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เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้้าขนาดเล็ก 
Generators for microhydro power 

 
เดชวิชัย พิมพ์โคตร1  สันติ ศรตีระกูล2  และพนม แสงแก้ว3 
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บทคัดยอ่ 
        การด า เนินการวิจัย น้ีเป็นการศึกษาระดับท่ี
เหมาะสมของความสูงและความดันของน้ าส าหรับการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก  
ในการสร้า งเครื่ องก า เนิดไฟฟ้ าแม่ เหล็กถาวรไ ด้
ด าเนินการพัฒนามาจากแบบของ Hugh Piggott และ
กังหันน้ าออกแบบให้เป็นกังหันแบบแรงดล ( Impulse  
Turbines) ติดต้ังอยู่ภายนอกท่อน้ า มีจ านวน 16 ใบพัด 
มีชุดเรียงกระแสไฟฟ้าฟ้า (Reticfier) เป็นแบบบริดจ์
ไดโอดขนาด 12 VDC  50 A  ชุดควบคุมการประจุไฟฟ้า
ให้กับแบตเตอรี่และจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับโหลดเป็นแบบ
สวิตซ์ช่ิงทรานซิสเตอร์ (Switching  transistor) ท าการ
ทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็กถาวรต้นแบบ โดย
การเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีมีผล
กับก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมา (Power output) โดย
สมมติให้แรงบิดของเครื่องต้นก าลังคงท่ีและการทดลอง
หาจุดเหมาะสมของความสูงและความดันของน้ าจาก
เครื่องต้นแบบน้ัน  ท าการก าหนดตัวแปรในการทดลอง 
3  ตัวแปร คือ ศึกษาความสูงของระดับน้ าต้นก าลัง 
ความดันของน้ าท่ีปลายท่อส่งน้ า และก าลังไฟฟ้าท่ีจ่าย
ออกมา (Power output) เท่าน้ันโดยสมมติให้การไหล
ของน้ าเป็นแบบสม่ าเสมอ (Uniform flow) ไม่คิดก าลัง
งานสูญเสียในท่อ ผลหลังจากทดลองพบว่าเมื่อเพิ่ม
ระดับความสูงของน้ าให้สูงข้ึน ความดันของน้ าจะเพิ่ม
มากข้ึน และก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต่อวันจะเพิ่มมากข้ึน 
โดยมีก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีระดับน้ า 3 m  ความดันของน้ า 

29,504 2mN ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาเท่ากับ       
655 watts และประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็กสูงสุดท่ีความสูงของระดับน้ า     
1.7 m  ร้อยละ 77 และได้สมการของเส้นแนวโน้ม      
คือ y  = 2x7047.2 + x5935.9 + 314.64  จะเห็นว่า
ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดค่อนข้างต่ า และก าลัง 
ไฟฟ้าเอ้าพุทไม่ใช่ระดับสูงสุดเน่ืองจากเป็นการเปรียบ 
เทียบก าลังงานกลจากความดันของน้ าท่ีปลายท่อซึ่งต้อง
ใช้เพิ่มมากข้ึนในกรณีที่ต้องการก าลังไฟฟ้ามากข้ึน แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วก าลังอินพุทของเครื่องก าเนิดเป็น
พลังงานศักย์จากเข่ือนกั้นน้ าขนาดเล็กท่ีปล่อยน้ าท้ิงใน
ฤดูน้ าหลาก และปล่อยน้ าให้กับภาคเกษตรกรรมในฤดู
แล้ ง  จึ ง ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า ก า ลั ง ง า นไฟ ฟ้ า ท่ี ผ ลิ ต ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเทียบกับก าลังอินพุทและ
สามารถน าไปใช้งานกับเข่ือนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี  
ค้าส้าคญั : เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ า,  
               ประสิทธิภาพ  
  
Abstract 
        The Pressure of water for producing the 
power by using generators for microhydro-
power. The permanent magnet generator was 
improved from Hugh Piggott.The hydro turbines 
was designed to be the impulse turbines 
installed outside the water pipe. The runner 
has 16 vanes. The rectifier was 12VDC 50A   



 
  

Bride Diode. The charger controller was  the 
switching transistor which tested the permanent 
magnet generator by changing the speed of the  
generator that impacted with power output.  
Supposed the torque of the primover was 
stable. The variables of this experiment were: 
to study the height of the water level, the 
water pressure at the nozzle and power output. 
The flow was supposed  the uniform flow 
without emphasis the loss power  in the pipe. 
        The result showed that if increase the 
height of the water level, the water pressure 
was increased. The production of the power 
was also increased per day. The peak was at 
3m. level, the water pressure watt at 29,504 
N/m2 and the power output was 655 watt. 
While as efficiency of the generators  for Micro 
Hydro power was highest at 1.7 m. level,         
77 percentage. The ratio lf trend line was          
y = -2.7047 x2 + 9.5935x + 64.314.It showed 
that the efficiency of  the generator was guile 
low and the power output wasn’t the highest. 
Because of it was the  comparision of the 
mechanical energy from the  water pressure at 
the end of the pipe and if we need more 
energy, we have to use more. Actually, the  
input power lf the generator was the potential  
energy from small dam which let the aster flew 
in  rainy season and flew for farmers in the dry  
season. From the experiment it showed that 
the power energy was high efficiency when 
compare with the input power and it suitable 
for small dam. 

Keywords : generators for microhydro-power,  
                 Efficiency. 
1.  บทน้า 
     1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
           ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของโลก ยังคง
มีอัตราเพิ่มข้ึนในระดับสูง ท าให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตผลิต
น้ ามันเพิ่ม ข้ึน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
พลังงานของโลก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี ขีด
ความสามารถในการผลิต วัดจากผลผลิตมวลรวมได้ปีละ
ประมาณเจ็ดจุดแปดล้านล้านบาท โดยมีอัตราการ
ขยายตัวท่ีระดับ 5-6 % และมีประชากรประมาณหกสิบ
สามล้านคน มีความต้องการใช้พลังงานปีละกว่าเก้าแสน
ล้านบาท โดยในความต้องการใช้พลังงานน้ีเป็นพลังงาน
ไฟฟ้ากว่า 1,800 กิโลวัตต์–ช่ัวโมงต่อคน มีอัตราเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 6-8 และจะต้องน าเข้าพลังงานปีละประมาณห้า
ถึงหกแสนล้านบาท [1] นอกจากน้ียังมีอัตราการ
ขยายตัวของความต้องการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนถึงกว่าร้อย
ละ 14 ซึ่งนับเป็นอัตราการเพิ่มข้ึนของความต้องการใช้
พลังงานสูงสุดในทวีปเอเชีย โดยมีผลผลิตทางด้าน
การเกษตรท่ีสามารถส่งออกได้เพียงปีละประมาณสาม
แสนถึงสามแสนห้าล้านบาท นอกจากน้ี ประเทศไทยยัง
ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 70 และ
ส ารวจไม่พบแหล่งพลังงานท่ีมีศักยภาพมากพอในการ
ผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของ
ประเทศได้ โดยก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีพบใน
ประเทศมากท่ีสุด มีปริมาณส ารองท่ีพบแล้วเพียงแค่ 
2,188 ล้านบาร์เรล ในขณะท่ีคนไทยมีความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติถึงปีละ 147 ล้านบาร์เรล ซึ่งจะสามารถใช้
ก๊าซธรรมชาติได้อีกไม่ถึง 15 ปี ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่
วิกฤตด้านพลังงาน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนไทยจะต้อง
ตระหนักและมีจิตส านึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด
[2] รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับปัญหาข้างต้นเป็นอย่าง
มากจึงก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551 



 
  

–2553)  โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็น  
5  ยุทธศาสตร์การวิจัย  ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1  การ
สร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ กลยุทธ์การวิจัยท่ี 5 การพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตพลังงานชีวภาพและพลังงานทางเลือกอื่น แผน
งานวิจัยท่ี 2 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตพลังงานทางเลือกอื่น และโครงการวิจัยกับกลุ่มเร่ือง
ท่ีควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่ม
เรื่อง เรื่องท่ี 5 การพัฒนาพลังงานทดแทน [2]  โดยมี
ความมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  และทักษะ
ในกระบวนการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนา
พลังงานทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนท่ีมีการพัฒนาและ
น ามาใช้งานได้ในปัจจุบันคือ พลังงานแสงอาทิตย
ความรอนใตพิภพ ลม  ซึ่งอยู่ในช่วงของการพัฒนาให้มี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ [3] จึงยังไม่สามารถน ามาใช้
งานมากนัก  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนากระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า โดยน าพลังงานท่ีสูญเสียไปจากการไหลของ
น้ าจากอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก น้ าตก และล าธารในช่วงฤดู
ฝนท่ีปล่อยน้ าท้ิงหรือเพื่อการเกษตร หมุนเวียนมาผลิต
เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในท่ีพักอาศัย และสถานท่ีไม่มี
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า    
     1.2  วัตถุประสงค์ 
            เพื่อศึกษาระดับท่ีเหมาะสมของความสูงและ
ความดันของน้ า ส าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก 
     1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
            1.3.1  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็นแบบข้ัวแม่เหล็ก
ถาวรพิกัดก าลัง 1,000 watts    
            1.3.2  กังหันน้ า (Hydro Turbines) เป็น
กังหันแบบแรงดล (Impulse Turbines) ติดต้ังอยู่
ภายนอกท่อน้ ามีจ านวน 16 ใบพัด   

            1.3.3  ชุดเรียงกระแสไฟฟ้า (Reticfier) เป็น
แบบบริดจ์ไดโอ (Brige diod) ขนาด 12 VDC   50 A  
            1.3.4  ชุดควบคุมการประจุ ไฟฟ้ า ให้กั บ
แบตเตอรี่และจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับโหลดเป็นแบบสวิตซ์
ช่ิงทรานซิสเตอร์  (Switching  transistor) 
     1.4  ตัวแปรท่ีศึกษา 
            1.4.1  ตัวแปรต้น  ความสูงของระดับน้ าต้น
ก าลัง (H)  
            1.4.2  ตัวแปรตาม ความดันของน้ าในท่อส่ง
น้ า (p) และก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมา (Power output : 
P) 
     1.5  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
            1.5.1  ได้เครื่องก า เนิดไฟฟ้าพลั งงานน้ า
ต้นแบบจ านวน 1 เครื่อง 
            1.5.2  เพิ่มแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียน
ให้กับชุมชน 
            1.5.3  ครูและนักศึกษาผู้ด าเนินการวิจัยได้รับ
ความรู้ ทักษะในการสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็ก
ถาวร และกังหันน้ า เพื่อพัฒนาใช้กับแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนอื่นต่อไป 
 
2.  วิธีการด้าเนินการวิจัยนี้       
    เป็นการศึกษาระดับท่ีเหมาะสมของความสูงและ
ความดันของน้ า  ส าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก ซึ่งได้ด าเนินการ
ศึกษาดังน้ี 
     2.1  การสร้างเครื ่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ า
ขนาดเล็ก        
           ส าหรับการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น้ าขนาดเล็กผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี
แ ล ะ ง า นว ิจ ัย ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง  แล ะ น า ม า พ ัฒนา ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของประเทศไทยโดยมีล าดับ
ข้ันตอนดังน้ี 



 
  

          2. 1 .1  อ อ ก แ บ บ เ ค รื ่อ ง ก า เ น ิด ไ ฟ ฟ ้า
ข้ัวแม่เหล็กถาวรขนาด 1,000 watts 
          2.1 .2  ขดลวดสเตเตอร์ (StatorWinding) 
ในการออกแบบขดลวดสเตเตอร์ได้พัฒนามาจาก
แบบของ Hugh Piggott (2004)  มีขดลวดจ านวน 
9 ขด  โดยพัฒนาจ านวนรอบของขดลวดจากเดิม
จ านวน 75 รอบ/ขด  เป็น 320 รอบ/ขด และลด
ขนาดของขดลวดจากเบอร์ 17 AWG เป็นเบอร์ 21 
AWG ต่อแบบสตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เครื ่อง
ก าเนิดไฟฟ้าสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ในสภาวะ
ความเร็วรอบของโรเตอร์ต่ า ๆ ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

    

ภาพที่ 1  ขดลวดสเตเตอร์จ านวน 9 ขดต่อแบบสตาร์ 
 
          2.1.3  โรเตอร์ (Rotor)  ในการออกแบบโร
เตอร์ได้ใช้ขั้วแม่เหล็ถาวร Grade 35 ชนิด NdFeB  
ขนาด 20x40x10 mm  จ านวน 12 คู ่ จ ัดวาง
ต าแหน่งในแผ่นโรเตอร์เดียวกันสลับขั้วเหนือกับใต้
ห่างกัน 30 องศา  และแผ่นโรเตอร์ตรงข้ามต้องวาง
ข้ัวแม่เหล็กให้เป็นข้ัวต่างกันดังแสดงในภาพท่ี  2  
  

    

ภาพที่ 2  แม่เหล็กถาวรจ านวน 12 ช้ิน วางห่าง 
               กัน  30 องศาในแผ่นโรเตอร์ 
 
          2.1 .4  กังหันน้ า  (Turbines) กังหันน้ า
อ อ ก แ บ บ ใ ห้ เ ป็ น กั ง หั น แ บ บ แ ร ง ด ล  ( Impulse  
Turbines) ติดต้ังอยู่ภายนอกท่อน้ า มีจ านวน 16 ใบพัด 
วางห่างกัน 22.5 องศา ภายในแผ่นเหล็กวงกลมท่ีมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 น้ิว  ดังแสดงในภาพท่ี  3 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  กังหันน้ าจ านวน 16 ใบพัด 
 

     2.2  การทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขั้วแม่เหล็ก
ถาวร        
           วิธีการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ข้ัวแม่เหล็กถาวรต้นแบบ  โดยการใช้เซอร์โวมอเตอร์
(Servo motor) เป็นเครื่องต้นก าลัง  และควบคุม
ความเร็วโดยใช้ฟังก์ชั ่นคอนโทรลยูนิต ( function 
Control Unit 4Q) ท าการทดสอบความเร็วรอบ



 
  

ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีผลกับก าลังไฟฟ้าที่จ่าย
ออกมา (Power output) โดยสมมติให้แรงบิดของ
เครื่องต้นก าลังคงท่ี        
     2.3  การหาประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็ก       
           2.3.1  การทดลองหาจ ุดเหมาะสมของ
ความสูงและความดันของน้ า ในส่วนของการทดลอง
ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาด
เล็กจากเครื ่องต้นแบบนั้น ท าโดยปล่อยน้ าจากถัง
เก็บน้ าในปริมาตร 0.1 ลูกบาศก์เมตร  ( 3m )  ผ่าน
ท่อส่งน้ าขนาด 2 น้ิว  ยาว 3 m   ทดสอบที่ความสูง
ของระดับน้ าในถังเก็บน้ าต่างกันและความดันของน้ า
ในท ่อ ส ่ง น้ า ที ่ม ีผ ล ก ับก า ล ัง ไฟฟ ้า ที ่จ ่า ยออกม า
(Power output) 
           2.3.2  การหาประส ิทธ ิภาพของเครื ่อง
ก า เ น ิด ไฟ ฟ ้า พ ล ัง ง า น น้ า ขนา ด เ ล ็ก  ใ นก า รห า
ประสิทธิภาพของเครื ่องก า เนิดไฟฟ้าพลังงานน้ า
ขนาดเล็ก โดยการเปรียบเทียบก าลังงานที่จ่ายให้กับ
ก าลังไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยจัดเก็บ
ข้อมูล คือ ระดับความสูงของน้ า  ( h ) ความเร็วรอบ
ของเครื่องก าเนิด ( N ) แรงดัน ( V ) และกระแส ( I ) 
ท่ีจ่ายให้โหลดและท าการค านวณค่าต่างๆดังน้ี 
 

ความดันของน้ า                ( 2mKN )   

แรงของน้ าท่ีปลายท่อ                  ( N ) 
              
แรงบิดท่ีกังหันน้ า                     ( N - m )            
ก าลังงานกลอินพุท              ( watts)       
ก าลังไฟฟ้าเอ้าพุท                 ( watts) 
 
3.  ผลการด้าเนินการวิจัย               
     ก า รว ิจ ัย นี ้ ม ีว ัตถ ุประส งค ์เพื ่อศ ึกษ าระด ับ        
ที ่เ ห ม า ะ ส มขอ งคว า มส ูง แล ะ คว า มด ันขอ ง น้ า  

ส าห ร ับก ารผ ล ิต ไฟฟ ้า ด ้ว ย เค รื ่อ ง ก า เ น ิด ไฟฟ ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็กซึ่งมีผลของการวิจัยตามหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
    3.1  ผลการสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ า
ขนาดเล็ก        
        ในการวิจัยครั้งน้ีได้สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็ก โดยมีส่วนประกอบดังภาพท่ี 4 
 

 

ภาพที่ 4  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก 
 
        3.1.1  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็กถาวร 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็กถาวรมีขดลวดสเตเตอร์
จ านวน 9 ขด  และโรเตอร์เป็นแบบข้ัวแม่เหล็กถาวร 
จ านวน  12  คู่ 
        3.1.2  กังหันน้ า (Hydro Turbines) เป็นกังหัน
แบบแรง (Impulse  Turbines) ติดต้ังอยู่ภายนอกท่อ
น้ า มีจ านวน 16 ใบพัด ติดต้ังภายในแผ่นเหล็ก           
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 น้ิว   
        3.1.3  ชุดควบคุม (Control Unit) เป็นชุด
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในการประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่
และการจ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับโหลด มีโวลท์มิเตอร์แสดง
ระดับแรงดัน  และหลอดสัญญานแสดงสภาวะการจ่าย
โหลดและชาร์จแบตเตอรี่ 
 

10.3
101.3h=p

pA=F

Fr=T
TN2=Pin π

VI=Pout

กังหันน้ า 



 
  

    3.2  ผลการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็ก
ถาวร        
           ท าการทดสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็ก
ถาวรต้นแบบ  โดยการใช้เซอร์โวมอเตอร์เป็นเครื่องต้น
ก าลัง และควบคุมความเร็วโดยใช้ฟังก์ช่ันคอนโทรลยูนิต
ท าการทดสอบความเร็วของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท่ีมีผล
กับก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาประจุให้กับแบตเตอรี่ขนาด  
12 V  70 Ah  ได้ผลหลังการทดสอบดังแสดงในภาพท่ี 5    
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ก าลังไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดต่อวัน 
                   ท่ีความเร็วรอบต่างกัน 
 
           จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ข้ัวแม่เหล็กถาวรท างานท่ีความเร็ว 40 รอบต่อนาที  ให้
ก าลังไฟฟ้าเอ้าพุท 40 watts  และมีก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
879 watts ท่ีความเร็วรอบ 240 รอบ/นาที  ก็จะถึงจุด
อิ่มตัว โดยได้สมการของเส้นแนวโน้มคือ y = x08.106

+ 72.96  
 
    3.3  ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็ก        
          ในการทดลองหาจุดเหมาะสมของความสูงและ
ความดันของน้ าจากเครื่องต้นแบบน้ัน จะท าการก าหนด
ตัวแปรในการทดลองเพียง 3 ตัวแปรคือ ศึกษาความสูง
ของระดับน้ าต้นก าลัง ความดันของน้ าในท่อส่งน้ า และ
ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมา (Power output) เท่าน้ันโดย
สมมติให้การไหลของน้ าเป็นแบบสม่ าเสมอ (Uniform 

flow) ไม่คิดก าลังงานสูญเสียในท่อ โดยปล่อยน้ าจากถัง
เก็บน้ าในปริมาตร 0.1 3m  ผ่านท่อส่งน้ าขนาด 2 น้ิว  
ยาว 3 m   ทดสอบท่ีความสูงของระดับน้ าในถังเก็บน้ า
ต่างกันท่ีมีผลกับความดันของน้ าท่ีปลายท่อส่งน้ า  และ
ก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาได้ผลหลังการทดสอบ ดังแสดง
ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ผลการทดลองหาผลการหาประสิทธิภาพ  
              ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก   
                    

ความสูง

ของ

ระดบัน้้า

(m ) 

ความ

ดันของ

น้้า 

( 2mN ) 

ก้าลัง

อินพุท 

( watts) 

ก้าลัง 

เอ้าพุท/

วัน 

( watts) 

ประสิทธิ

ภาพ 

1.5 14,752 296 202 68 
1.7 16,719 402 312 77 
2 19,669 619 436 70 

2.5 24,587 895 468 52 
3 29,504 1366 655 47 

 
        จากตารางที่ 1  พบว่า เมื่อเพิ่มระดับความสูงของ
น้ า ให้สูง ข้ึนความดันของน้ าก็จะเพิ่มมากข้ึน และ
ก า ลั ง ไฟฟ้ า ท่ี ผลิต ไ ด้ ต่อวั นจะ เพิ่ มมาก ข้ึน โดยมี
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีระดับน้ า 3 เมตร ความดันของน้ า  
29 ,504 2mN ก า ลั ง ไฟฟ้ า ท่ี จ่ า ยออกมาเ ท่ากั บ         
655 watts และหาประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็ก โดยการเปรียบเทียบก าลังงานท่ี
จ่ายให้เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากับก าลังไฟฟ้าท่ีได้จากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าผลท่ีได้ดังแสดงในภาพท่ี 6 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
                  พลังงานน้ าขนาดเล็กเทียบกับความสูง                
                  ของระดับน้ า 
 
           จ า ก ภ า พ ท่ี  6  เ ป็ น ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาด
เล็กกับความสูงของระดับน้ า  พบว่า ประสิทธิภาพของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดร้อยละ 77 ท่ีความสูงของระดับ
น้ า 1.7 เมตร  โดยได้สมการของเส้นแนวโน้ม คือ        
y

2x7047.2 + x5935.9 + 314.64  
 
5.  สรุปผล  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
    5.1  วิธีการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการพัฒนา
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าข้ัวแม่เหล็กถาวรมาจากแบบของ  
Hugh Piggott และกังหันน้ าออกแบบให้เป็นกังหันแบบ
แรงดล (Impulse  Turbines) ติดต้ังอยู่ภายนอกท่อน้ า  
มีจ านวน 16 ใบพัด  ท าการทดสอบก าลังเอ้าพุทของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ข้ัวแม่เหล็กถาวรท่ีความเร็วรอบ
ต่างกัน  และหาประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
พลังงานน้ าขนาดเล็ก โดยการปล่อยน้ าจากถังเก็บน้ าใน
ปริมาตร 0.1 3m  ผ่านท่อส่งน้ าขนาด  2 น้ิว  ยาว 3 m   
ในการขับกังหันน้ าท่ีความสูงและความดันของน้ าต่างกัน   
 
 

    5.2  สรุปผลการวิจัย  
          5.2.1  ผลการทดสอบเครื่องก า เนิดไฟฟ้า
ข้ัวแม่เหล็กถาวร ท าการทดสอบความเร็วของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ท่ีมีผลกับก าลังไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาประจุ
ให้กับแบตเตอรี่ขนาด 12 V  70 Ah  ได้ผลหลังการ
ทดสอบท่ีความเร็ว 40 รอบต่อนาที  ให้ก าลังไฟฟ้า     
เอ้าพุท 40 watts และมีก าลังไฟฟ้าสูงสุด 879 watts      
ท่ีความเร็วรอบ 240 รอบ/นาที  ก็จะถึงจุดอิ่มตัว โดยได้
สมการของเส้นแนวโน้ม คือ y x08.106 + 72.96   
          5.2.2  ผลการหาประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก ทดลองหาจุดเหมาะสมของ
ความสูงและความดันของน้ าจากเครื่องต้นแบบน้ัน จะ
ท าการก าหนดตัวแปรในการทดลองเพียง 3 ตัวแปร คือ 
ศึกษาความสูงของระดับน้ าต้นก าลัง ความดันของน้ าใน
ท่อส่ ง น้ า  และก าลั ง ไฟฟ้ า ท่ีจ่ ายออกมา  (Power  
output) เท่าน้ัน  โดยสมมติให้การไหลของน้ าเป็นแบบ
สม่ าเสมอ (Uniform flow)  ไม่คิดก าลังงานสูญเสียใน
ท่อ  พบว่าเมื่อเพิ่มระดับความสูงของน้ าให้สูงข้ึนความ
ดันของน้ าจะเพิ่มมากข้ึน  และก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต่อ
วันจะเพิ่มมากข้ึน  โดยมีก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีระดับน้ า    
3 m   ความดันของน้ า 29,504 2mN  ก าลังไฟฟ้าท่ี
จ่ า ย อ อ ก ม า เ ท่ า กั บ  6 5 5  watts  แ ล ะ ก า ร ห า
ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาด
เล็ก โดยการเปรียบเทียบก าลังงานท่ีจ่ายให้เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากับก าลังไฟฟ้าท่ีได้จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  พบว่า
ประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าสูงสุดร้อยละ 77   
ท่ีความสูงของระดับน้ า 1.7 m  โดยได้สมการของ
เส้นแนวโน้ม คือ y

2x7047.2 + x5935.9 + 314.64  
    5.3  อภิปรายผล  
           จากผลการทดลองหาจุดเหมาะสมของความสูง
และความดันของน้ าส าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กจากเครื่องต้นแบบน้ัน  
จะเห็นว่าเมื่อความสูงของระดับน้ าเพิ่มข้ึน จะมีผลท าให้



 
  

ความ ดันของ น้ า ท่ีปลายท่อ  ความ เร็ ว รอบและ
ก าลังไฟฟ้าเอ้าพุทของเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามีมากข้ึน โดย
แรงดันไฟฟ้าคงท่ี 13 V   ส่วนกระแสไฟฟ้าจะแปรค่า
ตามความเร็วของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และจากผลการ
ทดลองดังกล่าว  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าท่ีสร้างข้ึนสามารถ
น าไปใช้งานจริงกับเข่ือนขนาดเล็ก ฝายน้ าล้นโดย
สามารถเพิ่มขนาดและความยาวของท่อได้ตามสภาพ
พื้นท่ี ซึ่งจะท าให้ความดันของน้ า ความเร็วรอบของ
เครื่องก าเนิดเพิ่มข้ึน  ท าให้ได้ก าลังไฟฟ้ามากข้ึนน่ันเอง
ส่วนประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิดสูงสุดร้อยละ 77     
ท่ีระดับความสูงของน้ า 1.7 m   ได้ก าลังไฟฟ้าเอาท์พุท 
655 watts  จะเห็นว่าประสิทธิภาพของเครื่องก าเนิด
ค่อนข้างต่ า  และก าลังไฟฟ้าเอ้าท์พุทไม่ใช่ระดับสูงสุด  
เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบก าลังงานกลจากความดัน
ของน้ าท่ีปลายท่อซึ่งต้องใช้เพิ่มมากข้ึนในกรณีท่ีต้องการ
ก าลังไฟฟ้ามากข้ึน แต่ในความเป็นจริงแล้วก าลังอินพุท
ของเครื่องก าเนิดเป็นพลังงานศักย์จากเข่ือนกั้นน้ าขนาด
เล็กท่ีปล่อยน้ าท้ิงในฤดูน้ าหลาก และปล่อยน้ าให้กับภาค
เกษตรกรในฤดูแล้ง จึงกล่าวได้ว่าก าลังงานไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเทียบกับก าลังอินพุทและ
สามารถน าไปใช้งานกับเข่ือนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี 
    5.4  ข้อเสนอแนะ   
          5.4.1  ข้อเสนอแนะท่ัวไป     
                   ผลการวิจัยครั้งน้ีถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญ
ประการหน่ึงท่ีจะเป็นแนวทางในการสร้างและน าเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กไปใช้กับเข่ือนกั้นน้ า
ขนาดเล็ก  น้ าตก  และล าธาร เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้
พลังงานหมุนเวียนของชุมชนต่อไป 
          5.4.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                   5.4.2.1  เพิ่มขนาดของขดลวดสเตเตอร์
เพื่อให้พิกัดก าลังสูงมากข้ึน 

                   5.4.2.2  เพิ่มขนาดท่อส่งน้ าเป็น 4 น้ิว 
เพื่อให้ก าลังงานอินพุทขับเครื่องก าเนิดมีความเร็วรอบ
มากข้ึนอันจะท าให้ได้ก าลังไฟฟ้าเอ้าพุทมากข้ึน 
                   5.4.2.3  ปลายของกังหันน้ าควรติดต้ัง
ตลับลูกปืน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
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การพัฒนาเคร่ืองค้นฝ้ายมัดหม่ีระบบอัตโนมัติ 
Development Mudmee cotton Handmade System Automatic Machine 
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บทคัดยอ่ 
        งานวิจัยการพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่อัตโนมัติ โดย
พัฒนามาจากเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ซึ่งใช้คนในการจัดเรียงเส้นด้าย เปลี่ยนมาเป็นการควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร์ตระกูลอาดูโ น่ที่สามารถ
ก าหนดให้ท างานแบบอัตโนมัติอัตโนมัติโดยได้น าเซ็นเซอร์
อินฟราเรด และเอ็นโค้ดเดอร์มาใช้ในการในการท างานของ
ระบบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการจัดเรียงเส้นด้ายท าให้
กระบวนการจัดเตรียมเส้นด้ายแนวนอนของการทอผ้า 
ก่อนที่จะน าเส้นด้ายมามัดด้วยวัสดุกันน้ า ซึ่งมัดเป็นลวดลาย
ตามต้องการหลังจากน้ันจึงน าเส้นด้ายน้ีลงย้อมสีแล้วน า
เส้นด้ายที่ย้อมสีมาผึ่งให้แห้ง แล้วแก้มัดวัสดุกันน้ าออกก็จะ
เป็นลวดลายปรากฏข้ึนหลังจากน้ันน าเส้นด้ายเข้าสู่กระบวน
ม้วนเข้าหลอดได้เพ่ือใช้ในกระสวยทอผ้าตามกระบวนการ
ทอผ้าพ้ืนเมือง หากใช้วิธีการค้นฝ้ายมัดหมี่แบบด้ังเดิมน้ัน
อาจจะท าให้มีความไม่สม่ าเสมอเช่นอาจจะมีจ านวนเส้นด้าย
ในแต่ละรอบเกินหรือขาดซึ่งจะมีผลต่อการทอเป็นลวดลาย
หรือท าให้การทอผ้าน้ันมีความยุ่งยากมากย่ิงข้ึนและท าให้ใช้
เวลามากท าให้ต้นทุนวัตถุดิบท าให้ต้นทุนการผลิตสูงดังน้ัน
ทางผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องปั่นฝ้ายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติ  
ค าส าคัญ : ค้นฝ้ายมัดหมี่, อัตโนมัติ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 
Abstract 
        Research to develop their leadership Mud 
automatically. The Mud developed from their 
leadership and wisdom. This is the sort of yarn. 
Switching is controlled by a microcontroller 
families Adorno's view can be set to run 

automatically automatically have taken infrared 
sensors. And encoder software used in the 
operation of the system in order to effectively 
sort yarn preparation process of weaving yarn 
horizontally. Before the introduction of yarn 
tied with waterproof material. This tie is 
patterned as desired, then bring it into yarn, 
dyed yarn and then dyed to desiccation. Then 
untie the waterproof material is a pattern 
appears after leading the yarn into the process 
rolls into a tube for use in shuttle loom 
weaving process. If the means of their 
leadership Mud traditional it may be uneven, as 
might be the number of yarns in each of the 
excess or deficiency, which would have the 
effect of weaving a pattern or woven fabric is 
complicated even more. And it is taking a very 
high raw material costs, production costs, so 
the researchers have developed an automated 
system Gin Mud.  
Keywords : Mudmee cotton Handmade,  
                 Automatic, Microcontroller 
 
 
 
 



 
  

1.  บทน า 
     1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            ในการผลิตผ้าพื้นเมืองส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือ
อย่างง่ายท าจากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งท ามาจากวัสดุ     
ท่ีหาได้ง่าย เช่น ไม้เชือก ตะปู และอื่น ๆ โดยผู้ผลิตส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มหัตกรรมชาวบ้านและเป็นกลุ่มแม่บ้าน การ
น าเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตก็มี เฉพาะเครื่อง
เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมซึ่งมีราคาแพงซึ่งกลุ่ม
หัตกรรมแม่บ้านน้ีไม่มีก าลังซื้อมากพอและเป็นการเพิ่ม
ภาระให้กับกลุ่มหัตถกรรมจะท าให้สินค้ามีต้นทุนท่ีสูงข้ึน
สิ่งจ าเป็นต้องเพิ่มราคาท าให้สินค้าผ้าฝ้ายมัดหมี่ มีราคา
สูงข้ึน ดังน้ันผู้ท าวิจัยจึงได้สร้างเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ด้วย
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นระบบท่ีกินพลังงานต่ า
และมีต้นทุนในการผลิตท่ีไม่มากแต่ก็เปลี่ยนไปด้วย
ประสิทธิภาพและหาซื้ออะไรได้ง่ายตามท้องตลาดและ
ยังได้ประยุคเขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุมให้มีการใช้
งานง่ายซึ่งเหมาะส าหรับกลุ่มผู้สูงวัยท่ีต้องการความ
สะดวกในการใช้งานไม่ต้องการฟังช่ันมากมายเกินความ
จ าเป็นท่ีทางระบบอุตสาหกรรมสร้างข้ึนมา ชุดเครื่องค้น
ฝ้ายมัดหมี่อัตโนมัติน้ีได้ออกแบบมาจากความต้องการ
ของผู้ ใช้งานโดยมีการสัมภาษณ์จากสมาชิกในกลุ่ม
แม่บ้านหัตถกรรมน้ีเป็นการตอบโจทย์และแก้ปัญหาใน
เร่ืองของด้านเวลาความยุ่งยากสลับซับซ้อนท่ียากต่อการ
ท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องน้ีสามารถท าให้กลุ่ม
เยาวชนท่ีมีความคล่องตัวและมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเหล่าน้ีได้อย่างง่ายดายและยังท าให้ลูกหลาน
ในบ้านสามารถสืบทอดวิถีแห่งการท าผ้าค้นฝ้ายมัดหมี่ได้
อย่างง่ายดาย 
     1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
            1.2.1  เพื่อพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ระบบ
อัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
            1.2.2  เพื่อลดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบท า
ลวดลาย ผ้ามัดหมี่ 

            1.2.3  เพื่อประเมินผลด้านการออกแบบการ
สร้างเครื่องด้านการใช้งาน และ หาสมรรถนะเครื่องค้น
ฝ้ายมัดหมี่ ระบบอัตโนมัติ  
     1.3  ขอบเขตงานวิจัย 
 1.3.1  เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่สามารถจัดเรียง
เส้นด้าย จัดเป็นกลุ่มเส้นด้ายได้ตามจ านวนท่ีต้องการ 
 1.3.2  เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่สามารถแก้ไข
โปรแกรมได้ 
 1.3.3  มอเตอร์ไฟฟ้า AC ขนาดเล็กเป็นต้น
ก าลัง 
 1.3.4  ติดต้ังเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถยก
เคลื่อนย้ายด้วยคนเดียวได้ 
 1.3.5  มีระบบป้องกันภัยเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าดูด 
 1.3.6  ประเมินสมรรถนะของเครื่องจ านวน 
11 ท่าน จากการประเมิน 5 ระดับ 
 1.3.7  การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องกลฝ้าย
มัดหมี่ โดยจะเตรียมเส้นด้ายให้ระบบท างานตาม
โปรแกรมท่ีต้องการโดยทดสอบกับผู้ ใช้งานในกลุ่ม
แม่บ้านผลิตภัณฑ์ทอผ้าพื้นเมือง 
     1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           1.4.1  ลดเวลาในการค้นฝ้ายท าให้ผลิตฝ้ายใน  
มัดหมี่ได้รวดเร็วข้ึน 
           1.4.2  ผลิตฝ้ า ยในการมัดมี่ ไ ด้ เร็ วและมี
ประสิทธิภาพจึงสามารถส่งต่อเข้าสู้การทอผ้าฝ้ายได้เร็ว 
 
2.  วิธีการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
      2.1  วิธ ีการด า เนินการพัฒนาเครื ่องค้นฝ้าย
มัดหมี่ระบบอัตโนมัติ มีดังน้ี  
            2.1.1   ศ ึก ษ า ท ฤ ษ ฎ ีที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ
กระบวนการผลิตผ้าฝ้ายมัดหมี่แบบด้ังเดิมภูมิปัญญา  
ชาวบ้าน 
 



 
  

