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บทที่ 3 

 ระเบียบวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ รายวิชา กฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร กรณีศึกษา คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหารของฝาก
จากจังหวัดเชียงใหม่มีแบบการวิจัย เครื่องมือ กฎหมายและมาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังต่อไปนี้ 

 
แบบการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหาร ออกเป็น  5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ เช่น แคบหมู แหนม หมูยอ ไส้อั่ว หมูหยอง 
สุ่มผลิตภัณฑ์ละ 2 ยี่ห้อ ยี่หอ้ละ 6 หน่วยบรรจุ  

กลุม่ที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าว เช่น กาละแม ข้าวแตน ข้าวเกรียบ 
สุ่มผลิตภัณฑ์ละ 2 ยี่ห้อ ยี่หอ้ละ 6 หน่วยบรรจุ  

กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์น้ าพริก เช่น น้ าพริกหนุ่ม น้ าพริกแดง  
สุ่มผลิตภัณฑ์ละ 2 ยี่ห้อ ยี่หอ้ละ 6 หน่วยบรรจุ  

กลุ่มที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหารดอง เช่น กระเทียมดอง ท้อดอง 
สุ่มผลิตภัณฑ์ละ 2 ยี่ห้อ ยี่หอ้ละ 6 หน่วยบรรจุ  

กลุ่มที่ 5 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เช่น สมุนไพรอบแห้ง ล าไยอบแห้ง ชาผง 
สุ่มผลิตภัณฑ์ละ 2 ยี่ห้อ ยี่หอ้ละ 6 หน่วยบรรจุ  
 

เครื่องมือ กฎหมายและมาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 
 

(1) แบบสัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของฝาก 
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ.2544 เรื่อง การแสดงฉลากของ

อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที 
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้

เกิดโรค 
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(4) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, มกอช. 9006-2548 เรื่อง หลักการท างาน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง  

(5) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, มกอช. 9015-2550 เรื่อง หลักการและ
แนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย์. 

(6) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

(1) จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้รูปแบบรูปแบบ
การสอนสืบสวนสอบสวน (แผนภาพที่ 3.1)  

(2) ส ารวจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองและสัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีเป็นของฝาก 

(3) สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร 5 กลุ่มมาวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ที่ห้องปฏิบัติการกลาง
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ส านักงานสาขาเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทางอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยก าหนดการวิเคราะห์
กลุ่มอาหารตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสัตว์ ได้แก ่
- แคบหมู  ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา 
- แหนม ยีสต์และรา  Salmonella spp. Staphylococus aureus 
Clostridium perfringens และ Escherichia coli   
- หมูยอ ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด Salmonella sp. Staphylococus aureus 
Clostridium perfringens และ Escherichia coli   
- ไส้อั่ว ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา  Salmonella sp. Staphylococus aureus 
Clostridium perfringens และ Escherichia coli  

 - หมูหยอง ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา 
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากแป้งและข้าว ได้แก่  
- กาละแม ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา และ Staphylococus aureus 
- ข้าวแตน ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา และ Staphylococus aureus 
- ข้าวซอยตัด ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด และยีสต์และรา 
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์น้ าพริก ได้แก่  
- น้ าพริกหนุ่ม ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา  Salmonella sp.  
Staphylococus aureus  Clostridium perfringens และ Escherichia coli   
- น้ าพริกแดง ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา  Salmonella sp.  



21 

 

Staphylococus aureus  Clostridium perfringens และ Escherichia coli   
กลุ่มที่ 4 ผลิตภัณฑ์อาหารดอง ได้แก่กระเทียมดอง 
- กระเทียมดอง ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา Staphylococus aureus และ 
Escherichia coli   
กลุ่มที่ 5 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง ได้แก่ สมุนไพรแห้ง และ ชาผง 
- สมุนไพรแห้ง  ตรวจจุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา  
(4) น าผลการตรวจวิเคราะห์มาประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหลักการท างานในการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง (มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, มกอช. 9006-2548) ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยซ้ า 

(5)  กรณีที่พบผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ไม่ปลอดภัยจะด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ
และอาจร่วมเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดการตามกฎหมายและมาตรฐานต่อไป  ทั้งนี้การแจ้งผลจะอิงข้อมูล
จากการวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสและอยู่ภายใต้
การรักษาความลับทางการค้า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็น
ส าคัญ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

      (1)    การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์จาก ผลการเรียนรู้ท้ัง 5 ด้าน  
              (1.1) คุณธรรม จริยธรรม สังเกตจากการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และ

ความรับผิดชอบ 
               (1.2) ความรู้ จากการค้นคว้ากฎหมายและมาตรฐานอาหาร การตอบค าถาม 
              (1.3) ทักษะการปัญญา วัดจากการสรุปผลการศึกษา การประเมินความเสี่ยง  
              (1.4) กระบวนการท างานกลุ่มในการค้นคว้า โดยสังเกตจากประเมินการ

ท างานกลุ่ม 
              (1.5) ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วัดการน าเสนอผล

การศึกษาหน้าชั้นเรียน 
      (2) คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการตรวจ

วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาเทียบกับค่าความปลอดภัยตามที่กฎหมายและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ประกาศไว้ 

      (3) จ านวนและร้อยละ 
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ภาพที่  3.1 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
โดยใช้รูปแบบการสอนสืบสวนสอบสวน  

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้สอนอธิบายความส าคัญและทีม่าของกรณีศึกษา 
คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหารของฝากจากจงัหวัดเชียงใหม่ 

นักศึกษาร่วมกันอภิปรายถงึวิธกีารหาค าตอบของกรณีศึกษา 

ผู้สอนก าหนดขอบเขตการศึกษา 

เรื่อง เวลาการศึกษา แหล่งเรียนรู ้แหล่งข้อมูลที่ส าคัญและภาระงาน 
 

 

แบ่งกลุ่มนักศึกษาตัง้สมมติฐานการศึกษา 
คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหารของฝากจากจงัหวัดเชียงใหม่ 

 

ระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของฝาก 

ให้นักศึกษาเสนอรายการผลิตภณัฑ์อาหารและจ าแนกเป็นกลุ่ม 
 

นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลกฎหมายและมาตรฐานจากเวปไซต์ ระบชุนิดจุลินทรียท์ี่ท าให้

ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นของฝากไม่ปลอดภัยด้านชวีภาพ 

นักศึกษาไปแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลประวตัิ สัมภาษณ์ผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 

สุ่มเก็บตัวอย่างในปรมิาณที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห ์
 

การวิเคราะห์ตวัอย่างผลิตภัณฑอ์าหารในห้องปฏิบตัิการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(ส่วนหนึ่งส่งตรวจวิเคราะห์ทีห่้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 

ส านักงานสาขาเชียงใหม่) 

น าผลการวิเคราะห์มาประเมินคณุภาพและมาตรฐานตามกฎหมายและมาตรฐาน 

รวมทัง้ประเมินความเส่ียง 

สุ่มตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑท์ี่มคีวามเส่ียงซ้ าแล้วสรุปผลการศึกษา 

 

 

นักศึกษาและผู้สอนรายงานผลการศึกษาให้สาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ 

ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่ปัญหา 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล

เพื่อพิจารณา 

ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูล

เพื่อทดสอบ 

ขั้นที่ 4 สร้างค าอธบิาย 

ขั้นที่ 5 วิเคราะห์กระบวนการคดิ 

ขั้นตอนการสอนสบืสวนสอบสวน ขั้นตอนการวิจัยเชิงส ารวจ 




