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วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
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ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 13 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2554 - มีนาคม 2555 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 13 เรื่อง มีความเดน
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐาน
อาหาร : กรณีศึกษา คุณภาพและมาตรฐานดานจุลินทรียของผลิตภัณฑอาหารของฝากจากจังหวัดเชียงใหม และ
เฝาระวังคุณภาพและมาตรฐานดานจุลินทรียของผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝากที่จําหนายในตลาดวโรรส ผลการ
วิจัยเชิงสํารวจและการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน พบวา ผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงตอการเจริญของ
เชื้อจุลินทรียในปริมาณมากเกินกวามาตรฐาน ไดแก กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ และกลุมน้ําพริก แตทุกผลิตภัณฑ
มีปริมาณจุลินทรียกอโรคผานเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ความเส่ียงของผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนของฝาก
ที่จําหนายในตลาดวโรรสมีความเสี่ยงและอันตรายทางดานจุลชีววิทยาในระดับต่ํา ผูสอนไดประเมินการเรียนรูของ
ผูเรียน โดยใชวิธีการที่หลากหลาย ไดแก สังเกตจากกระบวนการทํางานกลุม การทําแบบทดสอบ การทําแฟมสะสม
ผลงาน การทํารายงานกลุม การนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน รวมทั้งการแกปญหาหรือกรณีศึกษา พบวานักศึกษา
ใหความสนใจการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญและนักศึกษาสวนใหญมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู
อยูในระดับดีขึ้นไป รอยละ 82.26 

คําสําคัญ : ผูเรียนเปนสําคัญ กฎหมายและมาตรฐานอาหาร ผลิตภัณฑอาหารของฝาก 
 



Abstract

This research had the objectives to student centre of food standard and regulations case study of 
local food products from Chiang Mai province and to monitor the microbial quality and standard of local food 
products at Kad-Luang. The result of the survey research and inquiry teaching revealed that the total plate 
count of meat and meat products and Nam Prick had higher than the Thai Community Standards. In contrast, 
the pathogenic bacteria of all products confronted to the requirement of Thai Community Standards. When 
the risk assessment were determined, the resulted indicated that the local food sold in Kad-Luang was low 
in microbial risk. The lecturer evaluated the domain of learning using multi tasks for example observation of 
group working, practice tests, portfolio, group reports, oral presentation, and problem solving or case study. 
The results showed that students were interested in the student center and the domain of learning of most 
students were progressed. 

Keywords : student centre, food standard and regulation, local food products
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การจดัการเรยีนการสอนปจจบุนัมุงเนนใหผูเรยีนมสีวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนมากขึน้ ผูเรยีนจะเกดิ
การเรียนรูดวยการไดลงมือกระทํา ไดคิดวิเคราะห ไดปฏิบัติ ไดแกปญหาและไดศึกษาคนควาดวยตนเองโดยอยูบน
พืน้ฐานของความสนใจ ความสามารถและศกัยภาพของผูเรยีนเอง รวมทัง้ยงัมุงใหผูเรยีนนาํความรูและประสบการณ
ไปใชประโยชนในชวีติจรงิ จงึไดเรยีกกระบวนการจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะนีว้า การจดัการเรยีนการสอนโดย
ยึดผูเรียนเปนสําคัญหรือผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ท่ีระบุวา 
การจัดการศกึษาตองยดึหลกัวาผูเรยีนทกุคนมคีวามสามารถเรยีนรูและพฒันาตนเองไดและถือวาผูเรยีนมคีวามสาํคญั
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(สนิท สัตโยภาส, 2547)

การปฏิรปูการเรียนรูถอืเปนหวัใจของพระราชบัญญตักิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จงึเปนภารกิจท่ีมกีฎหมาย
รองรบั ครูอาจารยและผูมสีวนเก่ียวของตองถอืปฏบิตัใิหบรรลุผลสาํเรจ็ตามเจตนารมณของกฎหมายโดยตองทบทวน
บทบาทของตนเองวา การจดัการเรยีนการสอนทีก่าํลงัดาํเนนิการอยูมคีณุภาพ ถกูตอง เหมาะสม สอดคลองกบัสภาพ
ของสังคมไทยและสังคมโลกปจจุบันมากนอยเพียงไร การปฏิรูปวัฒนธรรมของการเรียนรู ดวยจิตท่ีอาสาและดวย
ใจรักในวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเกิดผลทางการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสําคัญที่สุด (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543) 

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญสามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกวิชา ในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ.2548 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รายวิชาสวนใหญมีภาคบรรยายควบคูไปกับภาคปฏิบัติการจึงสามารถจัดการเรียน
โดยเนนการปฏบิตัไิดหลากหลายรูปแบบ แตในบางรายวิชาท่ีมเีฉพาะภาคบรรยาย เชน รายวชิา AGI 2601 กฎหมาย
และมาตรฐานอาหาร (food standards and regulations) สภาพการจดัการเรยีนการสอนทีผ่านมาเนนแตการบรรยาย
และใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเทานั้นจึงไมสามารถกระตุนใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู การคิด
วิเคราะห การปฏิบัติ การแกปญหาและการศึกษาคนควาดวยตนเองเทาที่ควร รวมทั้งมีนักศึกษาสวนนอยที่สามารถ
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เชื่อมโยงเน้ือหากฎหมายและมาตรฐานอาหารไปใชในสถานการณจริงไดอยางเหมาะสม ดังนั้นถาผูสอนตองการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงจําเปนตอง
ปฏิรูปการเรียนรูรายวิชานี้โดยใชกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