            2.1.2  หาข้อเด่นข้อด้อยของเครื่องมือ 
ท่ีสร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  
            2.1.3  อ อกแบบ เครื ่อ งค ้นฝ ้า ยม ัดหมี่
ระบบอัตโนมัติระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในงาน
ควบคุมมอเตอร์ วงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับ ต าแหน่ง
ด้วยเอ็นโค้ดเดอร์ ควบคุมการท างานของสเต็ปปิ ้ง
มอเตอร์ ในการจัดเรียงเส้นด้าย 
            2.1.4  ศ ึกษากลุ ่ม เป ้าหมายและความ
ต้องการของตลาดผ้าฝ่ายมัดหมี่ และกลุ่มผู ้ผลิตผ้า
ฝ้ายมัดหมี่ 
            2.1.5  วางแผนการด า เนินงานก าหนด
แนวทางในการทดสอบท้ัง 3 ด้าน จากผู้เช่ียวชาญใน
ด ้า นต ่า ง ๆ  เ ช ่น  ผู ้ใ ช ้ง าน ในกลุ ่ม แม ่บ ้านทอผ ้า
พื ้นเมืองด้านไฟฟ้า ด้านกลไกระบบส่งก าลังด้าน
ระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ปราชญ์
ชาวบ้าน ก าหนดพื้นท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าเครื่องไป
ทดสอบและท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
            2.1.6  ออกแบบชิ้นส ่วนเครื ่องค้นฝ ้าย
มัดหมี่โดยใช้วัสดุที่มีในท้องตลาดทั่วไปผู้พัฒนาได้
ประมาณการงบประมาณและกดปุ่มควบคุมจัดหา
วัสดุอ ุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องโดยเน้นวัสดุที ่หาได้ตาม
ท้องตลาดทั่วไปและมีความแข็งแรงทนทานน้ าหนัก
เบาเพื่อลดต้นทุนในการผลิตคงประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ 
            2.1.7  การพัฒนาเครื ่องค้นฝ้ายมัดหมี่ 
ระบบอัตโนมัติ ผู้พัฒนาท าการประกอบ และติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติซึ่ง
ท าการเขียนโปรแกรมอดทนการท างานมอเตอร์และ
การตรวจจับต าแหน่งต่างๆ  
            2.1.8  ประเมิน และ หาสมรรถนะของ
เครื ่อ งค้นฝ ้ายม ัดหมี ่ระบบอัตโนมัต ิ ผู ้พ ัฒนาไ ด้
อ อ ก แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน แ ล ะ ข ้อ ค ว า ม ค ิด เ ห ็น ข อ ง

ผู้เช่ียววชาญและกลุ่มผู้ใช้งานแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง
เพื ่อปรับปรุงและแก้ไขให้ตรงตามความต้องการใช้
งาน เพิ่มประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นได้สูง 
            2.1.9  ส ร ุป ผ ล ก า ร ด า เ น ิน ง า น ข อ ง
โครงการ  
      2.2  เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา 
   เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษาครั้ง
น้ีประกอบด้วย  
            2.2.1  แบบประเมินแสดงความคิดเห็น
ของเชี่ยวชาญและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองเพื ่อ
ประเมินผลเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติทั้ง  3 
ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการสร้าง ด้านการ
ใช้งาน 
            2.2.2  ใบตรวจเช็ค (Cheak sheet) และ
สมุดบันทึก ใช้ในการจดบันทึกข้อม ูลการทดสอบ
สมรรถนะการท างานของเครื่องเพื่อน าข้อมูลท่ีบันทึก
จากการทดสอบมาใช้ในการวิเคราะห์การท างานของ
เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
อุดรธานีและกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองตาก อ าเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
 
 

 
 

  
 
      2.3  สถานท่ีเก็บข้อมูล แผนกช่างไฟฟ้าก าลัง 
 
 

ภาพที่ 1  กราฟแสดงการทดสอบประสิทธิภาพ 
            เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่กับเส้นฝ้ายในข้ัน  
            เตรียมวัตถุดิบในการมัดหมี่ 
 



 
  

      2. 4  ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล ก า ร ว ิจ ัย ค รั ้ง น้ี 
ผู ้จ ัดการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อม ูลทดสอบการใ ช้
เครื ่องค้นฝ้ายมัดหมี่อัตโนมัติจากผู้เชี่ยวชาญ และ
จากกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองโดยแบ่ง
ออกได้ดังน้ี 
    2.4.1   กา รว ิเ ค รา ะห ์ห าค ่า จ ากแบบ
ประเม ินแสดงความคิด เห ็นของผู ้เ ชี ่ยวชาญและ
ผู้ใช้งานกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมืองท้ัง 3 ด้าน  
    2.4.2  การวิเคราะห์หาสมรรถนะของ
เครื่องความสามารถในการจัดเรียงเส้นด้ายอย่าง
ต่อ เ นื ่อ ง  ในแต ่ล ะช ุด  ม ีความแม่นย าจะ เตร ียม
เส้นด้ายได้อย่างสวยงาม และจ านวนรอบเส้นด้าย
ตรงตามท่ีต้องการ  
      2.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การว ิเ คราะห์ข ้อม ูล ได้น าผลจากแบบ
ประเมินแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน
จากกลุ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง และ ผลการทดสอบ
ส มร รถนะ ขอ ง เ ค รื ่อ ง ค ้นฝ ้า ยม ัดหมี ่ม า ท า ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า เฉลี ่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard division) 
 
3.  ผลการศึกษา   
     จ า กก ารด า เ น ินก า รตา ม ว ัตถ ุป ร ะ ส งค ์ข อ ง
โครงการฯ ผู ้ท าการศึกษาได้ท าการส ารวจความ
ต้องการของผู้ผลิตผ้าฝ้ายมัดหมี่ เพื ่อวิเคราะห์หา
กระบวนการผลิต แล้วสร้างน าองค์ความรู ้ของภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน มาผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านน
วัตกรรอัตโนมัติ ที่ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 
ซึ ่ง ส ามา รถพ ัฒนา ขึ ้นด ้วยต ้นท ุน ที ่ต่ า  ซึ ่งท า ใ ห้
สามารถพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตผ้าฝ่ายมัดหมี่ 
ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายมัดหมี่ 
ท าการออกแบบและพัฒนาเครื่องฯ และท าทดสอบ
สมรรถนะของเครื ่องค ้นฝ ้ายมัดหมี ่ แล ้วท ากา ร

ประเม ินแสดงความคิดเห็นจากผู ้เ ชี ่ยวชาญ ทั้ง 3 
ด้าน กลุ ่มแม่บ ้านทอผ้าพื ้นเมือง ผลการศึกษามี
ดังต่อไปน้ี 
     3.1  ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องค้นฝ้าย
มัดหมี่ระบบอัตโนมัติใช้วัสดุที่แข็งแรงๆในท้องตลาด
ทั่วไปเช่นเหล็กกล ่องล ้ออ ิสระจ านวน 4 ล้อและ   
คาปาซิลเตอร์ มอเตอร์เครื ่องซักผ้า  (ถังปั ่น) 220 
โวลท์ ขนาด 500 วัตต์ 1 ตัว ชุดหัวเกียร์ปั ๊มเบรค
สามารถควบคุมกงกวักด้ายให้หยุดตรงต าแหน่งและ
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino R3 ควบคุมการ
ท างาน stepping Motor และติดตั้งชุดเซ็นเซอร์
ตรวจจับต าแหน่งและนับรอบการหมุนของกรงกวัก
ด้าย 
 

 
 

ภาพที่ 2  ตู้ควบคุมเครื่องฝ้ายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติ  
            (ด้านข้าง) 
  
       ตัวเครื ่องมีน้ าหนักเบาท าจากเหล็กกล่องบาง
เชื่อมด้วยไฟฟ้า กรงเหล็กป้องกันอันตรายในกรณี
ชิ ้น ส ่ว น ห ล ุด ก ร ะ เ ด ็น  แ ล ะ ต ิด ตั ้ง ปุ ่ม  Switch 
Emergency และ Breaker ชนิดตรวจจับกระแสรั่ว
ลงโครงตัวถังเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
  



 
  

 
 

ภาพที่ 3  เครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่อัตโนมัติระบบ 
            อัตโนมัติ (ด้านหน้า) 
  
 ด้านหน้ามีหน้าต่าง 2 บานเปิดออกท าให้
สะดวกต่อการเข้าไปแก้ไขหรือตรวจสอบในกรณีมี
ข้อผิดพลาดจากระบบและติดตั้งสวิตช์ป้องกันการ
เป ิดหน้าต ่า งท า ง าน เก ือบจะ ไม่ท า ง านจนกว ่า
หน ้าต ่า งและประตูท ุกบานถ ูกป ิดระบบป ้องก ัน
อันตรายในเบื้องต้นในกรณีช้ินส่วนหลุดกระเด็น 
     3.2  ผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ี
มีต่อเครื ่องค้นฝ้ายมัดหมี ่ระบบอัตโนมัติ และกลุ ่ม
แม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง 
           3.2.1  ด้านการออกแบบ 
           3.2.2  ด้านการพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่
ระบบอัตโนมัติ  
           3.2.3  ด้านการใช้งาน 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าแสดงความคิดเห็น
เฉลี่ยของเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี ่ระบบอัตโนมัติ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ ่มแม่บ้านทอผ้าพื้นเมือง ทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านการสร้าง ด้านการ
ใช้งาน สรุปได้ว่าผู ้เ ชี ่ยวชาญทั้ง 11 ท่าน มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ระหว่าง 3.5 ถึง 4.99 
ตามขอบ เขตที ่ตั ้ง ไว ้ ด ัง นั ้น เครื ่องค้นฝ ้ายมัดหมี่ 
ระบบอัตโนมัติที่ผู ้ศึกษาสร้างขึ้นสามารถใช้งานได้
จริงปรากฏผลตามตารางประเมินท้ัง 3 ด้าน 

ตารางที่ 1  การประเมินทั้ง 3 ด้าน 

ล าดับ การประเมิน ค่าเฉลี่ย ผลประเมิน 

1 ด้านการออกแบบ 4.16 มาก 

2 ด้านการโครงสร้างตัว
เครื่องจักร 

4.13 มาก 

3 ด้านการใช้งาน 4.40 มาก 

  ค่าเฉลี่ย 4.16 มาก 

 

 
 
ภาพที่ 4  กราฟแสดงผลการประเมินความพึงพอใจ  

    ในการพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ 
 
4.  สรุป  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
    4.1  สรุปผลการวิจัย 
          จากการด าเนินการพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่
ระบบอัตโนมัติ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
           4.1.1  สรุปผลการศึกษาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่
ระบบอัตโนมัติโดยผู้เช่ียวชาญประเมินท้ัง 3 ด้านสรุปผล
ได้ดังน้ี 
          1)  การประเมินด้านการออกแบบคนท่ี
ได้เฉลี่ย 4.16 ซึ่ งอยู่ ในระดับมาก  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 
          2)  การประเมินด้านการสร้างเครื่องผล
ท่ีได้เฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับมากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 



 
  

          3)  การประเมินด้านการใช้งานคนท่ีได้
เฉลี่ยเท่ากับ  4.40  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47 
          4)  การประเมินผลรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42 
           4.1.2  สรุปผลการศึกษาการทดสอบสมรรถนะ
ของเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติ  
         การทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องค้น
ฝ้ายมัดหมี่ระบบอัตโนมัติเครื่องสามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
สามารถใช้งานได้ง่ายน้ าหนักเบามีความแม่นย าด้วยการ
โปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบเซ็นเซอร์ 
Encoder โดยค่าประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด
ช่วง 3.50 ถึง 4.49 คือ 4.16 หมายถึงอยู่ในระดับมาก  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 ซึ่งมีความสอดคล้องกัน 
และการทดสอบหาสมรรถนะพบว่า มีสมรรถนะสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนดสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วมีความ
แม่นย าใช้เวลาต่องาน 3 นาที ซึ่งมีความรวดเร็วและ
สะดวกกว่าการใช้เครื่องมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีต้อง
ใช้เวลาต่องานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อช้ิน 
    4.2  อภิปรายผลการวิจัย 
          การทดสอบสมรรถนะของเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่
ระบบอัตโนมัติพบว่าในเบื้องต้น เครื่องยังท างานไม่
สัมพันธ์กันจึงจ าเป็นต้องติดต้ังเซนเซอร์ตรวจนับรอบ 
และ Encoder ในการตรวจจับรอบของมอเตอร์จึงท าให้
ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ
แม่นย าความสิ้นเปลืองของพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ยังมีความ
สิ้นเปลืองอยู่ระดับหน่ึงเน่ืองจากมีการใช้มอเตอร์ขนาด 
500 วัตต์ 220 โวลท์ ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับในเทคนิค
ท่ีใช้ในการควบคุมความเร็วยังมีอัตราการสูญเสีย
พลังงานอยู่ระดับหน่ึง ซึ่งเทคนิคท่ีใช้เป็นการควบคุม
ความเร็วรอบด้วย เทคนิค pwm น้ันขับมอเตอร์ผ่านไตร

แอคหากมีการรับโหลดท่ีหนักข้ึนไปก็จะท าให้ไตรแอค
เกิดช็อต ภายในเน่ืองจากการใช้โหลดท่ีเป็นขดลวดจะมี
กระแสย้อนกลับในอัตราที่สูงมากแกนเพลามอเตอร์หมุน
ไม่สะดวกเน่ืองจากโหลดเกินจะท าให้กระแสไฟฟ้าสะสม
ในขดลวดสูงข้ึนและจะมีความร้อนสะสมท าให้อายุการ
ใช้งานมอเตอร์น้อยลง 
       แนวทางการพัฒนาเครื่องค้นฝ้ายมัดหมี่ ให้มี
ประสิ ทธิภ าพสู ง น้ันจ า เป็ นจะ ต้อง ใ ช้ เทค นิควิ ธี
กระบวนการควบคุมและบริหารจัดการด้านพลังงานท่ีใช้
ในระบบ 
       4.2.1  พัฒนาในส่วนการควบคุมให้มีความแม่นย า
สูงและมีเซนเซอร์คอยตรวจจับข้อผิดพลาดเช่น ต าแหน่ง
การเคลื่อนท่ีเส้นด้ายไม่ถูกต้อง หรือเส้นด้ายขาดเป็นต้น  
       4.2.2  การเลือกใช้อุปกรณ์ก าลังประเภท DC 
มอเตอร์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า AC มอเตอร์ มีการ
สิ้นเปลืองพลังงานต่ ากว่า สามารถควบคุมได้ง่ายและมี
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเน่ืองจากใช้ในระดับแรงดันต่ า 
       4.2.3  การออกแบบระบบให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานและเหมาะสมกับทุกวัยเพื่อช่วย
สนับสนุนให้เกิดการน าเครื่องมือน้ีไปใช้ในการเพิ่ม
ผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้ากลับ 
       4.2.4  ส่วนโครงสร้างคุณสร้างให้มีขนาดเล็ก
กะทัดรัดแต่ยังเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพเพื่อประหยัด
พื้นท่ีในการติดต้ังมีน้ าหนักเบาแข็งแรง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนกับผลการด าเนินงาน 
ของธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธาน ี

Relationships Between Cost Accounting Implementation Effectiveness                          
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บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้ งนี้มีความมุ่ งหมายเพื่ อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การ
บัญชีต้นทุนกับผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
จังหวัดอุดรธานี โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
อ าเภอเมืองอุดรธานี จ านวน 352 คน ด าเนินการจัดส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่
เป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จ านวน 352 
ฉบับ เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการส่ง
แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ได้รับแบบสอบถาม เมื่อครบก าหนด 15 วัน ได้รับ
แบบสอบถามกลับมาจ านวน 74 ฉบับ และเมื่อครบ
ก าหนดวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้รับแบบสอบถามตอบ
กลับคืนมาอีก 41 ฉบับ รวมแบบสอบถามที่ได้รับตอบ
กลับทั้งสิ้น 115 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 32.67 ส่งคืน
จ านวน 3 ฉบับ เนื่องจากไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า รวม
ระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 153 วัน และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ F-test (ANOVA และ MANOVA) การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุคูณ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน ด้านการวางแผนและ

ควบคุม และด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการท า
ก าไรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงาน 
ค าส าคัญ : ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน ,  
               ผลการด าเนนิงาน 
  
Abstract 
        This research aims to test the relationship 
between cost accounting implementation 
effectiveness and performance of SMEs of  
Udon Thani collected information from the 
business executive. The samples were 352 
business executive, conducted a mail survey 
sent to a sample of the target area, since June 
1, 2560 edition of 352 and cooperation in the 
questionnaire back to us within 15 days from 
the date of receipt of the questionnaire. 
Whenever the 15 day total of 74 questionnaires 
were returned, the maturity date of October 30, 
2560, another 41 questionnaires returned the 
questionnaire included a total of 115 replies 
were accounted for 32.67 percent return 3 
copies because no recipients addressed.  Total 
duration of the data collection was conducted 



 
  

on 153 days. And used by them as a tool the 
statistics used in data analysis and F-test 
(ANOVA and MANOVA), analyze multiple 
correlations and multiple regression analysis. 
The analysis of the relationship and the impact 
are the cost accounting implementation 
effectiveness, planning and control and 
profitability analysis relationship and positive 
impact on the performance.  
Keywords : Cost Accounting Implementation  
                  Effectiveness, Performance.    
 
1.  บทน า 
     ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์การค้าเสรี และระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผลกระทบจาก  การเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics 
Community  :  AEC)  ท าให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันอย่าง
รุนแรงและขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ธุรกิจของ
ไทยก าลังพยายามปรับตัวอย่างหนักเพื่อสอดรับกับ
สภาวะวิกฤติ  ดังนั้น การบริหารต้นทุนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าเช่นทุกวันนี้หลายองค์กร
พิจารณาหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพร้อมกับ
ลดต้นทุนการผลิตซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการบริหาร
ต้นทุนหรือประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน       
มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมใน
องค์กรเพื่อท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะน ามาซึ่ง
การเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมขององค์กร 
       ผู้ประกอบการ (SMEs) ที่ด าเนินการกิจการใน
รูปแบบนิติบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ตาม
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  โดยเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีต้องมีการจัดท างบการเงิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ

กิจการ ซึ่งงบการเงินต้องส่งเสริมการน าเสนอข้อมูลที่มี
ป ระ โยชน์ ต่ อกา รตั ดสิ น ใจ  เชิ ง เ ศ รษฐกิ จ  เพิ่ ม
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ง่ายขึ้ น 
ส่งเสริมให้เกิดความสม่ าเสมอและเปรียบเทียบกันได้ 
ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเกิดความเชื่อมั่น น าไปสู่การเติบโต
ของธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจโดยรวม แต่ด้วยข้อจ ากัด
ของ (SMEs) ที่ยังมีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านการเงินที่ส าคัญ คือ งบการเงินไม่น่าเชื่อถือ 
ขาดระบบบัญชีที่ดี และไม่เก็บเอกสารการค้า จึงส่งผล
ให้ความน่าเชื่อถือ ของงบการเงินในกลุ่ม (SMEs)         
มีแนวโน้มที่จะลดลง [1] 
       ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน (Cost 
Accounting Implementation Effectiveness) เป็น
การน าข้อมูลการบัญชีต้นทุน มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน ในภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง ท าให้การบริหารงานกิจการ  
มีบทบาทส าคัญอันจะช่วยให้องค์กรรักษา ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่
ระดับต้นทุนที่ต่ ากว่า หากองค์กรมีการน าต้นทุนมาเป็น
เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญและใช้ในระบบการ
บริหารงานจะท าให้ผู้บริหารมีข้อมูลและรูปแบบส าหรับ
ใช้ในการตัดสินใจและเป็นเครื่องมือในการควบคุม       
การปฏิบัติงาน [2] ได้แก่ การวางแผนและควบคุม 
(Planning and Control) การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
ตัดสินใจระยะสั้น (Short Term Decision Making) 
และการวิ เคราะห์ความสามารถในการท าก า ไร 
(Profitability Analysis) ที่มีความยืดหยุ่นท าให้องค์กร
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและปรับตัวให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทาง
การเมือง หรือวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
       ผลการด าเนินงาน (Performance) ของธุรกิจเป็น
เครื่องมือหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญในการประเมินความส าเร็จ



 
  

ขององค์กรในการด าเนินงานและการบริหารงาน        
อันเนื่องมาจากการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจซึ่งจะเป็น
การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ส่งผลไปสู่เป้าหมาย
ในระดับต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือทางด้านการ
จัดการที่ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานที่ได้รับ
ความสนใจอย่างแพร่หลายในองค์กรต่าง ๆ คือ การ
วัดผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard 
: BSC) ซึ่งเป็นแนวคิดในการบริหารองค์กรสมัยใหม่ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการเงิน (Financial Perspective) 
ด้านลูกค้า (Customer Perspective) ด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal process Perspective) และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) [3] การ
ประเมินความส าเร็จขององค์กรด้วยวิธีนี้  ไม่ได้เน้น
เฉพาะการประเมินความส าเร็จของกลยุทธ์การบริหาร
เฉพาะทางการเงินเท่านั้น  แต่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ยังสามารถประเมิน
กระบวนการภายใน ท าให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนใน
การด าเนินธุรกิจ ส่งผลให้สามารถพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในของตนให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ซึ่งกลยุทธ์นี้จะน าไปสู่ความส าเร็จของ
องค์กรที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง 
       จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทดสอบว่าประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนมี
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร ซึ่งท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในอ าเภอเมืองอุดรธานี ผลลัพธ์ที่
ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการประยุกต์ใช้ข้อมูล การบัญชีต้นทุน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้บริษัท
ตระหนักถึงความส าคัญของการน าข้อมูลการประยุกต์ใช้

การบัญชีต้นทุนไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษัทให้ประสบผลส าเร็จและสามารถ
ด ารงอยู่รอดในระยะยาวและน าไปสู่ความส าเร็จอย่าง
มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
            1.1.1  เพื่อศึกษาประสิทธิผลการประยุกต์ใช้
การบัญชีต้นทุนของธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี  
 1.1.2  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของธุรกิจ
SMEs จังหวัดอุดรธานี     
 1.1.3  เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิ ผลการประยุ กต์ ใช้ การบัญชี ต้ นทุนกับ           
ผลการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี 
 1.1.4  เพื่อทดสอบผลกระทบของประสิทธิผล
การประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนกับผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี    
 1.1.5  เพื่ อ เปรียบเทียบประสิทธิผลการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนของธุรกิจ SMEs จังหวัด
อุดรธานี ที่มีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จ านวน
พนักงาน จ านวนทุนในการด าเนินงานพื้นที่ในการ
ประกอบธุรกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างกัน 
 1.1.6  เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
ธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี ที่มีระยะเวลา ในการ
ประกอบธุรกิจ จ านวนพนักงาน จ านวนทุนในการ
ด าเนินงาน พื้นที่ในการประกอบธุรกิจ และรายได้เฉลี่ย
ต่อปีแตกต่างกัน 
 
2.  วิธีการศึกษา       
     2.1  การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
     2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 352 คน 
     2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 



 
  

  2.3.1  ส่วนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี รายได้เฉลี ่ย  
ต่อเดือน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
  2.3.2  ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามข้อมูล
ธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ รูปแบบธุรกิจ 
ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ จ านวนพนักงาน 
จ านวนทุนในการด าเนินงาน พื้นที่ในการประกอบ
ธุรกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อปี  
  2.3.3  ส่วนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชี
ต้นทุน จ านวน 15 ข้อ เป็นค าถามชนิดให้เลือกตอบ 
โดยเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที ่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 4 
3 2 และ 1 ตามล าดับ 
  2.3.4  ส่วนที ่ 4 เป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับผลการด าเนินงาน จ านวน 20 ข้อ         
เป ็น ค า ถามชน ิด ให ้เ ล ือกตอบ  โ ดย เป ็น มาตร า
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที ่ส ุด มีค่า เท่ากับ 5 4 3 2 และ 1 
ตามล าดับ แบบสอบถามทั้งฉบับผ่านการพิจารณา
จากผู้เชี ่ยวชาญ จ านวน 2 ท่าน และทดสอบความ
เชื่อมั่นประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน  
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.836 -0.864 
และผลการด า เน ิน งานม ีค ่าส ัมประส ิทธิ ์แอลฟา     
อยู่ระหว่าง 0.867-0.936 
     2.4  การเก็บข้อมูลผู ้ว ิจ ัยได้ส ่งแบบสอบถาม   
ไปให้กลุ ่มตัวอย่างตั้งแต่วันที ่ 1 พฤษภาคม 2560 
จ านวน 352 ฉบับ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งแบบ สอบถาม
จ านวน 352 ฉบับ และได้รับตอบกลับคืนมาจ านวน 
115 ฉบ ับ  ค ิด เป ็นร ้อยละ  32 .67   หล ังจากได้
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วได้ท าการตรวจสอบ

ความสมบ ูรณ ์ของแบบสอบถามที ่ได ้ร ับจากนั ้น 
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด [4] 
ดังนี้ 
      ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   ให้ 5 คะแนน 
      ระดับความคิดเห็นมาก        ให้ 4 คะแนน 
      ระดับความคิดเห็นปานกลาง  ให้ 3 คะแนน 
      ระดับความคิดเห็นน้อย        ให้ 2 คะแนน 
      ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   ให้ 1 คะแนน                 
      ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean )
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และแปลผลความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
      4.51-5.00   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ใน  
         ระดับมากที่สุด 
      3.51-4.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ใน 
                         ระดับมาก 
      2.51-3.50   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยู่ใน 
                         ระดับปานกลาง 
      1.51-2.50  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ใน 
       ระดับน้อย 
      1.00-1.50  หมายถึง    มีความคิดเห็นอยู่ใน 
       ระดับน้อยที่สุด 
     2.5  วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนต่อ
ผลการด าเนินงาน 
     2.6  ทดสอบความสัมพันธแ์ละผลกระทบระหว่าง
ประสิทธผิลการประยุกต์ใช้การบัญชีตน้ทุนกบัผลการ
ด าเนินงาน 
     2.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S ) สถิต ิ     
F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคุณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ 



 
  

3.  ผลการศึกษา   
    จากผลวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
     3.1  ข้อมูลทั ่ว ไป พบว่า  ผู ้บร ิหารของธ ุรก ิจ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.96 อายุ 35 -40 ปี 
ร้อยละ 39.13 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 54.78 
ร ะ ด ับ ก า ร ศ ึก ษ า ป ร ิญ ญ า ต ร ี ร ้อ ย ล ะ  6 2 . 6 1 
ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี มากกว่า 15 ปี 
ร ้อยละ  47 . 82  ราย ได ้เ ฉลี ่ย ต ่อ เด ือน  มากกว ่า 
50,000 บาท ร้อยละ 58 .26 และมีต าแหน ่งใน
ปัจจุบันเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 80.00  
     3.2  ผู้บริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน
โดยรวม อยู ่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ
วา งแผนและควบค ุม  ด ้า นกา รว ิเ ค ราะห ์ค ว าม 
สามารถในการท าก าไร และด้านการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อตัดสินใจระยะสั้น  
     3.3  ผู้บริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีผลการด าเนินงานโดยรวม อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวน 
การภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
     3.3.1  ผู ้บริหารธุรกิจที่มีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ มากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชี
ต้นทุน ด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการท า
ก าไร มากกว่าระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 11-
15 ปี  
     3.3.2  ผู ้บริหารธุรกิจที่มี จ านวนพนักงาน 
มากกว่า 50-100 คน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน
โดยรวม มากกว่าจ านวนพนักงาน น้อยกว่า 50 คน  
     3.3.3  ผู้บริหารธุรกิจที่มี รายได้เฉลี ่ยต่อปี 
มากกว่า 500,000 บาท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน

โดยรวม  มากกว ่า ร าย ได ้เฉลี ่ย ต ่อป ี 100 ,000 -
500,000 บาท ผู้บริหาร มีรายได้เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 
500,000 บาท มีความคิดเห็นด้วยเกี ่ยวกับการมี
ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้ การบัญชีต้นทุน ด้าน
กา รวา งแผนและควบค ุม  มากกว ่า  100 , 000 -
500,000 บาท 
     3.4  ผู้บริหารธุรกิจที่มี จ านวนพนักงานมากกว่า 
10-50 คน และมากกว่า 100 คน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี ่ยวกับการมีผลการด าเน ินงาน ด้านลูกค้า 
มากกว่าจ านวนพนักงานน้อยกว่า 10 คน     
     3.5  ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานโดยรวม 
 
ตารางที่ 1  ความคิดเห็นเก่ียวกับประสทิธิผลการ 
               ประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทนุโดยรวม และ 
               เป็นรายดา้นของผูบ้ริหารธุรกิจ 
 

ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การ
บัญชีต้นทุน x  .D.S  

ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการวางแผนและควบคมุ 
2. ด้านการวิเคราะห์ปญัหาเพื่อ
ตัดสินใจระยะสั้น 
3. ด้านการวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไร 

4.21 
4.07 
 
4.06 

0.52 
0.58 

 
0.65 

มาก 
มาก 

 
มาก 

เฉลี่ย 4.11 0.49 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณโดยใช้ 
               ตัวแปรตามเปน็ผลการด าเนินงานโดยรวม 
               ของผู้บริหารธุรกิจ 

 
 

4.  สรุป  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    4.1  สรุปผลการวิจัย  
          ประสิทธผิลการประยุกต์ใช้การบัญชตี้นทนุ 
 มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ ผลการ
ด าเนินงานโดยรวม 
    4.2  อภิปรายผล  
          การวิจัยในครั้งนี้พบว่า  
          4.2.1 ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีประสิทธิผลการประยุกต์ ใช้การบัญชีต้นทุน
โดยรวม ด้านการวางแผนและควบคุมด้านการวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อตัดสินใจระยะสั้นและด้านการวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไร อยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี ให้ความส าคัญต่อการ
ก าหนดแผนงานและงบประมาณต่าง ๆ ที่ครอบคลุม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่ งจะช่ วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การให้
ความส าคัญต่อความสามารถในการระบุปญัหาและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งจะ
ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและส่งผลให้บรรลุ
วั ตถุประสงค์ ขององค์ กรมากยิ่ ง ขึ้ น  และการให้
ความส าคัญในการวิเคราะห์การเติบโตของยอดขาย โดย
เปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณขายที่มี
ผลกระทบต่อต้นทุนจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพัฒนา

กระบวนการปฏิบัติงานให้สามารถปรับปรุงระบบการ
ควบคุมและประเมินผลให้มีความเหมาะสม ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยการ
ผลิตจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้น าด้านต้นทุนและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ท าให้กิจการมีการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่สะท้อนให้เห็นถึง
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร บั ญ ชี ต้ น ทุ น         
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา อินเด [5] พบว่า การ
บัญชีต้นทุนเป็นการบัญชีที่จัดท าเพื่อบริหารเกี่ยวกับ
ต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือต้นทุนการให้บริการซึ่ง
จะต้องสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าส่วนที่ขายและ
ต้นทุนสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ในการจัดท างบการเงิน และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการควบคุม 
และการตัดสินใจ 
          4.2.2  ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยว 
กับการมีผลการด าเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน  และด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา อยู่ในระดับมาก  เนื่องจากธุรกิจ SMEs จังหวัด
อุดรธานีได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดในการท างานเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน และ
สามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไป ตาม
แผนงานและมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งรวมถึงการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากลูกค้ารายใหม่และในขณะเดียวกันก็ยังคง
รักษารายได้จากลูกค้ารายเดิมไม่ให้ลดลง การให้บริการ
ใหม่ ๆ อันส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการเอาใจใส่
ต่อค าติชมของลูกค้าน ามาวิเคราะห์และปรับปรุง การ
ด าเนินงาน การปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพสะดวก
รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการลูกค้าอย่าง
เต็มใจและรวดเร็ว การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ปรับปรุงและพัฒนาบริการใหม่ ๆ ตลอดเวลาเป็นการ 
มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ การมีความชัดเจนในวิสัยทัศน์



 
  

ปรับปรุงกลยุทธ์องค์กรให้ทันสมัยปรับโครงสร้างองค์กร
ให้เหมาะสมกับกระบวนการในการปฏิบัติงาน โดยน า
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาปรับปรุ ง วิ ธี กา ร
ด าเนินงาน จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของพนักงานมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นจึงจะท าให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  สอดคล้องกับข้อมูลของ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ [1]  ซึ่งให้ข้อมูลไว้
เกี่ยวกับปัจจัยด้านอุปสงค์ของสินค้าว่าการที่ตลาดและ
ปัจจัยด้านความต้องการของผู้ซื้อภายในของแต่ละ
ประเทศมีไม่มากนักท าให้ธุรกิจสามารถคาดคะเนความ
ต้องการของผู้บริโภคล่วงหน้าและสนองตอบ โดย
ด าเนินการผลิตเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ลักษณะ 
การกระตุ้นจากตลาดเพื่อให้ธุรกิจเกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมาตรฐาน ที่สูงขึ้น
และมีวิวัฒนาการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงถือว่ายังมี
จ านวนน้อยมาก จนกลายเป็นข้อเสียเปรียบเชิงแข่งขัน
ระดับประเทศเพราะท าให้ไทยขาดศักยภาพในการ
แข่งขัน ด้านนวัตกรรม หรือความหลากหลายเชิง
สร้างสรรค์เมื่อต้องพิจารณาแข่งขันเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืน  
          4.2.3  ผู้บริหารธุรกิจ ที่มีระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ มากกว่า 15 ปี มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชี
ต้นทุน ด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
มากกว่า ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 11-15 ปี 
เนื่องจากองค์กรที่ยิ่งใหญ่และสร้างความส าเร็จได้อย่าง
ยั่งยืน คือองค์กรที่สามารถท าให้บุคลากรของตน มีความ
รับรู้ได้ว่าเขามีหน้าที่ท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายโดย
ส่วนรวมได้อย่างไร ดังนั้น ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจที่มี
ระยะ เวลา ในการประกอบธุ รกิ จที่ ม ากกว่ าจะมี

ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ 
และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการกระท าใด ๆ 
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ได้มากกว่า  สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร [6]  กล่าวว่า องค์กรที่มี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีจะท าให้องค์กรมี
ผลงานที่ดีกว่าองค์กร ที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ไม่ดี องค์กรที่ให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีนั้นจะ
มีรายได้สูงกว่าองค์กรที่มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ไม่ดีถึง 3.5 เท่า ได้แก่  1) การสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน เน้นความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร
มากกว่ามองไปที่คนเรียนเก่งหรือท างานเก่ง  2) การ
รักษาพนักงาน เน้นการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ
ท างานกับองค์กร ได้แก่ ระบบการบริหารค่าตอบแทนที่
ดี ระบบการบริหารค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และการ
สร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว
ของพนักงาน  3) ระบบบริหารผลงานและการให้
ค่าตอบแทน เน้นการสร้างผลงานและการบริหารคนที่ดี
โดยเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรสู่หน่ วยงานและ
พนักงาน เมื่อบรรลุเป้าหมายจะมีระบบการให้รางวัล
ตามผลงานที่เป็นธรรมให้พนักงานได้สร้างผลงานที่ดี
ยิ่งขึ้นและ  4) ระบบการพัฒนาผู้น าขององค์กร เน้นการ
ให้พนักงานมีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นผู้น าขององค์กร โดยใช้
วิธีการสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่ เลี้ยง 
(Mentoring) และการให้ค าปรึกษา (Counseling) 
เพื่อที่จะสร้างผู้น าของตนเองขึ้นมารองรับการเติบโตของ
องค์กร 
          4.2.4  ผู้บริหารธุรกิจที่มีจ านวนพนักงาน 
มากกว่า 50-100 คน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนโดยรวม 
มากกว่าจ านวนพนักงาน น้อยกว่า 10 คน เนื่องจาก 
จ านวนพนักงานในบริษัทที่แตกต่างกันย่อมส่งผลถึงการ
จัดการเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการ



 
  

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพของพนักงานใน
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพแตกตา่ง
กัน ทั้ งนี้จ านวนพนักงานถือเป็นปั จจัยส าคัญและ        
มีความสัมพันธ์กับแนวทางและวิธีการในการก าหนด
แผนงานเพื่ อ ให้องค์กรมี เป้ าหมายและแผนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กร   สอดคล้องกับแนวคิดของ อนุ รักษ์       
ทองสุโขวงศ์ [7] กล่าวว่า การจัดสายงานและการจัดหา
บุคลากร คือ การจัดสายงานในองค์กรที่ เหมาะสม
รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานโดยการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในสายงานที่เหมาะสมและชัดเจนเพื่อให้เกิดทั้ง
ความรับผิดและรับชอบ มาใช้ในการจัดวางระบบเพื่อ
การวางแผนและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          4.2.5  ผู้บริหารธุรกิจที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีมาก 
กว่า 500,000 บาท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมี
ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน ด้านการ
วางแผนและควบคุม  มากกว่ า  รายได้ เฉลี่ ยต่อปี 
100,000-500,000 บาท  เนื่องจากการก าหนดแผนงาน
ที่จะท าในอนาคตรวมถึงวิธีการท างานเพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งการท างานอย่างมีแผนงาน     
ที่ชัดเจนจะช่วยให้พนักงานระดับปฏิบัติการท างานอย่าง
ถูกทิศทาง ส่งผลให้สามารถควบคุมการด าเนินการให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น บริษัทที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อปีมากจะสามารถวางแผนการบริหารจัดการ
เก่ียวกับการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ขององค์กร ครอบคลุมประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์
ของการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ไตรรงค์   สวัสดิกุล [8] กล่าวว่า การ
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรเป็นการพิจารณา
เพื่อ วัดความสามารถขององค์กร เนื่องจากเป็นการ

