 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน ของผูตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสังกัดในหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ของกรมชลประทาน 
ท่ีไดรับวารสารขาวเกษตรชลประทาน โดยเปนการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามจํานวน 
190 ชุด ซ่ึงแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน  ไดแก  สวนท่ี 1 เปนผลวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคารอยละและคาแจกแจงความถ่ี  สวนท่ี 2 เปนผลวิเคราะห
ระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานโดยใชคาคะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สวนท่ี 3 เปนผลวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช t – test ท่ีระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 0.05 สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน
ระหวางเพศชายและเพศหญิง และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way 
ANOVA) ดวยวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan’s New 
Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานระหวางอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.5 มีอายุ  
31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 60.5  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.4  และมีอาชีพเปน
ขาราชการ คิดเปนรอยละ 76.8  2) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานในดานเนื้อหา (คาเฉลี่ย = 3.78) ดานรูปเลมของวารสาร (คาเฉลี่ย = 3.46) ดานการ
นําไปใชประโยชน (คาเฉลี่ย = 3.88) ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน (คาเฉลี่ย = 3.76) 
และดานอ่ืน ๆ (คาเฉลี่ย = 3.57) อยูในระดับมาก และ 3) จากการทดสอบสมมติฐานท้ัง 4 สมมติฐาน 
ดวยวิธีทางสถิติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลักแตกตางกันมี
ความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05  

สรุปผลการวิจัยไดวา 1) ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานในดานเนื้อหา ดานรูปเลมของวารสาร ดานการนําไปใชประโยชน ดานการนําความรูจาก
คอลัมนไปใชประโยชน และดานอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก  และ  2) ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และอาชีพหลักแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

วชิาการ 
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1. คํานํา 

วารสารขาวเกษตรชลประทานฉบับท่ี 1 จัดพิมพข้ึนในป พ.ศ. 2540 หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
จัดทําขณะนั้นคือ งานสงเสริมเกษตรชลประทาน ฝายเกษตรชลประทาน กองจัดสรรน้ําและ
บํารุงรักษา กรมชลประทาน วัตถุประสงคก็เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทาง
การเกษตร และเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณซ่ึงกันและกัน
ระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน เจาหนาท่ีการเกษตร นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป โดยมีการจัดสง
วารสารขาวเกษตรชลประทานไปยังหนวยงานตาง ๆ ของกรมชลประทานในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

เนื่องจากฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน สวนการใชน้ําชลประทาน สํานักบริหารจัดการ
น้ําและอุทกวิทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบในการเผยแพรผลงานการศึกษา คนควา วิจัยดานการเกษตร
ชลประทาน รวมท้ังติดตามและประเมินผลการเผยแพรใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด 
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงได เ กิดแนวคิดวาควรจะมีการประเมินความ 
พึงพอใจของผูอานตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูอาน โดยไดจัดทําแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวน ไดแก  
  สวนท่ี 1 เปนคําถามปลายปดของขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลซ่ึงเปนปจจัยประชากร 
ศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก  
  สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน 
ใน 5 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานรูปเลมของวารสาร ดานการนําไปใชประโยชน ดานการนําความรูจาก
คอลัมนไปใชประโยชน และดานอ่ืน ๆ 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังนั้นการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน

ของผูอานซ่ึงสังกัดในหนวยงานตาง ๆ ของกรมชลประทานในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีคําถาม
ท่ีครอบคลุมท้ังในดานรูปเลมและความรูท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจึงกอใหเกิดขอมูลท่ีสามารถ
นําไปใชปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของวารสารขาวเกษตรชลประทานใหเปนท่ีพอใจของผูอานตอไป 

 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
    1. การจัดทําแบบสอบถาม   

1.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1)  ประชากร ไดแก หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคของกรมชลประทานท่ี

ไดรับวารสารขาวเกษตรชลประทาน มีจํานวน 27 หนวยงาน คือ สํานักงานชลประทานที่ 1 – 17  
สถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี 1 – 9 และสวนการใชน้ําชลประทาน 

2)  กลุมตัวอยาง ไดแก เจาหนาท่ีซ่ึงสังกัดในหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค
ของกรมชลประทานท่ีไดรับวารสารขาวเกษตรชลประทาน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
เทากับจํานวนฉบับของวารสารขาวเกษตรชลประทานท่ีสงใหหนวยงานตาง ๆ ของกรมชลประทาน 
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 3)  การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะเปน (Non – 
Probability Sampling) โดยการเลือกสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามแกหนวยงานของกรมชลประทานท่ีไดรับวารสารขาวเกษตรชลประทาน จํานวน 224 
ชุด ไดแก  สําน ักงานชลประทานที่ 1 – 17 หนวยงานละ 12 ช ุด สถานีทดลองการใชน้ํา
ชลประทานที่ 1 – 9 หนวยงานละ 1 ชุด และสวนการใชน้ําชลประทาน จํานวน 11 ชุด โดย
จํานวนแบบสอบถามท่ีแจกใหแตละหนวยงานเทากับจํานวนวารสารท่ีสงใหหนวยงานนั้น ๆ  

1.3  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 1)  ตัวแปรตน ไดแก สถานภาพของเจาหนาท่ีของกรมชลประทานท่ีไดรับวารสาร

ขาวเกษตรชลประทานโดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก 
 2)  ตัวแปรตาม ไดแก ระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานของ

เจาหนาท่ีของกรมชลประทานท่ีไดรับวารสารขาวเกษตรชลประทานใน 5 ดาน คือ 
2.1)  ดานเนื้อหา 
2.2)  ดานรูปเลมของวารสาร 
2.3)  ดานการนําไปใชประโยชน 
2.4)  ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน 
2.5)  ดานอ่ืน ๆ 

1.4  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดพัฒนาเพ่ือถามระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  

โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 สวน 
  สวนท่ี 1 เปนคําถามปลายปดของขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลซ่ึงเปนปจจัยประชากร 
ศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก  
  สวนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานเปน
แบบสอบถามตามมาตราประเมินแบบลิเคิรท (Likert scale) มีระดับการตอบ 5 ระดับ คือ พึงพอใจ
มากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑพิจารณา
คะแนนดังนี้ 
  พึงพอใจมากท่ีสุด ใหคาคะแนนเทากับ 5 
  พึงพอใจมาก ใหคาคะแนนเทากับ 4 
  พึงพอใจปานกลาง ใหคาคะแนนเทากับ 3 
  พึงพอใจนอย ใหคาคะแนนเทากับ 2 
  พึงพอใจนอยท่ีสุด ใหคาคะแนนเทากับ 1 
  สวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

    2. การทดสอบแบบสอบถาม 

การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดสอบ  
(Try Out) กับกลุมตัวอยาง 30 คน เพ่ือหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) ซ่ึงกําหนดไววา แบบสอบถามท่ีมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป แสดงวา
มีความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัดสามารถนําไปใชในการศึกษาตอไป จากการทดสอบคาความเชื่อม่ันของ
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แบบสอบถามท้ังหมดรวมกัน จะไดคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha) เทากับ 
0.80 
    3. การแจกแบบสอบถามและการรวบรวมขอมูล 

3.1  แจกแบบสอบถาม จํานวน 224 ชุด ในชวงเดือนตุลาคม 2560 และไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 190 ชุด เม่ือใชหลักการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1967) โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 5 จะไดขนาดของกลุม
ตัวอยางอยางต่ํา คือ 144 ตัวอยาง  

n  =       N 
  1 + Ne2 

 
โดย   n = ขนาดตัวอยางท่ีคํานวณได 
       N = จํานวนประชากรท่ีทราบคา 
       e = คาความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได  
 