การใชแหลงเรียนรูในทองถ่ินเพ่ือกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรยีนเปนสาํคญัเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรยีนไดศกึษาชมุชนของตนเอง แหลงเรยีนรูทองถิน่มหีลากหลายสามารถเลือกจดัรปูแบบใหผูเรยีนได ทัง้นีค้ณุคา
ของแหลงการเรียนรูทองถ่ินชวยใหครแูละผูเรยีนตระหนักในความสําคญัและภูมใิจในทองถ่ินไดเรยีนรูจากสถานท่ีจรงิ 
ไดประสบการณโดยตรง ดังนั้นการเปดโอกาสใหนักศึกษาเรียนรูทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหมจึงเปนสิ่งที่ใกลตัว
มากที่สุด 

ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บพุชาติลวนงามตา งามลํ้าคานครพิงค วลนีีเ้ปนคาํขวัญประจําจงัหวัด
เชียงใหม จังหวัดนี้เปนศูนยกลางความเจริญของอาณาจักรลานนามานานกวา 700 ป ปจจุบันเชียงใหมเปนเมืองที่
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมาทองเท่ียวเปนจํานวนมากเพราะความลํ้าคาทางประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม อัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของคนเมืองเหนือ รวมทั้งความหลากหลายของภูมิปญญาทองถิ่น
มากมาย

ผลิตภัณฑอาหารพ้ืนเมืองเชียงใหมถือวาเปนภูมิปญญาของคนเมืองเชียงใหมที่ไดสรางสรรคศิลปะการผลิต
อาหารท่ีมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากทองถิ่นอื่น ทั้งในเรื่องอาหารคาวและอาหารหวาน ผลิตภัณฑอาหาร
ทองถิ่นของเชียงใหมบางชนิดไดรับการยกระดับเพ่ือจําหนายสําหรับนักทองเท่ียวไดซื้อไปบริโภคและเปนของฝาก

แหลงจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝากจากจังหวัดเชียงใหมมีหลายแหง แตที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) 
เปนตลาดท่ีนักทองเท่ียวนิยมไปซ้ือของฝากกันมากเพราะถือวาเปนตลาดเกาแกของจังหวัดเชียงใหมมานานกวา 
40 ป ปจจบุนัตลาดแหงนีเ้ปนสถานทีจ่าํหนายสนิคาอาหารทีเ่ปนของฝากหลากหลายชนดิไดแก แคบหม ูไสอัว่ แหนม 
หมูยอ ขาวเกรียบ กะละแม น้ําพริกหนุม กระเทียมดอง ผลไมดอง ผลไมกวน สมุนไพรแหง (ภาพที่ 1)

ผลติภณัฑอาหารเหลานีท้ีจ่าํหนายในตลาดวโรรสสวนใหญมกีารกระจายสงออกไปทัว่ประเทศ และมปีรมิาณ
การจําหนายตอวันในปริมาณมาก ดังนั้น การพิจารณาทางดานคุณภาพและมาตรฐานโดยเฉพาะดานจุลินทรีย
จึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะจุลินทรียที่ปนเปอนในอาหารมักเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหผูบริโภคเจ็บปวยได คุณภาพ
ผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝากสวนใหญจึงถูกกําหนดภายใตมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนซึ่งเปนมาตรฐานที่กําหนด
ขึ้นเพื่อใหผูผลิตอาหารรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตท่ีสม่ําเสมอ โดยเนนความปลอดภัยของผูบริโภค
เปนสําคัญ

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

(1)  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาไดนําองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร
ไปประยุกตใชในทองถ่ินของตน

(2)  เพ่ือประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ
เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ดาน

(3)  เพื่อคุมครองผูบริโภคใหไดรับสิทธิของตนที่จะไดรับผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานความ
ปลอดภัย
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กลุมตัวอยาง
ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนรายวิชากฎหมายและมาตรฐานอาหาร หนวยกิต 2 (2-0) กลุมนักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ช้ันปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 
แหลงที่มาของขอมูล
ใหนักศึกษาสํารวจการจําหนายผลิตภัณฑอาหารพื้นเมืองและสัมภาษณผูจําหนายผลิตภัณฑอาหารที่เปน

ของฝากในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม 
การเก็บและรวบรวมขอมูล
สุมเก็บตัวอยางอาหาร 5 กลุม ไดแก กลุมเนื้อและผลิตภัณฑเนื้อ กลุมขนมจากแปงและขาว กลุมน้ําพริก 

กลุมอาหารดองและกลุมอาหารแหงมาวเิคราะหทางดานจุลนิทรยีทีห่องปฏบิตักิารกลางตรวจสอบผลติภณัฑเกษตร
และอาหาร สํานักงานสาขาเชียงใหม และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยบูรณาการรวมกับรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ผูสอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญดวยรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบง

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออกเปน 5 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 นําเขาสูปญหา ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมขอมูลเพ่ือพิจารณา 
ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบ ขั้นที่ 4 สรางคําอธิบาย และขั้นที่ 5 วิเคราะหกระบวนการคิด (ภาพที่ 2)

สถิติที่ใชในการวิจัย
จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่ทําแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐาน

อาหารได
การวิเคราะหขอมูล
(1)  การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ วิเคราะหจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน 

(1.1)  คุณธรรม จริยธรรม สังเกตจากการรายงานผลการตรวจวิเคราะห ความรับผิดชอบ
(1.2)  ความรู จากการคนควากฎหมายและมาตรฐานอาหาร การตอบคําถาม การทําแบบทดสอบ
(1.3)  ทักษะการปญญา วัดจากการสรุปผลการศึกษา การรายงาน การประเมินความเสี่ยง 
(1.4)  กระบวนการทํางานกลุมในการคนควา โดยสังเกตจากประเมินการทํางานกลุม

(1.5)  ทักษะการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดการนําเสนอผลการศึกษาหนาชั้นเรียน

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑอาหารของฝากจากตลาดวโรรส
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(2)  คณุภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ โดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบตักิารทางดาน
จุลชีววิทยาเทียบกับคาความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนไดประกาศไว นําผลการตรวจ
วิเคราะหมาประเมินความเสี่ยงตามแนวทางหลักการ และแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย (มกอช. 
9015-2550) ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยซ้ํา กรณีที่พบผลิตภัณฑอาหารแปรรูปท่ีไมปลอดภัยจะดําเนินการ
แจงผลการตรวจสอบและอาจรวมเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน
หนวยงานท่ีมีอํานาจในการจัดการตามกฎหมายและมาตรฐานตอไป การแจงผลจะอิงขอมูลจากการวิเคราะห
ทางดานวิทยาศาสตรที่ไดมาตรฐานและนาเชื่อถือ มีความโปรงใสและอยูภายใตการรักษาความลับทางการคา 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ

ภาพที่ 2 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชรูปแบบการสอนสืบสวนสอบสวน
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ผลการวิจัยชั้นเรียนเรื่องน้ีสามารถสรุปเปนประเด็นผลการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยใชรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 5 ขั้นตอนสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

ขั้นท่ี 1 นําเขาสูบทเรียน
ผูสอนใชการตั้งคําถามเพื่อนํานักศึกษาเขาสูกระบวนการวิจัย ใหนักศึกษาตอบ เชน
แหลงจําหนายสินคาอาหารพื้นเมืองใดของจังหวัดเชียงใหมที่มีชื่อเสียง นักทองเท่ียวนิยมไปซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝากกันมาก
ผูสอนเลาประวัติความเปนมาของตลาดวโรรส พรอมทั้งนําเสนอภาพตลาดวโรรสในอดีตใหนักศึกษาฟง แบง

นักศึกษาเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน ใหสมาชิกแตละกลุมระดมความคิดเขียนรายการผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝาก
จากตลาดวโรรสลงในใบงานมาใหมากที่สุด วิเคราะหและจัดกลุมผลิตภัณฑอาหารออกเปนกลุมลงในผังความคิด

ขั้นท่ี 2 รวบรวมขอมูลเพ่ือพิจารณา
ผูสอนกําหนดใหนักศึกษาไปคนควาภูมิปญญาอาหารของฝากโดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ และคนควา

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจากเว็บไซต www.tisi.go.th ใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑของฝากจากตลาดวโรรสมากท่ีสุด 
จากนั้นใหมารายงานผลหนาชั้นเรียน ผลจากการคนควาของกลุมนักศึกษา พบวา มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝากจากตลาดวโรรสมีทั้งหมด 11 มาตรฐาน ทั้งนี้เมื่อนํามาพิจารณา
ผลิตภัณฑออกเปนกลุมสามารถจําแนกออกไดเปน 5 กลุม ไดแก กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ กลุมขนมจากแปงและ
ขาว กลุมน้ําพริก กลุมอาหารแหง และกลุมอาหารดอง 

ตารางท่ี 1 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารของฝากจากเชียงใหม

ผลิตภัณฑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

1. ไสอั่ว มผช.294/2547

2. แหนม มผช.145/2546

3. หมูยอ มผช.102/2546

4. แคบหมู มผช.101/2546

5. หมูหยอง มผช.99/2546

6. น้ําพริกหนุม มผช.293/2547

7. กะละแม มผช.873/2548

8. ขาวแตน มผช.26/2546

9. กระเทียมดอง มผช.285/2547

10. สมุนไพรแหง มผช.480/2547

11. ชาผง มผช.120/2546
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ขั้นท่ี 3 รวบรวมขอมูลเพ่ือทดสอบ
หลังจากผูสอนนัดหมายนักศึกษาจากขั้นตอนที่ 2 เรียบรอยแลวไดใหนักศึกษาไปศึกษาตลาดวโรรสพรอม

การสัมภาษณ เก็บขอมูลและสุมตัวอยางมาวิเคราะห จากนั้นผูสอนใหนักศึกษาแตละกลุมออกมารายงานผล
การสํารวจหนาชั้นเรียน ไดขอมูลสรุปไดดังตอไปนี้

(1) กลุมเนื้อสัตวและผลิตภณัฑ
 ผลิตภัณฑที่จําหนายที่ผูบริโภคนิยมซื้อไดแก ไสอั่ว แหนม หมูยอและแคบหมู แตไสอั่วจะมีอายุการเก็บ