วางแผนและการวิเคราะห์เพื่อประเมิน แหล่งเงินทุน
ภายใน โดยในการประเมินจะพิจารณาการท าก าไรซึ่ง
สัมพันธ์กับยอดขาย สัมพันธ์กับยอดขายสัมพันธ์กับ
เงินทุน รวมถึงโครงสร้างต้นทุนขององค์กรอีกด้วย 
          4.2.6  ผู้บริหารธุรกิจ ที่มีจ านวนพนักงาน 10-
50 คน และมากกว่า 100 คน มีความคิดเห็นด้วย 
เกี่ยวกับการมีผลการด าเนินงานด้านลูกค้ามากกว่า 
จ า น ว น พ นั ก ง า น  น้ อ ยก ว่ า  10 ค น  เ นื่ อ ง จ า ก 
ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพถือเป็นความสามารถ
หรือความช านาญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการ
จัดการกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพ เริ่มตั้งแต่
การออกแบบ การผลิต การส่งมอบสินค้า รวมถึงการ
บริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ดังนั้น ธุรกิจที่มีจ านวน
พนักงานมากหรือมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ     
มีประสบการณ์ มีความรู้ความช านาญ สามารถปรับปรุง
คุณภาพการท างานได้อย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงความ
ต้องการของลูกค้าและให้ความส าคัญกับลูกค้า จะท าให้
บรรลุถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งจะท าให้ธุรกิจ
ได้เปรียบทางการแข่งขันจากการให้บริการและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พสุ  เดชะรินทร์ [9] ได้กล่าวไว้ว่า มุมมองทางด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) องค์กรจะต้องพิจารณาถึง
คุณค่าของลูกค้า (Customer Value) ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่
ลูกค้าต้องการ ซึ่งจะท าให้ลูกค้าหันมาให้ความสนใจ
สินค้าหรือบริการขององค์กร เช่น คุณภาพ ราคา การ
บริการ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ การด าเนินธุรกิจ
ด้านการแข่งขัน และการแสวงหาผลก าไรในระยะยาว
ขององค์กรต้องอาศัยความพอใจหรือความประทับใจ
ของลูกค้าเป็นฐานรองรับ ซึ่งจะได้จากพนักงานหรือ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พสุ  เดชะรินทร์ [9] ที่กล่าวไว้เก่ียวกับ มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process) คือ การ
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการ



 
  

ควบคุมภายในขององค์กร โดยผู้บริหารจะต้องแจ้ง
นโยบายและแนวทางต่าง ๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมที่
สามารถเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้จริงในทุก ๆ ระดับ 
โดยพิจารณาจากวงจรเวลา (Time Cycle) คุณภาพ 
(Quality) ทักษะของพนักงาน (Employee Skills) ผลิต
ภาพ (Productivity) บริการเป็นเลิศรวดเร็วควบคุม
ต้นทุนและลดความเสี่ยง กระบวนการภายในที่จะสร้าง
ความพอใจให้กับลูกค้าจะเริ่มตั้งแต่ การค้นหาความ
ต้องการของลูกค้า หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการ
นวัตกรรม โดยกิจกรรมก าหนดตลาดเป้าหมายและ
สร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้า เมื่อได้แบบผลิตภัณฑ์แล้วจึงเข้าสู่
กระบวนการด าเนินการเพื่อท าการผลิตและ ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า สุดท้ายจะเป็นกระบวนการหลังการ
ขาย กระบวนการทั้งหมดนี้ถ้าองค์กรท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ 
          4.2.7  ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชี
ต้นทุน ด้านการวางแผนและควบคุม มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม ด้าน
การเงิน ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้
และพัฒนา  เนื่องจากการที่องค์กรมีประสิทธิภาพ       
ในการวางแผนและควบคุมโดยสามารถจัดท าแผนงาน
และงบประมาณต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเป้าหมายและมี
ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง จะท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการท า งานบรรลุ   ผลส า เร็ จตามเป้ าหมาย  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ 
[10] ได้อธิบายถึงความส าคัญของแผนงาน กระบวนการ
และขั้นตอนในการวางแผนขององค์กรไว้ว่า การวางแผน
เป็นหน้าที่ทางการบริหารจัดการที่ส าคัญส าหรับองค์กร
ต่าง ๆ  ซึ่งต้องการประสบความส าเร็จ ประโยชน์ของ
การวางแผนตามทฤษฎีการวางแผนจะน าไปสู่  ผลการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้นส าหรับองค์กรและผลประโยชน์ของ

การวางแผน ได้แก่การประสานงานที่ดีขึ้นมุ่งการคิดไป
ข้างหน้า การมีส่วนร่วมกับสภาพแวดล้อม การท างาน
และมีระบบการควบคุม ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการ
วางแผนและควบคุมที่ดีจะก่อให้เกิดกระบวนการภายใน
ที่ดี ก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาแก่องค์กร 
          4.2.8  ประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชี
ต้นทุน ด้านการวิเคราะห์ความสามารถ ในการท าก าไร 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า และด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา  เนื่องจาก การวิเคราะห์ก าไรเป็น        
การประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรความส าเร็จ  
กลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนกลยุทธ์ที่องค์กรเลือกใช้ใน
การแข่งขัน ซึ่งความสามารถของธุรกิจในการท าก าไร
ขึ้ นอยู่ กับประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการ
ด าเนินงานเท่า ๆ กับความสามารถในการจัดหา
ทรัพยากรเพื่อใช้ ในการด า เนินงานการวิ เคราะห์
ความสามารถในการท าก าไรจะมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์
ระหว่างผลของการด าเนินงานที่รายงานอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน และความสามารถในการจัดหาทรัพยากรของ
ธุรกิจที่ รายงานอยู่ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรชัย  วีระนันทาเวทย์  [3] 
พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ทุนจดทะเบียนมากกว่า มีศักยภาพในการวิเคราะห์
ความสามารถในการท าก าไรเชิงกลยุทธ์โดยรวมได้
มากกว่าหรือมีความจ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้มากกว่า
เนื่องจากความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงกว่า และศักยภาพ
ในการผลิตที่สูงกว่า สอดคล้องกับแนวคิดของไตรรงค์  
สวัสดิกุล [8] กล่าวว่า การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ท าก าไรเป็นการพิจารณาเพื่อวัดความสามารถของ
องค์กร เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินแหล่ง
เงินทุนภายใน โดยในการประเมินจะพิจารณาการท า
ก าไรซึ่งสัมพันธ์กับยอดขาย สัมพันธ์กับเงินทุน รวมถึง
โครงสร้างต้นทุนขององค์กรอีกด้วย 



 
  

    4.3  ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1  ผู้บริหารธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิผลการประยุกต์ ใช้การบัญชีต้นทุนตาม
องค์ประกอบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและ
ควบคุม ด้านการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสินใจระยะสั้น 
และด้านการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร 
เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ 
 4.3.2  ผู้บริหารธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลต้นทุน เนื่องจากข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะส่งผลต่อ
การวางแผนในการบริหารงาน และควบคุมการด าเนิน 
งานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ศักยภาพ การแข่งขันและความส าเร็จของธุรกิจ โดยให้
ความส าคัญกับคุณสมบัติของนักบัญช ีและมุ่งเน้นพัฒนา
ความรู้ความสามารถของนักบัญชี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ทางการบัญชีที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
 4.3.3  ผู้บริหารธุรกิจ ควรสนับสนุนให้มีการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน เพื่อประสิทธิผลในการ
วางแผนและควบคุม โดยการให้ความส าคัญกับการ
วางแผนและก าหนดนโยบายของระบบบัญชี ให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจขององค์กร เพื่อให้
การจัดท าข้อมูลทางการบัญชี เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ  
 4.3.4  ผู้บริหารธุรกิจ ควรให้ความส าคัญกับ
การน าข้อมูลการบัญชีต้นทุนไปใช้ประกอบการตัดสินใจ 
เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
 4.3.5  ผู้บริหารธุรกิจ ควรสนับสนุนให้มีการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน เพื่อประสิทธิผลในการ
วิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร อันก่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะ

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งจะน ามาซึ่งการยอมรับ
และประโยชน์สูงสุดต่อผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
 4.3.6  ผู้บริหารธุรกิจ ควรศึกษาผลกระทบ 
ของการประยุกต์ ใช้การบัญชีต้นทุนที่มีต่อผลการ
ด า เนินงานในกลุ่ มธุ รกิจอื่น  ๆ เพื่ อ เปรียบเทียบ
ผลการวิจัย 
 4.3.7  ผู้บริหารธุรกิจควรมีการศึกษาผล 
กระทบของประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุน  
ที่มีต่อผลการด าเนินงาน ในมุมมองของผู้ใช้ข้อมูลกลุ่ม
อื่นนอกเหนือจากผู้บริหารธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี 
 4.3.8  ผู้บริหารธุรกิจ ควรมีการศึกษาองค์ 
ประกอบด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประยุกต์ 
ใช้การบัญชีต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างความ
ได้เปรียบ คู่แข่งขันในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่มีคุณภาพ 
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 เคร่ืองควบคุมระดับความชื้นในดิน 
Soil Moisture Controller 

 
วกร สีสัมฤทธิ์1  นพดล ไชยประเสริฐ2  และธรีพงษ ์จันตะเสน3 
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บทคัดยอ่ 
        การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  สร้างเครื่องควบคุม
ระดับความชื้นในดิน เพ่ือรักษาระดับความชื้นในดินให้คงที่  
โดยมีการตรวจเช็คระดับความชื้นในดิน  หากระดับความชื้น
ลดลงต่่ากว่าการต้ังค่า จะมีการจ่ายฉีดพ่นน่้าให้แก่ดินเพ่ือท่า
การเพ่ิมความชื้นในดิน ให้มีระดับความชื้นในดินเพ่ิมข้ึน 
หากระดับความชื้นเพ่ิมข้ึนเท่ากับหรือมากกว่า ระดับ
ความชื้นในดินที่ท่าการต้ังค่าไว้ เครื่องจะหยุดการจ่ายฉีดพ่น
น่้าให้กับดิน ในการตรวจวัดระดับความชื้นในดิน ถูกก่าหนด
รอบการตรวจเช็คเป็นวินาที  การน่าไปใช้งาน ถูกน่าไปใช้ใน
ลักษณะการให้น่้าพืชต่าง ๆ  เป็นระบบอัตโนมัติ เครื่องที่
สร้างข้ึนน้ัน ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไอซีส่าเร็จรูป ได้แก่ 
LM3914  วงจรทรานซิสเตอร์สวิทซ์ วงจร H-BRIDGE 
ทรานซิสเตอร์  วงจร OPTO-COUPLER  เบสิกแสตมป์
ไมโครคอนโทรลเลอร์  วงจรภาคจ่ายไฟแบบเร็คติไฟเออร์  
และวงจรเร็กกูเลเตอร์รักษาระดับแรงดันไฟคงที่  ในการวิจัย
ครั้งน้ีผู้วิจัยสรุปได้ว่า เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน 
สามารถน่ามาใช้ประโยชน์ ในการให้น่้าพืชสวน พืชไร่      
ไม้ดอก ไม้ประดับ และสวนหย่อมได้จริง 
ค าส าคญั : เครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดิน 
  
Abstract 
        Now, aim of research for Soil Moisture 
Controller to creation. For soil of moisture is 
maintain one's position be constant. To be 
censor soil of moisture. If the soil of  moisture 
to lower form the first setup then the water 

'spray to soil. And if the soil  of moisture are 
equal or more than, to be stop the water's 
spray. Time duration of censor, determine to 
millisecond unit. For useful, to be sprinkle 
avarity of vegatation. In automatic system, Soil 
Moisture Controller  are made by electronic 
circuit. For example, transistor switch circuit, h-
bridge transistor circuit, basic stamp 
microcontroller, dot/bar display lm 3914 circuit,  
rectifier power supply circuit and voltage 
regulator circuit.  Conclusion of research, Soil  
Moisture Controller be useful for avarity of 
vegatation such as  farm plants, flower plants, 
garden plants,  garden tree and small park. 
Keywords : Soil Moisture Controller. 
 
1.  บทน า 
     การสร้างเครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดิน จะ
อ่านวยความสะดวกให้กับเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพ
ด้านการปลูกพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ  ในการลดน่้าต้นไม้
เป็นภาระงานท่ีต้องใช้เวลามาก พืชหลายชนิดใช้น่้าเป็น
องค์ประกอบในการเจริญเติบโต ในการหล่อเลี้ยงล่าต้น 
กิ่งก้านใบ ดอก ผล  มีความต้องการระดับความช้ืนใน
ดินมาก น้อย ท่ีแตกต่างกัน เครื่องควบคุมระดับ
ความช้ืนในดินสามารถต้ังระดับความช้ืนได้ตามความ
ต้องการของพืช  เครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดินจะมี



 
  

ความส่าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการจัดอาคารสถานท่ี
น้ันจะมีการจัดสวนโดยรอบบริเวณปลูกหญ้า ต้นไม้ ท้ังท่ี
ปลูกลงในกระถาง และปลูกลงดิน ประดับอาคารให้เกิด
ความสวยงาม จ่าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการควบคุมระดับ
ความช้ืนในดินให้กับต้นไม้ ให้มีการเจริญเติบโตสวยงาม
อยู่ตลอดเวลา ให้แก่ผู้ท่ีพบเห็นในช่วงฤดูร้อนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณระดับความช้ืนในดิน      
มีระดับต่่ามากๆ จนท่าให้พืชหลายชนิดท่ีปลูกไว้ หรือท่ี
มีอยู่ตามธรรมชาติแห้งตายลง อันเน่ืองมาจากขาด
ความช้ืนในดิน ไม่สามารถดูดซับอาหารในดินไปหล่อ
เลี้ยงต้นพืชไว้ได้ ส่าหรับผู้ท่ีมีหน้าท่ีรดน่้าต้นไม้ ต้องใช้
เวลายาวนานมาก เพื่อรดน่้าสร้างระดับความช้ืนในดิน 
ในการรดน่้าต้องท่าท้ังเช้าและเย็นเป็นประจ่าทุกวัน 
เน่ืองจากความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศมีค่าต่่ามากๆ  พร้อม
ท้ังความร้อนจากแสงแดดเร่งแผดเผาให้ดินมีระดับ
ความช้ืนต่่าลงอย่างรวดเร็ว  สังเกตเห็นได้ในช่วงเวลา
กลางวันใบพืชใบไม้จะเหี่ยว พืชบางชนิดยอดอ่อนถึงกับ
เหี่ยวแห้งไปเลย ชะลอการเจริญเติบโต  หรือเกิดการ
ผลัดใบท้ิง หยุดการดูดซับน่้าเพื่อการสังเคราะห์แสง น่้า
เป็นปัจจั ย ท่ีส่ า คัญยิ่ งอันห น่ึง ท่ี เ กี่ ยว ข้อ งกับการ
เจริญเติบโต  หรือการด่ารงชีพของต้นไม้เพราะน่้าเป็น
ตัวท่าละลายท่ีช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน และเป็น
ตัวกลา งน่า ธา ตุอาหาร เ ข้าสู่ ส่ วน ต่า งๆ ของพื ช  
นอกจากน้ี น่้ายัง เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสง  
ตลอดจนช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ท่าให้ดินอ่อน
นุ่มและร่วนซุย  ช่วยรักษาอุณหภูมิของดินให้พอเหมาะ
ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดจนเกินไป ท่าให้อินทรียวัตถุ
สลายตัวและเกื้อกูลจุลินทรีย์ในดินท่ีเป็นประโยชน์แก่พืช
ให้มีชีวิตอยู่ได้ น่้าท่ีพืชดูดได้จากดินน้ันส่วนใหญ่จะ
สูญเสียไปในอากาศในรูปของการคายไอน่้า  จะถูกน่าไป
สร้างเป็นส่วนประกอบของสารเคมีเพียง 0.1 -0.3% 
เท่าน้ันโดยปกติน่้าเข้าสู่พืชโดยทางราก ในบางโอกาส
เท่าน้ันท่ีพืชอาจได้น่้าทางใบ น่้าเป็นส่วนประกอบท่ี

ส่าคัญของเซลล์ พืช ในส่วนต่างๆ ของพืชจะมี น่้า
โดยประมาณดังน้ี คือ ใบ 35-95% ราก 60-90%  เน้ือ
ของผล 70-90 % เน้ือไม้ 38-65%  และเมล็ดแห้ง  10-
20%  การดูดน่้าของพืชส่วนใหญ่จะผ่านทางขนราก 
กล่าวคือ เมื่อพืชสูญเสียน่้าไปโดยการคายไอน่้าจากใบ 
จะท่าให้เกิดความต่างศักย์ น่้า (water potential 
difference) ข้ึน เป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนท่ีของน่้าใน
ดินเข้าไปภายในเซลล์ของรากได้ ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1  แสดงการฉีดพ่นน่้าให้กับดิน 
 
       ดังน้ันหากมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีมาท่าหน้าท่ี
รักษาระดับความช้ืนในดินให้มีระดับคงท่ีตามท่ีพืชแต่ละ
ชนิดต้องการ จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ท้ังยังเป็น
เครื่องมืออ่านวยความสะดวกในการรดน่้าต้นไม้ แทนคน
ได้ด้วย 
 
2.  ทฤษฎี 
     การควบคุมความชื้นในดิน หมายถึง การรักษา
ระดับความชื้นในดินให้คงที่ในค่าความชื้นค่าๆหนึ่ง 
ซึ ่ง ในที่นี ้ ค ่าความชื ้นบอกเป็นระดับซึ ่งม ีด้วยก ัน
จ่านวน 10 ระดับ ระด ับ ต่่าส ุด เข ้า ใกล ้ระดับ  1       
ค่าความชื้นในดินมีค่าน้อยสุด สภาพดินมีลักษณะ
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แ ห ้ง  ส ่ว น ร ะ ด ับ ส ูง ส ุด จ ะ เ ข ้า ใ ก ล ้ร ะ ด ับ  1 0           
ค่าความชื้นในดินมีค่ามากสุด สภาพดินมีลักษณะ
เปียก มีหลักการตรวจเช็คค่าความช้ืนในดิน ด้วยการ
เปรียบเทียบค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน จาก
วงจรแบ่งแรงดันโดยใช้ค่าความต้านทานดินแบ่ง
แรงดันกับตัวต้านทาน แสดงดังรูปท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  แสดงบล็อกไดอะแกรมหลักการตรวจเช็ค 
            และต้ังค่าระดับความช้ืนในดิน 
 
        ผลจากการแบ่งแรงดันระหว่างความต้านทาน
ด ิน  ต ัว ต ้านทา นค ่าค ง ที ่ แ ร ง ด ัน ที ่ต กคร ่อ มต ัว
ต้านทานคงที ่จะถูกคาปาซ ิเตอร ์ชาร ์จประจุผ ่าน
ไดโอด จะได้แรงดันตกคร่อมคาปาซิเตอร์  ป้อนเป็น
อินพุทให้กับวงจรตั้งค่าระดับความชื้นในดิน โดยใช้
วงจรเปรียบเทียบแรงดันออปแอมป์จ่านวน 10 ตัว 
ในกา ร เป ร ียบ เท ียบ  แสดงผล ที ่ไ ด ้ด ้วยแอลอ ีดี        
ที่เอาท์พุทของออปแอมป์ ผลที่ได้น่าไปตั้งค่าระดับ
ในการควบความชื้นในดินด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เบสิกแสตมป์ เป็นตัวรับผลจากการตั้งค่า เพื่อที่จะ
ฉีดพ่นน่้าให้ความชื้นกับดิน รอบในการตรวจเช็ค
แสดงดังบล็อกไดอะแกรมดังรูปท่ี 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  แสดงบล็อกไดอะแกรมเครื่องควบคุมระดับ 
          ความช้ืนในดิน 
 
       เบสิกแสตมป์เป็นตัวก่าหนดการท่างานของ
เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน ก่อนน่ามาใช้งาน
ต้องเขียนโปรแกรมควบคุมการท่างานได้ผลตาม
กระบวนการและเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วโหลดลงใน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปแกรมถูกก่าหนดไว้คือ ขา
P2 ของเบสิกแสตมป์ท่าหน้าที่ดิสชาร์จค่าแรงดันท่ี
ตกคร่อมคาปาซิเตอร์ให้มีค่า เป็น ศูนย์โวลท์ก่อน 
ต่อไป เป็นหน้าที่ของขา P0 ,P1 ท่าหน้าที่ตรวจเช็ค
ความช้ืนในดินด้วยการจ่ายกระแสไหลผ่านดิน น่าผล
ที่ได ้ไป ตั้งค่าระดับความชื้นแสดงผลด้วยแอลอีดี
จ่านวน 10  ระด ับ หากระด ับการแสดงผลของ
แอลอีดี เท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่สวิทซ์เลือกไว้ ขา
P9 ของเบสิกแสตมป์จะปิดโซลินอยด์วาล์วไม่มีการ
ฉีดพ่นน่้า แต่ถ้าต่่ากว่าสวิทซ์เลือกค่าไว้ ขาP9 เบสิก
แสตมป์จะเปิดโซลินอยด์วาล์วมีการฉีดพ่นน่้าให้แก่
ดินเพื ่อเพิ ่มความชื้นในดิน รอบการท่างานในการ
ตรวจเช็คค่าความช้ืนจะตรวจเช็คทุกๆ รอบ 5 วินาที 
รอบต่อไป จะกลับมาเป็นที่ของขา P2 ต้องท่าการ
ดิสชาร ์จ ค่าแรงดันที ่ตกคร่อมคาปาซิเตอร ์ เพื ่อ
ด่า เนินการในกระบวนการต่อไป ท่างานเป็นแบบ
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อัตโนมัติ  วงจรรวมของเครื่องควบคุมระดับความชื้น
ในดินจะแสดงในรูปท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  แสดงวงจรรวมเครื่องควบคุม 
ระดับความช้ืนในดิน 

 
       จากรูปท่ี 4  การท่างานของวงจรรวม ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์  
และส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ 1  เชื่อมต่อ
กับวงจรในส่วนที่ 2 ด้วย ออปโต้คัปเปลอร์เชื่อมต่อ
ทางแสง วงจรส่วนท่ี 1 ถูกก่าหนดขาพอร์ตมาใช้งาน
จ่านวน 5 พอร์ต ขา P0, P1, P2 และ P8 เชื่อมต่อ
ด้วยออปโต้คัปเปลอร์เอาท์พุทเป็นทรานซิสเตอร์       
ส่วน P9 เช่ือมต่อด้วยออปโต้คัปเปลอร์เอาท์พุทเป็น
ไดแอคเนื่องจากเชื่อมต่อกับวงจรโซลิดสเตทรีเลย์ท่ี
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในการขับโซลินอยด์วาล์ว  ขา
P2 ท่าหน้าที ่ควบคุมการสวิทซ์ของทรานซิสเตอร์ 
Q5 เพื ่อท่าหน้าที ่ DISCHARGE คาปาซิเตอร์ C5 
ก่อนท่าการตรวจเช็คความชื้นในดิน ท่าการตรวจ 
เช็คโดย ขา P0, P1 กระบวนการตรวจเช็คในแต่ละ
ครั้ง P0 กับ P1 จะมีลอจิกตรงข้ามกัน เพื ่อควบคุม
การท่างานของวงจร H-BRIDGE TRANSISTOR Q1, 
Q2, Q3และ Q4 ท่าหน้าที่สลับการจ่ายกระแสของ
อิเล็กโทรด 1( E1) และ อิเล็กโทรด 2(E2) คือ ใน
กรณีที ่ E1 ท่าหน้าที ่จ ่ายกระแส E2 ท่าหน้าที ่ร ับ
กระแส  P0 มีสถานะเป็นลอจิก  '1 '  และ P1 มี

สถานะเป็นลอจิก '0 ' ทรานซิสเตอร์ Q1 และ Q3 
จะอยู่ในสภาวะน่ากระแสช่วงอิ ่มตัว ส่วน Q2 และ 
Q4 จะอยู ่ในสภาวะไม่น่ากระแส  จึง เก ิดการชัก
น่ากระแสจากไฟเลี้ยงวงจร 12 V เข้าสู่ขาคอลเล็ก 
เตอร์ Q1 ผ่านออกทางขาอิมิตเตอร์ E1 ดินไหลเข้า 
E2  ขาคอลเล็กเตอร์ของ Q3  ออกทางขาอิมิตเตอร์ 
และผ่าน R14  ลงกราวด์ ท่าเกิดแรงตกคร่อมที่ R14  
ซึ่งก่อนหน้านี้ C5 ดิสชาร์จตัวเองไปแล้ว ท่าให้ C5 
เริ ่มชาร์จประจุขึ้นใหม่ เกิดค่าแรงดันตกคร่อม C5 
ป้อน เป ็นแรงดันอ ินพ ุทให้ก ับว งจร เปรียบเทียบ
แรงดัน 10 ระดับ  ค่าระดับที่เกิดขึ้นจะถูกน่าผ่าน
สวิทซ์เลือกระดับ ถ้าระดับติดตรงกันหรือสูงกว่าท่ี
สวิทซ์เลือกค่าไว้ จะชักน่ากระแสให้ IC4 ท่าเกิดเป็น
ลอจิก   '0 ' ทางด้านเอาท์พุท ป้อนเป็นอินพุทให้กับ 
IC1 STAMP 2SX  แต่ถ้าระดับติดไม่ตรงกันที่สวิทซ์
เลือกค่าไว้และต่่ากว่า จะไม่เกิดชักน่ากระแสให้ IC4 
ท่าเกิดเป็นลอจิก '1 ' ทางด้านเอาท์พุท ป้อนเป็น
อินพุทให้กับขา P8 ของ IC1 STAMP 2SX  ระหว่าง
การป้อนอินพุทลอจิก '0 ' กับ '1 '  ในกรณีการป้อน
ลอจิก '0' จะท่าขา P9 มีสถานะเป็นลอจิก '1 ' ส่งผล
ให้ IC3 เกิดการชักน่ากระแสไหลผ่าน R1 LED11 
เข้าอินพุท IC3 ลงกราวด์ ทางด้านเอาท์พุทของ IC3 
มีกระแสไปทริกที่ขาเกตของไทรแอค ท่าให้ไทรแอค
น่ากระแส ท่าหน้าที ่เป ็นสว ิทซ ์ให ้กับ โหลดที่เป ็น 
SOLINOILD VALVE เปิดน่้าสปริงเกลอร์ให้กับดิน  
ที่  E1 และ E2 ที่ฝังดินท่าหน้าที่ตรวจเช็คความชื้น
ในดิน  ในกรณีการป้อนลอจิก '1 ' จะท่าขา P9 มี
สถานะเป็นลอจิก '0' ส่งผลให้  IC3 ไม่ชักน่ากระแส 
ไม่มีกระแสไปทริกที่ขาเกตของไทรแอค ท่าให้ไทร
แอคหยุดน่ากระแสท่าให้กับโหลดที่เป็น SOLINOILD  
VALVE ปิดน่้า งดการจ่ายน่้าให้กับดินที่ E1 และ E2 
ถูกฝ ังด ินอยู ่รอบการท่างานของวงจรวกกล ับไป
กระบวนการแรก คือ ดิสชาร์จประจุของ c5 ต่อไป 



 
  

3.  การออกแบบ 
       ในการด่า เนินการว ิจ ัย เครื ่องควบคุมระดับ
ความ ชื ้น ในด ิน ม ีล่า ด ับ ขั ้นตอนตั ้ง แต ่เ ริ ่มศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบวงจร 
การทดสอบวงจรแต่ละภาคส่วน วงจรรวม การ
ประกอบ ชิ ้นงาน และการ ใช ้ง านจริง  ด ัง แสดง
ข้ันตอน ดังรูปท่ี 5 
 

START

               
SEARCHING
        - MICROCONTROLLER BASIC 
STAMP,LM3914, SOLINOILD VALVE
         - RC CIRCUIT
         -  H-BRIDGE   TRANSISTOR CIRCUIT
         - SOLIDSTATRELAY CIRCUIT
         - TRANSISTOR SWITCH CIRCUIT

CIRCUIT DESIGN 

SUB-CIRCUIT TESTING
NO

CIRCUIT  TESTING

NO

ASSEMBLY AND 
APPLICATION

END

               YES

         YES

 
 

รูปที่ 5  แสดง FLOW CHART ของการ 
                 ด่าเนินการวิจัย 
 
    3.1  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 

 
 

 

 
 
 

รูปที่ 7  เครื่องควบคุมระดับความช้ืน 
                  ในดินด้านหน้าเครื่องต้นแบบ 
 

 
 

รูปที่ 8  เครื่องควบคุมระดับความช้ืน 
                  ในดินด้านหลังเครื่องต้นแบบ 
 
4.  ผลการวิจัย 
    4.1  ผลการตรวจวัดความต้านทานในดินด้วยวงจร
บริดจ์  แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการวัดความต้านทานดิน เพื่อหา 
               ค่าความต้านทานดินท่ีระดับความช้ืน 10           
               ระดับกับสภาพดิน 
 

 

 
       ผลจากตารางท่ี 1  การทดลองหาค่าความต้าน 
ทานดิน เมื่อปรับตัวต้านทานค่า 100 K แบบปรับค่า

รูปที่ 6  เครื่องควบคุมระดับความช้ืน 
            ในดินด้านในเครื่องต้นแบบ 
 



 
  

ได้ให้วงจรบริดจ์อยู่ในสภาวะท่ีสมดุลจะได้ค่าความ
ต้านทานดินได้จาก 
       1.  ผลการน่า  VR2  มาวัดค่าความต้านทานด้วย
โอห์มมิเตอร์ มีค่าเท่ากับ ความต้านทานของดิน หรือ 
       2.  ผลจากการค่านวณ เมื่อวงจรบริดจ์อยู่ใน
สภาวะที่สมดุล (ความต้านทานดิน) 

Rดิน  =  R3.VR2 / R1    
       เมื่อ  R1   =  R3 จะได้  
             Rดิน =  VR2 

       วงจรบริดจ์ท่ีใช้ในการวัดความต้านทานดินท่ีระดับ
การติดในแต่ละระดับของค่าความช้ืนแสดงดังวงจร      
รูปท่ี 9 

       + 12 V

R1 R3 = 10K

VR2

SOIL

100K

10K

                                

RSOIL   =R3.VR2/R1                                                          

DC VOLTMETER

A B

 

รูปที่ 9  แสดงวงจรใช้ในการวัดค่าความต้านทานของดิน 
 
    4.2  ผลการเทียบเคียงค่าความต้านทานของดินกับ
การแสดงระดับ 1- 10 ในการเทียบเคียงค่าความ
ต้านทานใช้วงจรแสดงดังวงจรรูปท่ี 10 
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รูปที่ 10  วงจรใช้วัดเทียบเคียงค่าความต้านทานของดิน 
 
       ในแต่ละระดับการติดของระดับ 1-10 ของเครื่อง
ควบคุมระดับความช้ืนในดิน ควบคุมโดยการปรับตัว
ต้านทานค่า 100  K  แบบปรับค่าสามารถวัดแรงดัน 
VIN  และถอดออกมาวัดค่าความต้านทานในแต่ละระดับ
ดังแสดงค่าความต้านทานในตารางท่ี 2 แสดงการเทียบ 
เคียงค่าความต้านทานดินเพื่อเลือกค่า VR2  ในการตรวจ 
วัดค่าความต้านทานดิน ซึ่งค่าตัวความต้านทานในวงจร
รูปท่ี 6 เลือกค่า 100 K  แต่ในการทดลองวัดค่าความ
ต้านทานดินต้องใช้ค่าสูงกว่าเน่ืองจากค่าความต้านทาน
ดินในสภาพดินแห้งสูงกว่าค่า 100 K  ต้องเปลี่ยนเป็น 
250 K  
 

ตารางที ่2  แสดงค่าความต้านทานเทียบเคียง 
 

 

       จากตารางที่ 2 ค่าความต้านทานสูงสุดอยู่ท่ี 46.90 
K  และต่่าสุดอยู่ท่ี 6.38 K  

 
 



 
  

    4.3  ผลการเปรียบเทียบเครื่องวัดความช้ืนดินกับ
เครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดิน ในการวัดเปรียบ 
เทียบผู้วิจัยได้เปรียบเทียบกับเครื่องวัดความช้ืนในดิน  
ท่ีผลิตโดยบริษัทโปรโทรนิกส์อินเตอร์เทรดจ่ากัดโดยใช้
เครื่องรุ่น CMT-1289 แสดงดังรูปท่ี 11  
 

 
 

รูปที่ 11  แสดงเครื่องวัดความช้ืนดิน รุ่น CMT-1289 
 
       ในการวัดเปรียบเทียบน่าอิเล็กโทรดของเครื่องวัด
ความช้ืนเสียบลงดินในความลึกเท่ากับเครื่องควบคุม
ความช้ืนของดินคือ 15 cm. การฝังอิเล็กโทรดของ
เครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดิน แสดงดังรูปท่ี 12 
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รูปที่ 12  การติดต้ังเครื่องควบคุมระดับความช้ืน 
              ในดิน 
 
       ผลการวัดเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 3 ในการ
วัดใช้กลุ่มตัวอย่างดินท่ีความแตกต่างกันของความช้ืนใน
ดินจ่านวน 10 กลุ่มตัวอย่าง 

ตารางที ่3  แสดงผลการวัดเปรียบเทียบ 

 
 
    4.4  ผลการวัดเปรียบเทียบระดับความชื้นในดิน
ของพืชต่างชนิดกันพืชมีหลากหลายชนิด มีทั้งปลูก
ในกระถาง ปลูกลงดิน  พืชเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่
จะปลูกลงดิน เช่น สนามหญ้า ไผ่เลี้ยงเพื่อขายหน่อ 
ข้าวโพดหวาน  ต้นหอม  ผักชี ฯลฯ ในที่นี้ผู้วิจัยขอ
ท่าการวัดเปรียบเทียบจ่านวน 3 ตัวอย่างคือ สนาม
หญ้าของสวนหย่อม ไม้กระถาง และไผ่เลี้ยงเพื่อขาย
หน่อไม้  ซึ่งในการวัดเปรียบเทียบจะท่าการวัดก่อน
รดน่้าและหลังรดน่้า 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลการวัดเปรียบเทียบความช้ืนในดิน 
               ของพืช 

 
 
       ในการตรวจวัดระดับความชื้นเป็นสภาพปกติ
ของพืชเมื่อก่อนรดน่้าและหลังรดน่้า เพื่อหาค่าระดับ
ในการติดตั้งเครื ่องควบระดับความชื้นในดินเพื่อใช้
งานจริง ควรตั้งค่าในระดับใดของพ ืชแต่ละชนิด 
ผลการวิจัย 
 
5.  สรุปผล 
       จากผลการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้มีการน่าเสนอไปแล้วน้ัน
เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องควบคุมระดับความช้ืนใน
ดินแล้วน่าไปติดต้ังสนามหญ้าสวนหย่อมด้านหน้าอาคาร
8 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล่าภู จังหวัดหนองบัวล่าภู 
เพื่อใช้งานจริง โดยผู้วิจัยได้ติดต้ังต้ังแต่เดือนธันวาคม 



 
  

อยู่ในช่วงฤดูการไม่มีฝนตกเลย สนามหญ้าอยู่ในสภาพ
หญ้าแห้งเกือบท้ังหมด มีการใช้งานเครื่องควบคุมระดับ
ความช้ืนในดินต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน ผลท่ีได้หญ้า
กลับคืนสภาพการเจริญเติบโต ใบสีเขียว ผลท่ีได้แสดงดัง
รูปท่ี 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที ่13  แสดงผลการใช้เครื่องควบคุมระดับความช้ืน 
             ในดิน 
 
       ผลการทดลองจากตารางท่ี1เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยพบว่า ท่ีระดับความช้ืนต่่าสุดระดับ 1 มีค่าความ
ต้านทานสูงสุดคือ 169.47 K   ท่ีระดับความช้ืนสูงสุด
ระดับ 10  มีค่าความต้านทานต่่าสุด คือ 2.36 K  
การเปลี่ยนแปลงระดับความช้ืนท่ีสูงข้ึน ท่าให้ค่าความ
ต้านทานดินลดต่่าลง ในระดับสูงข้ึน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
และ9  มีค่าความต้านทานดินตามล่าดับ คือ 59.15K, 
38.77 K , 31.95 K , 22.06 K ,15.265 K , 
10.07 K , 7.00 K , 4.935 K   ตามล่าดับ 
       ตารางที่ 4 การเทียบเคียงค่าความต้านทานดินกับ
ความต้านทานดินจริงๆ  เมื่อเทียบกับตารางท่ี 1 แล้ว  
ท่ีระดับความช้ืนต่่ามีความต้านทานดินสูงและท่ีระดับ
ความช้ืนสูงมีความต้านทานดินต่่าเช่นกัน  แต่ค่าความ
ต้านทานเทียบเคียงมีค่าน้อยกว่าตารางท่ี 4  ผลการ
เปรียบเทียบระดับความช้ืนของเครื่องควบคุมระดับ
ความช้ืนในดินท่ีสร้างข้ึนกับเครื่องวัดความช้ืนในดิน 
พบว่า เครื่องท่ีเราสร้างข้ึนย่านระดับการวัดแคบกว่า

เครื่องวัดความช้ืนในดินมาตรฐาน คือ ระดับ 1 -10       
ท่ีสร้างข้ึนอยู่ระหว่างระดับ 3-7 ของเครื่องวัดความช้ืน
มาตรฐานเพื่อให้การใช้งานเครื่องควบคุมระดับความช้ืน
ในดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
       1.  ขนาดพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ การใช้เครื่องควบคุม
ระดับความช้ืนในดิน จ่านวน 1 ชุด  เน่ืองจากการตรวจ 
วัดระดับความช้ืนใน 1 จุด ใช้เป็นตัวแทนในการตรวจวัด
พื้นท่ีท้ังหมด ควรจัดระบบการจ่ายน่้าให้ทุกพื้นท่ีได้รับ
น่้าปริมาณเท่าๆกัน 
       2.  ลักษณะของดินท่ีต้องการควบคุมระ ดับ
ความช้ืนในดิน การใช้เครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดิน 
จ่านวน 1 ชุด ควรมีลักษณะของดินเป็นดินชนิดเดียวกัน  
เน่ืองจากความสามารถในการรักษาระดับความช้ืน
ต่างกัน เช่น ดินเหนียวและดินทราย ดินทรายจะแห้งเร็ว
กว่าดินเหนียวเป็นต้น 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
     สามารถน่าไปใช้งานได้ประโยชน์ท่ีหลากหลายเข้าสู่
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 
7.  ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้รับ 

  จากการท่าวิจัยโครงการในครั้งน้ีท่าให้ผู้วิจัยได้
คิดค้นท่ีจะท่าเครื่องควบคุมระดับความช้ืนในดินเป็นการ
ค้นคิดสิ่งท่ีเกิดข้ึนใกล้ๆ ตัว และได้น่าเอาความรู้ในวิชาท่ี
เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานฝีมือท่ีท่าเป็นโครงการช้ินน้ี
ข้ึนมา อีกท้ังยังท่าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและ
สถิติในการวิจัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่การวิจัยในเรื่องอื่นๆ 
ต่อไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
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บทคัดยอ่ 
        งานปัญหาพิเศษน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพของการชุดสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือน
ภัย และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา  ก่อนและหลังการเรียน เครื่องมือท่ีใช้ได้แก่ 
ใบงาน แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์      
        จากผลสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพโดยรวมของชุด
การสอนระบบสื่อสารเตือนภัย มีค่าสูงกว่าค่าท่ีก าหนด
ไว้ตามมาตรฐาน นอกจากน้ีผลการศึกษา  พบว่ า 
ผลการวิจัยมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจาก 80/80 
(E1/E2)  ท่ี ต้ั ง เอา ไว้  อย่า งมี นัยส า คัญทางส ถิ ติ ท่ี      
ระดับ .01 
ค าส าค ั : ชุดการสอน, ประสิทธิภาพ 
  
Abstract 
        The purposes of this special problem were 
to develop and evaluate the efficiency of the 
training kit for alarm system and to compare 
learning achievement of the students between 
before and after using this instructional 
package. Data were gathered form work sheet, 
pretest, post-test and an achievement test. 
Forty samples were collected.  