3.2  นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

แบบสอบถามแตละฉบับ 
3.3  จัดทํารหัสในแบบสอบถามตามท่ีกําหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
3.4  กรอกขอมูลตามรหัสลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

    4. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

 4.1  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  1)  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลท่ีบรรยายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง  
ใชคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
  2)  การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานของ
เจาหนาท่ีของกรมชลประทานท่ีไดรับวารสารขาวเกษตรชลประทานใชคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3)  ทดสอบสมมุติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร 
อิสระกับตัวแปรตาม โดยใช t – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุม ไดแก เพศ และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One – Way ANOVA) ดวยวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan’s 
New Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต สําหรับเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป ไดแก อาย ุระดับการศึกษา และอาชีพหลัก 
 4.2  การแปลความหมายของคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทาน  โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท (Best, 1981)  คือ 
 
  ชวงการวัด  =  คาคะแนนสูงสุด – คาคะแนนต่ําสุด 
                                                   จํานวนชั้น 
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              แทนคาไดดังนี้    =   5 – 1    =  0.80 
                        5 
 

ชวงคาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ  
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอย 
1.00 – 1.80 นอยท่ีสุด 

 
    5. สถานท่ีทําการทดลอง 

สถานท่ีวิเคราะหขอมูล ไดแก ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน สวนการใชน้ําชลประทาน 
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน  

3. ผลการศึกษา 
จากการประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน ของผูตอบแบบสอบถาม 

ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสังกัดในหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคของกรมชลประทาน ท่ีไดรับวารสารขาว
เกษตรชลประทาน โดยเปนการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามจํานวน 190 ชุด ซ่ึงแบงผล
การวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน  ไดแก   

สวนท่ี 1 เปนผลวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคารอยละ 
(Percentage) และคาแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

สวนท่ี 2 เปนผลวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานโดยใชคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนท่ี 3 เปนผลวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน โดยใช t – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานระหวาง
เพศชายและเพศหญิง และใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) 
ดวยวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range 
Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอ
วารสารขาวเกษตรชลประทานระหวางอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก 

    3.1  อภิปรายผล 
ผลการประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานสามารถแบงการอภิปรายผล

ออกเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 
1.  ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
2.  ระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน 
3.  การทดสอบสมมุติฐาน 

3.1.1  ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 190 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 134 คน 
คิดเปนรอยละ 70.5  มีอายุ 31 – 40 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 60.5  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 58.4  และมีอาชีพเปนขาราชการ จํานวน 146 คน คิด
เปนรอยละ 76.8  เนื่องจาการการแจกแบบสอบถามเปนการสุมตัวอยางแบบไมใชหลักความนาจะ
เปน (Non – Probability Sampling) โดยการเลือกสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
เปนการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหแกหนวยงานของกรมชลประทานท่ีไดรับวารสารขาว
เกษตรชลประทานและหนวยงานที่ไดรับแบบสอบถามจะนําไปแจกใหกับเจาหนาที่เอง ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงไมไดเลือกผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจึงมาจากการ
แจกแบบสอบถามของหนวยงานท่ีไดรับแบบสอบถาม 

 
3.1.2  ระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน 

1) ดานเนื้อหา  
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในดานเนื้อหาของวารสารขาว

เกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) ดังนั้นในภาพรวมของดานเนื้อหาของวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการปรับปรุงเนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดาน
เนื้อหาของวารสารขาวเกษตรชลประทานท้ัง 6 ขอ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.62 – 4.00)  
ดังนั้นในดานเนื้อหาของวารสารขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการปรับปรุงในเรื่องมีขอมูลท่ี
นาเชื่อถือ ทันสมัย ใชเปนขอมูลอางอิงได (คาเฉลี่ย = 4.00)  ปริมาณเนื้อหาของบทความมีความ
เหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.85) การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม ถูกตองตามหลักวิชาการและสามารถ
สืบคนได (คาเฉลี่ย = 3.77) การจัดลําดับเนื้อหามีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจ (คาเฉลี่ย = 3.74)  
เนื้อหามีความหลากหลายและตรงกับความตองการ (คาเฉลี่ย = 3.72) และความนาติดตามของ
เนื้อหา (คาเฉลี่ย = 3.62) เนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก แตมีผูตอบแบบสอบถามไดให
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรเพ่ิมบทความหรืองานวิชาการอีกสัก 1 เรื่อง ดังนั้นจึงควรแกไขในเรื่อง
ปริมาณเนื้อหาของบทความมีความเหมาะสม 

2) ดานรูปเลมของวารสาร  
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในดานรูปเลมของวารสารขาว

เกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.46) ดังนั้นในภาพรวมของดานรูปเลมของวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการปรับปรุงเนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดาน
รูปเลมของวารสารขาวเกษตรชลประทานท้ัง 8 ขอ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.73 – 3.67) 
และระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.12 – 3.35)  ดังนั้นในดานรูปเลมของวารสารขาวเกษตร
ชลประทานไมตองมีการปรับปรุงในเรื่องการใชภาษาในการสื่อสาร (คาเฉลี่ย = 3.73)  ภาพกับเนื้อหา
มีความสอดคลองกันและชวยใหเขาใจในเนื้อหาเพ่ิมข้ึน (คาเฉลี่ย = 3.71) ขนาดรูปเลมของวารสารมี
ความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.69) ความเหมาะสมของการตีพิมพเผยแพรเปนรายเปนราย 3 เดือน 
(คาเฉลี่ย = 3.67)  เนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  แตควรมีการปรับปรุงในเรื่องรูปแบบปก
ของวารสาร (คาเฉลี่ย = 3.35) การออกแบบและความสวยงามของรูปเลม (คาเฉลี่ย = 3.25) ขนาด
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ตัวอักษร สี และการจัดวางมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย = 3.16) และคุณภาพของกระดาษและงาน
พิมพ (คาเฉลี่ย = 3.12) เนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกกลาง แตมีผูตอบแบบสอบถามได
ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรพิมพเปนภาพสีและเพ่ิมรูปภาพประกอบ ควรใสรูปและจัดเปนคอลัมน
ใหดูนาสนใจมากกวานี้ สันปกบาง (ไมแข็งแรง) ปกเปนภาพขาวดํา (ควรจะพิมพสี) ภาพประกอบ
เนื้อหาเปนภาพขาวดํา ภาพออกเบลอ ๆ ดูไมชัด ควรมีรูปท่ีมีสีใหมากข้ึน  ดังนั้นจึงควรแกไขในเรื่อง
รูปแบบปกของวารสาร การออกแบบและความสวยงามของรูปเลม ขนาดตัวอักษร สี และการจัดวาง
มีความเหมาะสม และคุณภาพของกระดาษและงานพิมพ ซ่ึงสอดคลองกับผลการประเมินความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีหัวขอเหลานี้มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 
3) ดานการนําไปใชประโยชน  

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในดานการนําไปใชประโยชนของ
วารสารขาวเกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.88) ดังนั้นในภาพรวมของดานการ
นําไปใชประโยชนของวารสารขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการปรับปรุงเนื่องจากมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก   

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดาน
การนําไปใชประโยชนของวารสารขาวเกษตรชลประทานท้ัง 3 ขอ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยอยูในชวง 
3.83 – 3.95)  ดังนั้นในดานการนําไปใชประโยชนของวารสารขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการ
ปรับปรุงในเรื่องสามารถเปนแหลงความรูและแหลงขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน 
(คาเฉลี่ย = 3.95)  เปนสื่อในการเผยแพรงานวิจัย (คาเฉลี่ย = 3.85) และนําขอมูลวิชาการจาก
วารสารฯไปใชประโยชนในงานท่ีปฏิบัติอยู (คาเฉลี่ย = 3.83)  เนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก แตมีผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาขอมูลความรูมีประโยชนมาก ควรเผยแพร
ไปสูเกษตรกรหรือบุคคลภายนอกดวย 

4) ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน  
- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในดานการนําความรูจากคอลัมน

ไปใชประโยชนของวารสารขาวเกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.76) ดังนั้นใน
ภาพรวมของดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชนของวารสารขาวเกษตรชลประทานไมตองมี
การปรับปรุงเนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดาน
การนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชนของวารสารขาวเกษตรชลประทานท้ัง 7 ขอ อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.63 – 3.90)  ดังนั้นในดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชนของวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการปรับปรุงในเรื่องวิชาการ (คาเฉลี่ย = 3.90)  บทความ (คาเฉลี่ย = 
3.83) สาระเพ่ือชีวิต (คาเฉลี่ย = 3.77) บทบรรณาธิการ (คาเฉลี่ย = 3.76) ในวงงาน (คาเฉลี่ย = 
3.75) ปกิณกะ (คาเฉลี่ย = 3.71) และทานถามเราตอบ (คาเฉลี่ย = 3.63) เนื่องจากมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก และไมมีผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานนี้ 

5) ดานอ่ืน ๆ  
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- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมในดานอ่ืน ๆ ของวารสารขาว
เกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.57)  ดังนั้นในภาพรวมของดานอ่ืน ๆ ของวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานไมตองมีการปรับปรุงเนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

- ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดาน
อ่ืน ๆ ของวารสารขาวเกษตรชลประทานท้ัง 3 ขอ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยอยูในชวง 3.63 – 3.90)  
ดังนั้นในดานอ่ืน ๆ ไมตองมีการปรับปรุงในเรื่องความพึงพอใจในภาพรวมของวารสาร (คาเฉลี่ย = 
3.73)  ไดรับวารสารตรงตามกําหนดเวลา (คาเฉลี่ย = 3.55) และไดรับวารสารจํานวนเพียงพอกับ
ความตองการ (คาเฉลี่ย = 3.42)  เนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  แตมีผูตอบแบบสอบถาม
ไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาควรแจกโครงการละ 3 ฉบับ และอยากใหบทความออกเดือนท่ี 2 ของ
ไตรมาส 

3.1.3  การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสาร

ขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   
- เ ม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร

ชลประทานระหวางเพศชายและเพศหญิงโดยทดสอบทางสถิติดวยการใช t – test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอวารสารขาว
เกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 มีคา Sig. < 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงมีความพึงพอใจ
มากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากมีคาเฉลี่ยมากกวา  แสดง
วาเพศหญิงมีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากกวาเพศชาย ดังนั้นการสรางความพึงพอใจตอวารสารขาว
เกษตรชลประทานในดานเนื้อหา ดานรูปเลมของวารสาร ดานการนําไปใชประโยชน ดานการนํา
ความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน และดานอ่ืน ๆ ควรคํานึงถึงความตองการของผูหญิง  

สมมุติฐานท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน 

- เ ม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานระหวางผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันโดยทดสอบทางสถิติดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ดวยวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 
มีคา Sig. < 0.05 และเม่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละชวงอายุโดยใชวิธี DMRT 
(Duncan’s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป มีความพึงพอใจมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 31 – 40 ป และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 40 ป ตามลําดับ  แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป มีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ี
มีอายุอยูในชวงอ่ืน ๆ  ดังนั้นการสรางความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดานเนื้อหา 
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ดานรูปเลมของวารสาร ดานการนําไปใชประโยชน ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน และ
ดานอ่ืน ๆ ควรคํานึงถึงความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป 

สมมุติฐานท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจ
ตอวารสารขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   

- เ ม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานระหวางผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันโดยทดสอบทางสถิติดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ดวยวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 มีคา Sig. < 0.05  ดังนั้นจึงทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละระดับ
การศึกษาโดยใชวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 
เปอรเซ็นต พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปวช. ปวส. 
หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจมากกวาระดับการศึกษาอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปวช. 
ปวส. หรือเทียบเทามีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาอ่ืน ๆ  
ดังนั้นการสรางความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานในดานเนื้อหา ดานรูปเลมของวารสาร 
ดานการนําไปใชประโยชน ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน และดานอ่ืน ๆ ควรคํานึงถึง
ความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปวช. ปวส. หรือ
เทียบเทา 

สมมุติฐานท่ี 4 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันมีความพึงพอใจตอ
วารสารขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   

-  เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานระหวางผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันโดยทดสอบทางสถิติดวยการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) ดวยวิธี F – test ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสารขาว
เกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 4 มีคา Sig. < 0.05 ดังนั้นจึงทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละอาชีพ
หลักโดยใชวิธี DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนลูกจางชั่วคราวมีความพึงพอใจมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนขาราชการและ
พนักงานราชการ  และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนลูกจางประจํา ตามลําดับ  แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนลูกจางชั่วคราวมีอิทธิพลตอความพึงพอใจมากกวาผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักอ่ืน ๆ  ดังนั้นการสรางความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานใน
ดานเนื้อหา ดานรูปเลมของวารสาร ดานการนําไปใชประโยชน ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใช
ประโยชน และดานอ่ืน ๆ ควรคํานึงถึงความตองการของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนลูกจาง
ชั่วคราว 
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    3.2  สรุปผล 

2.2.1  สรุปผลวิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 70.5  มีอายุ 31 – 40 ป 

คิดเปนรอยละ 60.5  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 58.4  และมีอาชีพเปนขาราชการ 
คิดเปนรอยละ 76.8   

3.2.2  สรุปผลวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทาน 
1) ดานเนื้อหา  

ระดับความพึงพอใจในดานเนื้อหาของผูตอบแบบสอบถามตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.78) ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก มีขอมูล 
ท่ีนาเชื่อถือ ทันสมัย ใชเปนขอมูลอางอิงได (คาเฉลี่ย = 4.00) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอย
ท่ีสุด ไดแก ความนาติดตามของเนื้อหา (คาเฉลี่ย = 3.62)   

2) ดานรูปเลมของวารสาร  
ระดับความพึงพอใจในดานรูปเลมของวารสารของผูตอบแบบสอบถามตอ

วารสารขาวเกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.46) ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ไดแก การใชภาษาในการสื่อสาร (คาเฉลี่ย = 3.73)  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก 
คุณภาพของกระดาษและงานพิมพ (คาเฉลี่ย = 3.12)   

3) ดานการนําไปใชประโยชน  
ระดับความพึงพอใจในดานการนําไปใชประโยชนของผูตอบแบบสอบถามตอ

วารสารขาวเกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.88)  ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ไดแก สามารถเปนแหลงความรูและแหลงขอมูลท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน (คาเฉลี่ย = 
3.95)  สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก นําขอมูลวิชาการจากวารสารฯไปใชประโยชน
ในงานท่ีปฏิบัติอยู (คาเฉลี่ย = 3.83)   

4) ดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชน  
ระดับความพึงพอใจในดานการนําความรูจากคอลัมนไปใชประโยชนของผูตอบ

แบบสอบถามตอวารสารขาวเกษตรชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.76) ขอท่ีมีระดับความ
พึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก วิชาการ (คาเฉลี่ย = 3.90) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก 
ทานถามเราตอบ (คาเฉลี่ย = 3.63)   

5) ดานอ่ืน ๆ  
ระดับความพึงพอใจในดานอ่ืน ๆ ของผูตอบแบบสอบถามตอวารสารขาวเกษตร

ชลประทานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 3.57) ขอท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ไดแก ความพึง
พอใจในภาพรวมของวารสาร (คาเฉลี่ย = 3.73) สวนขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก ไดรับ
วารสารจํานวนเพียงพอกับความตองการ (คาเฉลี่ย = 3.42)   

3.2.3  สรุปผลวิเคราะหการทดสอบสมมุติฐาน 
1) สมมุติฐานท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสาร

ขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอวารสารขาว
เกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 มีคา Sig. < 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิงมีความพึงพอใจ
มากกวาเพศชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

2) สมมุติฐานท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตร
ชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการทดสอบ
สมมุติฐานท่ี 2 มีคา Sig. < 0.05 โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุอยูในชวง 20 – 30 ป มีความพึง
พอใจมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 รองลงมา คือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี
อายุต่ํากวา 20 ป ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 
40 ป ตามลําดับ   

3) สมมุติฐานท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึง
พอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสาร
ขาวเกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 มีคา Sig. < 0.05  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปวช. ปวส. หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจมากกวาระดับการศึกษาอ่ืน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

4) สมมุติฐานท่ี 4 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันมีความพึงพอใจตอ
วารสารขาวเกษตรชลประทานแตกตางกัน   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักแตกตางกันมีความพึงพอใจตอวารสารขาว
เกษตรชลประทานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากผลการ
ทดสอบสมมุติฐานท่ี 4 มีคา Sig. < 0.05  โดยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนลูกจางชั่วคราวมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 รองลงมา คือ ผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาชีพหลักเปนขาราชการและพนักงานราชการ และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
หลักเปนลูกจางประจํา ตามลําดับ 

 
4.  ขอเสนอแนะ 

 4.1  ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของวารสารขาวเกษตรชลประทานในดานรูปเลมของวารสาร
เนื่องจากมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลางในเรื่อง 1) รูปแบบปกของวารสาร  2) การออกแบบ
และความสวยงามของรูปเลม 3) ขนาดตัวอักษร สี และการจัดวางมีความเหมาะสม และ 4) คุณภาพ
ของกระดาษและงานพิมพ  อีกท้ังมีผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา 1) ควรพิมพเปน
ภาพสีและเพ่ิมรูปภาพประกอบ 2) ควรใสรูปและจัดเปนคอลัมนใหดูนาสนใจมากกวานี้ 3) สันปกบาง 
(ไมแข็งแรง) ปกเปนภาพขาวดํา (ควรจะพิมพสี) และ 4) ภาพประกอบเนื้อหาเปนภาพขาวดํา ภาพ
ออกเบลอ ๆ ดูไมชัด ควรมีรูปท่ีมีสีใหมากข้ึน 
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4.2  เม่ือมีการปรับปรุงคุณภาพของวารสารขาวเกษตรชลประทานแลวควรมีการแจก
แบบสอบถามอีกครั้ง เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอวารสารขาวเกษตรชลประทานวาหลังจากปรับปรุง
แลวผูอานมีความพึงพอใจมากข้ึนหรือไม 
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บางระกําโมเดล 
 

ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
 

 คอลัมนในแวดวงงานฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนําเสนอผลงานของกรมชลประทานในการ
บริหารจัดการน้ําท่ีสรางชื่อเสียงใหกับกรมชลประทานในปท่ีผานมาในชื่อ “บางระกําโมเดล” ซ่ึง
หลายทานอาจยังไมทราบวามันคืออะไร และกรมชลประทานไดดําเนินการอยางไรบาง ฉบับนี้เรานํา
บทสรุปการดําเนินงานมาใหทานทราบกัน 

 “บางระกําโมเดล” มิติใหมในการบริหารจัดการน้ํา 

  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมท่ีเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน ไดแก โครงการ
บริหารจัดการน้ําแบบชุมชนมีสวนรวมในทุงหนวงน้ําบางระกํา (โครงการบางระกําโมเดล 60) ในพ้ืนท่ี
ลุมน้ํายม-นาน โดยมีการบูรณาการของหลายหนวยงาน ประกอบดวย กองทัพภาคท่ี 3 จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิจิตร หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ กรมชลประทานและกลุมผูใชน้ําในพ้ืนท่ี รวมกัน
บริหารจัดการน้ําตามแผนการปลูกขาวนาปในพ้ืนท่ีทุงบางระกํา โดยปรับปฏิทินการปลูก ขาวนาป 
2560 ใหทําการเพาะปลูกไดในเดือนเมษายน เร็วข้ึนกวาเดิม 1 เดือน เพ่ือเก็บเก่ียวใหทันกอนถึงเดือน
สิงหาคมในชวงฤดูน้ําหลาก พ้ืนท่ีเพาะปลูก 265,000 ไร หลังทําการเก็บเก่ียวแลว สามารถรองรับน้ํา
หลากไดถึง 400 ลานลูกบาศกเมตร มากท่ีสุดในบรรดาทุงแกมลิงตางๆ ในเขตลุมน้ํายม-นาน ทุงบาง
ระกํา เปนปราการดานสุดทายท่ีทําหนาท่ีหนวงน้ําท่ีไหลหลากมาจากตอนบนของลุมน้ํายม ผานบาง
อําเภอในเขตจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก และมีสวนสําคัญชวยในการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ํา       
ยม-นาน อีกท้ังการจัดจราจรน้ําหลากบริเวณเหนือประตูระบายน้ําบานหาดสะพานจันทร        
จังหวัดสุโขทัย การผันน้ําเขาคลองเล็กฝงซาย-ขวา การใชคลองธรรมชาติตางๆ ลดยอดน้ําระหวางทาง
กอนเขาตัวเมืองสุโขทัย การใชแกมลิงทุงทะเลหลวงความจุ 32 ลานลูกบาศกเมตรและบึงตางๆ          
เพ่ือหนวงน้ําและเก็บไวในชวงฤดูแลง รวมท้ังการผันน้ําจากประตูระบายน้ําอ่ืนๆ ผันลงแมน้ํานาน 
และแมน้ํายม พ้ืนท่ีชุมชน  ตัวเมืองสุโขทัยและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญจึงไมมีพ้ืนท่ีใดไดรับผลกระทบเลย 

 ดร.ทองเปลว กองจันทร อธิบดีกรมชลประทาน กลาวถึงหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการ
ทํางานวา ในการบริหารจัดการน้ําตองดูเครื่องมือท้ังหมดท่ีกรมชลประทานมี ตั้งแตเข่ือนตางๆ ท้ัง
ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ฝาย ประกอบกับขอมูลอุตุนิยมวิทยามาวางแผนคาดหมายวา ถา
เกิดฝนตกน้ําจะเขาเข่ือนไหม ถาน้ําไมเขา น้ําจะไปทางไหน แลวก็จําลองสถานการณวาถาจะไมใหเกิด
ปญหา เข่ือนจะตองเก็บน้ําไวเทาไร ระบายน้ําเทาไร เปดประตูระบายน้ําไปทางไหนแลวจะเกิดผล
อยางไร รวมท้ังตองคาดการณปริมาณน้ําท่ีจะตองเก็บกักไวใชในฤดูแลงดวย 

 “สําหรับบางระกําโมเดล นโยบายสําคัญคือการเลื่อนเวลาใหเก็บเก่ียวไดกอนเดือนสิงหาคม 
กรมชลประทานก็มาเตรียมความพรอม ดูวาพ้ืนท่ีเทาไร น้ําท่ีตองสํารองไวสงใหใชเริ่มการเพาะปลูก
ตั้งแตเดือนเมษายน ตองมีปริมาณเทาไร แลวบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังหมดเพ่ือสรางการรับรู
ในพ้ืนท่ีลวงหนา 2 เดือน แลวตั้งกติการวมกัน ตั้งแตทายเข่ือนสิริกิติ์จนถึงบางระกํา วาตองเก็บน้ํากับ
บางระกํากอนในวันท่ี 1 เมษายน สวนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จะไดรับน้ําในวันท่ี 1 พฤษภาคม จนกระท่ังทุกคนม่ันใจ   