รักษาสั้นตองรับประทานใหหมดภายใน 1-2 วัน ราคาจําหนายขึ้นกับผูบริโภคตองการ แหนมและหมูยอ ผูบริโภค
นิยมซ้ือเปนของฝากเพราะบรรจุในถุงพลาสติกซ่ึงสะดวกแกการขนสงและเก็บรักษาไดที่อุณหภูมิหอง ควรบริโภค
ใหหมดภายใน 1 เดอืน ราคาอยูในชวง 10-100 บาท สวนใหญนกัทองเท่ียวนิยมซ้ือแคบหมูชนดิไรมนัมากกวาเพราะ
เกบ็รกัษาไดนานกวา 1 เดอืนโดยไมมกีลิน่หนื แคบหมบูรรจใุนถงุพลาสตกิรดัดวยยางรดัใหแนนเพือ่ปองกนัความชืน้
จากอากาศเพราะจะทําใหผลิตภัณฑเสื่อมคุณภาพไดงาย ราคาจําหนายขึ้นกับปริมาณการซื้อท่ีผูบริโภคตองการ

(2) กลุมแปงและขาว
 ผลิตภัณฑที่มีจําหนายหลายย่ีหอที่มีมากที่สุดคือ กะละแม ราคาจําหนายอยูประมาณ 100 บาท (3 ถุง) 

การบรรจุผลิตภัณฑบรรจุในถุงพลาสติก ปดผนึกดวยฉลากที่เย็บดวยลวดเย็บ สวนตัวผลิตภัณฑมีทั้งชนิดหอดวย
ใบตองแหงและพลาสติก ปจจุบันพบวาผลิตภัณฑประเภทนี้สวนใหญมักหอดวยพลาสติกมากกวาเพราะปองกัน
ความชืน้และอากาศ ประหยดัคาจางแรงงานในการหอและสะดวกในการบรรจุ ผูซือ้ผลติภณัฑกลุมนีม้ทีัง้นกัทองเทีย่ว
ชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากกะละแมแลวยังมีผลิตภัณฑขนมอยางอื่นจําหนาย เชน ขาวแตน ขาวซอยตัด
และขนมไทย เปนตน 

(3) กลุมน้ําพริก
 น้าํพรกิท่ีจาํหนายและมีชือ่เสียงของเชียงใหมม ี2 ชนิด คอืน้าํพรกิแดง และนํ้าพรกิหนุม น้าํพรกิแดงบรรจุ

ในกระปุกพลาสติก สวนนํ้าพริกหนุมบรรจุในขวดแกวฝาเกลียว ราคาจําหนายนํ้าพริกแดง คือ กระปุกเล็ก 15-30 บาท 
สวนกระปุกใหญ 40-50 บาท ในขณะที่น้ําพริกหนุมราคาจําหนาย 35-40 บาท บรรจุ 180-250 กรัม ฉลากผลิตภัณฑ
พบวาใหรายละเอยีดครบถวนและอานไดชดัเจน อายกุารจาํหนายน้าํพรกิแดงสวนใหญผูจาํหนายใหขอมลูวาสามารถ
เก็บไดนาน 1 เดือน ในขณะท่ีน้ําพริกหนุมที่ตักแบงบรรจุสามารถเก็บไดนาน 1 สัปดาห ถาผลิตภณัฑมีกลิ่นเปรี้ยว
แสดงวาหมดอายุ น้ําพริกหนุมที่บรรจุในขวดแกวเก็บไดนาน 1 เดือน สาเหตุที่ตองบรรจุในขวดแกวนั้นเพื่อใหสังเกต
สีผลิตภัณฑไดชัดเจน

(4) อาหารดอง
 ผลติภณัฑกระเทียมดอง มชีนดิดองน้าํเกลอืและนํ้าตาล เรยีกวา น้าํปรงุรส และมชีนดิดองดวยน้าํผึง้ ราคา

จําหนายขวดแกวขนาดกลางน้ําหนัก 250 กรัม ราคาประมาณ 70-80 บาท ผลิตภัณฑเหลานี้มีอายุการเก็บรักษา
นานกวา 3 เดือน สามารถนําไปเปนของฝากได แตถาเปนขวดแกวตองระมัดระวังการขนสง นอกจากน้ีการสังเกต
กระเทียมดองท่ีดีน้ันตองมีจํานวนช้ินของกระเทียมท่ีมีตําหนิจากการตัดแตงไดบางเล็กนอย หากมีนํ้าดองหรือนํ้าปรุงรส
บรรจุอยูดวยตองไมมีฝาขาวหรือฟองจากการหมัก สีตามธรรมชาติ ไมคล้ํา สม่ําเสมอ นอกจากน้ีทอดองเปน
ผลิตภัณฑหนึ่งที่นักทองเท่ียวซื้อเปนของฝาก ฉลากของผลิตภัณฑกลุมนี้ผูผลิตใหขอมูลครบถวน

(5) อาหารแหง
 ผลิตภัณฑอาหารแหงในตลาดวโรรสท่ีนักทองเที่ยวนิยมซ้ือมากท่ีสุดคือ ใบชา มีทั้งชนิดชาใบและชาผง 