       From the results, it can be concluded that 
the overall efficiency of the training kit for 
alarm system, is lower than the set criteria of 
80/80 (E1/E2). The differential data are at the 
significant level of .01. 
Keywords : Instructional Package, Efficiency. 
 
1.  บทน า 
     การน าเทคโนโลยีมาใช้ในวงการศึกษาก าลังเป็นท่ี
สนใจอย่างกว้างขวางในขณะน้ี โดยเฉพาะประเทศก าลัง
พัฒนามีการต่ืนตัวกันมากในเร่ืองการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการศึกษาหรือเพิ่มคุณภาพทาง
การศึกษาให้มากข้ึนด้วยการแสวงหาวิธีการ เพื่อให้การ
จัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด การศึกษาเป็นกระบวนการ
ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความงอกงามทาง
กาย อารมณ์สังคมและสติปัญญา จนสามารถอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข ซึ่งครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นส่วน
ส าคัญ ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันและในสังคม
ได้ เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
กระบวนการท่ีช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง 
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และคุณธรรม มี



 
  

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แม้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน แต่
กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี มี คุณ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิภาพเท่าน้ัน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถตลอดจนคุณลักษณะต่าง ๆ ของคนท่ีจะ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมีชุดการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังเน้ือหาทางด้านทฤษฎีและ
ปฏิบัติ เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับน้ี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้เน้นการส่งเสริมให้สถานศึกษา พัฒนา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
นักศึกษามีความคิดริเริ่ม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
น าไปปฏิบัติได้ ส่งเสริมการผลิตต ารา เอกสารทาง
วิชาการและสื่อการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานติดต้ังไฟฟ้า จาก
สภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาระบบสื่อสาร
เตือนภัย ยังไม่เอื้อประโยชน์และมีความพร้อมต่อการ
เรียนรู้ ด้านใบเน้ือหาขาดรูปภาพท่ีสัมพันธ์กับค าอธิบาย 
และขาดสื่อการสอนท่ีสามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหา
ได้ง่าย และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดังน้ันเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเห็นว่าน่าจะมีสื่อการสอนท่ีเป็น
รูปธรรมมาประกอบการสอน แต่ท้ังน้ียังถูกจ ากัดด้วย
งบประมาณ  
       จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญถึงแนวทางและ
วิธีการแก้ไขปัญหาโดย การสร้างชุดการสอนเรื่อง 
ระบบสื่อสารเตือนภัย เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
     1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
          1.1.1  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือนภัย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของรายวิชา ระบบสื่อสารเตือนภัย หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
ขอ งส า น ัก ง า นคณะ กร รมก ารก า รอ า ช ีวศ ึกษ า 
พุทธศักราช 2557 
          1.1.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุด
การสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือนภัย 
     1.2  สมมติฐานของการวิจัย 
          1.2.1  ชุดการสอนเรื่อง ระบบสื่อสารเตือน
ภัย ที ่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 
          1.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่ศึกษาโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือน
ภัย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 
 
2.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     2.1  สร้างชุดการสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือน
ภัย ประกอบไปด้วยคู่มือครู ประกอบด้วย 
           2.1.1  แผนการสอนซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ใน
การสอนของครูประกอบด้วย 
                   1)  หัวข้อเรื่อง 
                   2)  สาระส าคัญ 
                    3) จุดประสงค์การเรียนการสอน/
จุดประสงค์ท่ัวไป 
                    4)  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
                    5)  งานท่ีมอบหมาย 
                    6)  สื่อการเรียนการสอน 
                    7)  การประเมินผล 



 
  

                    8)  เอกสารอ้างอิง 
           2.1.2  ใบ เ นื ้อหา  ซึ ่ง ครอบคล ุม เ นื ้อหา  
ดังต่อไปน้ี 
                    1)   ส ่วนประกอบของระบบแจ ้ง
เหตุเพลิงไหม 
                    2)  การแบ่งโซนอุปกรณ์ตรวจจับ
เพลิงไหม้ 
                   3)  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 
                   4)  อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
                   5)  อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง 
                   6)  อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
                    7)  แผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ 
           2.1.3  ใบงานการทดลอง ประกอบด้วย 
                   1)  ใบงานท่ี 1  เรื่อง Fire Alarm 
Control Panel 
                   2)  ใบงานท่ี 2  เรื่อง Manual 
Station 
                   3)  ใบงานท่ี 3  เรื่อง Smoke 
Detector 
                   4)  ใบงานท่ี 4  เรื่อง Heat 
Detector 
           2.1.4  แบบทดสอบ ประกอบด้วย 
                    1)   แบบทดสอบระ หว ่า ง เ ร ีย น  
พร้อมเฉลย 
                    2)   แบบทดส อบว ัด ผ ลส ัมฤทธิ์
ทางการเรียน  พร้อมเฉลย 
           2.1.5  สื่อประกอบการสอน 
                  1)  แผงสาธิตระบบสื่อสารเตือนภัย 
                  2)  Power Point น าเสนอบทเรียน 
                   3 )  แบบจ า ล องกา รทดล องด ้ว ย
โปรแกรม FLASH 
 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           3.1.1  ประชากร ได้แก่ นักเรียน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2 5 6 0  ส า ข า ว ิช า ช ่า ง ไ ฟ ฟ ้า ก า ล ัง  ส า น ัก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           3.1.2  กลุ ่มต ัวอย ่า ง  ได ้แก ่ น ัก เ ร ียน ท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชา ระบบสื่อสารเตือนภัย ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 3 -4 
จ านวน 36 คน ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่าง
ไ ฟ ฟ ้า ก า ล ัง  ว ิท ย า ล ัย เ ท ค น ิค เ ล ย  ส า น ัก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ ่งผู้วิจัยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
     3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           3.2.1  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
           3.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
     3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  เมื่อปรับปรุง และ
แก้ไขชุดการสอนผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยการ
น า ช ุดการสอนไปทดลองก ับกลุ ่มต ัวอย ่า ง  โ ดย
ก าหนดเป็นข้ันตอนได้ดังน้ี 
          3.3.1  แนะน าการใช ้ช ุดการสอนให ้ก ับ
อาจารย์ผู้สอนทราบในแต่ละบทเรียน 
          3.3.2  ช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการสอน
กับผู้เรียน ถึงรูปแบบการเรียน การเตรียมอุปกรณ์
ในการเรียน และการท าแบบทดสอบ 
          3.3.3  ท าการทดสอบผู้เรียนก่อนเรียนโดย
ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          3.3.4  ด าเนินการสอนด้วยชุดการสอนกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน ในภาคเรียนท่ี 2/2560  
          3.3.5  สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อ
ด า เนินการสอนครบทุกหัว เรื ่อ งแล ้ว ผู ้ว ิจ ัย ได้น ัด
ผู ้เรียนมาสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ในช่วง



 
  

สัปดาห์สุดของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เมื่อเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย คะแนนจาก
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนคะแนนจากการท า
แบบฝึกหัดทุกบทเร ียน และคะแนนทดสอบว ัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกบทเรียนเมื ่อสิ ้นสุดการ
เรียนการสอน ผู ้ว ิจ ัยน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพชุดการสอนและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
     3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล   
           ผู ้ว ิจ ัย ได ้ท าการว ิเคราะห์ข ้อม ูล ในเรื ่อ ง   
ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
           3.4.1  การวิเคราะห์ผลจากความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อสอบ ใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง โดยน าค าตอบของผู้เช่ียวชาญแต่ละ
คนมาแปลงเป็นคะแนน ดังน้ี  
  มีความเห็นว่า สอดคล้อง ก าหนดคะแนนเป็น 1 
  มีความเห็นว่า  ไม่แน่ใจ  ก าหนดคะแนนเป็น 0 
  มีความเห็นว่าไม่สอดคล้องก าหนดคะแนนเป็น -1 
       จากน้ันน ามาแทนค่าในสูตรหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

        IOC = 
N

R       

    เมื่อ  
         IOC  คือ  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index  
                     of Consistency) 
         R   คือ  ค่าผลรวมคะแนนความคิดเห็น          
                     ของผู้เช่ียวชาญ 
           N    คือ  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
         
     ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายดัชนีความ
สอดคล้อง มีดังน้ี 
     0.50 ถึง 1.00   หมายถึง   สอดคล้อง 

     0.50 ถึง 0.49    หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
     1.00 ถึง -0.49   หมายถึง  ไม่สอดคล้อง 
           3.4.2  การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบ 
ทดสอบการหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
ค่าความเชื่อมั ่น และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของ
แบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Simple Items 
Analysis (SIA) 
           3.4.3  การวิเคราะห์ผลจากความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญและผู้เรียน เกี่ยวกับความเหมาะสม
ของชุดการสอน โดยหาค่าเฉลี ่ยจากคะแนนที่แจก
แจงความถ่ีแล้ว และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
           3.4.4  การแปลความหมายของแบบประเมิน
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้เรียน มีรายละเอียด
ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 3.51-4.50 หมายถึง มาก 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 1.51-2.50 หมายถึง น้อย 
   ค่าเฉลี่ยคะแนนต้ังแต่ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 
           3.4.5  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการ
สอน  

                       1E   =  100
A

)NX(


  

                       2E   =  100
B

)Nf(


  

 เมื่อ 
1E  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีวัดได้ 

                 จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนทุก 
                 หัวเรื่องรวมกันโดยคิดเป็นร้อยละ 80 
      

2E  คือ   ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ท่ีวัดได้จากการ 
                  ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
                  ครบทุกหัวเรื่องโดยคิดเป็นร้อยละ 80 



 
  

X  คือ   คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท า 
                แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

 f   คือ   คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท า  
               แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
   N   คือ   จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
   A   คือ   คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

    ทุกหัวเรื่องรวมกัน 
   B   คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
 
           3.4.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน การวิเคราะห์หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติที แบบข้อมูล 2 ชุด          
มีความสัมพันธ์กัน วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4.  ผลการวิจัย 
    ผลของการวิจัย เร่ือง การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือนภัย รายวิชา 
ระบบสื่อสารเตือนภัย  รหัส 3104-2204  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัย 
เทคนิคเลย ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยเสนอผลการ 
วิจัยออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 
     4.1  ผลของชุดการสอนท่ีสร้างข้ึน 
     4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี 4 ส่วนดังน้ี 
           4.2.1  ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบฝึกหัด 
           4.2.2  ผลการวิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
           4.2.3  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดการ
สอน 
           4.2.4  ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการ
เรียน 

 

5.  อภิปรายผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยเรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
การสอน เร่ือง ระบบสื่อสารเตือนภัย วิชา ระบบสื่อสาร
เตือนภัย รหัสวิชา 3104-2204 ตามหลักสูตรประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  (ปวส.)  พุทธศักราช 2557   
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค
เลย ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นส าคัญซึ่งเป็นจุดเด่น และ
จุดอ่อนท่ีควรปรับปรุง ส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี ท่ีควรแก่
การน ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
      5.1  จุดเด่น 
             5.1.1  กระบวนการในการวิเคราะห์หลักสูตร
รายวิชาการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อน ามาสร้าง
ชุดการสอน เรื่อง ระบบสื่อสารเตือนภัย วิชาระบบ 
สื่อสารเตือนภัย รหัสวิชา 3104-2204  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค
เลย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และรูปแบบในการวิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา ซึ่งเป็นท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปของนักการ
ศึกษาหลาย ๆ ท่านมาประยุกต์ใช้ โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
หลักสูตรรายวิชา ในรูปแบบของแผนผั งความคิด 
(Concept map) โดยท าการวิเคราะห์เน้ือหาในเรื่อง 
ระบบสื่อสารเตือนภัย ทุกรายวิชาในหลักสูตรท่ีมีเน้ือหา
เกี่ยวข้องกัน จึงท าให้ได้หลักสูตรรายวิชาเป็นไปอย่างมี
ระบบ ระเบียบมีข้ันตอน และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ต้ังแต่การวิเคราะห์หัวข้อเรื่องแหล่งการเรียนรู้ ระดับ
ความส าคัญของหัวเรื่อง เน้ือหาท่ีต้องการให้ผู้เรียนรู้ใน
แต่ละหัวข้อวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ท าให้เน้ือหา
รายวิชาในการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับระดับ และ
ความต้องการของผู้ เรียน ซึ่ งท าให้สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ตรงตามเป้าหมาย
ระดับหน่ึง 
            5.1.2  กระบวนการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



 
  

ส าหรับการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดจากการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
หมวด 4 มาตราที่ 22 และได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจากแนวคิดของนักการศึกษาหลาย ๆ 
ท่านมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของเน้ือหา
รายวิชา ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยสรุปจุดเด่น
ได้เป็นข้อ ๆ ดังน้ี 
                     1)  ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด โดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมีความ
หลากหลาย ได้แก่ การท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมสมอง 
ฝึกทักษะการทดลองใบงานเป็นกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นระหว่างเรียน มีการถามตอบระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในการ
เรียนมากข้ึน ท าให้ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย กับการเรียน 
                      2)  ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองได้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่
ละครั้ง ผู้สอนได้ให้ความส าคัญกับผู้เรียนเท่าเทียมกัน มี
การสาธิตของจริงให้ผู้เรียนได้เข้าใจโดยสร้างชุดสาธิตใน
หัวเรื่อง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  มีใบงานการทดลอง 
จ านวน 4 ใบงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นปรากฏการณ์จริง
ท่ีเกิดข้ึน และสามารถให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้โดยการ
น าชุดสาธิตมาทดลองนอกเวลาเรียนได้ตลอดเวลา และ
ผู้สอนได้บอกแหล่งการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้งานแก่
ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรู้
ตลอดเวลา 
            5.1.3  ใบเน้ือหาและสื่อประกอบการเรียนใน
การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนส าหรับ
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการวิเคราะห์
หัวข้อเรื่อง และวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มาก าหนด
เป็นหัวข้อส าคัญ และได้รวบรวมเน้ือหาต่าง ๆ ท่ีตรงกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม มาเป็นใบเน้ือหา ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มข้ึนเมื่อ

น าไปอ่านประกอบก่อนและหลังการเรียน ผู้วิจัยได้เรียบ
เรียงเน้ือหาสาระท่ีส าคัญจาก ต ารา หนังสือ และ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังใส่ภาพและตัวอย่าง
ประกอบเพื่อความเข้าใจ จัดพิมพ์และท ารูปเล่มให้ดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน โดยในบทท่ี 1 มีจ านวนใบเน้ือหา 
12 หน้า บทท่ี 2 มีจ านวนใบเน้ือหา 7 หน้า บทท่ี 3 มี
จ านวนใบเน้ือหา 14 หน้า บทท่ี 4 มีจ านวนใบเน้ือหา 
12 หน้า บทท่ี 5 มีจ านวนใบเน้ือหา 17 หน้า บทท่ี 6 มี
จ านวนใบเน้ือหา 9 หน้า บทท่ี 7 มีจ านวน ใบเน้ือหา 12 
หน้า บทท่ี 8 มีจ านวนใบเน้ือหา 9 หน้า รวมท้ังหมด 92 
หน้า โดยผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า ใบเน้ือหาท่ีได้รับอ่าน
เข้าใจง่ายไม่สับสน โดยขนาดตัวอักษรเหมาะสม มีภาพ
ชัดเจน และมีความน่าสนใจอยู่ในระดับมากส่วนสื่อท่ีใช้
ในการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างสื่อการ
เรียนการสอนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนท่ีสามารถสื่อความรู้ให้ผู้เรียนได้รับ
อย่างเหมาะสมและถูกต้องได้แก่ โปรแกรมน าเสนอด้วย
เพาเวอร์พ้อยต์จ านวน 96 เฟรม ชุดสาธิตจ านวน 1 ชุด 
และแหล่งการเรียนรู้ภายนอก เช่นอินเทอร์เน็ต เพื่อ
เสริมจินตนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความคิด
ในการประยุกต์ใช้งาน จนผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าสื่อ
การเรียนการสอนสามารถส่งเสริมให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่าย
และรวดเร็วอยู่ในระดับมาก 
      5.2  จุดอ่อน 
            จุดอ่อนท่ีควรปรับปรุงแก้ไขในการวิจัยในครั้ง
น้ี คือ ประสิทธิภาพของชุดการสอน ท่ีได้จากคะแนน
การท าแบบฝึกหัด ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 
76.42 และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 73.15 ต่ ากว่าสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ ร้อยละ 80/80 สาเหตุท่ีท าให้คะแนนการท า
แบบฝึกหัด และคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ อาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 



 
  

            5.2.1  สภาพความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนมี
ความเหน่ือยล้าในการเรียนวิชาปฏิบัติมาก่อนจึงท าให้
ผู้เรียนมีความพร้อม และสมาธิในการเรียนลดน้อยลง 
            5.2.2  ผู้เรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมกลุ่ม ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีเกิด
จากการท ากิจกรรมน้ัน ๆ 
            5.2.3  ระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนน้ีเป็นการเรียนการสอนในภาคเรียน
ปกติ มีระยะเวลาในการเรียน 18 สัปดาห์ ซึ่งในเน้ือหาท่ี
ผู้วิจัยใช้ทดลองอยู่ในช่วงสัปดาห์ท่ี 10 ถึง 18 ใช้เวลาใน
การเรียนการสอน 9 สัปดาห์ โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 
240 นาทีในแต่ละบทเรียน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ท่ี
อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องเร่งให้เน้ือหาในบางเรื่อง อาจ
ท าให้ผู้ เรียนตามเน้ือหาไม่ทัน ส่วนการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ท้ิงช่วงเวลานานมาก ท าให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจเน้ือหาในบทแรก ๆ ของการเรียน
น้อยลง 
            5.2.4  การเรียนตามหลักสูตรน้ีเป็นการเรียน
ท่ีมีภาคทฤษฎีน้อยกว่าการปฏิบัติ จึงท าให้ความรู้ความ
เข้าใจมีความลึกซึ้งลดลง การประยุกต์ความรู้ต่าง ๆ จึงมี
น้อย 
            5.2.5  ความช านาญในการใช้ชุดการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนท่ีท าการสอนใน
การวิจัยครั้งน้ี มีเวลาจ ากัดในการศึกษารายละเอียดของ
ชุดการสอน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านการใช้สื่อชุดสาธิต จึงท าให้การสอนไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไว้บ้าง จึงอาจท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจลดน้อยลง และจากผลการวิจัย จะสังเกตได้ว่า 
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดหลังบทเรียนมีค่า   
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้เรียนยังจ า
และเข้าใจเน้ือหาได้ดีอยู่ เน่ืองจากได้ผ่านการเรียนการ
สอนมาใหม่ ๆ ส่วนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนน้ัน ท าหลังจากจบบทเรียนในทุกหัวข้อ
รายวิชาแล้ว ซึ่งในเน้ือหาราย วิชา มีความหลากหลาย 
แต่ละบทเรียนก็มีรายละเอียดของเน้ือหามาก และ
ระยะเวลาจากบทเรียนแรกถึงบทเรียนสุดท้ายได้ท้ิงช่วง
เวลานานมาก ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเน้ือหาในบท
แรก ๆ ของการเรียนน้อยลงเมื่อพิจารณาผลคะแนน
เฉลี่ยของแบบฝึกหัดหลังบทเรียนของท้ัง 8 บทเรียน จะ
เห็นได้ว่าคะแนนในบทเรียนท่ี 8 มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
(ร้อยละ 83.33) อาจมีผลมาจากผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียน และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
จึงท าให้มีผลคะแนนเฉลี่ยมาก กว่าบทเรียนอื่น ส่วน
คะแนนเฉลี่ยท่ีมีค่าต่ าสุดได้แก่แบบฝึกหัดบทเรียนท่ี 2 
(ร้อยละ 68.35) ในเน้ือหากล่าวถึงเรื่อง ข้อก าหนดท่ัวไป 
ซึ่งเน้ือหามีจ านวนมาก ประกอบด้วยในช่วงวัน เวลา 
ดังกล่าวการเรียนการสอนเริ่มช้ากว่าปกติ เน่ืองจาก
ผู้เรียนเข้าเรียนสายเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้สอนต้องเร่ง
ให้เน้ือหา อาจท าให้ผู้เรียนตามเน้ือหาไม่ทัน จึงท าให้มี
ผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าบทเรียนอื่น ๆ  
       แม้ว่าชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนจะมีประสิทธิภาพต่ า
กว่าท่ีต้ังไว้ในสมมติฐานการวิจัย  ร้อยละ 80/80 แต่จาก
การทดสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนก่อน
และหลังการเรียน พบว่า หลังจากท่ีเรียนจบในเรื่องน้ี
แล้วผู้เรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนว่าตนเองได้รับความรู้
จากการใช้ชุดการสอนน้ีเพิ่มข้ึน  และสามารถน าความรู้
ท่ีได้รับไปใช้กับรายวิชาอื่น ๆ  ได้ในระดับมาก 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
     6.1  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งน้ี 
            เน่ืองจากการสอนในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 240 
นาทีต่อบทเรียน แต่เน้ือหาของบทเรียนท่ี 3 และ 7 ซึ่ง
เป็นเ รื่ อ ง ท่ี เกี่ ย วกับ ข้อก าหนดท่ัวไปซึ่ งมี เ น้ือหา
ค่อนข้างมาก จึงท าให้ผู้สอนต้องใช้เวลามากในการสอน 



 
  

และเพื่อให้ครบตามกระบวนการเรียนการสอน ท าให้
อาจารย์ผู้สอนต้องเร่งให้เน้ือหา จึงท าให้ผู้เรียนตาม
เน้ือหาไม่ทัน จึงท าให้ผลของการท าแบบทดสอบวัด
ความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ยต่ า ดังน้ันจึงควรมีการสร้าง
สื่อเสริมในบทเรียนดังกล่าวให้กับผู้เรียนใช้ประกอบการ
เรียนการสอนในหัวข้อเน้ือหาท่ีมีมาก เช่น CAI บทเรียน
ออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการเรียนการสอน และ
ผู้เรียนสามารถน าสื่อท่ีสร้างข้ึนไปเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ 
     6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
            6.2.1  เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการน า
ชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างใน
วิทยาลัยเทคนิคเลยเท่าน้ัน ดังน้ันจึงควรมีการน าชุดการ
สอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองกับสถาบันอื่น ๆ ท่ีใช้หลักสูตร
เดียวกันเพื่อหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอนใน
ภาพรวมให้ชัดเจนข้ึน 
            6.2.2  ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการสอนแบบปกติกับการ
สอนแบบบูรณาการเน้ือหา บูรณาการสื่อ และบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
            6.2.3  ควรท าการหาประสิทธิภาพของวิธีการ
สอนแบบปกติเปรียบเทียบกับวิธีการสอนโดยใช้ชุดการ
สอน ในเร่ือง ระบบสื่อสารเตือนภัย 
            6.2.4  ควรมีสื่อการเรียนท่ีสามารถจ าลองการ
ท างานเช่ือมโยงกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ 
ระบบลิฟท์ และระบบดับเพลิง 
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บทคัดยอ่ 
       ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจอุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเน้ือขา  เพื่อให้ได้เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ 
(ดี ) หรือไม่ น้อยกว่า  3.50 จากเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 5 ระดับ  การศึกษาประสิทธิภาพและความพึง
พอใจอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขาในครั้งน้ีเพื่อคิดค้น 
และออกแบบสร้างอุปกรณ์เพื่อช่วยบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยท่ีมี
อาการอักเสบบริเวณกล้ามเน้ือขา อุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเน้ือขา ผลิตจากสแตนเลส (stainless steel) มี
ขนาดความกว้าง 54 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร สูง 
130 เซนติเมตร สามารถถอดแยกโครงกับฐานเครื่อง
ออกจากกันได้ มีหลักการท างานคือพื้นจะถูกยกปรับ
ระดับด้วยแม่แรงซึ่งเกิดจากการหมุนของมอเตอร์กระจก
รถยนต์ ระดับองศาของพื้นสามารถปรับระดับได้ 4 
ระดับ คือ 25 , 30 , 35 และ 40 อุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเน้ือขา สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีอาการอักเสบ
กล้ามเน้ือขา โดยใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยท ากายภาพบ าบัด
ฟื้นฟู หรือใช้เป็นอุปกรณ์ยืดคลายเส้นกล้ามเน้ือขาก่อน
และหลังการออกก าลังกาย ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลด
อาการอักเสบ และลดความเมื่อยล้าบริเวณกล้ามเน้ือขา
ลงได้  
 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คลายเส้นกล้ามเน้ือขา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.592 และการประเมินหา

ความพึงพอใจ ต่ออุปกรณ์คลายเส้นกล้ ามเ น้ือขา          
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.668 และเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้ว         
มีคะแนนเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ด้าน เท่ากับ 4.31 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.630 จากเกณฑ์การ
ประเมิน 5 ระดับ มีระดับคุณภาพ มาก 
ค าส าคญั : อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขา,ประสิทธิภาพ 
  
Abstract 
        The research was aimed to study the 
Satisfaction and Performance Efficiency of 
Automatic Standing Frame for Stretching and 
Rehabilitating Calves Muscles with the high 
level or at least higher that 3.5 of the scoring 
rubric 5 level.  The research was to invent and 
design the equipment for Stretching and 
Rehabilitating Calves Muscles. It made of 
stainless steel with 54 cm widths, 43 cm length 
and 130 cm height and the slant board is 
portable. The equipment operation is to use 
the motor of car wing mirror raising up the jack 
under the slant board with 4 levels; 25, 30, 35 
and 40 degrees slope. The equipment able to 
release the calves muscle pain by helping for 
stretching and rehabilitating calves muscle 



 
  

before and after the workout. This equipment 
will protect and decrease the pains.  
       The results were as follows : The 
performance efficiency of the Automatic 
Standing Frame for Stretching and Rehabilitating 
Calves Muscles was 4.32, S.D. = 0.5592. The 
satisfaction of the Automatic Standing Frame for 
Stretching and Rehabilitating Calves Muscles 
was 4.30, S.D.=0.668. The statistical analysis 
both the performance efficiency and the 
satisfaction was 4.31, S.D.= 0.630 which was the 
high level.  
Keywords : Automatic Standing Frame for  
                 Stretching and Rehabilitating  
                 Calves Muscles, Efficiency. 
 
1.  บทน า 
     ปัจจุบันผู้สูงอายุจ านวนมากประสบกับปัญหาโรค
ต่าง ๆ โดยโรคท่ีผู้สูงอายุพบบ่อย เช่น โรคความดัน
โลหิต เบาหวาน ไขข้ออักเสบ และโรคท่ีเกี่ยวกับเส้นเอน
ชนิดต่างๆ การลดปัญหาจากอาการเจ็บปวดจากเส้นเอน
จึงควรมีวิธีการคลายเส้นเอนท่ีถูกต้องไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ป่วย อาการเส้นยึด เส้นตึง เป็นอีกหน่ึงปัญหาสุขภาพท่ี
พบเจอกันบ่อยๆ โดยเฉพาะคนท่ีเริ่มมีอายุมากๆท่ีไม่
ค่อยได้ออกก าลังกาย เพราะมันคือต้นเหตุท่ีท าให้
กล้ามเน้ือและเส้นเอ็นขาดความยืดหยุ่นหรืออาจไม่
ท างาน จนนานๆเข้าก็กลายเป็นอาการเส้นตึง เส้นยึด 
เกิดอาการปวดได้ในท่ีสุด ส าหรับวิธีการรักษาเส้นยึด 
เส้นตึงก็มีมากมายหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการนวด
คลายเส้น การรับประทานยาหรือสมุนไพร รวมถึงการ
ท ากายภาพบ าบัด หรือหากมีอาการรุนแรงจนปวดร้าว
เป็นเวลานานๆ แล้วรักษาด้วยวิธีอื่นไม่หาย เมื่อไปพบ
แพทย์อาจต้องมีการผ่าตัด อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือ

ขาถูกสร้างข้ึนเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพและความพึง
พอใจ โดยผลิตจากสแตนเลส (stainless) และไม้เน้ือ
แข็ง มีขนาดความกว้าง 54 เซนติ เมตร ยาว 43 
เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร สามารถถอดแยก
ประกอบได้ มีหลักการท างานคือพื้นจะถูกยกปรับระดับ
ด้วยแม่แรง การเคลื่อนท่ีของแม่แรงเกิดจากการหมุน
ของมอเตอร์กระจกรถยนต์ ระดับองศาของพื้นสามารถ
ปรับระดับ 25 , 30 , 35 และ 40 อุปกรณ์คลาย
เส้นกล้ามเน้ือขาสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ท่ีต้องยืน
ท างานท้ังวันได้ช่วยผ่อนคลายเส้นกล้ามเน้ือขาเพื่อลด
ความเมื่อยล้าลงได้   
       ดังน้ันผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเน้ือขา เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 
หรือช่วยรักษาอาการเจ็บปวดจากเส้นเอนกล้ามเน้ือขา 
 
2.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
       ในการว ิจ ัยและประดิษฐ ์อุปกรณ์คลายเส ้น
กล้ามเน้ือขาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงาน ดังน้ี 
     2.1  เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)  
เหล็กกล้าไร้สนิม (stainless steel) เป็นโลหะผสม 
(alloy) ที่นิยมใช้เพื่อเป็นวัสดุสร้างเครืองจักรและ
อ ุป ก รณ ์แป ร ร ูป อา ห า ร  ( food processing 
equipment)เน่ืองจากมีความแข็งแรง ทนทาน และ
ทนต่อการกัดกร่อน พื้นผิวที่สัมผัสกับอาหาร ( food 
contact surface) มีความปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ ท าความสะอาดง่าย เป็นกลาง  และไม่
ท าปฏิกิริยากับอาหาร 
          2.1.1  ส่วนประกอบของเหล็กกล้าไร้สนิม 
เหล ็กกล ้า ไ ร ้สน ิมม ีส ่วนผสมหล ักค ือ  โคร เม ีย ม 
(Chromium) ซึ ่งช่วยป้องกันการกัดกร่อน และ
นิกเกิล (Ni) มีผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง 



 
  

โครเม ียมป้องกันการกัดกร ่อนจากปฏิกิร ิยาการ
รวมตัวกับออกซิเจน (oxidation) เป็นโครเมียม
ออกไซด์ (chromium oxide film : CrO2 หรือ
เรียกว่า passive film) ซึ่งเป็นฟิล์มบางมากติดแน่น
ที่ผิวของเหล็กกล้า ถ้าฟิล์มนี้ถูกท าลายจากแรงกล 
สารเคมี หรือออกซิเจน จะถูกสร้างทดแทนขึ้น ใหม่
ด ้ว ยต ัว เ อ ง  เ ห ล ็ก ก ล ้า ไ ร ้ส น ิม ต ้อ ง ม ีโ ค ร เ ม ีย ม 
(chromium) ผสมอยู่อย่างน้อย 10.5 เปอร์เซ็นต์ 
และอาจมีส ่วนผสมอื่น  ๆ เพื ่อเพิ ่มสมบัติการต้าน 
ทานการกัดกร่อน เช่น โมลิบดินัม (molybdenum) 
และไนโตรเจน (nitrogen) ซึ่งช่วยขจัดการเกิดการ
ก ัด ก ร ่อ น ป ร ะ เ ภ ท ร ูเ ข ็ม แ ล ะ ม ุม อ ับ  ท อ ง แ ด ง 
(copper) จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติการต้านทานการกัด
กร่อนในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ส่วนประกอบ
ของเหล็กกล้าไร้สนิม มักบอกเป็นสัดส่วน เช่น สเตน
เลส 18/8 เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีโครเมียม 18 
เปอร์เซ็นต์และนิกเกิล 8 เปอร์เซ็นต์ 
          2.1.2  ชนิดของเหล็กกล้าไร้สนิม 
                   เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก 
(Austenitic)เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่The American 
Iron and Steel Institute (ASAI) จัดอยู่ในซีรี่ส์ 
300 (series 300) เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมที่น าใช้งาน
อย่างกว้างขวางในเครื ่องจักรและอุปกรณ์แปรรูป
อาหาร เกรดที่นิยมใช้มากที่สุด คือ 304 และ 316 
มีส ่วนผสมของโครเมียม ( Cr ) อย่า งน้อย 16 
เปอร์เซนต์ และมีนิกเกิล ( Ni ) ซึ่งช่วยปรับปรุง
สมบัติในการขึ้นรูป ความแข็งแรง บางเกรดจะมี โม
ลิบดินัม ( Mo ) ผสมอยู่ด้วยเพื่อเพิ่มความทนทาน
ต่อการกัดกร่อน 
     2.2  มอเตอร์ 
            มอเตอร์ไฟฟ้า เป ็นอ ุปกรณ์ที ่นิยมใช้ก ัน
อย่า งแพร่หลายในโรง งานต ่า ง เป ็นอ ุปกรณ์ที ่ใ ช้
ควบคุมเครื ่องจักรกลต่าง  ๆ ในงานอุตสาหกรรม

