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Abstract 
 
Homnil rice bran contains a number of valuable components including rice bran oil and and red-violet 

pigment, known as Anthocyanin. The former helps maintaining skin moist while the latter is another kind of 
antioxidant. This research aims to advantage Homnil rice bran which is a waste from Nong Ping Kai community 
rice mill in Kamphaeng Phet. The bran was used to produce anti-aged body scrub. It was sieved through 0.5 mm 
sieve, streamed for 15 minutes and dried in hot air oven at 50 oC for 1 hour. The body scrub was developed in 
three formulas; the first one is Homnil rice bran: salt (1:10), the second one is Homnil rice bran: brown sugar (1:10) 
and the last one is Homnil rice bran: baking soda (1:10). A satisfaction survey was gathered from 30 volunteers 
who tried on three of them. The results found out that third formula got the highest score in the aspects of color, 
smoothness, moisture, brightness, cleanness. Additionally, overall satisfaction on the third formula is significantly 
higher than the other formulas (p ≤ 0.05). However, in the smell, dispersion including washing aspects, there was 
no significantly difference (p > 0.05). 
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บทคัดย่อ 

 
รําข้าวหอมนิลมีองค์ประกอบหลายชนิดทีมีประโยชน์มากมาย เช่น นํามนัรําข้าว และรงควตัถสุม่ีวงแดงทีรู้จักกนัว่า

แอนโทไซยานิน ซงึช่วยให้ผิวชุ่มชืนและต่อต้านอนมุลูอิสระ งานวิจัยนีจงึนํารําข้าวหอมนิลซงึเป็นวสัดเุหลอืทิงจากกระบวนการ

สข้ีาวของชุมชนหนองปิงไก่ จงัหวดักําแพงเพชรมาใช้ประโยชน์โดยพฒันาเป็นผงขดัผิวกายทีมีสว่นช่วยต้านริวรอย โดยนํารํา

ข้าวหอมนิลมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 0.5 มิลลเิมตร จากนนันําไปนงึเป็นเวลา 15 นาที และอบแห้งทีอุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชวัโมง ทําการพฒันาผลติภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิล 3 สตูร ดงันี สตูรที 1 คือ รําข้าวหอมนิล : 

เกลอื (1 : 10) สตูรที 2 คือ รําข้าวหอมนิล : นําตาลทรายแดง (1 : 10) และสตูรที 3 คือ รําข้าวหอมนิล : ผงฟ ู(1 : 10) จากนนั

นํามาทดสอบความพงึพอใจกบักลุม่ตวัอย่างจํานวน 30 คน ซึงได้ทําการทดลองใช้ผงขดัผิวทงัสามชนิด พบว่าสตูรที 3 ได้

คะแนนความพึงพอใจสงูทีสดุในคุณลกัษณะด้านส ีความเนียนนุ่มของผิวหลงัขดั ความชุ่มชืนของผิว ความกระจ่างใสของผิว

ความสะอาดของผิว และความชอบโดยรวม ซงึสตูรท ี3 มีคะแนนสงูกว่าอีกสองสตูรอย่างมีนยัสาํคัญ (p ≤ 0.05) สว่น

คณุลกัษณะด้านกลนิ การกระจายตวัของเม็ดขดัผิว และความง่ายในการล้างออกของผลติภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทงั 

3 สตูรไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั (p > 0.05) 
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คํานํา 

ข้าวหอมนิลเป็นข้าวเจ้าทีได้รับการพฒันาสายพนัธุ์ โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และพฒันา
จนได้ข้าวทีมีเมล็ดเรียวยาว สีม่วงเข้ม ข้าวกล้องเมือหงุสกุจะนุ่ม เหนียว หอม ข้าวสารหงุสกุมีสม่ีวงอ่อน นุ่ม และมีกลนิหอม 
คณุสมบติัทีสาํคัญของข้าวหอมนิลคือ มีโปรตีนสงูถงึร้อยละ 12.5 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 70 อะไมโลสร้อยละ 16 และยงั
ประกอบไปด้วยธาตเุหลก็ สงักะส ีทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซงึสงูกว่าข้าวขาวดอกมะล ิ(สาํนักบริการคอมพิวเตอร์, 
2544) นอกจากนียงัพบว่าข้าวหอมนิลมีปริมาณสารต้านอนมุูลอิสระสงูประมาณ 293 ไมโครโมลต่อกรัม ในสว่นของเยือหุ้ม
เมลด็ทีเป็นสีม่วงเข้มประกอบไปด้วยสารแอนโทไซยานิน โปรแอนโทไซยานดิิน ไบโอแฟโวนอยด์ และวิตามินอี ซงึเป็นสารต้าน
อนมุลูอิสระโดยช่วยกําจดัอนมุูลอิสระทีเป็นพิษต่อร่างกาย (ศาตนันท์ ชมุขนุ, 2551) 