ราคาจําหนายหลากหลายขึ้นกับปริมาณการบรรจุและชนิดของชา โดยทั่วไปอยูในชวง 70-300 บาท กลุมผูบริโภค
ที่นิยมซื้อใบชาเปนผูรักสุขภาพ ลักษณะชาที่ดีตองมีสีดําอมเขียวสม่ําเสมอ ไมมีรา ฉลากของผลิตภัณฑครบถวน
ใหรายละเอียดชัดเจน
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ผูสอนนัดหมายนักศึกษาปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารและมอบหมายใหทุกกลุม
นําผลการตรวจวิเคราะหมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานในคาบถัดไป โดยผูสอนใหนักศึกษาแตละกลุมออกไปรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหปรมิาณเช้ือจลุนิทรียทัง้หมดและปริมาณยีสตและราท้ังหมดโดยเขียนบนกระดาน เปรยีบเทียบ
ผลการตรวจวเิคราะหกบัมาตรฐานของผลิตภณัฑนัน้ๆ นอกจากน้ีใหนกัศึกษามารับผลการตรวจวเิคราะหเชือ้จลุนิทรีย
กอโรคท่ีนาํไปตรวจ ณ หองปฏิบตักิารกลางผลิตภณัฑเกษตรและอาหารจากผูสอน จากน้ันสรุปผลการตรวจวิเคราะห
ทั้งหมดใหนักศึกษากลุมอ่ืนฟง ตัวอยางการนําเสนอขอมูลของนักศึกษากลุมหนึ่ง เชน

กลุมที่ 1 รายงานผลการตรวจปริมาณจุลินทรียในกลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจปริมาณเช้ือจุลินทรียในผลิตภัณฑกลุมเนื้อสัตว

ผลิตภัณฑ

ปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย

ทั้งหมดที่ตรวจพบ
(โคโลนี/ 1 กรัม)

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย
ทั้งหมดที่กําหนด
ในมาตรฐาน 

(โคโลนี/ 1 กรัม)

ปริมาณยีสต
และรา

ที่ตรวจพบ
(โคโลนี/ 1 กรัม)

ปริมาณยีสตและรา
ที่กําหนด

ในมาตรฐาน
(โคโลนี/ 1 กรัม)

ไสอั่ว (1) 1x104 1x104 <30 100

ไสอั่ว (2) 1.1x105* 1x104 36 100

หมูยอ (1) >103* 1x103 - -

หมูยอ (2) >103* 1x103 - -

แหนม (1) - - >100* 10

แหนม (2) - - >100* 10

แคบหมู (1) <103 1x104 100 100

แคบหมู (2) 4.6x105* 1x104 <30 100

หมูหยอง 10x104 1x104 50* 10

หมายเหตุ (1)  แหนม มาตรฐานกําหนดไววาไมตองวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด
 (2)  หมูยอ มาตรฐานกําหนดไววาไมตองวิเคราะหปริมาณยีสตและราทั้งหมด
 (3)  * เกินมาตรฐาน
นักศึกษา รายงานผลวา ปริมาณเช้ือจุลินทรียทั้งหมดในผลิตภัณฑหมูยอ แคบหมู และไสอั่วบางย่ีหอมากกวา

มาตรฐาน ในขณะทีแ่หนม หมหูยอง มปีรมิาณยสีตและรามากเกนิกวามาตรฐาน สวนการตรวจปรมิาณเชือ้จลุนิทรยี
กอโรคในทกุผลิตภัณฑพบวาไดมาตรฐาน

ขั้นที่ 4 สรางคําอธิบาย
กลุมนักศกึษาออกมารายงานผลการตรวจวเิคราะหปรมิาณเชือ้จลุนิทรยีในผลิตภณัฑอาหารของฝากทีจ่าํหนาย

ในตลาดวโรรส ผูสอนไดพจิารณาเห็นวาในบางผลิตภณัฑมปีรมิาณเช้ือจลุนิทรยีมากเกินกวามาตรฐานกําหนด ดงันัน้
จึงตองจัดใหนักศึกษาไดเรียนรูหลักการและแนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย (มกอช. 9015-2550) 
ภายใตหลักการทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยง (มกอช. 9006-2548) จากนั้นตั้งคําถาม เชน
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ผูสอนถามวา ผลิตภัณฑอาหารกลุมใดบางที่มีปริมาณเชื้อจุลินทรียมากเกินมาตรฐาน
นักศึกษาตอบวา ไสอั่ว หมูยอ แหนม แคบหมู น้ําพริกแดง น้ําพริกหนุม ขาวแตน เจียวกูหลานแหง
ผูสอนถามนักศึกษาตอวา ผลติภณัฑชนดิใดบางท่ีนกัศกึษาคิดวามนีกัทองเท่ียวและผูบรโิภคในเชียงใหม

ซื้อเปนประจํา นักศึกษาตอบวา ไสอั่ว หมูยอ แหนม แคบหมู น้ําพริกแดงและน้ําพริกหนุม 
ผูสอนสรปุใหนกัศกึษาฟงวา กลุมอาหารของฝากทีม่คีวามเสีย่งมากคอืกลุมเนือ้สตัว กลุมผลติภณัฑ และ

กลุมน้ําพริก ซึ่งปริมาณเชื้อจุลินทรียที่มากเกินไปจะทําใหผูบริโภคเสี่ยงตอการทองเสีย ทองรวงได 
ผูสอนอธิบายตอวา กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑและกลุมน้ําพริก ตามกฎหมายจัดเปนอาหารที่ตองมีฉลากท่ี