มอเตอร์มีหลายแบบหลายชนิดที่ใช้ให้เหมาะสมกับ
งานดังนั้นเราจึงต้องทราบถึงความหมายและชนิด
ของมอเตอร์ไฟฟ้าตลอดคุณสมบัติการใช้งานของ
มอเตอร์แต่ละชนิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใช้งานของมอเตอร์น้ันๆ 
  มอ เ ตอร ์ไ ฟ ฟ ้าก ร ะ แสส ล ับ ส ปล ิท เฟ ส
มอเตอร์ (Split-Phase Motor) มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าสล ับชนิด เฟสเดียวแบบสปลิท เฟส
มอเตอร์มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า 1/3 
แรงม้า 1/2 แรงม้าจะมีขนาดไม่เกิน 1 แรงม้าบางที
นิยมเรียกสปลิทเฟสมอเตอร์นี้ว่าอินดักชั่นมอเตอร์ 
(Induction Motor) มอเตอร์ชนิดนี้นิยมใช้งานมาก
ในตู้เย็นเครื่องสูบน ้าขนาดเล็ก เครื่องซักผ้า เป็นต้น 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
สปิลเฟสมอเตอร์  
     2.3  แบตเตอรี่ (Battery)             
            แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน 
พลังงานเคมีที ่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้า ได้มีการ
ค้นพบว่า มีการใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่สมัย บาบิโลเนียน 
เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสตศักราช แต่แบตเตอรี่
ที ่ม ีใ ช ้ใ นป ัจ จ ุบ ัน  เ ป ็นก า รค ้นคว ้า ทดล อ งขอ ง
นักว ิทยาศาสตร์เ มื ่อ  200 ปีที ่แล ้ว  ซึ ่ง แบ ่งตาม
ลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังน้ี 
           2.3.1  แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เป็นแบตเตอรี่ท่ี
เมื่อผ่านการใช้แล้วไม่สามารถน ากลับมาชาร์จประจุ
เพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือท่ีมักเรียกกันว่า “ถ่าน” มี
อยู่หลายชนิด เช่น ถ่านอัลคาไลน์ ถ่านลิเทียม เป็น
ต้น แบตเตอรี่แบบน้ีมีหลายขนาด ใช้ในวิทยุ นาฬิกา 
เก็บพลังงานได้สูง อายุการใช้งานสูง แต่เมื ่อถูกใช้
หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษ 
           2.3.2  แบตเตอรี่ทุติยภูมิ เป็นแบตเตอรี่ ท่ี
เมื ่อผ่านการใช้แล้วสามารถน ากลับมาชาร์จประจุ



 
  

เ พื ่อ ก ล ับม า ใ ช ้ใ หม ่ไ ด ้ เ ช ่น  แ บต เ ตอ รี ่ร ถ ยน ต์ 
แบตเตอรี่มือถือ และถ่านรุ่นใหม่ ๆ เป็นต้น 
           2.3.3  แบตเตอรี ่เชิงกล เป็นแบตเตอรี ่ท่ี
เมื่อผ่านการใช้แล้วน ากลับมาชาร์จประจุใหม่ได้ โดย
การเปลี่ยนขั้วอิเล็กโทรดขั้วลบของแบตเตอรี ่ที ่ใ ช้
งานแล้ว ซึ่งท าให้มีการชาร์จประจุอย่างรวดเร็ว เช่น 
แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียม-อากาศ 
           2.3.4  แบตเตอรี่ผสม เป็นแบตเตอรี ่ที ่มี
เซลล์ของเชื้อเพลิงผสมอยู ่ โดยขั้วอิเล็กโทรดข้าง
หนึ่งเป็นก๊าซและอีกข้างหนึ่งเป็นขั้วของตัวมันเอง 
เช่น แบตเตอรี่ชนิดซิงค์-โบรมีน 
      2.4  เครื่องช่ังน้ าหนัก 
            คุณสมบัติเบื้องต้นของเครื่องชั่งดิจิตอลท่ี
เราควรทราบ 
    2.4.1  พิกัดสูงสุดของเครื่องชั่งที่สามารถ
ชั่งได้ (Maximum Capacity) เช่น พิกัด 210 g       
x 0 . 0 0 0 1 g  ชั ่ง ไ ด ้ส ูง ส ุด  2 10 g อ ่า น ล ะ เ อ ีย ด 
0.0001 g  
   2.4.2  ค่าความละเอียด (Readability) 
หมายถึง ค่าความละเอียดท่ีเครื่องชั่งสามารถอ่านได้
สูงสุด เช่น    
            เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง 0.0001 g   
อ่านละเอียด 100 g  
            เครื ่องชั่งทศนิยม 3 ต าแหน่ง 0.001 g   
อ่านละเอียด 1 mg  
            เครื ่อ งชั ่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง  0 .01 g   
อ่านละเอียด 10 mg  
            เครื ่อ ง ชั ่งทศน ิยม  1  ต าแหน่ง  0 . 1  g   
อ่านละเอียด 100 mg  
       ค่า Readability มีความส าคัญมาก ดังนั้น 
ผู้ใช้งานควรทราบรายละเอียดของสิ่งของที่ต้องการ
ชั่งว่า อ่านละเอียดกี่ต าแหน่ง จึงจะ เหมาะสมที่สุด 

ซึ่งก็จะท าให้เกิดความผิดพลาดน้อยสุดในการชั่งแต่
ละครั้งด้วย 
   2.4.3  Linearity หมายถึง ค่าความผิด 
พลาด ± ของเครื่องชั่ง ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อม
ปกติ (ห้อง -แล็ป) ทดสอบโดยการวางตุ้มน้ าหนัก
เพิ ่ม ขึ ้น เรื ่อย  ๆ จนถึงพ ิก ัดส ูงส ุด  ของ เครื ่อง ชั ่ง 
เครื่องชั่งที่คุณภาพดีก็จะได้ค่า  Linearity แม่นย า
ตามที่ระบุไว้ใน SPECT เช่น เครื ่องชั่งพิกัดสูงสุด 
3100 g  มีค่า Linearity ± 0.02 g  ดังนั้นเมื่อเรา
เอาตุ้มน้ าหนักมาตรฐานวางบนเครื่องชั่งเพื่อทดสอบ
ความผิดพลาดของเครื่องชั่งตั้งแต่ 0  g - 3100 g  
น้ าหนักของเครื ่องชั่ง ที ่อ่านได้จะมีค่า  ± ไม่เกิน   
0.02 g  ตลอดช่วงของการชั่ง จึงจะถือว่าเครื่องชั่ง
อยู่ในมาตรฐานปกติ 
   2.4.4  Pan Size หมายถึง  ขนาดจานชั่ง
ของเครื่องช่ัง 
   2.4.5  Response Time หมายถึง ค่า
ความเร็วของเครื่องชั่งที่สามารถอ่านค่าน้ าหนักได้
เร็วท่ีสุดภายในกี่วินาที 
   2.4.6  Display จอแสดงผลของเครื่องชั่ง
น้ าหนักทั ่วไป จะมีล ักษณะเป็น หลอดเปล่งแสง 
(Fluorescent) หรือ เรืองแสงสีด า (LCD) ถ้าเป็น
เครื ่อ ง ชั ่ง ร าคาส ูง  ส ่วนมากจะ เป ็นชน ิด หลอด
เปล่งแสง 
   2.4.7  Auto Cal เครื่องชั่งสามารถปรับ
น้ าหนักเองได้โดยอัตโนมัติหรือเปล่า ถ้าเป็นเครื่อง
ชั่งที่ราคาสูง จะติดตั้งมาด้วยกับเครื่องชั่ง เพื่อความ
สะดวกของผู้ใช้งาน 
          ข้อเสีย คือ น้ าหนักท่ีวัดได้ไม่สามารถอ้างอิง
ใช้กับ ISO ได้เนื่องจากการที่เราใช้งานบ่อย ๆ ตุ้ม
น้ าหนัก ที ่ต ิด ตั ้งอยู ่ในเครื ่องอาจส ึก  จ ึงส ่งผลต ่อ
น้ าหนักได้ 
 



 
  

3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
       การด าเนินการวิจัยประดิษฐ์อุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเนื้อขา เพื ่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน 
ผู้วิจัยได้มีการวางแผนการด าเนินงานไว้เป็นขั้นตอน
ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
       3.1  ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
       3.2  ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์คลาย
เส้นกล้ามเน้ือขา 
       3.3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
       3.4  สร้างและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์
คลายเส้นกล้ามเน้ือขา 
       3.5  จัดท าคู่มือการใช้งานอุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเน้ือขา 
       3.6  ประเมินหาประสิทธิภาพและความพึง
พอใจอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขา 
       3.7  สรุปผลการด าเนินการ 
        ในการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์คลาย
เ ส ้นก ล ้า ม เ นื ้อ ข า  ท า ง คณ ะ ผู ้ว ิจ ัย ไ ด ้ว า ง แ ผ น
ด า เนินการสร้า ง เพื ่อ ให ้การด า เนินการประดิษฐ์
เป็นไปตามขั ้นตอนที่วางไว้และประสบผลส า เร ็จ    
จึงได้ก าหนดข้ันตอนต่าง ๆ ไปจนเสร็จโครงการ 
 
4.  ผลการวิจัย 
     จากการด า เน ินการออกแบบและประด ิษฐ์
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขา คณะผู้วิจัยได้ท าการ
ประเมินหาประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของ
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขา โดยใช้ผู้ประเมินจาก
นักศึกษาแผนวิชาช่างไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคเลย 
จ านวน 20 คน  ดังน้ี 
     4.1  ผลการประเมินท้ัง 2 ด้าน 
  4.1.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขา 

  4.1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขา 
     4.2  สรุปผลการทดสอบ 
           4.2.1  ผลการประเมินท้ัง 2 ด้าน 
           4.2.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขา 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คลายเส้น 
              กล้ามเนื้อขา 

 
       จากตารางท่ี 1  พบว่า ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
คลายเส้นกล้ามเน้ือขาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังน้ี 
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขามีความปลอดภัยในการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.00 รองลงมาคือ มีความเหมาะสมของวัสดุท่ีใช้
ประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.354 และอุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเ น้ือขาสามารถบรรเทาความเมื่อยล้าลงได้         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  4.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.463 เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้วระดับ

รายการ 
ระดับความ

คดิเห็น 
ความ 
พึง

พอใจ x


 S.D. 

1. ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 4.13 .835 มาก 
2. ความเหมาะสมของราคาต้นทุนต่อการผลิต 4.38 .744 มาก 
3. ความเหมาะสมของระดับองศาที่ใช้เลือก 4.50 .535 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่ใช้ยืน 4.13 .641 มาก 
5. ความแข็งแรง คงทนเก่ียวกับโครงสร้าง 4.00 .756 มาก 
6. ระยะเวลาขณะใช้งาน 3.25 .707 ปานกลาง 
7. ความปลอดภัยในการใช้งาน 5.00 .000 มากที่สุด 
8. ความเหมาะสมของวัสดทุี่ใช้ประดิษฐ ์ 4.88 .354 มากทีสุด 
9. ความสวยงามในการออกแบบ 4.25 .886 มาก 
10. อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขาสามารถ
บรรเทาความเม่ือยล้าลงได ้ 4.75 .463 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.32 .592 มาก 



 
  

คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 4.32 จากเกณฑ์การประเมิน 5 
ระดับ มีระดับคุณภาพ มาก 
 4.1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขา 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
              ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์คลายเส้น 
              กล้ามเน้ือขา  
 

รายการ ระดับความคิดเห็น ความ 
พึงพอใจ x


 .D.S  

1.มีขนาดและรูปร่างเหมาะสม 4.10 .738 มาก 
2.ความสะดวกการใช้งาน 4.20 .919 มาก 
3.มีความคงทนแขง็แรง 4.50 .527 มากที่สุด 
4.ความปลอดภัยขณะใช้งาน 4.40 .516 มาก 
5.ราคาเหมาะสม 4.00 .816 มาก 
6.ประสิทธิภาพในการท างาน 4.10 .738 มาก 
7.บรรเทาความเมื่อยล้าลงได้ 4.80 .422 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.30 .668 มาก 

 
       จากตารางท่ี 2  พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อ
อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก 
ดังน้ี บรรเทาความเมื่อยล้าลงได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.422 ความคงทน
แข็งแรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.527 และความปลอดภัยขณะใช้งาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.516  เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้วมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.30 จากเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 
มีระดับคุณภาพ มาก 
 
 
 
 

       4.2  สรุปผลการทดสอบ 
 

ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมิน 
 

ด้านที่ท าการประเมิน 
เฉลี่ย 
 ( x
 ) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
( .D.S ) 

ด้านประสิทธิภาพ 
ด้านความพึงพอใจ 

4.32 
4.30 

.592 

.668 

เฉลี่ยรวม 4.31 .630 

 
       จากตารางที ่ 3 พบว่า  การประเม ินหา
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขา     
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.592 และการประเมินหาความพึงพอใจต่อ
อุปกรณ์คลายเส ้นกล้ามเนื้อขา มีค่า เฉลี ่ยเท่าก ับ 
4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.668 และ
เมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้ว มีระดับคะแนนเฉลี่ย
รวมทั้ง 2 ด้านเท่ากับ 4.31 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 0.630 
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
       จากการด าเนินการหาประสิทธิภาพและประเมิน
ความพึงพอใจของอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเ น้ือขา 
คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ผลจากด้านต่าง ๆ โดยได้
อภิปรายผลดังน้ี 
      5.1  ด้านประสิทธิภาพ 
  ประสิทธิภาพของอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือ
ขาในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ส่วนในรายละเอียด
พบว่า อุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขามีความปลอดภัยใน
การใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 รองลงมาคือ มีความ
เหมาะสมของวัสดุท่ีใช้ประดิษฐ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.88 และอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือขาสามารถ
บรรเทาความเมื่อยล้าลงได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  



 
  

      5.2  ด้านความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจต่ออุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเน้ือ
ขาโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ดังน้ี บรรเทาความเมื่อยล้า
ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 มีความคงทน
แข็งแรงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 มีความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40    
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
     จากการวิจัยเพื่อออกแบบสร้างอุปกรณ์คลายเส้น
กล้ามเน้ือขา จะเห็นได้ว่าทางผู้ เช่ียวชาญท่ีท าการ
ประเมิน มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังน้ี 
     6.1  ควรออกแบบให้พื้นสามารถปรับระดับองศาได้
เพิ่มมากข้ึน 
     6.2  ควรออกแบบให้ใช้งานได้อัตโนมัติ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
      การจัดท างานวิจัยฉบับน้ีส า เร็จได้ด้วยความ
อนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก ครูสุวัฒน์  พรอินทร์ และครู
ขวัญชัย  เนตรแสงศรี ท่ีได้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้
ค าปรึกษาแนะน าการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ทุกข้ันตอน ตลอดเวลา
การด าเนินการจัดท า มีความซาบซึ้งและเป็นพระคุณ
อย่างยิ่ ง  จึ งขอขอบพระคุณอย่ างสูง  ณ โอกาส น้ี 
ขอขอบพระ คุณ ครู ในแผนกวิชา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคเลย ท่ีได้กรุณาให้ความรู้และค าแนะน า
ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร วิ จั ย ด้ ว ย ดี เ ส ม อ ม า 
ขอขอบพระ คุณผู้ เ ช่ี ยวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณา ให้
ข้อเสนอแนะงานวิจัยในครั้ง น้ี คุณงามความดี และ     
ประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คณะผู้วิจัย
ขอมอบแก่บิดา มารดาท่ีเคารพบูชายิ่ง ท่ีให้การศึกษา
เล่าเรียนเป็นคนดีของสังคม ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ

ทุกท่าน คณะผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่ง
จากทุกท่าน 
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ความกระตือรือร้นในการท างานที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
ของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดหนองบัวล าภู 

THE ENTHUSIASM IN WORKING EFFECTING THE SUCCESS IN THE WORK  
OF ACCOUNTANT OF THE COMPANY IN NONGBUALAMPHU 

 
อนุชิต อนุศรี 1  จินตนา เข่งหุง่2  พุทธรตัน์ ถาบญุเรือง3  เทพธิดา สัมนา4  และพเยา สุระเสียง5 

 
*12345แผนกวิชาการบัญช ี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภ ู สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดยอ่ 
       ง า นวิ จั ย น้ี มี จุ ด ป ร ะ ส ง ค์  เพื่ อ ศึ กษาความ
กระตือรือร้น และความส าเร็จในการท างานของนักบัญชี
บริษัทในจังหวัดหนองบัวล าภู  และเพื่อเปรียบเทียบ
ความกระตือรือร้นในการท างานของนักบัญชีบริษัทใน
จังหวัดหนองบัวล าภู กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวม ข้อมู ล   คือ  นักบัญ ชีบริษั ท  ในจั งหวั ด
หนองบัวล าภู จ านวน 143 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการใช้ตารางของ  Krejcie and Morgan จาก
ประชากรท้ังหมด จ านวน 226 คน  ใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่า t-test และ F-test  
  ผลการวิจัย พบว่า นักบัญชีบริษัท มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความกระตือรือร้นในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X  = 4.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้านการเอาใจใส่และต้ังใจ
ท างาน ( X  = 4.50) รองลงมา คือ ด้านการท างานทันที
ท่ีได้รับมอบหมาย ( X  = 4.50)  และด้านการศึกษาหา
ความรู้ ( X  = 4.43)  ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีบริษัทโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.35) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ด้าน
การมาตรฐานและความเช่ือถือได้ ( X = 4.42) รองลงมา 

คือ ด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง ( X = 4.40) และ
ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ ( X = 4.32) และเมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความกระตือ รือร้นใน
การท างานนักบัญชีบริษัท ท่ีมีเพศ ระดับการ ศึกษา 
สถานภาพ รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี ต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน แตกต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีบริษัทท่ีมีอายุ 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความส าเร็จใน
การท างาน ด้านการบรรลุเป้าหมาย ด้านมาตรฐานและ
ความเช่ือถือได้ ด้านความทันเวลาของผลลัพธ์ และด้าน
ความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องแตกต่างกัน คือ นักบัญชี
บริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู ท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี   
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จมากกว่านักบัญชีท่ีมี
อายุต้ังแต่ 35 - 45 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
ค าส าคัญ : ความกระตือรือร้น, ความส าเร็จ, นักบัญชี   
               บริษัท   
  
Abstract 
        This research aims to study enthusiasm and 
the success of the accounting firm in Nong Bua 
Lamphu and to compare the enthusiasm of the 
work of the company accountants. The sample 



 
  

group using in this research in order to collect 
data was the company accountant. The sample 
was derived from the use of Krejcie and Morgan 
tables from a total of 226 people using random 
sampling. The instruments used were statistic 
questionnaires used for data analysis, mean, 
standard deviation, t-test and F-test. 
       The results showed that the company 
accountant. There was a high level of opinion 
about work enthusiasm in work ( X = 4.43). The 
highest mean was the attentiveness and work 
intent ( X = 4.50). Immediately assigned tasks ( X

= 4.50) and education ( X = 4.43) for feedback 
on the success of the work. Overall, the 
average score of the company accountants was 
at the high level ( X = 4.35). The highest score 
was the standard and reliability ( X = 4.42). 
(4.40) and the time of result = 4.32. When 
comparing the opinions about the enthusiasm 
of the accountant, divided by sex, education 
level, average net monthly income received, 
experience in accounting work, current job 
positions differed by the total and individual 
aspects. Comparing the opinions about the 
success of the work of accountants of different 
ages, there are opinions about the success in 
work; achieving goals standard and reliability 
timely results. And the satisfaction from the 
different stakeholders was the company 
accountant in Nong Bua Lamphu Province who 
were younger than 25 year old and were 
significantly more than the accountants aged 
35-45 years at 0.05.  

Keywords : Enthusiasm, Success, Accounting  
                 firm. 
 
1.  บทน า 
       สภาวะของ เศรษฐกิ จ ไทย ในปั จ จุ บั น  กา ร
ด าเนินงานธุรกิจได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้เกิดการ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจ ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การเงิน เทคโนโลยีและการเมือง เพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจผู้ประกอบกิจการจึงต่ืนตัวต่อการ
แข่งขันท้ังในด้านจ านวนคู่แข่ง และความซับซ้อนในการ
ด าเนินงาน จึงได้วางแผนการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีไว้
ล่วงหน้าในแต่ละปีธุรกิจควรมีการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นใน
ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดกิจการบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และส่งเสริมให้การท าธุรกรรม
และการบริหารเงินของผู้ประกอบกิจการเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ นอกจากน้ีความ
กระตือรือร้นในการท างานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานของนักบัญชีบริษัทท่ีดียังช่วยให้รู้ขอบเขตและ
หน้าท่ีของตนเองล่วงหน้า ช่วยลดปัญหาการท างานท่ี
ซ้ าซ้อน ท าให้มีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน ส่งผลให้
บริษัทได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านธุรกิจและน า
อ ง ค์ ก ร ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ว า ง ไ ว้  นั ก บั ญ ชี 
(Accountants) เป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีส าคัญของ
องค์กร นักบัญชีเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีจัดท าข้อมูลทางการ
บัญชีของธุรกิจ ข้อมูลทางการบัญชีจะแสดงให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานของฐานะทางการเงินขององค์กร และ
การแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร ซึ่งผู้บริหารจะน าข้อมูลทางการทางการบัญชีมา
วางแผน ตัดสินใจ ควบคุม และก ากับการบริหารจัดการ
องค์กร เพื่ อ ใ ช้ เป็นหลักการในการวางแผนการ
บริหารงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ และสร้าง
ภาวะกระตุ้นหรือตอบสนองความต้องการและความ
พอใจในการท างานให้เกิดข้ึนในองค์กร โดยมอบหมาย



 
  

หน้าท่ีให้กับนักบัญชีในด้านต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้นักบัญชี
สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความเช่ือมั่น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด [1] 
      จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาความ
กระตือรือร้นในการท างานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
การในท างานนักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความกระตือรือร้นใน
การท างานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของนัก
บัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่ งท าการเก็บ
ร วบ ร วม ข้ อมู ล จ า ก นัก บัญ ชี บ ริ ษั ท  ใ นจั ง ห วั ด
หนองบัวล าภู ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าบัญชีกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ในจังหวัดหนองบัวล าภู ผลลัพธ์ท่ีได้จาก
การวิจัย สามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างความ
กระตือรือร้นในการท างานท่ีท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการท างาน อันจะน ามาซึ่งการสร้างศักยภาพของ      
นักบัญชีบริษัทในจังหวัดหนองบัวล าภูมืออาชีพต่อไป 
      1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1.2.1  เพื่อศึกษาความกระตือรือร้นในการ
ท างานของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
           1.2.2  เพื่อศึกษาความส าเร็จในการท างานของ
นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
           1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบความกระตือรือร้นใน
การท างานของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับในปัจจุบันประสบการณ์ 
ในการท างาน และต าแหน่งงานในปัจจุบัน 
 
2.  วิธีด าเนินการ 
     2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           2 . 1 . 1   ป ระชา กร ที ่ใ ช ้ในก ารว ิจ ัย  ค ือ    
นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 226  
คน [2] 

            2.1.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่    
นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 143 
คน โดยการใช้ตารางของ Krejcie and Morgan 
[3] และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ อย่างง่าย  
     2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
          เ ค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร ว ิจ ัย ค รั ้ง นี ้ ค ือ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ที ่โ ด ย แ บ ่ง อ อ ก เ ป ็น  3  ต อ น 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1  ข้อมูลทั ่วไปของนักบัญชี
บ ร ิษ ัท  ใ น จ ัง ห ว ัด ห น อ ง บ ัว ล า ภ ู ล ัก ษ ณ ะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 7 
ข ้อ  ปร ะ กอบด ้วย  เพ ศ  อา ย ุ ร ะ ด ับก า รศ ึกษ า 
สถานภาพรายได้สุทธิเฉลี ่ยต่อเดือน ประสบการณ์
ท างานด้านบัญชี และต าแหน่งงานในปัจจุบัน ตอนท่ี 
2 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับความกระตือรือร้นในการ
ท างานของนักบัญชีบริษัทในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า โดยครอบคลุมการความกระตือ รือร้นทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการท างานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ด้านการ
มีความอดทน ด้านการเอาใจใส่ และด้านการศึกษา
หาความรู้ รวมจ านวน 16 ข้อรายการ และตอนที่ 3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างานของ
นักบัญชีบริษ ัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู ล ักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดย
ครอบคลุมความส า เร ็จ ในการท า งานทั ้ง  4  ด้าน 
ป ร ะ กอ บด ้ว ย  ด ้า น ก า รบร รล ุเ ป ้า หม า ย  ด ้า น
มาตรฐานและความเชื่อถือได้  ด้านความทันเวลา
ของผลลัพธ์ และด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 
รวมจ านวน 16 ข้อรายการ 
    2.3  สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
          ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังต่อไปน้ี  
          2 . 3 . 1   ศ ึกษ า เ อ กส า ร แล ะ ง า น ว ิจ ัย ท่ี
เกี ่ยวข้องกับความกระตือรือร้นในการท างานและ



 
  

ความส าเร็จในการท างาน เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม  
          2 . 3 . 2   น า ผล ก ารศ ึกษ า จา กข ้อ  1  ม า
ก าหนดโครงร่างแบบสอบถามตามประเด็นส าคัญ 
โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด 
ความมุ่งหมาย และสมมติฐานในการวิจัย  
          2.3.3  น าแบบสอบถามที่สร้างตามกรอบ
แนวคิด เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม การใช้ส านวนและความถูกต้องของภาษา
ที่ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขปัญหาตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
          2.3.4  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามท่ี
อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน าแล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา
ของการวิจัย ผู้เช่ียวชาญ 
          2.3.5  ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื ่อ
พิจารณาอีกครั้ง  
          2.3.6  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
          2.3.6.1  น าแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นไปทดสอบใช้กับของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัด
หนองบัวล าภู จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย 
          2.3.6.2  การหาค่าอ านาจจ าแนก
ของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค Item-
total Correlation 
          2.3.6.3  การหาค่าความเ ชื่อมั ่น
ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า 
(ตามวิธีของครอนบาค ได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า
เท่ากับ 0.91 
          2 . 3 . 6 . 4   น า ผ ล ที ่ไ ด ้จ า ก กก า ร
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาอีกครั้งเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้ว

จัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
    2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
          ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังน้ี  
          2.4.1  ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตาม
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พร้อมตรวจสอบ
เอกสารเตรียมท าการส ารวจ  
          2.4.2  ยื่นขอหนังสือราชการจากสาขาการ
บัญชี วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  
          2 . 4 . 3   ด า เน ินกา ร เก ็บข ้อม ูล ขอ งกลุ ่ม
ตัวอย่าง คือ นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมเก ็บ
รวบรวมแบบสอบ ถามทันทีและตรวจสอบความ
เรียบร้อยของแบบ สอบถาม 
          2.4.4  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
          2.5.1  สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
                  2.5.1.1  ร้อยละ  
                  2.5.1.2  ค่าเฉลี่ย                                     
                   2.5.1 .3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยใช้สูตร ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 87) 
          2.5.2  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ  
                  2.5.2 .1 การหาค่าความน่า เชื ่อถือ
ของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธี
ของครอนบาค  
                  2.5.2 .2 การหาค่าอ านาจจ าแนก
แบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item – 
Total Correlation   
          2.5.3  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  



 
  

                  2.5.3.1  เปรียบเทียบความกระตือ 
รือร้นในการท างานและความส าเร็จในการท างาน
ของกลุ ่มต ัวอย่า ง 2 กลุ ่ม ที ่เป ็นอิสระกัน ใช้การ
ทดสอบหาค่า t (t-test) [3] 
                  2.5.3.2  เปรียบเทียบความกระตือ 
รือร้นในการท างานและความส าเร็จในการท างาน
ของกลุ ่มต ัวอย่า ง ที ่มากกว่า  2  กลุ ่ม  โดยใช้กา ร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : ANOVA) หรือ F-test 
 
3.  ผลการวิจัย 
     ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัด
หนองบัวล าภู ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี และต าแหน่งงาน
ในปัจจุบันแวดงผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 1.1 ชาย 

1.2 หญิง 
9 

134 
  6.3 
93.7 

รวม 143 100.00 
2. อายุ   
 2.1 น้อยกว่า 25 ปี 

2.2 ต้ังแต่ 25 - 35 ปี 
2.3 ต้ังแต่ 36 - 45 ปี 
2.4 มากกว่า 45 ปี ข้ึนไป 

34 
60 
40 
9 

 23.8 
 42.0 
 28.0 
   6.2 

รวม 143 100.00 
3.  ระดับการศึกษา 

  3.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  3.2  ปริญญาตรี 

     3.3  สูงกว่าปริญญาตรี 
รวม 

 
1 

129 
13 
143 

 
0.7 
90.2 
 9.1 

100.00 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
4. สถานภาพ 

  4.1  โสด 
  4.2  สมรส 

    4.3  หม้าย/หย่าร้าง 
รวม 

 
72 
54 
17 
143 

 
50.3 
37.8 
11.9 

100.00 
5. รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ท่าน
ได้รับในปัจจุบัน 

  

 5.1 ต่ ากว่า 20,000 บาท 
5.5.2 ต้ังแต่ 20,000-25,000บาท 

5.3 ต้ังแต่20,001-30,000 บาท 
5.4 มากกว่า 30,000 ข้ึนไป 

77 
48 
11 
7 

53.8 
33.6 
7.7 
4.9 

รวม 143 100.00 
6. ประสบการณ์ในการท างานด้าน
บัญชี 

  

 6.1 น้อยกว่า 5 ปี 
6.2 ต้ังแต่ 5 -10 ป ี
6.3 ต้ังแต่ 11 -15 ปี 
6.4 มากกว่า 15 ปี ข้ึนไป 

58 
52 
15 
18 

40.6 
36.4 
10.4 
12.6 

รวม 143 100.00 
7. ต าแหน่งงานในปัจจุบัน   
 7.1 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

7.2 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 
7.3 สมุห์บัญชี 
7.4 ผู้ช่วยนักบัญชี 

7 
33 
20 
83 

4.9 
23.1 
14.0 
58.0 

รวม 143 100.00 

 
       จากตารางท่ี 1  พบว่า นักบัญชีบริษัท ในจังหวัด
หนองบัวล าภูส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง (ร้อยละ 6.3) โดย
มีรวมอายุ ต้ังแต่ 25-35 ปี (ร้อยละ 42.0) รองลงมาอายุ
ต้ังแต่ 36-45 ปี (ร้อยละ 28.0) การศึกษาปริญญาตรี 
(ร้อยละ 90.2) รองลงมา สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 
9.1) สถานภาพโสด (ร้อยละ 50.3) รองลงมาสมรส 
(ร้อยละ 37.8) รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับใน
ปัจจุบันต่ ากว่า 20,000 บาท (ร้อยละ53.8) รองลงมา 



 
  

ต้ั ง แ ต่  2 0 ,0 01 -25 ,000  บ า ท  ( ร้ อ ย ล ะ  3 3 . 6 ) 
ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี น้อยกว่า 5 ปี 
(ร้อยละ 40.6) รองลงมา ต้ังแต่ 5-10 ปี (ร้อยละ 36.4) 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักบัญชี 58.0 (ร้อยละ 58.0) รองลงมา 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ร้อยละ 23.1) 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความกระตือรือร้นใน
การท างานของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู
แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความกระตือรือร้นใน 
               การท างานโดยรวมและเป็นรายด้านของ 
               นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู  

 
       จากตารางท่ี 2 พบว่า นักบัญชีบริษัท ในจังหวัด
หนองบัวล าภู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความกระตือรือร้น
ในการท างาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย3 ล าดับแรก คือ
ด้านการท างานทันทีท่ีได้รับมอบหมาย ( X  = 4.50) 

ด้านการเอาใจใส่และต้ังใจท างาน ( X  = 4.50) และด้าน
การศึกษาหาความรู้ ( X  = 4.43) 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการ
ท างานของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
 
ตารางที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการ 
               ท างานโดยรวมและเป็นรายด้านของ 
               นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

ความส าเร็จในการ
ท างาน X  .D.S  

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย 
2. ด้านมาตรฐานและ
ความเช่ือถือได้ 
3. ด้านความทันเวลาของ
ผลลพัธ์  
4. ด้านความพึงพอใจ
จากผู้เกี่ยวข้อง 

4.25 
 

4.42 
 

4.32 
 

4.40 

0.36 
 

0.42 
 

0.35 
 

0.40 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

โดยรวม 4.35 0.28 มาก 

 
       จากตารางท่ี 3  พบว่า นักบัญชีบริษัท ในจังหวัด
หนองบัวล าภู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการ
ท างาน โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ  
ด้านมาตรฐานและความเช่ือถือได้ ( X  = 4.42) ด้าน
ความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง ( X  = 4.40) และด้าน
ความทันเวลาของผลลัพธ์ ( X  = 4.32) 
 
 

ความกระตือรือร้นใน
การท างาน  X  .D.S  

ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการเอาใจใส่และ
ต้ังใจท างาน 
2. ด้านการท างานทันทีท่ี
ได้รับมอบหมาย 
3. ด้านการมีความอดทน 
4. ด้านการศึกษาหา
ความรู้ 

4.50 
 

4.50 
 

4.29 
4.43 

0.32 
 

0.39 
 

0.39 
0.42 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

โดยรวม 4.43 0.26 มาก 



 
  

4.  สรุปผลการทดลอง  
     4.1  นักบัญชีบริษ ัท  ในจังหว ัดหนองบัวล าภู 
ส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง อายุ ต้ังแต่ 25-35 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้ส ุทธิ
เฉลี ่ยต ่อเดือนที่ได ้ร ับ ในปัจจ ุบ ัน ต่ ากว่า  20,000 
บาท ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี น้อยกว่า 
5 ปี ต าแหน่งงานผู้ช่วยนักบัญชี  
     4.2  นักบัญชีบริษ ัท ในจังหว ัดหนองบัวล าภู    
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับความกระตือรือร้นในการ
ท างานโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านการเอาใจใส่และตั้งใจท างาน เช่น ตั้งใจ
ท า งานในความรับผ ิดชอบของตนเองให้ประสบ
ความส า เร็จและเป็นที่ยอมรับ มีการวางแผนการ
ท างาน และก าหนดช่วงเวลาในการท างานให้แล้ว
เสร็จได้ทันตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้าน การท างาน
ทันทีที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงมือปฏิบัติงานทันที
เมื่อได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ตามค าสั ่ง ได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา ด้านการมี
ความอดทน เช่น ปฏิบัติงานได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
แม้จะมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะท างาน
หนัก เพื ่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน ด้านการ 
ศึกษาหาความรู้ เช่น ศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื ่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เปิดใจยอมรับความรู้ใหม่ ๆ ไม่ปิดกั้นตนเองจากการ
เรียนรู้   
     4.3  นักบัญชีบริษ ัท ในจังหว ัดหนองบัวล าภู     
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับความส า เร็จในการท างาน 
โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 
ด้านการบรรลุเป้าหมาย เช่น สามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่หรืองานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นที่ชื่นชมของทุก
ฝ่ายเสมอ ปฏิบัติงานโดยการวางแผนงานที่ชัดเจน
และสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้งาน

ส าเร็จตามเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้เสมอ และสามารถสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ ในขณะ
ปฏิบัติงานโดยการริเริ ่ม ปรับปรุง แก้ไขการท างาน
อยู ่เสมอส่งผลให้การท างานประสบผลส าเร็จ เป็น
อย่างมาก ด้านมาตรฐานและความเชื่อถือได้ เช่น มี
การปฏิบัติงานด้วยความละเอียดและรอบคอบท า
ให้ผลงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และตอบสนอง
คว า มต ้อ ง กา รของผู ้ที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ไ ด ้เ ป ็นอย ่า ง ดี 
สามารถลดการสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมาก เนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ด้านความทันเวลาของ
ผลลัพธ์ เช่น กระตือ รือร้นในการปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด
เสมอ  สามารถจ ัดล าด ับความส าคัญของการใ ช้
ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดโดยจัดสรรเวลาได้อย่าง
เหมาะสม ด้านความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง  เช่น มี
กา รปฏ ิบ ัต ิง าน ที ่เป ็นประโยชน ์ต ่อส านัก ง านใน
ส่วนรวมอย่างจริงจังจะช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์
สูงสุด เป็นท่ียอมรับและสามารถสร้างความพึงพอใจ
เป ็นอ ย ่า ง ม า ก ต ่อ บ ุค คล ทั ้ง ภ า ย ใ นแ ล ะ บ ุค ค ล 
ภายนอกองค์กรในผลการปฏิบ ัติงานที่มีค ุณภาพ 
และให้ความช่วยเหล ือซึ ่งก ันอย่า งต่อ เ นื ่องและ
สม่ าเสมอรวมทั้งการแสดงออกถึงความเป็นกันเอง
ระหว่าง เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา  
     4.4  นักบัญชีบริษ ัท ในจังหว ัดหนองบัวล าภู     
มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้สุทธิ
เฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านบัญชี ต าแหน่งงานในปัจจุบัน แตกต่าง
กัน มีความคิด เห็นเกี ่ยวกับความกระตือรือร้นใน
กา รท า ง าน  โ ดย รวมและ เป ็นร ายด ้า นท ุกด ้า น        
ไม่แตกต่างกัน 
     4.5  นักบัญชีบริษ ัท ในจังหว ัดหนองบัวล าภู     
มีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้สุทธิเฉลี่ย