 ในวงงาน 
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ท่ีบางระกําเม่ือปลูกกอนระหวางท่ีขาวเจริญเติบโตรอเก็บเก่ียวตองทําการระบายน้ําใหและกันน้ําขาง
นอกไมใหเขามาในพ้ืนท่ี หลังเก็บเก่ียวแลวก็หาอาชีพเสริมใหมีการปลอยปลา กุงไป 3 ลานตัว     
ปจจัยความสําเร็จคือ ความรวมมือ ความเชื่อม่ัน และการบูรณาการ ทําใหชวงหนาฝนท่ีผานมา 
สามารถมีพ้ืนท่ีรับน้ําหลากหรือพ้ืนท่ีลุมรับน้ํานองหรือพ้ืนท่ีแกมลิงท้ังหลายถึง 13 ทุงทําใหแกไข
บรรเทาอุทกภัยได เปนโมเดลท่ีแสดงฝมือของกรมชลประทานอยางแทจริง ปนี้ก็ขยายผลไปอีกใน
พ้ืนท่ีบางระกํา จาก 265,000 ไร เปน 382,000 ไร” 

 ความสําเร็จของบางระกําโมเดล ยังจะขยายผลออกไปอีกจาก 265,000 ไรของลุม
เจาพระยาไปยังโครงการฯ ยม-นาน  85,000 ไร โครงการฯ พลายชุมพล 20,000 ไร และโครงการฯ 
เข่ือนนเรศวร 12,000 ไร รวม 117,000 ไร รองรับปริมาณน้ําหลากไดรวม 150 ลานลูกบาศกเมตร 
และจะไดมีน้ําเพ่ือสนับสนุนพ้ืนท่ี 115 ลานลูกบาศกเมตร 

แผนบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีทุงบางระกํา 

1. เริ่มตนฤดูกาลเพาะปลูกพืชขาวนาป 

20 มีนาคม –31 มีนาคม 2560 ดําเนินการสงน้ําเพ่ือเตรียมการการสงน้ําเขาสูระบบกระจาย

น้ําใหเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูก 1 เมษายน 2560 

2. ควบคุมและปองกันพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

10 พฤษภาคม –15 สิงหาคม 2560 ควบคุมการบริหารจัดการน้ําและปองกันอุทกภัยเพ่ือ

ไมใหเกิดผลกระทบและใหเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดกอนฤดูน้ําหลาก 

3. การระบายน้ําเขาพ้ืนท่ีทุงหนวงน้ํา 

15 สิงหาคม –31 ตุลาคม 2560 เตรียมพ้ืนท่ีรองรับปริมาณน้ําหลากจากอุทกภัยลุมน้ํายม

และลุมน้ําสาขา รวมท้ังปริมาณฝนตกชุกในพ้ืนท่ี ใชเปนพ้ืนท่ีแกมลิงธรรมชาติชั่วคราว 

สามารถหนวงน้ําไดสูงสุดประมาณ 400 ลานลูกบาศกเมตร 

4. การระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีทุงหนวงน้ํา 

1 พฤศจิกายน –25 พฤศจิกายน 2560 ระบายน้ําออกจากพ้ืนท่ีทุงหนวงน้ําเพ่ือใหเกษตรกร

เริ่มเพาะปลูกฤดูนาปรัง ตามปฏิทินการเพาะปลูกของกรมชลประทาน 

ท่ีมา : หนังสือท่ีระลึก 116 ป กรมชลประทาน “ทศมราช สืบสานศาสตรชลประทาน”  
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    "ต้นรวงผึง้"    

                                                                                                  
ต้นไม้ประจาํพระองค์ของ : สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

 

ขอมูลทางพฤกษศาสตร 
ช่ือไทย       :      รวงผึ้ง 
ช่ือทองถิ่น   :      น้ําผึ้ง (กรุงเทพฯ) , สายน้ําผึ้งและดอกน้ําผึ้ง (ภาคเหนือ) 
ช่ือสามัญคือ :     Yellow star 
ช่ือวิทยาศาสตร : Schoutenia glomerata King subsp.peregrina (Craib)Roekm. 
ช่ือวงศ       :     MALVACEAE                                                                                   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: 
ลําตน : ลําตนแตกก่ิงต่ํา ก่ิงคอนขางเล็กเรือนยอดเปนพุมมน 
ใบ : ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปแผนใบสองขางไมเทากัน ผิวใบดานบนเปนสีเขียว ดานลางสีน้ําตาลอมนวล   
ดอก : ดอกมีกลิ่นหอมตลอดท้ังวัน บานไดนาน 7 - 10 วัน ชอดอกดกเกิดตามซอกใบเปนชอสั้น โคนกลีบ
เลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเปน 5 แฉกคลายรูปดาว ไมมีกลีบดอกมีเกสรตัวผูจํานวนมากซ่ึง              
สวนท่ีมองเห็นเปนสีเหลืองเหมือนดอกนั้นเปนเกสรตัวผูรวมกันเปนกระจุก เ ม่ือบานเต็มท่ีดอกมี
เสนผาศูนยกลาง 1.5 ซม. มีกลิ่นหอม เม่ือดอกบานพรอมกันท้ังตน จะดูสวยงามอรามตาและสงกลิ่นหอม
ชื่นใจ  
ผล : เปนผลแหง ทรงกลม มีขน เม่ือแกจะไมแตก ขนาด 0.5 – 1.0 เซนติเมตร 
ระยะติดดอก : ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

  ปกิณกะ 

 

ฝายเผยแพร 

การใชน้ําชลประทาน 

 

        ตนรวงผึ้งเปนตนไมประจําพระองค                    
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10  
        เนื่องดวยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซ่ึงเปน
สีประจําวันพระราชสมภพ และผลิดอกชวง
วันพระราชสมภพพอดี เม่ือพระองคเสด็จฯ 
กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานท่ีตางๆ    
ก็จะทรงปลูกตนรวงผึ้งพระราชทานไวเพ่ือ
เปนตัวแทนแหงพระองคทานและเพ่ือเปนสิริ
มงคลแกราษฎร 
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สภาพนิเวศวิทยา : เปนไมกลางแจง ชอบข้ึนในท่ีแลง ไมมีน้ําทวมขังจึงจะมีดอกสีเหลืองดกเต็มตน แตหาก
ไดน้ํามากหรือข้ึนบนท่ีชุมน้ําจะมีดอกประปราย 
การปลูกและการขยายพันธุ : การตอนกิ่ง และปกชํากิ่ง หรืออาจใชการเพาะเมล็ดก็ได การตอนกิ่งเปนวิธีการ        
ท่ีเหมาะสมแตตองใชฮอรโมนในการเรงรากจึงจะไดผลดีในการขยายพันธุ 
รายละเอียดการใชประโยชน : นํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกสวยงามออกเต็มตน มีกลิ่นหอมออนๆ ใหรมเงา   
ปลูกเลี้ยงงาย ทนแลง  เปนไมมงคลเหมาะสําหรับคนธาตุไฟ 

ขอดีของพันธุไม :           
1. ออกดอกครั้งละมากๆ (เต็มตน) เม่ือดินแหงตามธรรมชาติ 
2. เปนพันธุไมหอมท่ีมีชวงการปลูกกวาง สามารถข้ึนไดดีท้ังท่ีแหงแลงและท่ีคอนขางชื้น 
3. เปนพันธุไมท่ีทนทานตอสภาพแวดลอม ไมตองการการดูแลมาก ใบไมคอยรวง 
4. เปนพันธุไมท่ีมีระบบรากดีมาก ไมมีการหักโคนของตนขนาดใหญ ถึงแมวาจะเปนก่ิงท่ีไดจากการตอน 

ขอแนะนํา :    

1. เนื่องจากมีการออกดอกครั้งละมากๆ และมีผึ้งตอมเปนจํานวนมาก ผึ้งอาจเปนอันตรายตอผูปลูก 