กาํหนดโดยการจัดจาํแนกกลุมอาหารของสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา จดัเปนอาหารท่ีมคีวามเส่ียงในการ
เกิดโรคต่ํากวาอาหารควบคุมเฉพาะและอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนั้น เมื่อประเมินแลว ผลิตภัณฑ
อาหารที่จําหนายในตลาดวโรรสจึงมีความเสี่ยงทางดานจุลินทรียในปริมาณต่ํา

ผูสอนและนกัศกึษาไดวเิคราะหผลการตรวจสอบจลิุนทรยีทัง้หมดและปรมิาณยสีตและราทีไ่ดจากการสงตรวจ
หองปฏิบัติการกลางผลิตภัณฑเกษตรและอาหารอีกคร้ังเพ่ือยืนยันผลการวิเคราะห จากนั้นจึงสรุปเปนประเด็น
ที่สําคัญที่ตองรายงานใหกับทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมทราบ 2 ประเด็น ไดแก

(1)  ผลิตภัณฑกลุมเน้ือและผลิตภัณฑกลุมน้ําพริกมีโอกาสทําใหผูบริโภคเกิดอาการทองเสียทองรวงไดเพราะ
มีปริมาณเช้ือจุลินทรียทั้งหมดมากเกินมาตรฐาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมควรควบคุมกระบวนการผลิตและ
การจําหนายมากขึ้น

(2)  ควรสรางความตระหนักใหผูผลิตและผูบริโภคใสใจกับการแสดงรายละเอียดท่ีสมบูรณและการอาน
ฉลากอาหารเพือ่ปองกนัผูบริโภคไดรบัผลติภณัฑอาหารทีไ่มไดคณุภาพและความปลอดภยั รวมท้ังการถกูเอาเปรยีบ
ทางการคา

ขั้นท่ี 5 วิเคราะหกระบวนการคิด
ผูสอนต้ังคําถามภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการศึกษา โดยใหแตละกลุมเขียนแผนผังการศึกษาคนควา

คําตอบจากสมมติฐานท่ีตั้งไว นักศึกษาสวนใหญไดสรุปวิธีการศึกษาเปนขั้นตอนส้ันๆ ไดวา กําหนดปญหา 
ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูลหรือทดลอง และวิเคราะหและสรุปผล 

จากนั้นผูสอนมอบหมายภาระงานใหนักศึกษาไปคนควารายงานการวิจัยเชิงสํารวจในเว็บไซตของ
กองสุขาภบิาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (http://foodsan.anamai.moph.go.th/) แลวนาํรายงาน
ดังกลาวมาวิเคราะหวามีขั้นตอนการศึกษาเชนเดียวกับท่ีนักศึกษาไดสํารวจผลิตภัณฑของฝากท่ีจําหนายในตลาด
วโรรสหรือไม นักศึกษาสรุปลงในสมุดจดเปนองคความรูของนักศึกษาแตละคน

ผูสอนนัดหมายนักศึกษาสงชิ้นงานทั้งหมดไดแก แฟมสะสมงานกลุม รายงานผลการตรวจวิเคราะหจุลินทรีย
ในผลติภัณฑอาหาร การออกแบบฉลากผลติภัณฑอาหาร รวมทัง้นดัหมายการสอบเกบ็คะแนนเพือ่นาํผลการประเมนิ
การเรียนรูทั้งหมดมาสรุปเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยดูจากผลการเรียนรูทั้ง 
5 ดาน คือ

ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูสอนประเมนิคณุธรรมและจรยิธรรมนกัศกึษา โดยประเมนิจากการสอบขอเขยีน การแกไขปญหากรณศีกึษา 

เรื่อง การแสดงฉลากอาหาร โดยผูสอนนําเสนอตัวอยางฉลากอาหารของผลิตภัณฑอาหารชนิดหน่ึงใหนักศึกษา 
จากนั้นใหนักศึกษาออกแบบฉลากผลิตภัณฑโดยแสดงขอมูลใหครบถวนตามกฎหมายและมาตรฐานอาหาร ผลการ
ทดสอบ พบวา นักศึกษาทุกคนผานเกณฑการทดสอบ โดยรอยละ 50 ไดคะแนนเต็มในแบบทดสอบขอนี้ ซึ่งการ
แสดงฉลากที่ถูกตองสมบูรณถือวาเปนความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยสุจริตของผูผลิตอาหารที่ดีในการใหขอมูลและ
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สาระท่ีจําเปนตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารและเปนแนวทางในการแกไขปญหาสินคาอาหารไมได
มาตรฐานและความปลอดภัย 

ดานความรู
ผูสอนประเมินดานความรูเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหารท่ีเกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารโดยใชแบบ

ทดสอบตัวเลือก 4 ตัวเลือกจํานวน 10 ขอ ผลการประเมินความรูตามหลักการทฤษฎีไดผลดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 คะแนนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร

ชวงคะแนน รอยละ ระดับการเรียนรู

8-10 8.33 ผาน (ดีมาก)

5-7 54.17 ผาน (ปานกลาง)

0-4 37.5 ไมผาน

ผลการประเมินความรูความเขาใจหลักการของกฎหมายและมาตรฐานอาหาร พบวา นักศึกษารอยละ 62.5 
ที่ผานการสอบในระดับปานกลางขึ้นไป ในขณะที่นักศึกษาอีกรอยละ 37.5 ที่ไมผานการทดสอบผูสอนใหนักศึกษา
นําขอสอบไปพิจารณาและใหนักศึกษาไดสอบถามกับนักศึกษาท่ีสอบผานเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูล จากน้ัน
ผูสอนจึงเฉลยและทบทวนอีกครั้ง