กลุม่ผลติข้าวชมุชนบ้านหนองปิงไก่ ตําบลนาบ่อคํา อําเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร เป็นกลุม่เกษตรกรทีผลติข้าว
หอมนิลเพือจําหน่าย โดยทําการแปรรูปเป็นข้าวสารและข้าวกล้อง จากกระบวนการผลิตดงักลา่วมีสงิเหลอืทิง เช่น แกลบ จมกู
ข้าว รําข้าว เป็นต้น ซงึเป็นสว่นทีมีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะรําข้าวนนัเป็นทีสะสมสารทีทําให้เกิดส ีข้าวกล้องมีสหีลกั
ทงัหมดสามส ีคือ สนีําตาลอ่อน (สารโปรไซยานิดิน), สแีดง (สารพีโอนิดิน), และสม่ีวงเข้ม (สารไซยานิดิน) สทีงัหมดของข้าว
เป็นรงควตัถ ุ(pigments) ทีได้จากกระบวนการสงัเคราะห์ flavonoid ในต้นข้าว ซึงแบ่งออกเป็นการสงัเคราะห์สารกลุม่แอนโท
ไซยานิน ได้แก่ สารไซยานิดิน และ สารพีโอนิดิน นอกจากนนัยงัมีการสงัเคราะห์สารกลุ่ม โปรแอนโทไซยานดิิน ได้แก่  
โปรไซยานิดิน นอกจากนีในสว่นของรําข้าวยงัอดุมสมบรูณ์ไปด้วยสาร g -oryzanol ทีสกดัจากนํามนัรําข้าวซงึมีโครงสร้างหลกั
อยู่ 3 ชนิดคือ 24-Methylene cycloartanyl ferulate, cycloartenyl ferulate, และ campesteryl ferulate ซงึสารทงัหมดนีเป็น 
super antioxidant ทีช่วยร่างกายมนษุย์ป้องกนัโรคร้ายทีสําคญัต่าง ๆ และทําให้สขุภาพดี ร่างกายแข็งแรง และทําให้ดอู่อน
กว่าวยั  และเมือพิจารณาสารสกัดจากรําข้าวหอมนิลนนัพบว่าอดุมไปด้วยนํามนัธรรมชาติ วิตามินอีและวิตามินบีรวม และ 
รงควัตถ ุเช่นกนั โดยเฉพาะสารแอนโทไซยานินทีช่วยทําให้เส้นผมดํา นุ่มสลวย ไม่แตกปลาย ทําให้มีการไหลเวียนของเส้นเลอืด
ฝอย ช่วยบํารุงรากผมให้แข็งแรง เป็นผลให้เส้นผมไม่หลดุร่วงง่าย และยงักระตุ้นให้ผมมีสเีข้มขนึตามธรรมชาติ ชะลอการเกิด
ผมหงอกก่อนวยัอนัควร นอกจากนียงัพบ โค เอ็มไซม์ คิว เท็น (Q-enzyme Q10) ทีช่วยต่อต้านสารอนุมลูอิสระ ลดรอยจดุด่าง
ดํา ชะลอความเสอืมของเซลล์ (ประโยชน์ในรําข้าว, 2551) ดงันนัคณะผู้ วิจยัจึงเห็นความสาํคญัดงักลา่วจงึได้ทําการพฒันา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปรําข้าวหอมนิลเป็นผลิตภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิล เพือให้กลุม่ผลติข้าวชมุชนบ้านหนองปิงไก่สามารถ
ผลิตจําหน่ายเป็นการเพิมมูลค่าของผลติภัณฑ์ให้สงูขนึ สร้างรายได้เสริม และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้ในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  วิเคราะห์ขนาดของรําข้าวหอมนิล 

นํารําข้าวหอมนิลจากกลุ่มผลติข้าวชมุชนุบ้านหนองปิงไก่ 50 กรัม ร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 2.5, 1 และ 0.5 

มิลลเิมตร โดยใช้เครืองเขย่าบริษัท Retsch เป็นเวลา 10 นาที ชงันําหนกัของรําข้าวและสงัเกตลกัษณะของรําข้าวในแต่ละช่วง