2. เปนพันธุไมหอมท่ีออกดอกในระยะสั้นเพียง 7 – 10 วัน/ครั้ง/ป เทานั้น 

3. ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ํามาก รวงผึ้งจะไมออกดอกพรอมกันท้ังตน 

4. การเลือกตนรวงผึ้งท่ีถูกตอง ควรเปนก่ิงกระโดงท่ีตรง จะทําใหการเจริญเติบโตดี ทรงตนสวยงามกวาก่ิงท่ี 
ตอนมาจากสวนอ่ืนๆ ของตน 
 

 

ท่ีมา :  

กรมปาไม. 2560  ตนรวงผึ้ง  พรรณไมประจําพระองค  รัชกาลท่ี 10 (ระบบออนไลน) แหลงขอมูล                               

              https://new.forest.go.th/goods/2017/02/14/ตนรวงผึ้ง-พรรณไมประจํา/ ( 15 มิถุนายน 2561) 

อุทยานหลวงราชพฤกษ.  2559. รวงผึ้ง ไมหอมไทยแท (ระบบออนไลน).  แหลงขอมูล   

             http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/25 ( 20 มิถนายน 2561) 
 

 

 

 

https://new.forest.go.th/goods/2017/02/14/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3/
http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/25
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                                                      ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน 
      

“กินอยางไรเม่ือเปนเบาหวาน” 

  “อาหารเบาหวาน” ไมใชอาหารท่ีมีความพิเศษแตกตางจากอาหารท่ีเรารับประทาน                  
ในชีวิตประจําวันแตอยางไร ดังนั้น ผูท่ีเปนเบาหวานสามารถรับประทานอาหารไดเหมือนคนปกติท่ัวไป 
เพียงแตเ พ่ิมความระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารท่ีมีคุณภาพ และควบคุมปริมาณอาหาร                     
ท่ีรับประทานใหเหมาะสม เพ่ือท่ีจะไมใหไดรับน้ําตาลเขาสูรางกายมากจนเกินไป  

โดยปกติอาหารท่ีเรารับประทานในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปน ขาว-แปง ผัก ผลไม เนื้อสัตว 
นม ไข ลวนมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน แตในปริมาณมากนอยท่ีแตกตางกัน และพบวาอาหาร
ท่ีมีคารโบไฮเดรตเปนสวนประกอบจะมีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบ
กับอาหารประเภท โปรตีน หรือไขมัน ดังนั้น เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 
ผูท่ีเปนเบาหวานจึงควรมีการควบคุมปริมาณอาหารประเภทคารโบไฮเดรตใหอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงก็คือ ขาว-แปง น้ําตาล ผัก ผลไม นมและผลิตภัณฑนม เปนตน ซ่ึงเราไมพบคารโบไฮเดรตในอาหาร
ประเภท เนื้อสัตว และไขมัน 

อาหารท่ีมีคารโบไฮเดรต 

     1. น้ํ าตาล  :  น้ํ าตาลเปน

คารโบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ท่ีถูก

ปรับเปลี่ยนเปนน้ําตาลในเลือด

ไดอยางรวดเร็ว โดยน้ําตาลจะ

เปลี่ ย นน้ํ า ต า ล ใ น เ ลื อ ด ไ ด 

100% ในระยะเวลาเพียง     

15-30 นาทีเทานั้น ซ่ึงนั่นคือทํา

ใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึน

อยางรวดเร็ว ตัวอยางอาหารท่ีมีน้ําตาลมาก ไดแก น้ําตาลทราย น้ําหวาน น้ําอัดลมทุกประเภท และเยล

ลี่ เปนตน แมปจจุบันมีหลักฐานงานวิจัยอนุญาตใหบริโภคน้ําตาลได 10% ของพลังงานท่ี ควรไดรับ            

ใน 1 วัน แตเรายังคงแนะนําใหผูท่ีเปนเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหรือบริโภคน้ําตาลในปริมาณเล็กนอย

เทานั้น เนื่องจากน้ําตาลใหเพียงพลังงาน ไมมีสารอาหารท่ีจําเปนตอรางกายอยางเชน วิตามิน แรธาตุ 

หรือใยอาหาร เปนตน นอกจากนี้แลวการรับประทานอาหารประเภทน้ําตาลทําใหไมอ่ิม จึงทําใหเราตอง

รับประทานอาหารในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดยิ่งเพ่ิมสูงข้ึน นอกเสียจากในกรณีท่ีมี

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การดื่มน้ําอัดลม สัก 150 ml หรือ กินน้ําตาลกอนสัก 2 กอน สามารถชวยแก

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได 

สาระเพือ่ชีวิต 
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2. อาหารประ เภท
ขาว-แปง  :  อาหาร
ป ร ะ เ ภ ทข า ว -แ ป ง 
เ ช น  ข า ว  ข น ม ป ง 
กวยเตี๋ยว และขนมจีน 
เปนตน ขาว-แปงจะ
เปลี่ยนเปนน้ําตาลใน
เ ลื อ ด ไ ด  90-100% 
โ ดย ใช เ ว ล า  30-90 
นาที อาหารประเภท
ขาว-แปง นอกจากมีคารโบไฮเดรตแลว ยังมีโปรตีน วิตามิน แรธาตุ และใยอาหารท่ีจําเปนตอรางกาย
โดยเฉพาะขาว-แปงท่ีไมขัดสี เชน ขาวกลอง หรือ ขนมปงโฮลวีท เปนตน ท้ังนี้ ผูท่ีเปนเบาหวานไมควรงด
หรือจํากัดอาหารประเภทขาว-แปงมากจนเกินไป เพราะอาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได ควร
รับประทานในปริมาณสัดสวนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีอาหารบางชนิดท่ีจัดอยูอาหารประเภทขาว 
แปง เชน มันฝรั่ง ขาวโอต เม็ดแปะกวย เกาลัด แหว ฟกทอง และ วุนเสน มาถึงจุดนี้เม่ือพูดถึงวุนเสน 
หลายทานเกิดประเด็นคําถามวา วุนเสนคือโปรตีน ไมใชหรือ คําตอบ คือ วุนเสนคืออาหารประเภทขาว
แปง รับประทานแลวมีผลตอระดับน้ําตาลในเลือดเชนเดียวกับการรับประทานขาวสวย ดังนั้น                    
ถารับประทานวุนเสนและอาหารดังกลาว ควรมีการวางแผนลดปริมาณขาวในม้ืออาหารนั้นๆ                    
เพ่ือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไดดียิ่งข้ึน 

3. ผ ล ไ ม  :  ผ ล ไ ม ทุ ก ช นิ ด มี
คารโบไฮเดรต เปนสวนประกอบ ดังนั้น  ไมวา
จะรับประทาน สม มะมวง ฝรั่ง แอปเปล กลวย 
หรือทุเรียน    ก็ลวนมีผลตอระดับน้ําตาลใน
เลือดท้ังสิ้น ซ่ึงผลไมแตละชนิดจะมีปริมาณ
คารโบไฮเดรตท่ีแตกตางกันไป นอกจากนี ้
ผลไมยังคงอุดมไปดวย วิตามิน แรธาตุ ใย
อาหารท่ีจําเปนตอรางกาย ดังนั้น  ผู ท่ีเปน