ดานทักษะการปญญา
ผูสอนประเมนิทกัษะทางปญญาของนกัศกึษาจากการใหคะแนนรายงานบทปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหจลุนิทรยี

ในผลิตภัณฑอาหารที่เปนของฝาก ผลการใหคะแนนพบวา คะแนนกลุมของนักศึกษาไดคะแนน 8 คะแนน 2 กลุม 
และ 7 คะแนน 2 กลุม ซึง่สาเหตทุีค่ะแนนบางสวนขาดไปเพราะขาดเอกสารอางองิหรอืการอางองิเอกสารไมถกูตอง 
ไมแสดงตัวอยางวิธีการคํานวณเช้ือจุลินทรีย และขาดการวิจารณผลการทดลอง ผูสอนตองชี้แจงและใหนักศึกษา
ปรับปรุงวิธีการเขียนรายงานผลการทดลองใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผูสอนประเมินกระบวนการทํางานกลุมของนักศึกษาในระหวางการเรียนในหอง การทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 

การแบงภาระงานในการศึกษาแหลงขอมูล การสัมภาษณผูจําหนายผลิตภัณฑอาหารในตลาด และประเมินจาก
แฟมสะสมผลงานกลุม พบวา ทกุกลุมแบงภาระงานไดอยางเหมาะสม ทกุคนมสีวนรวมในการทาํงานกลุม การแสดง
ความคิดเห็นอยางเสรีมีการวางแผนการทํางานกลุมอยางเปนระบบจนกระท่ังไดผลงานการศึกษาออกมาเปนแฟม
สะสมงานที่สมบูรณ ทั้งนี้ เมื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการทํากิจกรรมครั้งนี้ พบวานักศึกษาสวนใหญ
รอยละ 95 เห็นวาแนวการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ชวยใหนักศึกษานําความรูจากหลักการและทฤษฎีไปใชได
ในสถานการณจริง นักศึกษารอยละ 75 คิดเห็นวากิจกรรมลักษณะน้ีชวยใหพวกเขาไดใชกระบวนการกลุมในการ
ทํางาน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเพื่อนนักศึกษา ในขณะท่ีนักศึกษารอยละ 2 คิดวาการเรียนแบบสืบสวน
สอบสวนเพิ่มภาระงานและใชเวลาในการคนควาขอมูลในหองสมุดดวยตนเองมากกวาปกติ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะดานน้ีผูสอนประเมินจากการรายงานผลการคํานวณปริมาณเช้ือจุลินทรีย นักศึกษาสามารถใช

คณิตศาสตรพื้นฐานเชน การคํานวณตามสูตร การเจือจางความเขมขน การใชเลขยกกําลัง การเปรียบเทียบตัวเลข 
ทั้งนี้ผูสอนตองย้ํานักศึกษาวากรณเีปรียบเทียบตัวเลขตองใหเลขยกกําลังของขอมูลนั้นเทากันจึงจะเปรียบเทียบได 
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ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น พบวานักศึกษาทุกคนสามารถใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลไดแตตอง
มีการอางอิงแหลงขอมูลที่คนมา การนําเสนอขอมูลสวนใหญพบวานักศึกษามักอานแทนการอธิบาย ผูสอนตองฝก
ใหนักศึกษาออกมาพูดหนาชั้นเรียนคร้ังละ 4-5 คนโดยกําหนดหัวขอใหพูดคนละ 3-5 นาทีกอนเร่ิมเรียนทุกคร้ัง 
นอกจากนี้ปฏิสัมพันธในการตอบขอคําถามของผูสอน การแสดงความคิดเห็นและการรวมระดมความคิด สรุปผล
ก็เปนสิ่งที่ผูสอนไดสังเกตวาผูเรียนมีการพัฒนาในดานการสื่อสารมากขึ้น

การประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนรายวิชากฎหมายและมาตรฐานอาหาร โดยผูสอนกําหนดใหคะแนน

การจัดทําฉลาก การสอบเก็บคะแนน การทํารายงานปฏิบัติการและการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนคิดเปนสัดสวน
รอยละ 25 ของคะแนนทั้งหมด (คะแนนท่ีเหลือคือสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนรวมรอยละ 50 การบาน
รอยละ 15 และจิตพิสัยรอยละ 10) โดยมีนักศึกษาไดระดับผลการเรียนดี (เกรด B) ขึ้นไปรอยละ 82.26 และระดับ
ผลการเรียนระดับดีมาก (เกรด A) รอยละ 21.74 

  