 
  

ต่อ เด ือนที่ได้ร ับในปัจจ ุบ ัน ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านบัญชี ต าแหน่งงานในปัจจุบัน แตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน 
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 
     4.6  นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู ที่มี
อายุน้อยกว่า 25 ปี มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับความ 
ส า เร็จในการท างาน โดยรวมมากกว่าอายุตั ้งแ ต่    
35-45 ปี 
 
5.  ข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็ 
    5.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
          5.1.1  นักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ควรให้ความส าคัญกับความกระตือรือร้นในการท างาน 
โดยเฉพาะด้านการมีความอดทน และด้านการศึกษาหา
ความรู้ เพื่อนักบัญชีสามารถปฏิบัติงานจนส าเร็จแม้มีสิ่ง
ใดมารบกวน พัฒนาทักษะการท างานอยู่เสมอ เพื่อ
พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
          5.1.2  ผู้บริหารบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ควรน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการท างาน เพื่อให้
นักบัญชีเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน และน า
แนวความคิดหรือข้อเสนอแนะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อ
น ามาใช้ในการปรับปรุงการท างานของนักบัญชีให้
ประสบความส าเร็จต่อไป 
          5.1.3  ผู้บริหารบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ควรส่งเสริมให้นักบัญชีได้มีการศึกษาหาความรู้โดยการ
จัดอบรมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือการศึกษาดูงาน 
เพื่อเป็นการสร้างความกระตือรือร้นในการท างานของ
นักบัญชีให้มีความเช่ียวชาญในการท างานมากยิ่งข้ึน 
    5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 5.2.1  ควรศึกษาผลกระทบของความกระตือ 
รือร้นในการท างานท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน
ของนักบัญชีบริษัท ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

 5.2.2  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
กระตือรือร้นในการท างานกับความส าเร็จในการท างาน  
 5.2.3  ควรศึกษาผลกระทบของความกระตือ 
รือร้นในการท างานท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการ
ท างานของ นักบัญชีสหกรณ์ นักบัญชีรัฐบาล นักบัญชี
ธุรกิจ SMEs หรือองค์กรอื่น ๆ เป็นต้น 
 5.2.4  ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีจะ
ส่ งผล ต่อความกระ ตือรื อ ร้ น ในการท า ง านและ
ความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีบริษัท เพื่อให้นัก
บัญชีสามารถน าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนไปแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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บทคัดยอ่ 
       โครงงาน “เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว”    
น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่อง โดยเครื่อง
แยกเส้นใยจากกาบมะพร้าวท่ีได้ จัดสร้างข้ึนน้ีจะเน้นถึง
สมรรถนะของการตีกาบมะพร้าว ใช้ในการตีแยกเส้นใย
มะพร้าวและขุยมะพร้าว โดยเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าวท่ีสร้างข้ึน มีขนาดความกว้าง 500 mm ความ
ยาว 1000 mm ความสูง 1183 mm ผู้จัดท าการวิจัยได้
ท าการทดสอบสมรรถนะแล้วเก็บข้อมูลโดยท าการ
บันทึกปริมาณงานท่ีได้จากการใช้เครื่องแยกเส้นใยจาก
กาบมะพร้าว การประเมินเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว โดยท าการประเมินด้วยผู้เช่ียวชาญ จานวน5 
ท่าน ซึ่งจะประเมินใน 2 ด้านคือ 1) ด้านการใช้งานมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และ 2) ด้านการออกแบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 จากการประเมินท้ัง 2 ด้านพบว่า
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ยเท่ากับ 0.49 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีพอดีกับระดับ 3.50-
4.49 (ระดับมาก) ท่ีก าหนดไว้ และผลจากการทดสอบ
หาสมรรถนะโดยจะทดสอบ 4 ครั้ง  ได้น้ าหนักใย
มะพร้าวเฉลี่ย 42.65 กิโลกรัม/ช่ัวโมง และได้น้ าหนักขุย
มะพร้าวเฉลี่ย 55.62 กิโลกรัม/ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยน้ าหนัก
รวมของใยและขุยมะพร้าวในการทดสอบท้ัง 4 ครั้งได้ว่า
น้ าหนักรวมเท่ากับ 98.27 กิ โลกรัม/ช่ัวโมง จาก
สมมติฐานท่ีต้ังไว้สามารถตีแยกได้ปริมาณไม่น้อยกว่า 
80 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงความสอดคล้องกันกับการทดสอบ 

สรุปผลการประเมินและทดสอบสมรรถนะแล้วสามารถ
นาไปใช้งานต่อไปได้ 
ค าส าคัญ : เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
  
Abstract 
        Projects "coconut fiber extracting machine" 
was designed and built for the purpose. By 
separating the fiber from the coconut husk. 
Established to focus on the performance of the 
hit coconut. Used to hit the coconut fiber and 
coconut. By separating the fiber from coconut 
husk generated. The width 500 mm, length 
1000 mm, height 1183 mm, the study tested 
the performance measurement data by 
workloads by using the fiber from coconut 
husk. The separation of fibers from the 
COCONUT. Was assessed with a 5, you will be 
evaluated in two areas: 1.) Solution to a mean 
of 4.14 and 2.) Design with a mean of 4.16 to 
evaluate the two sides found that the average 
was 4.15 and the average standard deviation of 
0.49, which is in a high level from 3.50 to 4.49 
(high) specified. The results of the performance 
test will be tested four times the average 
weight of coconut fiber, 42.65 kg / hour. The 
average weight of coconut and 55.62 kg / hour. 



 
  

The average weight of coconut fiber and four 
times that of the Test weight was 98.27 kg / 
hour. Set of assumptions that can beat the 
amount of not less than 80 tons per hour 
consistent with experiment. Performance 
evaluation and testing results can be used to 
have.  
Keywords : Coconut Fiber Extracting Machine. 
 
1.  บทน า 
    1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
           ในประเทศไทยมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจชนิด
หน่ึงของประเทศท่ีมีการใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง 
ท้ั ง ใน ด้ านก ารบริ โ ภคและ เป็ นวั ต ถุ ดิบ เพื่ อกา ร
อุตสาหกรรม มะพร้าวเป็นพืชท่ีมีประโยชน์ต่อมนุษย์
เป็นอย่างมาก ปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศ แต่
แหล่งผลิตมะพร้าวท่ีสาคัญส่วนใหญ่อยู่ใน ภาคใต้ ภาค
กลางและภาคตะวันออกของประเทศต้นมะพร้าว
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต้ังแต่รากถึงยอด ไม่มีส่วนใด
ต้องท้ิงเลย นอกจากจะได้น้ าตาลมะพร้าวด่ืมสดๆ แล้ว 
หากมีมากก็สามารถเค่ียวใส่ปี๊บขายได้ เรียกว่า “น้ าตาล
ปี๊บ” สาหรับเน้ือมะพร้าวอ่อนสามารถรับประท านได้
เลย พอแก่แล้วเอามาขูดท าขนมหรือค้ันท าน้ ากะทิใช้
ท าอาหารได้ท้ังคาวและหวาน เน้ือมะพร้าวแห้งใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตน้ ามันมะพร้าวใช้ทอดอาหารใช้เป็น
เช้ือเพลิงต่างๆ หรือท าเป็นเนยเทียม สบู่ น้ ามันหล่อลื่น 
ฯลฯ เน้ือท่ีค้ันเอาน้ ากะทิแล้วนาไปเป็นอาหารหมูและท่ี
สาคัญวงการแพทย์พบว่า กากมะพร้าวใช้เพาะเช้ือราสา
หรับปรุงยาเพนนิซิลินได้ดี 
           จากการเก็บข้อมูลและลงพื้นท่ีส ารวจภายใน
จังหวัดหนองคายน้ันพบว่าบริเวณ ต.ปะโค ซึ่งมีการท า
กิจการมะพร้าวโดยมีการนามะพร้าวมาจากท่ีอื่นวันละ
ประมาณ 800-1,000 ลูกน้ันยังไม่ค่อยมีการใช้ประโยชน์

จากส่วนท่ีเหลือคือเปลือกมะพร้าวหรือกาบมะพร้าว ให้
เกิดประโยชน์เพิ่มข้ึนโดยเมื่อได้ส่วนท่ีต้องการคือน้ าและ
เน้ือแล้วก็จะมีการน าไปกองท้ิงไว้ หรือรอการเผาท าลาย
ท้ิง ซึ่งจะท าให้เกิดมลภาวะท างอากาศ หรืออาจจะ
ลุกลามไปไหม้ป่าไม้หรือบ้านเรือนได้ 
           ปัจจุบันการแยกเส้นใยมะพร้าว เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะนาไปท า เชือก พรม หรือท่ีนอน ส่วน
ใหญ่ยังต้องใช้แรงงานคนในการแยกใยมะพร้าวด้วยมือ
อยู่ ท าให้ผู้แยกเส้นใยเกิดความเมื่อยล้า และเจ็บมือ 
และสิ้นเปลืองเวลามาก ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีผู้วิจัยได้คิดค้น
เครื่องจักรทุ่นแรง เพื่อใช้ในการแยกเส้นใยมะพร้าว
และ ขุยมะพร้ าว ให้ ท า ง านไ ด้อย่ า ง รวด เร็ วและ
สะดวกสบาย อีกท้ังยังเพิ่มผลผลิตในการแยกเส้นใย
มะพร้าวโดยเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าวจะท า
การแยกใยมะพร้าวและขุยมะพร้าวแยกออกจากกัน
ซึ่งขุยท่ีได้ยังสามารถนาไปผสมกับดินท าปุ๋ยเพื่อปลูก
ต้นไม้และท ากระถางปลูกต้นไม้ได้ อีกด้วย 
           ดังน้ันท างผู้วิจัยได้เห็นปัญหาดังกล่าวจึงคิดท่ี
จะพัฒนาสร้างเครื่องแยกส้นใยจากกาบมะพร้าวข้ึนเพื่อ
เบาแรงงานคนและประสิทธิภาพสม่ าเสมอ อีกท้ังยังเพิ่ม
ผลผลิตได้ตามต้องการ ให้กาบมะพร้าวท่ี ไม่ เกิ ด
ประโยชน์สามารถมีคุณค่าเพิ่มข้ึนของวัสดุท่ีเหลือใช้ได้
อีกท้ังยังสามารถส่งจาหน่ายตามเรือนเพาะชาในบริเวณ
ใกล้เคียงได้อีกด้วย 
    1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
           1.2.1  เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้น
ใยจากกาบมะพร้าว 
           1.2.2  เพื่อประเมินเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว 
           1.2.3  เพื่อทดสอบและหาสมรรถนะของเครื่อง
แยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
    1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1.3.1  ได้เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 



 
  

          1.3.2  ทราบถึงการประเมินผลของเครื่องแยก
เส้นใยจากกาบมะพร้าว 
          1.3.3  ทราบถึงสมรรถนะของเครื่องแยกเส้นใย
จากกาบมะพร้าว 
    1.4  ขอบเขตของโครงงาน 
          1.4.1   ใช้หลักการส่งกาลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส 
          1.4.2  ชุดใบมีดตีแยกใยมะพร้าวและขุย
มะพร้าวมาเจียระไนแต่งเป็นชุดคมตัด 
          1.4.3  กาบมะพร้าวท่ีน ามาตีแยกใยกับขุยน้ัน
สามารถแยกได้เฉพาะกาบมะพร้าวแห้ง 
          1.4.4  การสร้างเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าวส่งก าลังด้วยมอเตอร์สามารถท าการแยกใย
มะพร้าวได้ท่ีเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง 
    1.5  นิยามศัพท์ 
          1.5.1  กาบมะพร้าวหรือเปลือกมะพรา้ว 
หมายถึง เปลือกหุ้มช้ันนอกของลูกมะพร้าวท่ีผ่านการ
ปอกออกจากส่วนของ กะลามะพร้าวมีขนาดแตกต่างกัน
ออกไปตามสายพันธ์ต่างๆ 
          1.5.2  เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว
หมายถึง เครื่องท่ีใช้หลักการขับก าลังด้วยมอเตอร์หมุน
ควบคู่กับสายพานส่งก าลังไปยังชุดใบมีดท่ีใช้ตีแยกใย
และขุยมะพร้าวสามารถให้อัตราปริมาณการผลิตตาม
ต้องการตามก าลังของเครื่อง 
          1.5.3  ชุดส่งก าลัง คือ มอเตอร์ท่ีใช้เป็นต้น
ก าลังในการขับเคลื่อนชุดเฉพาะของใบมีด สาหรับการตี
แยกเส้นใยและขุยมะพร้าว 
          1.5.4  สมรรถนะ คือ การเปรียบเทียบระหว่าง
ผลผลิตจริงท่ีทาได้ กับผลผลิตท่ีเครื่องจักรผลิตได้ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน 
 
 
 

2.  วิธีด าเนินการ 
     2.1  วิธีการท่ีน ามาใช้ในการศึกษาการด าเนิน 
โครงงานพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว
ครั้งน้ี มีวิธีการด าเนินงานเป็นล าดับดังน้ี 
           2.1.1  ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
           2.1.2  วางแผนการด าเนินงาน 
           2.1 .3  การออกแบบชิ้นส่วนเครื ่องแยก
เส้นใยจากกาบมะพร้าว 
           2.1.4  ด าเนินการสร้างเครื ่องแยกเส้นใย
จากกาบมะพร้าว 
           2.1.5  ด าเนินการทดสอบเครื่องแยกเส้น
ใยจากกาบมะพร้าว 
           2.1.6  การประเมิน และการหาสมรรถนะ
ของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
           2.1.7  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
     2.2  เครื่องมือ และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื ่อ งม ือ ที ่ให ้ในการด า เนินง านโครงงานครั ้ง น้ี  
ประกอบด้วย 
           2.2.1  คอมพิวเตอร์ ใช้ในการออกแบบ  
เขียนแบบและจัดการในเรื่องเอกสาร 
           2.2.2  ใ บ ป ร ะ เ ม ิน ผ ล  ใ ช ้ใ น ก า ร
ประเมินผลของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว  
ท้ัง  3 คือ ด้านการใช้งาน  ด้านการออกแบบ  
           2.2.3  ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใช้
ในการจดบันทึกข้อมูลการทดสอบหาสมรรถนะการ
ท างานของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว เพื ่อ
น า ข ้อ ม ูล ที ่บ ันท ึก จ า ก ก า รทด ส อบ  ม า ท า ก า ร
วิเคราะห์หาสมรรถนะการท างานเครื่องเครื่องจักร 
     2.3  สถานท่ีเก็บข้อมูล 
  แ ผ น ก เ ค รื ่อ ง ม ือ ก ล แ ล ะ ซ ่อ ม บ า ร ุง 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
 
 



 
  

     2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาครั้งนี้ผู ้ท าการศึกษาได้วิเคราะห์
ข ้อม ูลการทดลองใช้เ ครื ่อ งแยก เส ้นใยจากกาบ
มะพร้าว จากผู ้เ ชี ่ยวชาญ และจากกลุ ่มตัวอย่า ง  
โดยแบ่งออกได้ดังน้ี 
   2.4.1   ก า รว ิเ คร าะห ์ป ระ เ ม ินผ ลขอ ง
เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
   2.4.2  การวิเคราะห์หาสมรรถนะของ
เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
 

   หมายเหตุ :  หลักเกณฑ์การประเมิน 
  1.00-1.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ น้อยท่ีสุด 
  1.50-2.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ น้อย 
  2.50-3.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  3.50-4.49  หมายถึง  ระดับคุณภาพ มาก 
  4.50-5.00  หมายถึง  ระดับคุณภาพ มากท่ีสุด 
 

     2.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล  ไ ด ้น า ผ ล จ า ก
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของ
แต่ล่ะท่านมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี ่ย 
(Mean) และค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 
3.  ผลการศึกษา 
       จากการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน  
ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบสร้างเครื่อง และทดสอบการ
งานของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว และได้
ด าเนินการหาความสามารถของเครื่องแยกเส้นใยจาก
กาบมะพร้าว  ซึ่งผู้จัดท าได้ด าเนินการประเมินผล  และ
ทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว  ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 

     3.1  ผลการออกแบบและสร้างเครื่องแยกเส้นใย
จากกาบมะพร้าว 

 

 
 

ภาพที่ 1  สร้างเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
 

        3.1.1  ชุดโครงเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว 
 

 

 
Item Part Name Size Material Req. 

1 ฉากฐาน 1 40x40xt3 Angle 4 
2 ฉากฐาน 2 40x40xt3 Angle 4 
3 ฉากฐาน 3 40x40xt3 Angle 2 
4 ฉากฐาน 4 40x40xt3 Angle 5 
5 ฉากฐาน 5 40x40xt3 Angle 1 
6 ฉากฐาน 6 40x40xt3 Angle 1 
7 ฉากฐาน 7 40x40xt3 Angle 1 

8 ฉากฐาน 8 40x40xt3 Angle 1 
9 ฉากฐาน 9 40x40xt3 Angle 2 



 
  

        3.1.2  ชุดใบมีด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        3.1.3  ชุดฝาครอบ 
 

 
 

Item Part Name Size Material Req. 

1  ช่องออกใย
มะพร้าว  

- St 32  1 

2  ฝาครอบล่าง  - St 32  1 

3  ฝาครอบบน  - St 32  1 

4  ตะแกลง  - St 32  1 

5  ฝาครอบปิดบน  - St 32  1 

6  หูจับ  - STD  2 

7  บานพับ  - STD  3 

 
     3.2  ผลการประเมินผลของเครื่องแยกเส้นใยจาก
กาบมะพร้าว 
           3.2.1  ผลการประเมิน ด้านการออกแบบ 
           3.3.2  ผลการประเมิน ด้านการใช้งาน 
                   การประเมินเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว ด้านการใช้งาน พบว่า ผู้เ ช่ียวชาญมีความ

Item Part Name Size Material Req. 

1 หน้าจานหมุน1  200Xt6 SS400  1 
2 เพลาขับ  35x90L U st42-1  1 
3 หน้าจานหมุน2  200Xt6 SS400  1 
4 แผ่นรองชุดเขี่ยใย  60x60xt6 SS400  4 

5 เพลาชุดใบมีด  25x400L St 37  2 

6 บรูช 1  35x38L SS400  15 
7 บรูช 2  35x19L SS400  2 
8 ใบมีด  - SS400  17 
9 นัต  M20x20L STD  4 
10 Pin เขี่ยใย  12x70L SS400  16 

11 เพลาตาม  35x90L U st42-1  1 
12 เพลาประคอง  32x68L St 37  1 



 
  

คิดเห็นต่อเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว  ด้านการ
ออกแบบ พบว่า ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อเครื่อง
แยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว ด้านการออกแบบ ซึ่งมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับระดับ
มาก และมีค่าเบ่ียงแบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และด้าน
การใช้งานซึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งอยู่
ในระดับระดับมาก และมีค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46  ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย 
 

ล าดับ การประเมิน เฉลี่ย ผลประเมิน 
1 ด้านการออกแบบ 4.16 มาก 
2 ด้านการใช้งาน 4.14 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.15 มาก 

 
 

 
 
     3.3  ผลการทดสอบสมรรถนะการทางานของเครื่อง

แยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว  

           ผลการทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องแยกเส้น

ใยจากกาบมะพร้าว ในแต่ละครั้ง แสดงผลไว้ดังต่อไปน้ี 

ผลการทดสอบเมื่อน ากาบมะพร้าวมาทา การตีแยกด้วย

เครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว ซึ่ง ผลท่ีได้มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  98.27 hkg  ดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2  น้ าหนักของขุยและใย 
 

ครั้ง
ที่ 

น้ า หนกัของ
ใยที่ได้

(กิโลกรัม/
ชั่วโมง) 

น้ า หนกั
ของขุยที่ได ้
(กิโลกรัม/
ชั่วโมง) 

น้ า หนกั
เฉลี่ย ของขุย

และใย 
(กิโลกรัม/
ชั่วโมง) 

1 43.5 51.5 95 
2 42.2 56.3 98.5 
3 40.5 59.1 99.6 
4 44.4 55.6 100 

เฉลี่ย 98.27 

 

 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 

 จากการด าเนินโครงงาน เครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้น้ัน สามารถสรุป
ผลได้ดังน้ี 

       4.1.1  สรุปผลการวิจัยเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว  

            ผลการวิจัยเครื่องย่อยกิ่งไม้ โดยผู้เช่ียวชาญ
สรุปผล ได้ดังน้ี 

4.16 
4.14 4.15 

ผลการประเมินการพฒันาเคร่ือง

แยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว  

95.00 

98.50 
99.60 100.00 

98.28 

น ้า หนักเฉลี่ย ของขุยและใย (กิโลกรัม/ช่ัวโมง)  



 
  

               4.1.1.1  การประเมินด้านการออกแบบ  
ผลท่ีได้เฉลี่ยเท่า 4.16 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 
               4.1.1.2  การประเมินด้านการใช้งาน  
ผลท่ีได้เฉลี่ยเท่า 4.14 ซึ่งอยู่ในระดับมาก   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 
               4.1.1.3  การประเมินผลรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 
       4.1.2  สรุปผลการวิจัย การทดสอบหาสมรรถนะ
ของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าว  สมรรถนะใน
การตีกาบมะพร้าว ของเครื่องแยกเส้นใยจากกาบ
มะพร้าว จากขอบเขตท่ีต้ังสามารถตีแยกได้ปริมาณไม่
น้อยกว่า 80 กิโลกรัม ต่อ ช่ัวโมง จากการทดสอบหา
สมรรถนะในการตีกาบมะพร้าว ของเครื่องแยกเส้นใย
จากกาบมะพร้าว สามารถตีแยกด้านปริมาณ 98.27 
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตท่ีต้ังไว้ 
 
5.  อภิปรายผล  
       จากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องแยกเส้น
ใยจากกาบมะพร้าว เมื่อนากาบมะพร้าวมาทาการตี
แยกเส ้นใยและขุยมะพร้าวภายในเวลาที ่เท ่าก ัน
พบว่า จะได้เส้นใยและขุยมะพร้าวน้าหนักที่แตกต่าง
กันในแต่ละครั้ง เพราะการตีกาบมะพร้าวในบางครั้ง
กาบมะพร้าวอาจจะมีความชื้นที่แตกต่างกันจึงท า
ให้ขุยมะพร้าวและเส้นใยมะพร้าวออกมาไม่เท่ากัน 
จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเครื ่องแยก
เส้นใยจากกาบมะพร้าวส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าเครื่องแยกเส้นใยจากกาบมะพร้าวท่ี
สร้างขึ้น มีความสามารถในการตีแยกใยและขุยได้
จริง สามารถนาไปใช้งานได้ โดยเฉลี่ยแล้วผู ้เชี่ยว 
ชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อเครื ่องแยกเส้นใย
จากกาบมะพร ้า วอยู ่ใ นระด ับด ี และ ด ีม าก  ซึ ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

     5.1  จุดประเมินท่ีผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันมากท่ีสุดคือ จุดประเมินท่ี 5 และ 6 
ด้านการใช้งาน, จุดประเมินท่ี 6 ด้านการออกแบบ 
หัวข้อทาความสะอาดได้สะดวก ,ดูแลบารุงรักษาง่าย 
และสามารถถอด-เปลี่ยนอุปกรณ์ได้เมื่อสึกหรอ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.60 ในระดับ มาก 
     5.2  จุดประเม ินที ่ผู ้เ ชี ่ยวชาญมีความคิด เห ็น
สอดคล้องกันน้อยที่สุดคือจุดประเมินที่ 3 และ 7 
ด้านการใช้งาน, จุดประเมินที่ 3 ด้านการออกแบบ 
หัวข้อเสียงไม่ดังเกินไปในขณะใช้งาน , ความปลอด 
ภัยในการใช้งาน และมีฝาครอบป้องกันอันตราย 
ค่า เฉลี ่ยอยู ่ที ่ 3.60 แสดงให้เห็นว่ายังพบปัญหา
ในขณะทางาน คือ เครื ่อง  ม ีเส ียงดังขณะใช้งาน 
ความปลอดภัยในการใช้งาน และไม่มีฝาครอบใน
การป้องกันอันตรายจึงสรุป ได้ว่าผู ้เชี่ยวชาญทั้ง 5 
ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า เครื่องแยกเส้น
ใยจากกาบมะพร้าวท่ีสร้างข้ึนสามารถใช้งานได้อย่าง
มีสมรรถนะอย่างมีน ัยสาคัญทางสถิติเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
6.  ข้อเสนอแนะและข้อคดิเหน็ 
     6.1  พัฒนาให้เครื่องมีขนาดใหญ่ข้ึนสามารถตีกาบ

มะพร้าวได้ปริมาณมาก 

     6.2  พัฒนาให้มีมือจับในการเข็นเคลื่อนย้ายเพื่อนา

ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก 

     6.3  พัฒนาให้เครื่องตีกาบมะพร้าวได้ท้ังแบบแห้ง

และสด 
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บทคัดยอ่ 
        โครงงานศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและ
สร้างชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หาสมรรถนะและหาความพึงพอใจของ   
ผู้ทดลองใช้ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสร้างข้ึน จากการออกแบบจะ
ประกอบไปด้วย เซ็นเซอร์วัดแรงดันกระบอกสูบ
เครื่องยนต์คูโบต้ารุ่น L3608 รุ่น L4018 รุ่น L4708  
รุ่น L5018 และเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้้ามันเครื่องรุ่น 
L3608 รุ่น L4018 รุ่น L4708 รุ่น L5018 การหา
สมรรถนะของชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์       
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้าการทดลองกับเครื่องยนต์ 
ท่ีมีปัญหาเทียบกับเครื่องยนต์ปกติ ผลท่ีได้จากชุด
ตร วจ เ ช็ คแล ะ ทดส อบ เครื่ อ ง ยน ต์ คู โ บ ต้ า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้ข้อมูลกับการวิเคราะห์ปัญหา
ท่ีเกิดได้ เช่น ปัญหาเครื่องยนต์ไม่มีก้าลัง ปัญหาแรงดัน
น้้ามันเครื่องต้่า ปัญหาเครื่อง ยนต์ร้อนจัด เป็นต้นได้
อย่างถูกต้อง เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้จ้านวน 
20 คน พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
ดังน้ัน สามารถสรุปได้ว่าชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิ เล็กทรอนิกส์  ท่ีสร้าง ข้ึน 
สามารถท้างานได้ตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้และสามารถ
น้าไปใช้งานได้ ผลปรากฏได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71 .D.S  = 0.86) โดย
เรียงล้าดับค่าเฉลี่ย 3 ด้าน คือ 1) ด้านการออกแบบ 2) 
ด้านการใช้งาน 3) ด้านการสร้าง ตามล้าดับ  

ค าส าคัญ : ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้า 
               แบบอิเล็กทรอนิกส์, ความพึงพอใจ  
 
Abstract 
        The purposes of this study project to 
design and build the check and test the kubota 
engine with electronic kit , To find the 
competency and evaluate the satisfaction of 
experiment user of the check and test the 
engine with electronic. Installation of 
measurement equipment such as L3608 L4018 
L4708 and L5018 compression sensors. Finding 
competency of the check and test the kubota 
engine with electronic kit . Experiment with 
engine to has problem compared with the 
normal engine. The results obtained from the 
check and test the engine with electronic. 
Provide information to the analysis problem 
correctly in clued blockage of the compression, 
on engine, The low pressure,  The temperature, 
etc.  Satisfaction of 20 users found satisfaction 
levels criteria in the most. So, Conclude that. 
The check and test the kubota engine with 
electronic kit created workable as assumption 
and can be usable. The total result of 
demonstrator that used the check and test the 



 
  

kubota engine with electronic kit found that the 
average of suitability is in high level ( X = 4.71    
S.D. = 0.86) Rearrange the average as 3 section 
namely 1) Design 2) Usability 3) Creating, 
Respectively. 
Keywords : The check and test the kubota  
                  engine with electronic kit,  
                  Satisfaction. 
 
1.  บทน า 
     ปัจจุบันรถแทรกเตอร์คูโบต้าเป็นรถท่ีนิยมใช้กันมาก 
ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนและภาคบุคคล รถเหล่าน้ีต้องใช้
ก้าลังมากในการท้างานเพราะเป็นรถท่ีใ ช้ในงาน
เกษตรกรรมจึงจ้าเป็นต้องใช้ก้าลังในการขับเคลื่อนมาก
ซึ่งในส่วนประกอบของรถเหล่าน้ีจะประกอบไปด้วย 
เครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า ระบบหล่อเย็น 
ระบบไฮดรอลิคส์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษอื่นๆ 
จากส่วนประกอบของรถเหล่าน้ี [1] ผู้ศึกษาโครงการ
ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญในการท้างานเมื่อใช้งาน
ในระยะตามก้าหนดการสึกหรอจึงจ้าเป็นท่ีจะต้อง
ตรวจ เ ช็ค และซ่อมบ้ ารุ งตามข้ันตอน เพื่ อ ให้ รถ
แทรกเตอร์คูโบต้า มีประสิทธิภาพและความพร้อมต่อ
การท้างานของต่อไป ปัญหาส่วนหน่ึงในงานบริการรถ
แทรกเตอร์คูโบต้าท่ีเห็นส่วนหน่ึง คือ การตรวจแรงอัด
ของกระบอกสูบ การตรวจแรงดันของน้้ามันเครื่อง การ
ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบน้้าหล่อเย็น [2] ซึ่ ง
ท้ังหมดท่ีกล่าวมาล้วนเป็นส่วนส้าคัญของรถแทรกเตอร์
คูโบต้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ท้างาน
เป็นเวลาหลายปีกระบอกสูบจะเกิดการสึกหรอ แรงอัด
ในกระบอกสูบมีน้อยท้าให้เครื่องยนต์ท้างานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ระบบหล่อลื่นท้าหน้าท่ีหล่อลื่นช้ินส่วน
ของเครื่องยนต์ ขณะเครื่องยนต์ท้างาน แต่ถ้าระบบหล่อ
ลื่นไม่มีประสิทธิภาพก็จะท้าให้การหล่อลื่นช้ินส่วน

ภายในเครื่องยนต์ไม่ดีท้าให้เกิดการสึกหรอเร็วข้ึน ระบบ
หล่อเย็นระบบท้าหน้าท่ีระบายความร้อยท่ีเกิดจากการ
เผาไหม้และการเสียบสีของช้ินส่วยภายในเครื่องยนต์ 
และถ้าระบบหล่อเย็นไม่มีประสิทธิภาพจะท้าให้
เครื่องยนต์ร้อนผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับอุปกรณ์และช้ินส่วนอื่นของ
เครื่องยนต์ หรืออาจท้าให้เครื่องยนต์เกิดอาการร้อนได้
เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงเกิน [3]  
       จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท้าโครงการศึกษาได้เกิด
แนวคิดในการสร้างชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์      
คูโบต้าแบบอิ เล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้งานได้กับ
หลากหลายรุ่น และสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้ง่าย
กว่าใช้ประสบการณ์จริง  เพื่อศึกษาสมรรถนะของชุด
ทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ การน้าไปใช้งานได้จริงอีกท้ังยังเพื่อใช้ในการศึกษา
และน้าไปพัฒนาต่อไป 
     1.2  วัตถุประสงค์ 
             1.2.1  เพื่อออกแบบและสร้างชุดตรวจเช็ค
และทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
             1.2.2  เพื่อตรวจสอบสมรรถนะก้าลังอัด
เครื่องยนต์  แรงดันน้้ามันหล่อลื่น ทดสอบการรั่วซึมของ
ระบบน้้าหล่อเย็น 
             1.2.3  เพื่อหาสมรรถนะชุดตรวจเช็คและ
ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์      
     1.3  สมมติฐานการวิจัย 
            1.3.1  ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์    
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์  มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบ แรงอัดของกระบอกสูบ แรงดันน้้ามันเครื่อง 
รอยรั่วซึมของหม้อน้้าได้จริง 
            1.3.2  ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์    
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพดีกว่าการ
ตรวจเช็คแบบเครื่องมือวัดแบบเกจ ท่ีมีอยู่เดิม 



 
  

            1.3.3  ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์     
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีสมรรถนะมากกว่าหรือ
เท่ากับชุดทดสอบแบบมาตรฐานท่ีมีอยู ่            
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     2.1  ข้ันตอนการด้าเนินงาน  
           ในการวางแผนปฏิบัติงาน คณะผู้ศึกษาได้
ด้าเนินตามข้ันตอนดังน้ี 
            2. 1 . 1   ศ ึก ษ า ท ฤ ษ ฏ ีที ่เ กี ่ย ว ข ้อ ง ก ับ
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ศ ึก ษ า ง า น ว ิจ ัย ข อ ง น ัก ศ ึก ษ า
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื ่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการท้า
โครงการ [4] 
            2.1 .2  ศ ึกษาหล ักการและทฤษฏีของ
ระบบระบายความพบว่าเครื ่องยนต์ดีเซลที่ใช้ก ับ
เครื ่องยนต์คูโบต้า มีสมรรถนะลดลงปัญหาหลักคือ
กระ บอกส ูบหล วมแรงด ัน ใ นก ระบอกส ูบ ไ ม ่ไ ด้
มาตรฐาน และปัญหาอีกส่วนคือการรั่วซึมของหม้อ
น้้า แรงดันของน้้ามันเครื่อง จากต้าราเรียน เอกสาร
ท่ีเกี่ยวข้องและคู่มือซ่อมต่างๆของศูนย์บริการสยาม
คูโบต้า [5] 
            2.1.3  ขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
และคณะ ครู-อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
และวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพื ่อน้ามาใช้ในการ
ท้าโครงการ 
            2.1.4  เสนอโครงการ เสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการวิจัย เพื่อท้าการขออนุมัติโครงการวิจัย 
     2.2  การออกแบบโครงสร้าง 
            ในขั้นตอนการออกแบบโครงสร้าง คณะ
ผู้จัดท้าได้แบ่งล้าดับข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
            2.2.1 ศ ึก ษ า ข น า ด แ ล ะ ภ า พ แ บ บ
โครงสร้างศึกษาขนาดและภาพแบบของชุดตรวจเช็ค
และทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ให ้ม ีขนาด ที ่เหมาะสม  มีความแข็งแรง ม ีความ
ปลอดภ ัย  และมีความแม ่นย้า ในการแจ ้ง เต ือน 
ตลอดจนน้าไปใช้งานได้สะดวกและไม่ส่งผลเสียต่อ
อุปกรณ์อื่น ๆ [6] 
     2.3  ข้ันตอนการสร้าง 
            ข้ันตอนการสร้างชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แบ่งขั้นตอน
การสร้างโครงการ [7] ดังต่อไปน้ี 
            2.3.1 เตร ียมว ัสด ุ อ ุปกรณ ์ที ่ใ ช ้ในการ
สร้างชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
            2.3.2 ท้าการสร้างเครื ่องมือพิเศษที่ใช้ใน
การวัดก้าลังวัดก้าลังอัดกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 
คูโบต้า 
            2.3.3 ท้าการสร้างเครื ่องมือพิเศษที่ใช้ใน
การวัดแรงดันน้้ามันหล่อลื่น  
            2.3.4 ท้าการสร้างเครื ่องมือพิเศษที่ใช้ใน
การวัดการรั่วซึมระบบน้้าหล่อเย็น  
            2.3.5 ท้าการติดต้ังชุดสายสัญญาณเข้ากับ
เซ็นเซอร์แสดงผลอิเล็กทรอนิกส์   
            2.3.6  ยึดเก็บสายไฟทั้งหมดให้แน่นและ
อยู่ในต้าแหน่งท่ีปลอดภัย 
     2.4  เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการวิจัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ชุดตรวจเช็ค
และทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้า แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
[8] มีดังต่อไปน้ี 
           2.4.1 เ ซ น เ ซ อ ร ์แ ส ด ง ผ ล แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ 12/24 โวลต์ ยี่ห้อ red lion model 
pax-1/8 din analog input panel meters  
           2.4.2  เซนเซอร์วัดความดัน  
           2.4.3  วงจรเซนเซอร์ตรวจวัดความดัน 
           2.4.4  คีบจับแบตเตอรี่ 



 
  