ขนาด 

2.  ศกึษาสมบติัทางสขีองผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิล 

ผสมรําข้าวหอมนิลทีผ่านการคดัขนาดด้วยตะแกรงร่อนขนาด 0.5 มิลลเิมตร กบัเกลอืป่นด้วยอตัราสว่น 1:10 โดย

นําหนกั วดัสขีองผงขัดผิวด้วยเครืองวดัส ีColorFlex บริษัท HunterLab เปรียบเทียบกบัผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีมี

สว่นผสมคือนําตาลทรายแดงและผงฟทูีอตัราสว่นเดียวกนั  

3.  การทดสอบทางประสาทสมัผสั 

โดยใช้ผู้ทดสอบเป็นอาสาสมคัรทงัหมด 30 คน ให้อาสาสมคัรใช้ผลติภัณฑ์ทัง 3 สตูร โดยทาบริเวณท้องแขนวนเบา 

(ขดัเปียก) หมนุตามเข็มนาฬิ กา ไม่ลงนําหนกัเป็นเวลา 1 นาที แล้วให้อาสาสมัครล้างออกด้วยนําเปล่าซบัให้แห้ง ประเมินผล

หลงัการใช้ทนัที โดยให้คะแนนความพงึพอใจในคณุลกัษณะส ีกลิน การกระจายตวัของเม็ดขดัผิว ความง่ายในการล้างออก 

ความเนียนนุ่มของผิวหลงัการขดั ความชุ่มชืนของผิว ความกระจ่างใสของผิว ความสะอาดของผิว และความชอบโดยรวมโดย

ใช้วิธี 5-Points Hedonic Scale จากนนันําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์ผล โดยใช้แผนการทดลองแบบ Completely Randomized 



 
 

 

Design (CRD) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยใช้วิธี Duncan new multiple range test (DMRT) เพือคดัเลอืก

อตัราสว่นผสมทีผู้บริโภคยอมรับมากทีสดุ 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1.  วิเคราะห์ขนาดของรําข้าวหอมนิล 

จากการวิเคราะห์ขนาดของรําข้าวหอมนิลด้วยตะแกรงร่อนขนาด 2.5, 1 และ 0.5 มิลลเิมตร พบว่ารําข้าวในแต่ละช่วง

ขนาดดงั Table 1 

Table 1 Size distribution of Homnil rice bran sieving through 2.5, 1 and 0.5 mm. sieves 

ช่วงขนาด (มิลลิเมตร) ร้อยละ 

>2.5 

1 - 2.5 

0.5 – 1 

< 0.5 

0.41 

27.08 

20.62 

51.77 

ลกัษณะของรําข้าวหอมนิลทีผ่านการร่อนแยกทีมีขนาดสงูกว่า 2.5 มิลลเิมตร และช่วงขนาด 1-2.5 มิลลเิมตร เป็น

สว่นของเปลอืกข้าวและเมล็ดข้าวหกัท่อนทีผสมอยู่ในรําข้าวทีได้จากการขดัส ีซงึส่วนนีอาจทําให้เกิดการขีดข่วนต่อผิวหนงัทีถูก

ขดัได้ รําข้าวหอมนิลทีช่วงขนาด 0.5 – 1 มิลลเิมตร มีลกัษณะเป็นเส้นใยและเกลด็ขนาดใหญ่ สว่นรําข้าวหอมนิลทีมีขนาดตํา

กว่า 0.5 มิลลเิมตรนนัมีลกัษณะเป็นผงขนาดเลก็ ซงึเป็นขนาดทีเหมาะสมกบัการนํามาเป็นสว่นผสมของผงขดัผิว จากผลการ

วิเคราะห์การกระจายขนาดของรําข้าวหอมนิลใน Table 1 พบว่า รําข้าวหอมนิลร้อยละ 51.77 มีขนาดตํากว่า 0.5 มิลลเิมตร 

ดงันนัการแยกเมลด็ข้าวหกัและเปลอืกข้าวหอมนิลทีผสมอยู่ในรําข้าวด้วยตะแกรงร่อนขนาด 1 มิลลเิมตร จะมีปริมาณรวม 

ร้อยละ 27.49 และจะมีการสญูเสยีรําข้าวทีมีลกัษณะเป็นเส้นใยและมีขนาดใหญ่ไปเพียงร้อยละ 20.62 

2.  ศกึษาสมบติัทางสขีองผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิล 

จากการเปรียบเทียบผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลขนาดตํากว่า 0.5 มิลลเิมตร ทีมีเกลอืป่นเป็นสว่นผสม ในอัตราสว่น 