เบาหวานไมจําเปนตองงดรับประทานผลไมขอเพียง
แคจํากัดปริมาณผลไมท่ีรับประทานแตละม้ือใหอยู
ในปริมาณท่ีเหมาะสม ก็สามารถควบคุมระดับ
น้ําตาลในเลือดได โดยปริมาณท่ีเหมาะสมตอม้ือ 
เชน แอปเปลขนาดกลาง 1 ผล, สมขนาดกลาง      
1 ผล, ฝรั่งขนาดเล็ก 1 ผล, กลวยหอม1/2 ผล,  
กลวยไข/กลวยน้ําวา 1 ลูก เงาะ/มังคุด 4-5 ผล, 
แตงโม 10 ชิ้นคํา หรือ สมโอ 2 กลีบ เปนตน แต
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ท้ังนี้ ผูท่ีเปนเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหรืองดน้ําผลไมทุกชนิด ท้ังน้ําผลไมสําเร็จรูป หรือน้ําผลไมสดท่ีค้ัน
เองกับมือแมไมไดเติมน้ําตาลทรายหรือน้ําผึ้งก็ตาม เพราะอยาลืมวาผลไมทุกชนิดมีคารโบไฮเดรต ในการ
ทําน้ําผลไม 1 แกว จะตองใชผลไมสดปริมาณคอนขางเยอะ ใหลองนึกภาพวาถารับประทานปริมาณ
ผลไมเหลานั้นแบบสด จะอ่ิมนานแคไหน ในขณะท่ีถารับประทานในรูปของน้ําผลไมใชเวลาดื่มเร็วมาก 
ไมรูสึกอ่ิม ใหพลังงานท่ีสูง และในขณะเดียวกันทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ยกเวนใน
กรณีท่ีมีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การดื่มน้ําผลไมสัก 120 ml สามารถชวยแกภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได 

            

     4. ผัก : ผักเปนอาหารท่ีมี
คารโบไฮเดรตในปริมาณนอย 
จัดเปนคารโบไฮเดรตเชิงซอนท่ี
อุดมไปดวยวิตามิน แรธาตุ และ
ใยอาหารท่ีชวยชะลอน้ําตาลใน
เลือด ชวยควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือดไดดี ควรรับประทานผัก
ทุกม้ือ อาจจะรับประทานในรูป
ของผักสด หรือผักตมก็ได แตไม
แ น ะ นํ า ใ น รู ป ข อ ง น้ํ า ผั ก ป น 
โดยเฉพาะน้ํ าผักปนแยกกาก 

เพราะจะทําใหเราไมไดรับใยอาหารท่ีจําเปนตอรางกายเลย ท้ังนี้ควรควบคุมปริมาณการบริโภคผักท่ีมี
แปงสูง เชน ฟกทอง แครอท มันแกว เมล็ดถ่ัวลันเตา เปนตน ดังนั้น น้ําผักสุขภาพอยางน้ําแครอท      
ในผูท่ีเบาหวาน ควรมีการควบคุมปริมาณในการดื่ม 

 

 

ขอขอบคุณขอมูล 

ศูนยเบาหวาน ไทรอยด และตอมไรทอกรุงเทพ  โรงพยาบาลกรุงเทพ. 2558. กินอยางไรเม่ือเปนเบาหวาน 
       แหลงขอมูล https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/health-tips/eat-when-  
diabetes.  ( 22 มิถุนายน  2561)   
 

บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).  2560.  คนเปนเบาหวานควรกินอะไร.  
แหลงขอมูล 

 https://www.amarinbooks.com/อาหารสําหรับคนเปนเบาหวาน-อาหารเบาหวาน-คนเปน  
เบาหวานตองกินอะไร/ ( 24 มิถุนายน 2561) 

เสาวลักษณ  พิสิษฐไพบูลย.  2559.  กินอยางไร คุมเบาหวานใหอยูหมัด. แหลงขอมูล 

  http://www.thaihealth.or.th/Content/31447-กินอยางไร%20คุมเบาหวานใหอยูหมัด.html 

(24 มิถุนายน 2561) 

http://www.bangkokhospital.com/index.php/th/center-of-excellence/good-health/ghct-4
https://www.amarinbooks.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://www.amarinbooks.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%20%20%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://www.thaihealth.or.th/Content/31447-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%94.html
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ฝายเผยแพรการใชนํ้าชลประทาน 
 

 
 

การประคบเยน็ ประคบร้อน 
 

 

ถาม :   รูไดอยางไรวาตองประคบรอนหรือเย็นไง?.......  
 
 

 
 

การประคบรอนหรือเย็นเปนวิธีหนึ่งในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือบรรเทาอาการปวดหรือ
อักเสบ ท้ังอาการปวดท่ีเกิดจากการเจ็บปวย มีไข หรือการไดรับบาดเจ็บระหวางเลนกีฬา วิ่งเลน ซ่ึงอาจมีได
ตั้งแต การหกลม ศีรษะกระแทกจากการปะทะ และการบาดเจ็บฟกช้ําของสวนตางๆของรางกาย 
        การจะเลือกใชความรอนหรือเย็นนั้นมีขอท่ีตองพิจารณาเบื้องตน คือ ถาเกิดการบาดเจ็บเฉียบพลัน
รวมกับมีการบวม ควรเลือกใชความเย็น เพราะความเย็นจะทําใหเสนเลือดหดตัว ทําใหเลือดออกนอยลง
และชวยลดบวมได แตถาเปนการปวดแบบเปนๆหายๆ มีอาการมานานหรือเรื้อรัง หรือปวดรวมกับมีอาการ
ตึงกลามเนื้อ ควรใชความรอน เพราะความรอนจะทําใหหลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนเลือดดีข้ึนจึงลด
อาการปวดและตึงกลามเนื้อได 

 
  

 
 
 

ทานถาม - เราตอบ 
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ประคบเย็น เมื่อ... 
 

 

 
 

        หากมีอาการปวดหรือไดรับบาดเจ็บควรประคบดวยน้ําแข็งหรือน้ําเย็นทันที (ภายใน 24 - 48 ชั่วโมง) 
ประคบนาน 20 - 30 นาที วันละ 2 - 3 ครั้ง  อาการท่ีควรประคบเย็น เชน ปวดศีรษะ มีไขสูง ปวดฟน      
ปวดบวมขอเทา ขอเคล็ด เลือดกําเดาไหล หรือ ปวดบวมบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการไดรับบาดเจ็บหรือ            
เพ่ิงมีอาการใหมๆ  โดยอาจใชเจลสําหรับประคบรอนเย็นแบบสําเร็จรูปหรือทําถุงน้ําแข็งข้ึนใชเอง โดยการ
ใชถุงพลาสติกขนาดพอเหมาะแลวเติมน้ําเปลาผสมน้ําแข็งอยางละครึ่งลงไปในถุง ตรวจสอบวาไมเย็นเกินไป
โดยการนํามาประคบผิวหนัง ถาบริเวณท่ีมีอาการเปนบริเวณมือ แขน ขา หรือเทา อาจใชการแชในภาชนะ
ท่ีบรรจุน้าํเย็นแทน โดยแชนานประมาณ 15 - 20 นาที   

ผลของความเย็นท่ีมีตอบริเวณท่ีประคบ โดยอุณหภูมิท่ีลดลงทําใหเนื้อเยื่อ มีความยืดหยุนลดลง 
หลอดเลือดท่ีมาเลี้ยงหดตัว ความเย็นจึงมีผล “ชวยหามเลือด ลดอาการบวม” เปนหลัก เราจึงสามารถ
ประคบเย็นเม่ือ  

1. มีอาการบาดเจ็บหรือปวดเฉียบพลัน (acute injury or acute pain)  เชน นอนตื่นมาตอนเชา
ปวดคอมากเอ้ียวคอไมได, หกลมขอเทาพลิกปวดบวมทันที หรือ อาการปวดท่ีรุนแรงมากๆ ลักษณะนี้        
ในชวงแรก ควรประคบเย็น เพ่ือชวยหามเลือด(ท่ีอาจจะมี)และลดอาการบวม 

2. ถาปวดมานานแลว แตชวงนี้ปวดมากข้ึน (acute on top of chronic inflammation) ใหสงสัย
วามีอาการอักเสบเฉียบพลันซํ้าไวกอน ใหประคบเย็นในชวงแรกเชนกัน 

3. มีอาการปวด บวม แดง รอน (acute inflammation) ถาบริเวณท่ีปวดมีลักษณะเชนนี้ชัดเจน      
บงบอกถึงอาการอักเสบเฉียบพลัน ใหประคบเย็นไวกอน 

4. หลังจากการผาตัดกระดูกและขอ  เชน การผาตัดเปลี่ยนขอสะโพก ขอเขา การผาตัดหลัง
กระดูกหักตางๆ มักใชความเย็นเพ่ือชวยลดอาการบวม 
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ประคบรอน เมื่อ... 
 