           2.4.5  อุปกรณ์วัดก้าลังอัดกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์คูโบต้า 
           2.4.6  อุปกรณ์วัดแรงดันน้้ามันหล่อลื่น 
           2.4.7  อุปกรณ์วัดการรั่วซึมระบบน้้าหล่อ
เย็น 
     2.5  ขั้นตอนการทดลองและการเก็บรวบรวม
ข้อม ูลสามารถสรุปได้ตามล้าดับดังรายละเอ ียด
ต่อไปน้ี 
            2.5.1 การตรวจสอบก้าลังอัดภายในกระ
บอบสูบสตาร์ทเครื่อง แล้วอุ่นเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักพัก 
ดับเครื่องและปลดข่ัว 2P ออกจากโซลีนอย์เพื่อไม่ให้
ระบบฉีดน้้ามันเช่ือเพลิง ถอดชุดไส้กรองอากาศและ
ห ม ้อ พ ัก ไ อ เ ส ีย  ต ิด ตั ้ง ช ุด ท ด ส อ บ ส ม ร ร ถ น ะ
เครื่องยนต์คูโบต้าแบบ อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อต่อ
เข ้า ไปที่ร ูห ัวฉ ีด  สตาร ์ทเครื ่องยนต์ด ้วยมอเตอร์
สตาร์ทแล้ววัดก้าลังอัดของเครื่องยนต์ท้าช้้าขั้นตอน
ท่ี 4 ถึงข้ันตอนท่ี 5 จนครบทุกสูบ อ่านค่าบันทึกผล  
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงต้าแหน่งติดต้ังชุดตรวจเช็คและ 
            ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ        
            อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์คูโบต้า 
 
    หมายเลข 1 คือ เซนเซอร์แสดงผลแบบ 
                        อิเล็กทรอนิกส์ 
    หมายเลข 2 คือ เซนเซอร์วัดความดัน 

    หมายเลข 3 คือ อุปกรณ์วัดก้าลังอัดกระบอกสูบ
ของเครื่องยนต์คูโบต้า 
            2.5.2 การตรวจสอบวัดแรงดัน  น้้าม ัน 
หล่อลื ่นถอดสวิตซ์แรงดันน้้ามันเครื่องและติดตั้งชุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ สตาร์ทเครื่องยนต์ หลังจากอุ่นเครื่อง
แล้ว วัดแรงดันน้้ามันเครื่องขณะรอบเครื่องยนต์อยู่ท่ี
รอบเดินและความเร็วสูงสุด หากแรงดันน้้ามันเครื่อง
ต้่า ก ว ่า ที ่ก้ า หนดไ ว ้ใ ห ้ท้ า ก า รตร วจ เ ช ็ค ว ่า เ ป ็น
ดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
           1) ระดับ น้้ามันเครื ่อง ต้่ากว่า ท่ี
ก้าหนด 
           2) ปั้มน้้ามันเครื่องท้างานผิดปกติ 
           3) ตะแกรงกรองน้้ามันเครื่องอุด
ตัน 
           4) ไส้กรองน้้ามันเครื่องอุดตัน 
           5) ทางเดินน้้ามันเครื่องอุดตัน 
           6) ช่องว่างน้้ามันห่างเดินไป 
           7) มีสิ ่งแปลกปลอมอยู ่ในวาล์ว
ควบคุมแรงดัน 
 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงต้าแหน่งติดต้ัง ชุดตรวจเช็คและ 
             ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ 
             อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดแรงดัน 
             น้้ามันหล่อลื่น 



 
  

    หมายเลข 1 คือ เซนเซอร์แสดงผลแบบ 
                       อิเล็กทรอนิกส์ 
    หมายเลข 2 คือ เซนเซอร์วัดความดัน 
    หมายเลข 3 คือ อุปกรณ์วัดแรงดันน้้ามันหล่อลื่น 
            2.5.2 การตรวจสอบการรั ่วซึมระบบน้้า
หล่อเย็นเทน้้าตามปริมาณที่ก้าหนดลงในหม้อ น้้า 
ติดตั้งชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื ่องยนต์คูโบต้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อต่อเพิ ่ม -ลดขนาด แล้ว
เพิ ่มแรงดันน้้าให้ได้ค่าแรงดันที่ก้าหนด ตรวจเช็ค
หม้อน้้าว่ามีน้้ารั่วซึมหรือไม่ หากมีน้้ารั่วออกมากจาก
รูเล ็ก ๆ ให้เปลี ่ยนหม้อ น้้าหรือซ่อมหม้อ น้้าโดยใช้
ซีเมนต์ส้าหรับซ่อมหม้อน้้าเมื่อพบว่าน้้ารั่วมากเกินไป 
ให้เปลี่ยนหม้อน้้า 
 

 
 
ภาพที่ 3  แสดงต้าแหน่งติดต้ังชุดตรวจเช็คและ 
            ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ 
            อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดการรั่วซึม 
            ระบบน้้าหล่อเย็น 
 
1 คือ เซนเซอร์แสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2 คือ เซนเซอร์วัดความดัน 
3 คือ วงจรเซนเซอร์ตรวจวัดความดัน 
4 คือ คีบจับแบตเตอรี่ 
5 คือ อุปกรณ์วัดการรั่วซึมระบบน้้าหล่อเย็น 
 

     2.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            2.6.1  ท้าหนังสือ ขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูล  บริษัทคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด  บริษัท 
คูโบต้าเจียงหนองคาย จ้ากัด สาขาส้านักงานใหญ่  
คูโบต้า เจ ียงหนองคาย สาขาท่าบ่อ คูโบต้า เจ ียง
หนองคาย สาขาโพธิ ์ตาก คูโบต้า เจ ียงหนองคาย 
สาขาสังคม คูโบต้าเจียงหนองคาย สาขาโพนพิสัย  
คูโบต้า เจ ียงหนองคาย สาขาบึงกาฬ คูโบต้าเจียง
หนองคาย สาขาเซกา คูโบต้าเจียงหนองคาย สาขา
พร เจ ร ิญ  ค ูโ บต ้า เจ ีย งหนองคาย  ส าขา โซ ่พ ิส ัย  
อาจารย์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
จ้านวน 4 ท่าน ลูกค้า ที ่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ ของ    
คูโบต้าเจ ียงหนองคาย ในจังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ  
            2.6.2  นัดหมาย ว ัน เวลา  เพื ่อท้าการ
ทดลองหาประสิทธิภาพชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื่องยนต์คูโบต้า แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
            2.63  ทดลองใช้ชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
            2.6.4  ผู ้ทดลองใช้ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์   
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
            2.6.5  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทดลองใช้ 
เพื่อน้าไปใช้ในการวิเคราะห์ผล 
     2.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
            จากข้อมูล ที่ได ้จากแบบสอบถามความ   
พึงพอใจของผู ้ทดลองใช้ มาวิเคราะห์ข้อมูลและ
น้าเสนอค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดย
แบ่งเกณฑ์ความคิดเห็นเป็นคะแนนเฉลี่ยที่มีค่าต้่าสุด
และสูงสุดออกเป็น 5 ระดับ 
     2.8  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ส ถ ิต ิที ่ใ ช ้ใ น ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ข ้อ ม ูล ข อ ง
โครงการ ซึ่งก้าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 



 
  

           2.8.1   การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูลต่างๆ 
           2.8.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ทดลองใช้
ชุดตรวจ เช็คและทดสอบเครื ่องยนต์คูโบต้าแบบ
อิเ ล ็กทรอน ิกส ์ ที ่ได ้ท้า การประเม ิน โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean)  
           2.8.3  วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ทดลองใช้ที่ได้
ท้าการประเมินชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คู
โบต้าแบบอิเล ็กทรอนิกส์  โดยการวิเคราะห์ส ่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็น
การกระจายระดับความพึงพอใจ 
 
3.  ผลการวิจัย   
     จากผลการศึกษาการหาประสิทธิภาพของ ชุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การทดลองปรับแรงดันเพื่อการวัด
ระหว่างชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้า
แบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐาน
ที่มีอยู ่ เพื ่อตรงตามค่ามาตรฐาน หาประสิทธิภาพ
การติดตั้ง เปรียบเทียบด้านเวลาและการทดสอบ
วัดผลซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 
     3.1  ผลการทดลอง  
            3.1 .1  จากการออกแบบและสร้าง ชุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ศึกษาโครงงานสามารถสรุปผล
การด้าเนินงานได้ดังนี้ออกแบบ ชุดตรวจเช็คและ
ทดส อบเครื ่อ งยนต ์ค ูโ บต ้า แบบอ ิเ ล ็กทรอน ิก ส์ 
โครงสร ้า งชุดตรวจ เช ็คและทดสอบเครื ่อ งยน ต์       
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส้าหรับตรวจวัดแรงดันใน
กระบอกสูบ 
            3.1 .2  จากการออกแบบและสร้าง ชุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ

อิเล ็กทรอนิกส์ ส้าหรับการตรวจวัดแรงดันน้้ามัน 
หล่อลื่น 
            3.1 .3  จากการออกแบบและสร้าง ชุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส้าหรับการตรวจรอยรั่วซึมของระบบ
น้้าหล่อเย็น 
     3.2  ผลการเปรียบเทียบข้อมูล 
           ประสิทธิภาพ ด้านเวลาในการติดตั้งเครื่อง
ที่สร้างขึ้นโดยการติดตั้งเครื ่องและการแสดงข้อมูล
จริงกับเครื่องยนต์แทรกเตอร์คูโบต้า เก็บรวบรวม
ข้อมูลประสิทธิภาพการท้างานของ ชุดตรวจเช็คและ
ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
          3.2.1  สรุปผลการทดลอง 
 

 
 ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงการวัดกระบอกสูบเครื่องยนต์ 
              คูโบต้ารุ่น L3608 รุ่น L4018 รุ่น L4708  
              และ รุ่น L5018 แสดงค่าการวัดแรงดัน 
              จากชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์ 
              คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

       จากภาพท่ี 4  พบว่า  ค่าท่ีบันทึกจากชุดตรวจเช็ค
และทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ วัด
แรงดันกระบอกสูบเครื่องยนต์คูโบต้า รุ่น L3608 รุ่น
L4018 วัดแรงดันในกระบอกสูบท่ี 1 ถึง 3 และรุ่น
L4708 และ รุ่น L5018 วัดแรงดันในกระบอกสูบท่ี 1 
ถึง 4 ในแต่ละรุ่น ค่าแรงดันในกระบอกสูบท่ีวัดได้ด้วย



 
  

เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานท่ีมีอยู่เทียบกับชุดตรวจเช็ค
และทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าท่ี
วัดได้มีค่าเท่ากัน 
 

 
 

ภาพที่ 5  แผนภูมิแสดงการวัดแรงดันน้้ามันเครื่อง 
            เครื่องยนต์คูโบต้ารุ่น L3608 รุ่น L4018  
            รุ่น L4708 และรุ่น L 5018 แสดงค่าการ 
            วัดแรงดันจากชุดตรวจเช็คและทดสอบ 
            เครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
       จ ากภ าพ ที ่ 5  พบว ่า   ค ่า ที ่บ ันท ึกจ ากช ุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ วัดแรงดันน้้ามันเครื่องยนต์คูโบต้า  
รุ่น L3608  รุ่น L4018 รุ่น L4708 และ รุ่น L5018 
ว ัดแรงดัน น้้าม ันเครื ่อง ในความเร ็วรอบเครื ่อง ท่ี 
1000 รอบ 1500 รอบ และ 2000 รอบ ค่าแรงดัน
น้้ามันเครื่องที่วัดได้ด้วยเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐาน
ท่ีมีอยู่เทียบกับชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คู
โบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าท่ีวัดได้มีค่าเท่ากัน 
          3.2 .2  ผลการทดสอบวัดการรั ่วซ ึมของ
ระบบหล่อเย็นระหว่าง ชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือ
ตรวจวัดมาตรฐานท่ีมีอยู่ ดังตารางท่ี 1 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบวัดการรั่วซึมของระบบ 
              หล่อเย็นระหว่าง ชุดตรวจเช็คและ 
              ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ 
              อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือตรวจวัด 
              มาตรฐานท่ีมีอยู่ 
 

 
 
       จากตารางที่ 1 พบว่าค่า ที ่บ ันทึกจากชุด
ตร วจ เ ช ็ค แล ะ ทดส อบ เครื ่อ ง ยนต ์ค ูโ บต ้า แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ วัดการรั่วซึมของระบบหล่อเย็นของ
เครื่องยนต์คูโบต้ารุ่น L3608 รุ่น L4018 รุ่น L4708 
และรุ่น L5018 วัดการรั ่วซึมของระบบหล่อเย็น
ของครื่องในแรงดันที่ 0.5 Bar  1.0 Bar  1.5 Bar 
และ 2.0 Bar พร้อมจับเวลาในการวัดแต่ละครั้ง โดย
การวัด 4 ครั้ง  ค่าที ่วัดได้ด้วยเครื่องมือตรวจวัด
มาตรฐานที่มีอยู ่เทียบกับชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื ่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล ็กทรอนิกส์ ผลที่ได้คือ 
ท้ังหมดไม่รั่วซึม 
 



 
  

          3.2.3  ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์
คูโบต้าแบบอิเล ็กทรอนิกส์ มีการท้างานที่ไวกว ่า
เครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานที่มีอยู่ และสามารถอ่าน
ค่าได้ชัดเจนกว่า ดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6  การแสดงข้อมูล 
 
     3.3  การทดสอบจากผู้ประเมินเพื่อหาคุณภาพ  
แบบประเมินนี้จะถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์คู โบต้า
แบบอิเล ็กทรอนิกส์ ที ่ผู ้ว ิจ ัยสร้างขึ้นมีอยู ่ 3 ด้าน  
คือ ด้านการออกแบบ ด้านการสร้าง ด้านการใช้งาน  
ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินชุดตรวจเช็คและ 
               ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ 
               อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 
   1.1 ชุดตรวจเช็คและทดสอบ
เครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.2 มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
   1.3 การจัดวางต้าแหน่งต่างๆของ
อุปกรณ์มีความเหมาะสม 
   1.4 มีความสะดวกสบายในการ
เคลื่อนย้ายและเก็บรักษา 
   1.5 ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน 
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0.45 
0.45 
0.55 
0.55 
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มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.76 0.40 มากที่สุด 

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินชุดตรวจเช็คและ 
               ทดสอบเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ 
               อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
X  S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

2.  ด้านการสร้าง 
   2.1 ใช้วัสดุที่มีความแข็ง แรงทนทาน
ต่อการใช้งาน 
   2.2 มีความปลอดภัยสูงในขณะที่
ปฏิบัติงาน 
   2.3 มีความสะดวกสบายในการ
ติดตั้งและบ้ารุงรักษา 
   2.4 การติดตั้งอุปกรณต์่างๆ ท้าได้
ง่าย 
   2.5 น้าไปให้บริการคูโบต้าและงาน
ปรับสภาพรถมือสองได ้
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มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.76 0.40 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้งาน 
   3.1 สามารถน้าไปใช้บริการให้กับคู
โบต้าในศูนย์บริการ 
   3.2 มีประโยชนต์่อปรบัสภาพรถมือ
สอง 
   3.3 ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยสร้างความ
ประทบัให้กับผู้ใช้บริการ 
   3.4 ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.8 
5 

4.4 
4.8 

 
0.45 
0.00 
0.89 
0.45 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 4.75 1.79 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรายด้านรวม 4.71 0.86 มากที่สุด 

 

 
       จากตารางที่ 2  พบว่า เมื่อพิจารณาโดยรวม
ของผู้ทดลองใช้ชุดตรวจเช็คและทดสอบเครื่องยนต์
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รวมค่าเฉลี ่ยราย
ด้านรวม ( X = 4.71) ( .D.S =0.86) โดยเรียงล้าดับ
ค่า เฉลี ่ยมากที ่ส ุดจ้านวน 3 ล้าด ับ  คือ ด ้านการ
ออกแบบ ผู้ทดลองใช้ให้ล้าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X   
= 4.75) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S  = 0.04) 
ด้านการสร้าง ผู้ทดลองใช้ให้ล้าดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
( X = 4.64) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( .D.S  = 



 
  

0.40) ด้านการใช้งาน ผู้ทดลองใช้ให้ล้าดับค่าเฉลี ่ย
มากที่สุด ( X = 4.76) ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน     
( .D.S  = 1.76) แสดงให้เห็นว่า ผู้ทดลองใช้ทั้ง 20 
ท ่า น  ม ีค วา ม เห ็นสอดคล ้อ งก ัน ว ่า  เค รื ่อ ง ช ่ว ย
เ ค ลื ่อ นย ้า ย ร ถย น ต ์ช ุด ต ร ว จ เ ช ็ค แ ล ะ ท ด ส อ บ
เครื ่อ งยนต ์ค ูโ บต ้า แบบอ ิเ ล ็กทรอน ิกส ์ ผู ้จ ัด ท้า
โครงการสร้างข้ึนสามารถน้าไปใช้ในงานบริการและ
งานปรับสภาพรถมือสองได้ตามวัตถุประสงค์และ
มาตรฐานของโครงการ 
 
4. สรุปผล อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 
    4.1  สรุปผล 
          การออกแบบชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์
คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค้านึงถึงจุดต่อแยกท่ีน้า
สัญญาณออก เครื่องสามารถดูแลรักษาได้ง่าย มีความ
ปลอดภัย เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมีความแม่นย้า 
มีความสะดวกในการใช้งาน ราคาไม่แพงเหมาะสม ใน
การสร้าง ชุดวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์คูโบต้าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
    4.2  อภิปรายผล 
           4.2.1  ด้านคุณภาพ สามารถตรวจวิเคราะห์
สมรรถนะเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในงาน
บริการคูโบต้าและงานปรับสภาพรถมือสอง ได้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดีมากโดยทดสอบจากผู้ใช้งานจริง 
           4.2.2  ด้านประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์
สมรรถนะเครื่องยนต์คูโบต้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
แสดงผลเป็นตัวเลขอย่างชัดเจนและสามารถใช้แทน
เครื่องวัด ต้ังแต่ 0 ถึง 700 bar อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมากโดย
ทดสอบจากผู้ใช้งานจริง 
    4.3  ข้อเสนอแนะ 
           4.3.1  การออกแบบ ควรพัฒนาในด้านการ
ออกแบบเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ในเครื่องมือวัดต่างๆ และ

ควรมีขนาดทนทานต่องานบริการคูโบต้าและงานปรับ
สภาพรถมือสอง 
           4.3.2  ด้านการสร้างวัส ดุ ท่ี น้ามาใช้สร้า ง
อุปกรณ์ในการทดลองควรหาวัสดุท่ีทดทานต่อแรงดัน
น้้ามันและอากาศได้ดี 
           4.3.3  การน้าไปใช้ประโยชน์ สามารถติดต้ังค่า
แรงดันได้ตามท่ีต้องการเพื่อแสดงข้อมูล ต้ังแต่ 0 ถึง 
700 bar และสามารถพัฒนาใช้ตรวจเช็คระบบอื่นเพิ่ม
ได้ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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*123แผนกวิชาการบัญช ี วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดยอ่ 
       การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
พร้อมของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีว 
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ในการเข้าสู่ตลาด 
แรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรีใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 ซึ่งมีจ านวน 10 แห่งใน 5 จังหวัด รวมท้ังหมด จ านวน 
611 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณ
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 241 คน สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ     
แบ่งช้ัน (Stratified Rondom Sampling) แบ่งตาม
วิทยาลัยต่าง ๆ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม จ านวน 30 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยวิธีการวัด
ระดับความพร้อมตามวิธีของลิ เ คิร์ทสเกล (Likert 
Scale) 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 4 หมายถึงระดับมาก  
3 หมายถึงระดับปานกลาง 2 หมายถึงระดับน้อย 1 
หมายถึงระดับน้อยท่ีสุด ค านวณค่าทางสถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือท่ี 0.95 วิ เคราะห์ผลโดยใช้สถิติ เชิง
พรรณนา 
 ผลการศึกษา พบว่า ความพร้อมของนักศึกษา
ปริญญาตรี ในสั งกัดสถาบันการอา ชีว ศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีสถานะเรียนด้วยท างานด้วย ศึกษาอยู่ในสาขาวิชา
การบัญชี สถานประกอบอา ชีพ /ฝึกอา ชีพ อยู่ ใ น        
ภาคเอกชน ระดับความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน พบว่า อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.99 
ซึ่งมีความรู้มากท่ีสุดในเรื่องของจ านวนสมาชิกอาเซียน 
ระดับการให้ความรู้ของสถาบันการศึกษา พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อเรียงล าดับจากมากไป
น้อย พบว่า สถานศึกษามีการจัดการศึกษาดูงานภายใน 
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ย 
4.26 สถานศึกษามีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมท่ีจะเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานระดับ
อาเซียนมีค่าเฉลี่ย 4.03 และสถานศึกษามีการจัดบอร์ด
นิทรรศการให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ย 3.99 และระดับ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า อยู่ในระดับมาก     
มีค่าเฉลี่ย 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90  เมื่อเรียง 
ล าดับจากมากไปน้อย พบว่า มีความพร้อมในการ
สามารถท างานได้โดยอิสระ โดยไม่ต้องมีหัวหน้าควบคุม 
มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีความพร้อมการให้เปิดตลาดเสรี
แรงงานเพราะจะได้รับค่าจ้างระดับสากล มีค่าเฉลี่ย 



 
  

4.03 และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมระหว่างมหาลัยในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรศึกษา
ความพร้อมของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบัน   
อื่น ๆ  2) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถาน 
ศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาสู่ตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน   
ค าส าคญั : ความพร้อมของนักศึกษา, ตลาดแรงงาน, 
               ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  
Abstract 
       The study objective is for studying 
preparedness of undergraduate students in 
institute of Vocational Education: Northeastern 
Region 1 to access to labor market 
development of ASEAN Economic Community. 
The population in this case study are 611 
undergraduate students from 5 0f 10 place of 5 
provinces in institute of Vocational Education: 
Northeastern Region 1. The sample was setting 
by using the formula to calculate the sample 
size of Taro Yamane. We used Stratified 
Random Sampling for set a sample and got 241 
people. We also divided by their colleges. The 
research tool is a questionnaire about 
preparedness of undergraduate students in 
institute of Vocational Education: Northeastern 
Region 1 to access to labor market 
development of ASEAN Economic Community 
(30 items). There is a rating scale according Mr. 
Likert Scale’s method. For example, 5 refer to 
the highest level, 4 refer to high level, 3 refer to 
moderate, 2 refer to less and 1 refer to the 

least. We also calculated statistical calculations, 
percentage, average  and standard deviation. 
The reliability at 0.95 by using descriptive 
statistics. 
       The result found that the most of the 
populations are females. They work or train in 
the private sector and study in accounting 
major at Nongkhai Technical College at the 
same time. The level of general knowledge 
about the ASEAN community is high at 81.99%, 
which is the most knowledgeable in the 
number of ASEAN members. The level of 
educational attainment of the institution was at 
the high level of 3.90. When sorting the list 
from most to least, we found that the college 
has a study tour in the country for preparing to 
enter the ASEAN Economic Community. There 
was an average of 4.26. The college has a 
training course for prepare to compete in the 
ASEAN labor market with an average of 4.03. 
And the college has a training course for 
organize an exhibition of knowledge about the 
labor market of the ASEAN Economic 
Community with an average of 3.99. In the 
same way, the level of readiness of students 
entering the labor market of the ASEAN 
Economic Community was at a high level, with 
an average of 3.87, a standard deviation of 0.90.          
When sorting the list from most to least, we 
found that it ready to work independently 
without control by a boss. There was an 
average of 4.05. It is ready to open the free 
labor market because it will be paid 



 
  

internationally. There was an average of 4.03. 
And finally, it ready to exchange study to learn 
about the culture between the universities in 
ASEAN. The suggestion for further researches 
are1) should study the readiness of 
undergraduate students in other institutions. 
And 2) study on the participation of school 
administrators on the development of the 
ASEAN Economic Community. 
Keywords : Readiness of student,  
                 Labormarketto, Asean. 
 
1.  บทน า 
     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 
เกิดจากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 10 แห่งใน 5 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งประกอบไป
ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยเทคนิค
หนองคา ย  วิ ทย าลั ย เทคนิคอุ ด รธา นี  วิ ทยาลั ย
อาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิค
หนองบัวล าภู  วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย จัดต้ังเป็น สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ 1 ตามกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ลงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรา 13 แห่ง
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 พ.ศ.2556 
ถึง พ.ศ. 2559 ด าเนินการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบั ติการ รวมท้ังสิ้น 11 
สาขาวิชา ดังน้ี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอล
กราฟิก สาขาวิชาแม่พิมพ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [1] 
ผู้ศึกษาซึ่งเป็นนักศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และเป็นบุคลากรในสังกัด
กระทรวงแรงงาน จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความ
พร้อมของนักศึกษาปริญญาตรี ท่ีศึกษาอยู่ ในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1     
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เน่ืองจากนักศึกษากลุ่มน้ีจะกลายเป็นแรงงานของ
ประเทศในอนาคตและมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความสนใจและ
ต้องการท าการศึกษาในเรื่องดังกล่าวโดยมุ่งท่ีจะศึกษา
ถึงความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน อันจะน าไปสู่การตอบสนองความ
เป็ น ไป ไ ด้ ถึ ง ขีดควา มสา ม ารถกา รแ ข่ ง ขันขอ ง
ตลาดแรงงานไทยในตลาดให้สูงข้ึน 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
            เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาปริญญาตรี
ในสั งกัดสถาบันการอา ชีว ศึกษาภาคตะวั นออก       
เฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
     1.2  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1.2.1  เพื่อทราบถึงความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 
   1.2.2  เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษา และ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดหนองคายท่ีเป็นสถาน
ประกอบการของผู้ศึกษาในการเตรียมความพร้อมด้าน
การจัดหาแรงงานให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและได้แรงงานท่ีมีประสิทธิภาพในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



 
  

   1.2.3  เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1.1  ประชากร (Population)ประชากร 
ที่ใช้ในการศึกษาในครั้ง คือ นักศึกษาปริญญาตรีใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคะวันออกเฉียง
เหนือ 1 ซึ ่งมีจ านวน 10 แห่งใน 5 จังหวัด รวม
ท้ังสิ้น 611 คน (ข้อมูลจากงานทะเบียนสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ณ วันที่ 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559) 
  2.1 .2  กลุ ่มต ัวอย่าง  (Sample) กลุ ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คือ นักศึกษา
ปริญญาตรีในส ังก ัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ซึ่งมีจ านวน 10 แห่งใน 5 
จ ังหว ัด  จ านวน 241 คน โดย ใช้ส ูตรของ Taro 
Yamane ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง [3} 
     2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เ ค รื ่อ ง ม ือ ที ่ใ ช ้ใ น ก า ร ว ิจ ัย ค รั ้ง นี ้ ค ือ 
แบบสอบถาม  ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยได้ด า เนินการพัฒนาโดย
การศึกษาจากงานวิจัย โดยแบบสอบถามมีท้ังค าถาม 
ปลายปิด และค าถามปลายเปิด ซึ ่งแบบสอบถาม  
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ          
           2.2.1  แบบส อบถา มข ้อ ม ูล ทั ่ว ไ ปขอ ง
นักศึกษา  ได้แก่ เพศ สถานะ สาขาวิชา  สถานท่ี
ศึกษาในสังกัด และสถานประกอบอาชีพ/ฝึกอาชีพ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบ (Multiple 
Choice) โดยให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
           2.2.2  แบบทดสอบเกี ่ยวกับด้านความรู้
ทั ่วไปเกี ่ยวก ับตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของนักศึกษามีค าถาม 10 ข้อ ลักษณะของ

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบ Multiple choice
โดยให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
           2.2.3  แบบทดสอบเกี่ยวกับการให้ความรู้
ของสถาบันการศึกษา ด้านความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวก ับ
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีค าถาม 
10 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเป็นแบบ 
Multiple choice โดยให้เลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุด
เพียงค าตอบเดียว  
           2.2.4  แ บ บ ท ด ส อ บ ค ว า ม พ ร ้อ ม สู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเภท
ของค าถามเป็นแบบมาตราส่วน (Likert Scale) มี
ค าถามจ านวน 10 ข้อ ให้เล ือกตอบเพียงค าตอบ
เดียว  
           2.2.5  ข ้อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ ข ้อ ค ิด เ ห ็น
เพิ่มเติมของนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา
ความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยลักษณะค าถามเป็น
แบบปลายเปิด (Open-End question) โดยให้
ผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   
     2.3  การทดสอบเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัย โดยการน าแบบสอบถามที่จัดท าไป
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) และหาค่า
ความเช่ือมั่น (Reliability) ดังน้ี 
  2.3.1  ก า ร ห า ค ว า ม ต ร ง เ ช ิง เ นื ้อ ห า 
(Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรง
ของ เ นื ้อหา ขอ งค า ถา ม ในแต ่ล ะ ข ้อ ว ่า ต รง ตา ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ โดยการหาค่า IOC 
ได้ค่าเท่ากับ 1.00 
  2.3.2  การหาความเชื่อมั ่น (Reliability) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 



 
  

(Try Out) กับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน และน ามาหาค่าความเชื่อมั่น โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับเท่ากับ  0.95 
     2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.4 .1   สถิต ิที ่ใช ้ในการว ิเคราะห์ข ้อม ูล
ทั ่ว ไปของผู ้ตอบแบบส อบถา ม  ค ือ  ค ่า ร ้อยล ะ 
(Percentage)  
  2.4 .2  สถิต ิที ่ใช้ในการวิเคราะห์ ความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คือ ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ของแบบสอบ 
ถาม คือ  ค่า เฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)   
 
3.  ผลการวิจัย               
     3.1  ความรู ้ทั ่วไปของนักศึกษา ในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบ  
              สอบถาม ความรู้ท่ัวไปของนักศึกษาใน 
              การเข้าสู่ตลาดแรงงานเศรษฐกิจ 
              อาเซียน 

 

       จากตารา งที ่ 1  ผลการศ ึกษาข้อม ูล ทั ่ว ไป
เกี ่ยวกับตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน           
ของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีว 
ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาด 
แรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากคือ 197.60 คน คิดเป็นร้อยละ 81.99 
และตอบผิด 43.40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.01 เมื ่อ
พิจารณาข้อที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกเป็นรายข้อ จาก
มากไปหาน้อย พบว่า  ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนมีกี่
ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง ตอบถูก 219 คน     
คิดเป็นร้อยละ 90.87 รองลงมาคือ ประเทศใดใน
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอา เซ ียนที ่ให้
ค่าแรง สูงที ่ส ุด ตอบถูก 210 คน คิดเป็นร้อยละ 



 
  

87.14 แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สาขา 
คืออาชีพใดบ้าง ตอบถูก 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
85 .06 ประเทศใดเป็นศูนย์กลางความเ ชื่อมโยง
คมนาคม ด้านต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ตอบถูก 200 
คน คิดเป็นร้อยละ 82.99 ประเทศใดในอาเซียนมี
วัฒนธรรมตะวันตกเด่นชัดที่ส ุด ตอบถูก 198 คน 
คิด เป ็นร ้อยละ 82 .16 ประโยชน์ของการก่อ ตั ้ง
ประ ชา คมอา เ ซ ีย นค ือ ข ้อ ใด  ตอบถ ูก  1 97  คน       
คิดเป็นร้อยละ 81.74 ประเทศไทยรับผิดชอบสาขา
สาขาใดในแนวทางน าร่องการรวมกลุ ่มเศรษฐกิจ
อาเซียน ตอบถูก 190 คน คิดเป็นร้อยละ 78.84 
อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด ตอบถูก 
189 คน คิดเป ็นร้อยละ 78 .42 ประเทศใดเป็น
ประเทศท่ีมีปริมาณส ารองน้ ามันดิบมากเป็นอันดับ 2 
ในเอเชียแปซิฟิก ตอบถูก 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.42 และข้อใดเป็นความส าคัญของไทยที่มีต ่อ
อาเซียน ตอบถูก 180 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 74.69 
ส่วนข้อที่ตอบผิด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมาก
ไปน้อย พบว่า ข้อที่ตอบผิดมากที่สุด คือ ข้อใดเป็น
ความส าคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน ตอบผิด 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.31 รองลงมาคือ ประเทศใดเป็น
ประเทศท่ีมีปริมาณส ารองน้ ามันดิบมากเป็นอันดับ 2 
ในเอเชียแปซิฟิก ตอบผิด 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.99 อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื ่อปี พ.ศ.ใด 
ตอบผิด 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.58 ประเทศไทย
รับผ ิดชอบสาขาสาขาใดในแนวทางน าร ่อ งการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน ตอบผิด 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.16 ประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคม
อาเซียนคือข้อใด ตอบผิด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.26 ประเทศใดในอาเซียนมีวัฒนธรรมตะวันตก
เด่นชัดที่สุด ตอบผิด 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.84 
ประเทศใดเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงคมนาคม
ด้านต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ตอบผิด 41คน คิดเป็น

ร้อยละ 82.99 แรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
สาขา  คืออาชีพ ใดบ้า ง  ตอบผ ิด  36 คน คิด เป ็น   
ร ้อ ย ล ะ  1 4 . 9 4  ป ระ เ ท ศ ใ ด ใ น ตล า ด แร ง ง า น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีให้ค่าแรงสูงที่สุด ตอบ
ผิด 31 คน  คิด เป็นร้อยละ 12 .86 และปัจจุบ ัน
สมาชิกอาเซียนมีกี ่ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง
ตอบผิด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13 
     3.2  การให้ความรู้ของสถาบันการศึกษาในการเข้า 
            สู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการให้ 
              ความรู้ของสถาบันการศึกษา (N=241) 
     

 
 
       จากตารางที่ 2  ผลการศึกษา พบว่า ระดับ
การให้ความรู ้ของสถาบันการศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาตรีในส ังก ัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู ่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอา เซ ียน โดยภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ



 
  

จากมาก ไปหาน ้อยพบว ่า  สถานศึกษามีกา รจ ัด
การศึกษาดูงานภายในประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการ
เ ต ร ีย มคว า มพ ร ้อ มสู ่ต ล า ดแร ง ง า นประ ชา ค ม
เศรษฐกิจอาเซียน ม ีค่า เฉลี ่ย 4.26 รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการจัดอบรมเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมท่ีจะเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียน 
มีค่าเฉลี่ย 4.03 สถานศึกษามีการบอร์ดนิทรรศการ
ให ้ค ว า ม รู ้แ ก ่น ัก ศ ึกษ า เ กี ่ย ว ก ับ ตล า ดแร ง ง า น
ประชาคมเศรษฐก ิจอา เซ ียน  ม ีค ่า เ ฉลี ่ย   3.99 
สถานศึกษามีห้องสมุดส าหรับให้บริการนักศึกษาใน
การค้นคว้าข้อมูลเกี ่ยวกับตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีค ่า เฉลี ่ย 3.93  สถานศึกษา
สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญ
ของการเข้าสู ่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีค่าเฉลี ่ย 3.85 สถานศึกษามีการจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจ  มีค่าเฉลี่ย 3.84 สถานศึกษามี
การเชิญวิทยากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อมูลแก่นักศึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและสถานศึกษามีการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย 3.81 และสถานศึกษามีการ
ปรับปรุงหล ักส ูตร เพื ่อเตร ียมความพร้อมต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี มีค่าเฉลี่ย 3.69 
 
     3.3  ความพร้อมของนักศึกษาปริญญาตรีใน
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก      
เฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ 
               พร้อมเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
               ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ 
               นักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบัน 
               การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
               เฉียงเหนือ 1 (N=241)     
 

 
 
       จากตารางที่ 3  ผลการศึกษาพบว่าระดับการ
ปฏิบัติความพร้อมเกี ่ยวกับการเข้าสู ่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาปริญญาตรี
ใ น ส ัง ก ัด ส ถ า บ ัน ก า ร อ า ช ีว ศ ึก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอา เซ ียน โดยภาพรวมอยู ่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
จากมากไปหาน้อย พบว่า  มีความพร้อม ในการ
สามารถท างานได้โดยอิสระโดยไม่ต้องม ีหัวหน้า
ควบคุม มีค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือ มีความพร้อม
การให้เปิดตลาดเสรีแรงงานเพราะจะได้รับค่าจ้าง
ระดับสากล มีค่า เฉลี ่ย 4.03 มีความพร้อมที่จะ
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างมหาลัยใน



 
  

กลุ่มอาเซียนด้วยกัน มีค่าเฉลี ่ย 3.91 มีการเตรียม
ความพร้อมที่จะร่วมงานกับคนต่างชาติในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ย 
3.90 มีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย  3.87 
มีความพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ การ
อบรมภาษาอา เซ ียนในว ิชาช ีพตนเอง ในแต ่ล ะ
ประเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.86 มีความพร้อมในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะ
เข ้าแข่งข ันในตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มีค่าเฉลี่ย 3.85 มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลได้ เช่น การตรงต่อเวลา การมี
ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บแ ล ะ ม ีก า ร ยอ ม ร ับ ค า ต ิเ ต ีย น            
มีค่า เฉลี ่ย 3.80 มีความสนใจรับรู ้ข่าวสารความ
เคลื ่อนไหวที่เกี ่ยวกับการประกอบวิชาชีพในกลุ ่ม
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีค่าเฉลี่ย 3.78 
และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาราชการของอาเซียนต่อการประกอบวิชาชีพ   
มีค่าเฉลี่ย 3.73 
 