1: 10 โดยนําหนกั และผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีมีนําตาลทรายแดงและผงฟเูป็นส่วนผสมดัง Figure 1 พบว่าผงขัดผิวจาก

รําข้าวหอมนิลมีสเีข้ม โดยผงขัดผิวทีมีเกลอืป่นเป็นสว่นผสมมีลกัษณะหยาบ มีผงรําข้าวหอมนิลสเีข้มผสมแบบเนือผสมกบัผลกึ

เกลอืสขีาวดงั Figure 1(A) ผงขดัผิวทีมีนําตาลทรายแดงมีลกัษณะหยาบเช่นกนัโดยมีผงรําข้าวหอมนิลสเีข้มผสมกบัผลกึ

นําตาลทรายแดงสนีําตาลดัง Figure 1(B) สว่นผงขดัผิวทีมีผงฟเูป็นสว่นผสมนนัมีความละเอียดโดยมีผงรําข้าวหอมนิลสเีข้ม

ผสมกบัผงฟแูทบเป็นเนือเดียวกนัดงั Figure 1(C) 

 
                                  (A)          (B)          (C) 

Figure 1 scrub from Homnil rice bran (A) Homnil rice bran and salt (B) Homnil rice bran and brown sugar  

 (C) Homnil rice bran and baking soda 



 
 

 

จากผลวัดสขีองผงขัดผิวจากรําข้าวหอมนิลทีมีส่วนผสมต่างๆ ด้วยเครืองวดัส ีColorFlex บริษัท HunterLab พบว่ามี

ค่าส ีL*, a*, b* ดงั Table 2 

Table 2 Color of scrub from Homnil rice bran with salt, brown sugar and baking soda 

ผงขดัผิว L* a* b* 

ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีมีเกลอืป่นเป็นส่วนผสม 44.78 2.36 3.55 

ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีมีนําตาลทรายแดงเป็นสว่นผสม 64.32 0.95 6.31 

ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีมีผงฟเูป็นสว่นผสม 34.53 6.20 16.21 

3.  การทดสอบทางประสาทสมัผสั 

นําผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทัง 3 สตูร มาทําการทดสอบกบัอาสาสมคัร 30 คน ให้อาสาสมคัรใช้ผลติภัณฑ์ทัง 3 

สตูร พบว่าได้ผลดงันี 

Table 3 General information of the respondents 

ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

            ชาย 

            หญิง  

 

12 

18 

 

40.00 

60.00 

2. อาย ุ

            ตํากว่า 20ปี 

20-24  ปี 

25-29 ปี 

30-34 ปี  

            35 ปี ขนึไป             

 

- 

17 

8 

4 

1 

 

- 

56.70 

26.70 

13.30 

3.30 

3. สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

อืนๆ  

 

26 

4 

- 

 

86.70 

13.30 

- 

4. ระดบัการศกึษาทีสาํเร็จสงูสดุ 

         ประถมศกึษา  

         มธัยมศกึษา 

         อนปุริญญา 

         ปริญญาตรี 

         สงูกว่าปริญญาตรี          

 

- 

- 

- 

19 

11 

 

- 

- 

- 

63.30 

36.70 

5. อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

พนกังานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

14 

1 

- 

11 

 

46.70 

3.30 

- 

36.70 



 
 

 

ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

แม่บ้าน 

รับจ้างทัวไป 

อืนๆ 

- 

1 

3 

- 

3.30 

10.0 

6.  รายได้เฉลยีต่อเดือน 

          ตํากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท 

          5,001-10,000 บาท 

          10,001-20,000 บาท 

          20,001-30,000 บาท 

          มากกว่า 30,000 บาท    

 

9 

7 

11 

3 

- 

 

30.00 

23.30 

36.70 

10.00 

- 

7.  ลกัษณะผิว 

สี 

- ขาว 

- สองสี 

- คลาํ 

ชนิดผิว 

- แห้ง 

- ธรรมดา 

- มนั 

 

 

5 

17 

8 

 

11 

16 

3 

 

 

16.70 

56.70 

26.70 

 

36.70 

53.30 

10.00 

8.  ประวติัการแพ้ยา สารเคมี หรือสารทีมาจากธรรมชาติ 

ไม่มี 

มี 

 

28 

2 

 

93.30 

6.70 

จาก Table 3 พบว่า ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนก ตามเพศ พบว่าเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.00 จําแนกตามอาย ุพบว่าสว่นใหญ่มีอาย ุ20-24  ปี  คิดเป็นร้อย 56.70  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 86.70 จําแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า สว่นใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.30 จําแนก