 
 

   การประคบรอนจะเริ่มใชหลังจากมีอาการผานไปแลว 48 ชั่วโมง ใหประคบครั้งละ 15 - 20 นาที     
วันละ 2 - 3 ครั้ง เพ่ือลดอาการปวดและผอนคลายกลามเนื้อ อาการท่ีควรประคบรอน เชน ปวดตึงของ
กลามเนื้อบริเวณคอ บา หลัง นอง ปวดประจําเดือน อาจใชเจลสําหรับประคบรอนเย็นแบบสําเร็จรูป       
ใชกระเปาน้ํารอน หรืออาจใชผาขนหนูชุบน้ํารอน โดยอุณหภูมิท่ีเหมาะสมไมควรเกิน 45 องศาเซลเซียส  
สิ่งสําคัญท่ีตองคํานึงถึง คือ ไมควรประคบดวยความรอนท่ีมากเกินไป เพราะจะทําใหรูสึกแสบรอนบริเวณ  
ท่ีประคบ ไมควรประคบนานหรือถ่ีเกินไป และตองไมประคบรอนในบริเวณท่ีมีบาดแผลเปดหรือมีเลือดออก 
เพราะจะยิ่งทําใหมีการอักเสบเพ่ิมมากข้ึน จะประคบรอนไดก็ตอเม่ือการอักเสบนอยลงแลว ซ่ึงสังเกตไดจาก
ไมมีอาการบวม แดง รอน 

ผลของความรอนท่ีมีตอบริเวณท่ีประคบ โดยอุณหภูมิของเนื้อเยื่อท่ีสูงข้ึน มีผลทําใหหลอดเลือด
ขยาย เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไปท่ีบริเวณนั้นๆ ทําใหการประคบรอนไมเหมาะกับบริเวณท่ีมีการอักเสบ
เฉียบพลันใหมๆ หรือ มีเลือดออก แตดีกับการอักเสบเรื้อรัง ท่ีสําคัญคือ ความรอนทําใหความยืดหยุนของ
กลามเนื้อและขอตอดีข้ึน งายตอการยืดกลามเนื้อหรือ ขอตอมากข้ึน รวมถึงการใหความรูสึกผอนคลาย           
เราจึงเห็นการใชการประคบรอนประกอบกับการนวดผอนคลายบอยๆ ดังนั้น เราสามารถประคบรอนไดใน
กรณีตางๆ ดังนี้ 

1. มีอาการปวดแบบเรื้อรัง (chronic pain/ inflammation) เชน มีปญหาหมอนรองกระดูก,         
หมอนรองกระดูกทับเสนประสาท, ปวดกลามเนื้อ/เอ็นเรื้อรัง หรือ ขออักเสบ ยกเวน ท่ีเกิดจาก gout 

2. มีลักษณะอาการปวดตึงกลามเนื้อ หรือเอ็น หรือ ขอติด (muscle/ tendon tightness or joint 
contracture) ใชเม่ือตองการเพ่ิมความยืดหยุนของเสนเอ็นและกลามเนื้อ ลดอาการขอติด การประคบรอน
ทําใหเนื้อเยื่อมีความยืดหยุนมากข้ึน 

3. ปวดจากกลามเนื้อจมยึด (trigger point or myofascial pain)  กลามเนื้อท่ีตึงตัวจนคลําได        
เปนกอน มีอาการกดเจ็บ ท่ีตําแหนงเดิมๆ (trigger point) มักเกิดรวมกับบริเวณท่ีมีการตึงตัวของกลามเนื้อ 
สามารถใชความรอนในการชวยลดอาการตึงตัวดังกลาวไดในเบื้องตน 
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ขอควรระวัง 

-  ถาผวิหนังบริเวณท่ีจะประคบ มีอาการชาหรือการรับรูความรูสึกผิดปกต ิใหหลีกเลีย่งการประคบ หรือ    
คอยตรวจบริเวณดังกลาวขณะท่ีประคบบอยๆ เพ่ือปองกันบาดแผลท่ีผวิหนงั 
-  ถาผูปวยไมสามารถบอกอาการได เชน ศักยภาพของสมองลดลง (impaired cognition) หรือไมสามารถ
พูดสื่อสารเพ่ือบอกความรูสึกท่ีมีตอการประคบได ใหหลีกเลี่ยงการประคบ 
-  ถามีโรคประจําตัวบางอยาง เชน เลือดออกงายผดิปกติ การไหลเวยีนของเลือด หรือ หลอดเลือดผิดปกต ิ
มะเร็ง หรือ ถาไมแนใจ ควรปรึกษาแพทยกอนการประคบรอนหรือเย็น 
-  ฉะนั้น  ท้ังความรอนและความเยน็ ทําให “ความทนทานตอความปวดเพ่ิมข้ึน” ท้ังคู (increase pain 
threshold) ดังนั้น ถาเปนความปวดท่ีเปนมานาน และไมมีขอควรระวังของการใชความรอนหรือความเย็น 
สามารถเลือกใชความรอนหรอืความเยน็ในการลดปวดก็ได ตามท่ีเรารูสึกสบายกวา       
 
ขอขอบคุณขอมูล 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 2558. รูไดอยางไรวาจะตองประคบรอนหรือเย็น?  
 แหลงขอมูล https://www.hsri.or.th/people/media/care/detail/5833  ( 28 มิถุนายน  2561)   
 Dr. Pranathip Rinkaewkan.  2560. เม่ือปวด ควรประคบรอนหรือประคบเย็น? แหลงขอมูล
 https://medium.com/@annpranaterin/เ ม่ือปวด -ควรประคบรอนหรือประคบเย็น -   
c9e32e64e792 ( 29 มิถุนายน  2561) 
 ขอขอบคุณผูอานวารสารขาวเกษตรชลประทาน ท่ีกรุณาใหความไววางใจทางกองบรรณาธิการ
วารสารขาวเกษตรชลประทาน ไดคนควาหาขอมูลตาง ๆ มาเพ่ือตอบขอซักถาม และหวังเปนอยางยิ่ง     
วาจะไดรับความกรุณาจากทานอีกในโอกาสตอไป 
 
 
 
 

 

         ....สวัสด.ี... 

https://www.hsri.or.th/people/media/care/detail/5833
https://medium.com/@annpranaterin?source=post_header_lockup


 

 
 

 วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรความรูดานการใชน้ําชลประทานทางการเกษตรและเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น และ ประสบการณซ่ึงกันและกันระหวางเจาหนาท่ีชลประทาน             
เจาหนาท่ีการเกษตร นักอุทกวิทยา และผูสนใจท่ัวไป 

ที่ปรึกษา  : อธิบดีกรมชลประทาน 
 รองอธิบดีกรมชลประทาน 
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 หัวหนาฝายวิจัยการใชน้ําชลประทาน 
      หวัหนาฝายสถิติการใชน้ําชลประทาน 

บรรณาธิการ  :  นายคณิต  โชติกะ 

กองบรรณาธิการ :  นางสาวพรทิพย  กาญจนพรหม  นายสถาพร  นาคคนึง      

หนวยงาน  :  ฝายเผยแพรการใชน้ําชลประทาน (ตึกอํานวยการช้ัน4  หอง 04-06) 
 สวนการใชน้ําชลประทาน  สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา 
 กรมชลประทาน สามเสน  เขตดุสิต กทม. 10300 
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 โทร. (02) 241-0741-9   ตอ 2395    Fax: (02) 241-4794 
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