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

นักศึกษาท่ีเขารวมกระบวนการวิจัยจําแนกกลุมผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนของฝากท่ีจําหนายในตลาดวโรรส
ออกเปน 5 กลุม ไดแก กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ กลุมแปงและขาว กลุมน้ําพริก กลุมอาหารดอง และกลุมอาหาร
แหง จดักระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนทําใหนกัศึกษาไดขอมลูเก่ียวกับการจําหนายผลิตภณัฑอาหาร
ทีเ่ปนของฝาก ขอมลูมาตรฐานผลติภณัฑชมุชนทีเ่กีย่วของกบัผลติภณัฑอาหาร ภมูปิญญาผลติภณัฑอาหารของฝาก 
รวมทัง้การแสดงฉลากอาหาร การสุมตวัอยางผลติภณัฑอาหารท้ัง 5 กลุมไปตรวจจุลนิทรยีทัง้หมด ปรมิาณยีสตและ
รา และเช้ือจุลินทรียกอโรค พบวาผลิตภัณฑที่มีความเส่ียงตอการเจริญของเช้ือจุลินทรียในปริมาณมากเกินกวา
มาตรฐาน ไดแก กลุมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ และกลุมน้ําพริก แตทุกผลิตภัณฑมีปริมาณจุลินทรียกอโรคผานเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เมื่อประเมินความเส่ียงของผลิตภัณฑอาหารท่ีเปนของฝากท่ีจําหนายในตลาดวโรรส
พบวามีความเสี่ยงและอันตรายทางดานจุลชีววิทยาในระดับต่ํา

ผลการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ พบวานักศึกษามีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะการปญญา ดานทักษะความ
สัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้เม่ือประเมินผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนพบวานักศึกษารอยละ 82.26 มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
(1.1)  นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญมาพัฒนาผูเรียนในรายวิชากฎหมาย

และมาตรฐานอาหารทุกภาคเรียนโดยเนนการพัฒนาตาม 
(1.2)  นําผลการศึกษาขอมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชา และ

เทคโนโลยีการอาหารในครั้งตอไป
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2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอ
(2.1)  ควรวิจัยชั้นเรียนใชยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน เชน 

กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการคิดสรางสรรค กระบวนการแกปญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(2.2)  ควรนํากระบวนการวิจัยชั้นเรียนและการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญไปใชใน

รายวิชาอื่นๆ รวมท้ังเผยแพรหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนรายวิชาอื่นๆ

¡ÔμμÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดสนับสนุนทุนวิจัย และขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงใหมทีส่นบัสนนุเครือ่งมอื อปุกรณ และหองปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทางอาหารเพือ่การศกึษา
วจิยัไว ณ โอกาสน้ี ความรวมมือจากผูจาํหนายผลิตภณัฑอาหารท่ีเปนของฝากจากตลาดวโรรสท่ีไดใหขอมลูประกอบ
การสัมภาษณ รวมทั้งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตร
และอาหารจํากัด ที่ไดเอ้ือเฟอขอมูล สาระที่เปนประโยชนในการตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารและความปลอดภัย
ดานอาหาร

àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§
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โดย รองศาสตราจารยสนิท สัตโยภาส

งานวิจยัเรือ่งน้ีนบัวามีคณุคายิง่ตอวงการศึกษาท่ีแสดงใหเหน็ถงึรปูแบบการจัดการเรียน
การสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญวาสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม แลวสงผลใหผูเรียน
ไดเรียนรูดวยการนําทฤษฎีที่เรียนสูการปฏิบัตจิริง แลวไดผลงานที่มีคุณคาอํานวยประโยชนตอ
ทองถิ่นอยางแทจริง เพราะผลการสืบสวนสอบสวนของนักศึกษาท่ีเรียนวิชากฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร : กรณีศึกษาคุณภาพและมาตรฐานดานจุลินทรียของผลิตภัณฑอาหาร
ของฝากจากเชียงใหมทําใหทราบวา ผลิตภัณฑอาหารของฝากดังกลาวมีดวยกัน 5 กลุม คือ 
กลุมเน้ือสัตวและผลิตภัณฑกลุมน้าํพรกิ กลุมแปงและขาว กลุมอาหารดองและกลุมอาหารแหง 
รวมท้ังยังพบอีกวากลุมเน้ือสัตวและผลิตภัณฑกับน้ําพริกหนุมมีความเส่ียงตอการเจริญของ
เช้ือจุลินทรียมากเกินมาตรฐาน แตอาหารทุกกลุมท่ีวางจําหนายที่ตลาดวโรรสมีความเส่ียงและ

มีอันตรายดานจุลชวีวิทยาอยูในระดับต่ํา
ผลงานวิจัยนี้มีประโยชนตอบุคคลหลายกลุม อาทิ กลุมครูอาจารยที่สนใจจัดการเรียน

การสอนใหถูกตองตามมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. (ตัวชี้วัดที่ 23) กลุมนักธุรกิจผลิตอาหาร
ของฝากในจังหวัดเชียงใหมและท่ีอื่นๆ ควรศึกษาและตระหนักรวมกันวาการผลิตอาหารของ
ฝากตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคตามจรรยาบรรณของผูผลิตอาหารดวย และ
กลุมนักวิจัยที่มีภาระงานสอนหรืองานอื่นๆ พึ่งทําวิจัยโดยบูรณาการสูการเรียนการสอนที่เปน
งานประจําไปดวย อันสงผลใหผูนั้นสามารถปฏิบัติงานไดครบทุกภาระงานที่รับผิดชอบอยู 
ผูเขียนขอช่ืนชมและสนับสนุนใหมีการวิจัยในลักษณะน้ีอีกและเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะเปน
การวิจยัที่พัฒนาไดทั้งองคความรูที่ทําวิจัย ไดพัฒนาผูเรียนที่เขารวมวิจัยและไดพัฒนาทองถิ่น
ไปดวย นับเปนการวิจัยเชิงบูรณาการอยางแทจริง
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