ตามอาชีพ พบว่า สว่นใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 46.0  จําแนกตามรายได้เฉลียต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่

ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0  ลกัษณะสีผิวส่วนใหญ่มีผิวสองสีและผิว

ธรรมดา คิดเป็นร้อยละ 56.70 และ 53.30 ตามลาํดบั สว่นใหญ่ไม่มีประวติัการแพ้ยา สารเคมี หรือสารทีมาจากธรรมชาติคิดเป็น

ร้อยละ 93.30 และเมือทําการทดสอบความพงึพอใจของอาสาสมคัรได้ผลดงั Table 4 

 

 

 

 

 

   

 



 
 

 

 

Table 4 A satisfaction survey of scrub from Homnil rice bran 

คุณลักษณะ 
ผลิตภัณฑ์ผงขัดผิวจากรําข้าว 

A B C 

สี 3.37±0.72b 3.60±0.81b 4.13±0.82a 

กลนิns 3.26±0.98 3.23±0.86 3.50±0.68 

การกระจายตวัของเม็ดขดัผิวns 3.63±0.81 3.47±0.82 3.83±0.83 

ความง่ายในการล้างออกns 4.77±0.75 3.60±0.81 4.27±0.83 

ความเนียนนุ่มของผิวหลงัการขดั 3.57±0.68b 3.67±0.67b 4.03±0.76a 

ความชุ่มชืนของผิว 3.53±0.82b 3.47±0.68b 4.07±0.78a 

ความกระจ่างใสของผิว 3.30±0.75b 3.30±0.75b 3.77±0.90b 

ความสะอาดของผิว 3.70±0.70b 3.43±0.72b 4.20±0.96a 

ความชอบโดยรวม 3.57±0.90b 3.40±0.72b 4.27±0.78a 

a, b,…  ค่าเฉลยีในแนวนอนทีกํากบัด้วยอกัษรต่างกนั แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญั (p ≤ 0.05) 

ns ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคัญ (p > 0.05) 

 

ผลการทดสอบความพึงพอใจต่อผลติภัณฑ์ผงขัดผิวจากรําข้าวหอมนิลทงั 3 สตูร แสดงดัง Table 4 พบว่าผลติภัณฑ์

ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีผสมกบัผงฟ ู(สตูร C) มีคะแนนความพงึพอใจด้านคณุลกัษณะส ีความเนียนนุ่มของผิวหลงัขดั 

ความชุ่มชืนของผิว ความกระจ่างใสของผิวความสะอาดของผิว และความชอบโดยรวม สงูกว่าอีกสองสตูรคือ ผลติภัณฑ์ผงขดั

ผิวจากรําข้าวหอมนิลทีผสมกบัเกลอื (สตูร A) และผลติภัณฑ์ผงขัดผิวจากรําข้าวหอมนิลทีผสมกบันําตาลทรายแดง (สตูร B) 

อย่างมีนยัสาํคญั (p ≤ 0.05) สว่นคณุลกัษณะด้านกลนิ การกระจายตวัของเม็ดขดัผิว และความง่ายในการล้างออกของ

ผลิตภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทงั 3 สตูรไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั (p > 0.05) 

เมือพิจารณาจากคะแนนความพงึพอใจในคุณลกัษณะด้านต่างๆ ตามทีกลา่วมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลติภัณฑ์ผง

ขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีผสมกบัและผงฟ ู(สตูร C) ได้รับความพึงพอใจสงูสดุ 

 

สรุปผล 

จากการทดสอบความพงึพอใจต่อผลิตภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทงั 3 สตูร พบว่าผลติภัณฑ์ผงขัดผิวจากรํา
ข้าวหอมนิลทีผสมกบัผงฟไูด้คะแนนความพงึพอใจสงูสดุ ซงึมีค่าวัดส ีL*, a* และ b* เท่ากบั 34.53, 6.20 และ 16.21 
ตามลําดบัจากข้อมูลดงักล่าวคณะผู้ วิจยัจงึได้คัดเลอืกผลติภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลทีผสมกบัผงฟเูป็นสตูรต้นแบบใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผงขดัผิวจากรําข้าวหอมนิลให้แก่กลุม่ผลิตข้าวชมุชนบ้านหนองปิงไก่เพือผลติจําหน่ายต่อไป 

 

คําขอบคุณ 

งานวิจยันีได้รับทนุจากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ) ประจําปีงบประมาณ 2556 
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