4.  สรุปผล 
       จากการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความพร้อมของ
นักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีว ศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้น ามาอภิปราย ดังน้ี 
       4.1 ความรู้ ท่ัวไปของนักศึกษาการเข้าสู่ตลาด 
แรงงานประชาคมของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบว่า ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษา [4] ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
อาเซียน พบว่า  นัก ศึกษามีระดับความรู้ เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความรู้มากท่ีสุดในเรื่องของ
จ านวนสมาชิกอาเซียน ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากสื่อต่างๆ 
ทางสาธารณะท่ีมีการประชาสัมพันธ์จึงท าให้นักศึกษา
เกิดการรับรู้ในเร่ืองน้ีมากที่สุด 
       4.2  ระดับการให้ความรู้ของสถาบันการศึกษาของ
นักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาทัศนคติและความ
พร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน
อาเซียน ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพื่อศึกษา
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานอาเซียน ทัศนคติ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอิทธิพลต่อความพร้อมของ
นักศึกษาต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ท าการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปี การศึกษา 
2555 ท้ัง 6 คณะ กลุ่มตัวอย่างใช้สูตรค านวณของทาโร่ 
ยามาเน่  ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 0.95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 353 คน พบว่า ระดับความรู้ ท่ัวไปเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนรวมเฉลี่ย
ร้อยละ 50.84 ซึ่งมีความรู้มากท่ีสุดในเรื่องของจ านวน
สมาชิกอาเซียน ส าหรับความรู้ เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร พั ฒ นา ทั กษ ะ พื้ น ฐ า น ด้ า น
ภาษาอังกฤษจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกข้ึน เมื่อ
ประเทศก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และส าหรับทัศนคติ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน พบว่า  กลุ่ ม
ตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนภาพ
รวมอยู่ ใ นระ ดับมาก  ซึ่ ง มี ทั ศนค ติ เกี่ ย วกั บกา ร



 
  

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ ผู้ร่วมงานท่ีมี
ความหลากหลาย เช่น เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม เป็นการผสมผสาน ในการท างาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด ความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก กลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากท่ีสุด คือ มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูล
ประชาคมอาเซียนจากสื่อต่างๆ และมีความพร้อม
เกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรมอาเซียน ในการท่ีจะเข้า
แข่งขันในตลาดแรงงานระดับอาเซียนส่วนปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน คือ ถ้าหากนักศึกษามีระดับ
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเกดิข้ึน เพิ่มมากข้ึนก็จะส่งผลต่อความพร้อมเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน                                                                                           
       4.3  การศึกษาความพร้อมเกี่ยวกับการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษา
ปริญญาตรี ในสั งกัดสถาบันการอา ชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ทัศนคติและความ
พร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากท่ีสุด คือ มี
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลประชาคมอาเซียนจาก
สื่อ ต่างๆ และมีความพร้อมเกี่ ยวกับความรู้ ด้ าน
วัฒนธ ร รมอ า เ ซี ย น  ใ นก า ร ท่ี จ ะ เ ข้ าแ ข่ ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานระดับอาเซียน ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ระดับ
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีจะเกิดข้ึน คือ ถ้าหากนักศึกษามีระดับ ความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน

เพิ่มมากข้ึนก็จะส่งผลต่อความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อา เซี ยนเพิ่ มมาก ข้ึนเช่นกัน ท้ัง น้ียั งสอดคล้องกับ
การศึกษา [5] การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สุ่มเก็บจากนักศึกษา จ านวน 400 คน ผลการวิจัยในครั้ง
น้ีพบว่า นักศึกษาให้ความส าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพราะการเปิดประชาคมอาเซียนมีส่วนส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวันของนักศึกษาในเรื่องของการท างาน
เพราะในอีก 3 ปีข้างหน้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในหลาย ๆด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการลงทุน ด้านธุรกิจการ ด้าน
การศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงด้าน
อุตสาหกรรมต่างๆและด้านแรงงาน ซึ่งสามารถโยกย้าย
แรงงานได้อย่างเสรีซึ่งในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอาเซียนนักศึกษารับรู้ข้อมูลจากโทรทัศน์มาก
ท่ีสุด เพราะสามารถให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน มีท้ังภาพ
และเสียง นักศึกษามีทัศคติต่อการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนค่อนข้างดีและเห็นประโยชน์จากการรวมตัวท่ี
เกิดข้ึนท่ีส าคัญของนักศึกษาส่วนใหญ่ตระหนักรับรู้ว่าตน
เป็นพลเมืองอาเซียนโดยภาพรวมท่ีนักศึกษามีต่อ
อาเซียน นักศึกษาส่วนใหญ่มองอาเซียน ในด้านบวก 
ปัญหาของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่า ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างขาดความรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็น
จ านวนมากโดยเฉพาะการสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญ เพราะ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท่ีใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ท้ังในการจ้างคนไทยท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ซึ่ง
แม้ จ ะ จ่ า ย ค่ าจ้ า งสู ง แ ต่ ไม่ ม าก เ ท่ า ท่ี จ่ า ย ให้ กั บ
ชาวต่างชาติ มีผลให้ผู้ประกอบการสามารถบริหาร
จัดการให้ลดทุนได้มากข้ึน นอกเหนือจากการใ ช้
ภาษาอังกฤษในการท างานแล้วภาษาอังกฤษมีความจ า



 
  

เป็นอย่างมากในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนส าหรับ
การเตรียมความพร้อมแรงงานไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า
น้ันถือเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ียังพอมีเวลาใน
การท่ีจะสร้างแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพเพื่อสู้กับแรงงาน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 
5.  ข้อเสนอแนะ  
       จากผลจากการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพร้อม
ของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้ผู้ศึกษาได้พบประเด็น
หลายประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ ดังน้ี 
      5.1  ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเตรียมความ
พร้อมสม่ าเสมอ สถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานและสถาน 
ศึกษาควรมีการจัดอบรมแก่นักศึกษาบ่อย ๆ เพื่อพัฒนา
ให้มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์มากยิ่งข้ึน 
      5.2  ควรมีการเตรียมความพร้อมการให้เปิดตลาด
เสรีแรงงานและให้ความสนใจแจ้งข่าวสารความเคลื่อน 
ไหวท่ีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพในกลุ่มสมาชิก
ประชาคมอาเซียนให้นักศึกษาฟังอยู่เป็นประจ า และ
ควรเตรียมพร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่ตลาด 
แรงงานให้กับนักศึกษาเป็นประจ า 
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บทคัดยอ่ 
       การศึกษาโครงการเรื่อง ระบบรายงานบันทึกหลัง
การสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัย 
เทคนิคบึงกาฬ และประเมินความพึงพอใจของครูต่อ
ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิค   
บึงกาฬ 
 โครงการเร่ือง ระบบรายงานบันทึกหลังการสอน
ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ คณะผู้จัดท าได้แบ่งข้ันตอน
การศึกษาออกเป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 1) การสร้างระบบ
รายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ    
2) การประเมินความพึงพอใจของครูต่อระบบรายงาน
บันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการศึกษาโครงการ  คือ ระบบรายงานบันทึกหลัง
การสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของครูต่อระบบรายงานบันทึกหลังการ
สอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ครู  
จ านวน 17 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลา
ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560 การวิเคราะห์
สถิติท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       ผลการศึกษา พบว่า  1) การประเมินคุณภาพของ
ผู้เช่ียวชาญต่อระบบรายงานบันทึกหลังการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.90) 2) การประเมินความพึงพอใจ
ของครู ต่อ ระบบรายงานบันทึกหลั งการสอนใน

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  โดยภาพรวม มีระดับความ    
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.18)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ความถูกต้อง และการประมวลผล อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.28)  รองลงมา คือ ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบอยู่ ในระดับมาก  ( X = 4.19) และด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19)  
และด้านความปลอดภัยในการใช้งาน อยู่ในระดับมาก   
( X = 4.16) และด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ การ
ออกแบบและการจัดการอยู่ในระดับมาก (X = 4.12)  
ค าส าคญั : คร,ู ระบบรายงานบันทึกหลังการสอน, 
              วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
  
Abstract 
       The study project the after teaching record 
system for teachers in Buengkan Technical 
College the purposes was to creat the after 
teaching record system for teachers in 
Buengkan Technical College. And Satistaction 
assessment of teachers withe the after teaching 
record system in Buengkan Technical College.  
Project  title the after teaching record  system  
in Buengkan Technical College. Organizer 
divided into 2 steps as follows : 1) Creat the 
after teaching record system for teachers in 
Buengkan Technical College. The satisfaction 



 
  

assessment of teacher with the after teaching 
record system  in Buengkan Technical College. 
The research instrument was the after teaching  
record  system in Buengkan Technical College. 
And satisfaction assessment of teacher the after 
teaching record system in Buengkan Technical 
College. The population was teacher 17 Person 
by purposive sampling. The duration of  the  
study  was  academe year 2017. The  statistical  
analysis used in  rechearch  percentage ,mean 
and standard deviation 
       The results found that 1) the quality 
assessment of specialist with  the after teaching 
record system in Buengkan Technical College 
the average score was at level max ( X = 3.90) 2) 
Satisfaction assessment of teacher with 
overview The level of satisfaction was highest   
( X = 4.18) When considering each side, found 
that the side with the score was average score 
was accuracy and processing was at the level 
max ( X = 4.28) Second  and formatting system 
overall satisfaction was at level max ( X = 4.19) 
And Performance and benefits  was at level      
( X = 4.19, S.D.= 0.82). And security in use was at 
level max ( X = 4.16). And the side with the 
least average score was typical applications was 
at level max ( X = 4.12). 
Keywords : teachers, the after teaching record  
                system, Buengkan Technical college. 
 
 
 

1.  บทน า 
     1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
            เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเ ช่ือมต่อด้วย
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต [1]  กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตเป็น
เครือข่ายแห่งหน่ึงซึ่งเครือข่าย หมายถึง การเช่ือมโยง
ระหว่างระบบเครือข่าย จ านวนมหาศาลท่ัวโลกเข้า
ด้วยกัน ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐาน เดียวกันน่ันคือใช้
โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ท าให้คอมพิวเตอร์ท้ังหลายในข่าย
แห่งน้ีสามารถ ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกันได้
โดยสะดวกรวดเร็วไม่ว่าข้อมูลเหล่าน้ันจะอยู่ในรูปใดๆ 
อาจเป็นตัวอักษร ข้อความ ภาพ และเสียง  ซึ่งเป็น
ระบบท่ีเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่  
ครอบคลุมไปท่ัวโลก โดยอินเทอร์เน็ตมีบริการในรูปแบบ
ท่ีสามารถเอื้อประโยชน์ในการให้บริการทางด้านการ
สื่อสารข้อมูล  เช่น การเข้าถึงข้อมูลระยะไกล การถ่าย
โอนแฟ้มข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การน าเอา
รูปแบบของบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้สนับสนุน
ในการเรียนการสอน  ในลักษณะเรียนผ่านเว็บไซต์ซึ่งถูก
เรียกเป็นต าแหน่งท่ีอยู่ของผู้ท่ีมีเว็บเพจของตัวเองบน
ระบบ อินเทอร์เน็ตซึ่งได้จากการลงทะเบียนกับผู้ให้
บริ ก า ร เ ช่ า พื้ น ท่ีบนระบบอิ น เ ทอ ร์ เ น็ต  เ มื่ อ ไ ด้ 
ลงทะเบียนในช่ือท่ีต้องการแล้ว ก็สามารถจัดท าเว็บเพจ  
และส่งให้ศูนย์บริการน าข้ึนไปไว้บนอินเทอร์เน็ตถือได้ว่า
มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้ว [2] กล่าวว่า เว็บไซต์ น้ัน
เป็นกลุ่มเว็บเพจท่ีประกอบด้วยหน้าเว็บเพจหลายหน้า  
โดยใช้การเช่ือมโยงระหว่างหน้าด้วยระบบไฮเปอร์ลิงค์ 
(hyperlink)  ดังน้ัน ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยหน้า
โฮมเพจและเว็บเพจ เว็บไซต์ยังเป็นการใช้คุณสมบัติของ
อินเทอร์เน็ตมาออกแบบและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนตอบปัญหาการเรียนการสอนผ่ านเครือ ข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้เรียน



 
  

กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ท่ีมีแหล่งข้อมูล
ด้านการวิจัยหรือฐานความรู้ (Knowledge-based) [3] 
ปัจจุบัน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่าย
วิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้รวบรวมรูปเล่ม
เอกสารท่ีใช้ประกอบการประเมินการสอนของครู คือ 
บันทึกหลังการสอน ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
การเขียน การน าส่งรูปเล่มบันทึกหลังการสอนครูต้อง
บันทึกทุกรายวิชาท่ีสอนในแต่ละภาคเรียน พร้อมท้ัง
บันทึกโครงการสอนในแต่ละสัปดาห์ หลังจากท าการ
สอนเสร็จ หน้าท่ีของครู คือ บันทึกเน้ือหาท่ีสอน ปัญหา
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียน วิธีแก้ปัญหาน้ัน และน าส่ง
รูปเล่มบันทึกหลังการสอนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  เพื่อ
สรุปรายงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงแนวคิดท่ี
จ ะจั ดท า ระ บบราย งา นบัน ทึกหลั ง กา รสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอนของครู  ท่ีสามารถใช้เช่ือมโยงกัน
ระหว่ า ง เครือ ข่ายในองค์กรให้ เกิดความสะดวก 
ประหยัดเวลาและทรัพยากรกระดาษในองค์กร อีกท้ัง 
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสถิติในการส่งบันทึกหลังการ
สอน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูในการติดตามงาน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อวิทยาลัยได้มาก
ยิ่งข้ึน 
     1.2  วัตถุประสงค์ 
            การศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการ ดังน้ี 
            1.2.1  เพื่อสร้างระบบรายงานบันทึกหลังการ
สอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
            1.2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูต่อ
การใ ช้งานระบบรายงานบันทึกหลั งการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
 
 

     1.3  สมมุติฐานของการศึกษา 
            ครูมีความพึงพอใจต่อระบบรายงานบันทึก
หลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อยู่ในระดับมาก 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       2.1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี 
ได้แก่ ครูในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ปีการศึกษา 
2560  จ านวน 56 คน  
      2.1 .2  กลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใน
ค รั ้ง นี ้ ไ ด ้แ ก ่ ค ร ูใ น ว ิท ย า ล ัย เ ท ค น ิค บ ึง ก า ฬ            
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 17 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ 30 ของ
ประชากรท้ังหมด 
     2.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา 
           2.2.1  ส่วนของผู้ใช้งาน 
    2.2.1.1  สามารถ Login/Logout 
   2.2.1 .2  ผู ้ใช ้งานสามารถค้นหา
ข้อมูลครูวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬได้ 
   2.2.1 .3  ผู ้ใช้งานสามารถบันทึก
ข้อมูลการบันทึกหลังการสอนของครูได้ 
           2.2.2  ส่วนของระบบ  
    2.2.2.1  สามารถ Login/Logout 
   2.2.2.2  ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง
ข้อมูลครู 
   2.2.2.3  ระบบสามารถแสดงการ
ส่งบันทึกหลังการสอนของครู  
   2.2.2.4  ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง
ข้อมูลการส่งบันทึกหลังการสอนในภาพรวม 
   2.2.2.5  ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ แ ส ด ง
สถานะการส่งบันทึกหลังการสอน 
 



 
  

           2.2.3  ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
    2.2.3.1  ผู ้ด ูแ ล ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ 
Login/Logout ได้ 
   2.2.3.2  ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล การส่งบันทึกหลังการสอน
ของครูได้ 
   2.2.3.3  ผู ้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลของครูได้ 
     2.3  ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา คือ ปีการ 
ศึกษา 2560 
     2.4  ก า รสร ้า งและตรวจสอบคุณภาพขอ ง
เครื่องมือในการศึกษา 
        การศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้การสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา โดยมี
ข้ันตอนการพัฒนา ดังน้ี 
       2. 4 . 1   ศ ึกษาการสร ้า ง ระบบรายงา น
บ ันท ึกหล ังกา รสอนในว ิทยาล ัย เทคน ิคบ ึงกา ฬ       
มีข้ันตอน ดังน้ี 
          2.4.1.1  สอบถามความต้องการ
จากผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของงานท่ี
จะต้องท ารวมถึงทราบระบบงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
         2.4.1 .2  ศ ึก ษ า ร า ย ล ะ เ อ ีย ด
เกี ่ยวกับ ข้อมูล หลักการ ความต้องการของระบบ 
และวิเคราะห์ความต้องการของระบบ เพื ่อสร้าง
ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ 
         2.4.1.3  ออกแบบระบบรายงาน
บันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดย
แสดงกระแสการไหลของข้อมูล   (Data Flow 
Diagram)    
         2.4.1 .4  สร้างและพัฒนาระบบ
รายงานบ ันท ึกหล ังกา รสอนในวิทยาล ัย เทคน ิค      
บึงกาฬ 

         2.4.1 .5  น า เสนอให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เน้ือหาและความเหมาะสมของระบบรายงานบันทึก
หลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
         2.4.1.6  ทดสอบการท างานของ
ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ 
         2.4.1 .7  ป ร ับ ป ร ุง แ ก ้ไ ข ต า ม
ข้อ เสนอแนะของผู ้เ ชี ่ยวชาญจากนั ้นน า เสนอให้
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
         2.4.1 .8  น า แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน
คุณภาพให้ผู ้เชี่ยวชาญประเมินแล้ว มาหาค่าเฉลี ่ย
ระดับคุณภาพของการใช้ระบบรายงานบันทึกหลัง
การสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ การแปลผลใช้
เกณฑ์ก าหนดระดับค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 
         2.4.1.9  น าระบบรายงานบันทึก
หลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
      2. 4 .2  ก า ร ส ร ้า ง แ บบ ปร ะ เ ม ิน คว า ม       
พึงพอใจของครูที่มีต่อระบบรายงานบันทึกหลังการ
สอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬมีข้ันตอน ดังน้ี 
        2.4.2.1  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ 
วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       2.4.2.2  ศึกษาหลักการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ  ก าหนดประเด็นขอบเขต
ของค าถาม และจัดหมวดหมู่ของค าถาม 
       2.4.2.3  ออกแบบแบบประ เม ิน
ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อระบบรายงานบันทึกหลัง
การสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
       2.4.2.4  สร้างแบบประเมินความ
พึงพอใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน
และทฤษฎีที ่ใช ้อ ้า งอ ิงผู ้ศ ึกษาโครงงานสามารถ



 
  

ก าหนดแบบประเมินออกเป็น 3 ตอน ได้ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 
            1)  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของ
ผู ้ตอบแบบประ เม ินว ิเ คราะห ์โดยหาค่า ร ้อยละ 
จ าแนกเป็น  เพศ อายุ ต าแหน่ง   วุฒ ิการศึกษา  
ประสบการณ์ในการท างาน 
            2)  ตอนที ่ 2   แบบประเม ิน
ความพึงพอใจของ ระบบรายงานบันทึกหลังการ
สอนในวิทยาล ัยเทคนิคบึงกาฬ  แบ่งออกเป็น 5 
ด้าน คือ (1) ด้านการใช้งานทั่วไป  (2) ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบ (3) ด้านความถูกต้อง
และการประมวลผล (4) ด้านความปลอดภัยในการ
ใช้งาน (5) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ 
            3)  ตอนที ่ 3   ข ้อ เสนอแนะ
ต่าง ๆ  
       2.4.2.5  น า แ บ บ ป ร ะ เ ม ิน ใ ห้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ด้านความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาและ
ความสอดคล้อง ปรับปรุง ภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสม  
       2.4.2.6  น าแบบประเมินไปใช้เก็บ
ข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
       2.4.2.7  จ ัดท า เอกสารรายงาน
การศึกษา 
     2.5  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       การศึกษาครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
      2.5 .1   รวบรวมข ้อม ูลจ ากการใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  17 
คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
      2.5 .2  ผลจากการ เก ็บรวบรวมข ้อม ูล 
ได้ร ับแบบประเมินความพึงพอใจคืน จ านวน 17 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบประเมินที่ส่งไป
ท้ังหมด 

      2.5 .3  รวบรวมแบบประเม ินทั ้งหมด ท่ี
ได้มาด าเนินการตามข้ันตอนการศึกษาต่อไป 
     2.6  การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
        การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผล โดยน าแบบประเมินที่เก็บ
รวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ดังน้ี 
        2.6.1  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมินวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
       2.6.2  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของครูต่อ
ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี่ย (Mean)  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
       2.6.3  ตอนที่ 3  แบบประเมินปลายเปิด
เกี ่ย วก ับ ข ้อ เสนอแนะ เพื ่อ เ ป ็นแนวทา ง ในกา ร
ปร ับปร ุง ระ บบรา ย งา นบ ันท ึกหล ัง กา รสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ครั้งต่อไป 
     2.7  สถิติท่ีใช้ในก ารวิเคราะห์ข้อมูล 
      การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติ
พื ้นฐาน เช่น คะแนนเฉลี ่ย  คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ[4]  
  
3.  ผลการศึกษา               
      3.1  ผลการสร้างระบบรายงานบันทึกหลังการสอน
ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ดังต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงการ Login เข้าสู่ระบบ 
 
 



 
  

 
 

ภาพที่ 2  แสดงหน้าแรกของระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงหน้ารายวิชาท่ีสอน 
 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงการเพิ่มข้อมูลรายวิชาท่ีสอน   

ภาพที่ 5  แสดงหน้าโครงการสอน 
 

ภาพที่ 6  แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลโครงการสอน 
 

 

     ภาพที่ 7  แสดงหน้าบันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8  แสดงการเพ่ิมข้อมูลบันทึกหลังการสอน 

 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 

ภาพที่ 9  แสดงการรายงานการส่งบันทึกหลังการสอน 
             ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ       
 
      3.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อระบบ
รายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของครู 
              ต่อระบบรายงานบันทึกหลังการสอนใน  
              วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

 
4.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
     4.1  สรุปผลการวิจัย 
 4.1.1  ผลการสร้างระบบรายงานบันทึกหลัง
การสอนในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ พบว่า การประเมิน
คุณภาพการใช้ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  โดยผู้เช่ียวชาญภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 3.90, .D.S = 0.48)     

 4.1.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อ
ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัยเทคนิค 
บึงกาฬ  พบว่า  
                     4.1.2.1  ด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบประเมินวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ จ าแนกเป็น  
เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ  58.82 รองลงมาคือ เพศหญิง     
คิดเป็นร้อยละ 41.18  จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบประเมินส่วนมากอายุ 31-40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
41.18 รองลงมา คือ อายุ 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ  
29.41 อายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.65 และอายุ 
50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.76  จ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมากเป็นข้าราชการครู  
คิดเป็นร้อยละ 70.59  รองลงมา พนักงานราชการ     
คิดเป็นร้อยละ 17.65 ครูพิเศษสอน คิดเป็นร้อยละ 
11.76 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบ
ประเมินส่วนมากมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88.24  ระดับการศึกษา
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 11.76  และจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน
ส่วนมากประสบการณ์ใน  การท างานระหว่าง 11-15 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมาประสบการณ์ในการ
ท า งานระหว่ า ง 5 -10 ปี  คิด เป็น ร้อยละ 29.41 
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 16-20 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 17.56 และ ประสบการณ์ใน การท างานต่ ากว่า 
5 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.76 ประสบการณ์ในการท างาน 
20 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.88   
                   4.1.2.2  ด้านการประเมินความพึงพอใจ
ของครูท่ีใช้ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัย 
เทคนิคบึงกาฬ   ประกอบด้วย 5 ด้าน พบว่า 1) ด้าน
การใช้งานท่ัวไปโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.11, .D.S = 0.71) 2) ด้านการออกแบบ

ล าดับ องค์ประกอบด้าน X  .D.S  แปลผล 

1 ด้านการใช้งานทั่วไป 4.12 0.82 มาก 

2 
ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ 

4.19 0.69 มาก  

3 
ด้านความถูกต้องและการ
ประมวลผล 

4.28 0.65 มาก  

4 
ด้านความปลอดภัยในการใช้
งาน 

4.16 0.74 มาก 

5 
ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ 

4.19 0.82 มาก 

 รวม 4.18 1.49 มาก  



 
  

และการจัดรูปแบบระบบโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.19, .D.S = 0.71 ) 3) ด้าน
ความถูกต้องและการระมวลผลโดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก( X = 4.28, .D.S = 0.69)  4) ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้งานโดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, .D.S  = 0.77)  และ
5) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19 , .D.S = 0.83)   
                   4.1.2.3  ด้านข้อคิดเห็น เสนอแนะอื่นๆ 
พบว่า 1) ควรพัฒนาระบบอย่างต่อเพื่อใช้งานได้จริง  2) 
ควรปรับปรุงปุ่มให้ชัดเจนมากข้ึนและเพิ่มช่องทางให้
สามารถอัปโหลดข้อมูลในการส่งได้  3) ควรเพิ่มปุ่มเพื่อ
อัพโหลดรูปภาพประกอบการสอนด้วย 4) ควรเป็ น
ระบบท่ีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน   
     4.2  ข้อเสนอแนะ 
  4.2.1  การน าผลการศึกษาไปใช้ 
         4.2.1.1  ควรส่ ง เสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบรายงานบันทึกหลังการสอนในวิทยาลัย 
เทคนิคบึงกาฬในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอย่างต่อเน่ือง 
โดยการพัฒนาต่อยอดให้สามารถสรุปรายงานในรูปแบบ
แผนภูมิแท่ง 
         4.2.1.2  ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ครูในการใช้ระบบรายงานบันทึกหลังการสอนใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  
 4.2.2  การศึกษาครั้งต่อไป   
           4.2.2.1  ควรพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของ
การจัดรูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 
          4.2.2.2  ควรพัฒนาระบบผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนท่ีให้ใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ 
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เคร่ืองวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
Electric Power Measurement Instrument 

 
ประสานพันธ์ สายสิญจน์1  กรรณิกา สายสญิจน์2  บุญชัย ไชยอาจ3  พรเพญ็ วังพิมูล4  สวัสดิ์ ยันต์วิเศษ5 

 
*1345สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  2แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดยอ่ 
       การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อออกแบบสร้างและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ท่ี
สามารถวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในอาคารบ้านพัก   
ท่ีอยู่อาศัยขนาด 220 V ได้โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบ 
สร้างเครื่องวัดให้มีขนาด 10 cmx15cmx 8 cm  ภายใน
ประกอบด้วยชุดวงจรท่ีออกแบบให้สามารถค านวณ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้แล้วเก็บข้อมูลลงใน SD Card 
เพื่อค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีได้ใช้ในแต่ละวันโดยใช้
โปรแกรมประมวลผล  Microsoft Excel  โดยอาศัย
หลักการท างานของ CT ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบกระแส 
ไฟฟ้าสามารถวัดกระแสได้สูงสุด 30 A ให้แรงดัน
เอาต์พุต 0-1 V  ท างานร่วมกับไอซี PIC24FJ64GA002  
ใช้ไฟ DC 3.3 V  ซึ่งจะใช้ Voltage Regulator IC 5 V  
(LM7805) ในการจ่ายไฟให้ PIC24FJ64GA002 มี Port 
ใช้งานท้ังหมด 13 Port และ ไอซี RTC DS1307 ท่ี
สามารถเก็บข้อมูล วินาที นาที ช่ัวโมง วัน วันท่ี เดือน 
และปีได้ เมื่อมีการใช้ไฟฟ้า ตัวเครื่องจะสร้างไฟล์ 
Time.txt และ Ft.txt ลงใน SD Card ซึ่งสามารถต้ัง
วันท่ีและเวลาท่ีต้องการใช้ในไฟล์ Time.txt เช่น 
ช่ัวโมง/นาที/วัน/เดือน/ป ี
 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องวัด
พลังงานไฟฟ้า พบว่า เครื่องสามารถวัดค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในรูปจ านวนหน่วยท่ีใช้ จ านวนเงินท่ีต้อง
จ่าย (บาท) ค่าบริการรายเดือน ค่า FT และค่าไฟฟ้ารวม
ท่ีต้องจ่ายท้ังหมดในรอบเดือนเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บมีค่าใกล้เคียง คิดเป็น 
99% 
ค าส าคัญ : เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า, ค่าไฟฟ้า,  
              CT    
 
Abstract 
       The purpose of this research is to design, 
construct and find the efficiency of the 
electrical energy meter. It can measure the 
electrical energy used in 220 V residential 
homes.  The researcher has designed. Built to 
measure 10 cm x15 cm x 8 cm  inside, it consists 
of a series of circuits designed to calculate the 
amount of electrical energy used to store data 
on the SD Card. SD Card to calculate the 
electrical energy used each day by using 
Microsoft Excel processing program based on 
the principle of CT, which performs the power 
monitoring. Can measure the current up to 30A, 
output voltage 0-1 V  work with IC. 
IC24FJ64GA002 uses a 3.3V power supply which 
uses a 5 V  Voltage Regulator IC (LM7805) to 
provide power. PIC24FJ64GA002. Includes all 13 
Ports and RTC DS1307 that can store seconds, 
minutes, hours, days, dates, months, and years. 
When using electricity, the machine generates 



 
  

Time.txt and Ft.txt files into the SD CARD. It can 
set the date and time it takes in the Time.txt 
file, such as hour/minute/day/month/year.  
       The results of the energy efficiency test 
showed that the machine can measure the 
amount of electricity used in the unit. The 
monthly fee, FT fee, and the total electricity 
bill paid during the month compared to the 
PEA's electricity bill are approximately 99%. 
Keywords : Electric Power Measurement  
                  Instrument, Electricity price, CT. 
 
1.  บทน า 
       ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดปัจจัยหน่ึง
ส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันของชนในชาติ รวมไปถึง
การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ซึ่งเป็น
เงื่อนไขส าคัญต่อหลักการมนุษยชนจะเกิดข้ึนและมี
ประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาด “ไฟฟ้า” ไฟฟ้าเป็นพลังงาน
รูปหน่ึงท่ีมนุษย์น ามาใช้เป็นพลังงานส าหรับเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถท างานได้ พลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานท่ีมีความส าคัญ เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
ในปัจจุบันล้วนต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการท างาน
การใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ใช้ไปกับการด ารง 
ชีวิตโดยใช้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการอ านวย 
ความสะดวกภายในครัวเรือนซึ่งอาจจะท าให้การใช้
ไฟฟ้าของแต่ละเดือนมีค่าไฟฟ้าสูงข้ึนตามมา เน่ืองจาก
ไม่รู้ว่าการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตอนน้ีใช้ไฟฟ้าไปเท่าใด
ปัญหาของค่าไฟฟ้าท่ีสูงข้ึนทุก ๆ เดือนอาจเป็นเพราะไม่
สามารถดูค่าไฟฟ้าได้เองก่อนจะถึงแต่ละเดือนท่ีทางการ
ไฟฟ้าจะมาจ่ายบิลค่าไฟฟ้าให้เราน าไปช าระเงิน จึงท า
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบางรายไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตลอดจนระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้เพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบาย เช่น พัดลม ตู้เย็น ประตูเปิด ปิด
อัตโนมัติ ระบบแสงสว่างแต่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ตาม
ล้วนต้องใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังสิ้น การใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ปัจจุบันมีปริมาณการใช้เพิ่มมากข้ึนน้ันถ้าผู้ใช้ไฟฟ้า
สามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ในบ้านเรือนได้จะ
เป็นการช่วยให้การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายได้ รวมไปถึง
สามารถวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้
เป็นอย่างดี  
       จากปัญหาท่ีกล่าวมาคณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ
หาวิธีการสร้างเครื่องมือ ท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือน โดยตัวเครื่อง
สามารถน าไปติดต้ังไว้ภายในบริเวณบ้านซึ่งปริมาณ
หน่วยการใช้ไฟจะถูกเก็บไว้ใน SD Card และน ามา
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งจะท าให้
สามารถทราบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้ไฟฟ้าในช่วง
ระยะเวลาน้ัน ๆ ได้ อันจะน าไปสู่การวางแผนการใช้
ไฟฟ้าและ และประหยัดค่าไฟฟ้าท่ีจะต้องจ่ายในแต่ละ
เดือนได้ 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
             1.1.1  เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องวัดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดเก็บลงใน SD Card 
             1.1.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องวัดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า 
     1.2  ประโยชน์ท่ีได้รับ  
           1.2.1  ได้เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
บ้านพักอาศัย 
            1.2.2  สามารถรู้ค่าไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายได้ด้วย
ตนเอง 
            1.2.3  เพื่อประมาณการค่าไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายใน
แต่ละเดือนของบ้านพักอาศัยได้ 
 



 
  

     1.3  ขอบเขตการวิจัย 
            1.3.1  บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD Card ขนาด    
8 G   
           1.3.2  ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel  
           1.3.3  น าไปใช้กับการตรวจสอบค่าไฟกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย 
           1.3.4  ใช้กับบ้านพักอาศัยท่ีใช้กับไฟฟ้า 220 V 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     2.1  การออกแบบและสร้างเครื ่องวัดการใช้
พลังงานไฟฟ้า 
          ในการสร้างเครื ่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
จะต้องใช้หลักการออกแบบให้สัมพันธ์กับสภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีจะสามารถน าไปใช้งานได้จริงและได้ผล 
ขั้นตอนการสร้างเครื ่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้     
แบ่งออกดังน้ี 
          2.1.1  ออกแบบวงจรให้สามารถวัดค่าการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ดังภาพท่ี 1 
 

 
 

 ภาพที่ 1  วงจรเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 
          2.1.2  ด าเนินการสร้างชุดวงจรโดยเขียนลงใน
แผ่นปร้ินเพื่อให้สามารถน าไปใช้งานได้ ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2  กัดแผ่นปร้ินเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 
          2.1.3  ด าเนินการประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ลง
ในวงจร ดังภาพท่ี 3 

    
 

ภาพที่ 3  เช่ือมต่ออุปกรณ์คาปาซิเตอร์ 
 
          2.1.4  ติดต้ังท่ีเสียบ SD Card  ดังภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4  ออกแบบและบัดกรี SD Card ตามท่ีก าหนด 
 



 
  

           2.1.5  ประกอบเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า  
โดยการน าส่วนต่าง ๆ ท่ีสร้างข้ึนท่ีผ่านการทดสอบแต่ละ
ส่วนแล้ว น ามาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อน าไปท าการ
ทดสอบการท างานและการใช้งานต่อไป ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพที่ 5  อุปกรณ์ที่ติดต้ังเรียบร้อย 
 
     2.2  การทดลองหาประสิทธิภาพ 
           เมื่อด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องวัด
การใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมท้ังได้ด าเนินการทดสอบการ
ท างานของช้ินส่วนและอุปกรณ์แต่ละส่วนเรียบร้อยแล้ว
น้ัน ได้ด าเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของ
เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการน าไปทดลองใช้ใน
บ้านพักอาศัยโดยน าไปติดต้ัง และท าการทดลองบันทึก
ข้อมูลดังภาพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที่ 6  การทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องวัดการ 
             ใช้พลังงานไฟฟ้า 
 

3.  ผลการวิจัย               
     3.1  ผลการออกแบบและสร้างเครื่องวัดการใช้
พลังงานไฟฟา้ 

จากการออกแบบและสร้างเครื่องวัดการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าได้ด าเนินการออกแบบวงจร ดังภาพท่ี 11  
ด าเนินการสร้างเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังภาพท่ี 
12  และเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้บรรจุในกล่อง
ขนาด 10cm x15cm x 8cm  ดังภาพท่ี 7-8 
 

 
 

ภาพที่ 7  วงจรเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพที่ 8  ตัวกล่องเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
 
     3.2  ผลการทดสอบการท างานของอุปกรณ์และ
โปรแกรมประมวลผล 
           3.2.1  ผลการทดสอบการท างานของ  
PIC24FJ64GA002 ได้ผลดังน้ี  
 



 
  

           3.2.1.1  PIC24FJ64GA002  ใช้กับ 
ไฟฟ้า DC 3.3  V ซึ่งจะใช้ Voltage Regulator  
IC 5V (LM780) ในการจ่ายไฟให้ PIC24FJ64GA002 

           3.2.1.2   PIC24FJ64GA002  มี Port   
ใช้งานท้ังหมด 13  Port  ซึ่งผลการทดสอบสามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
          3.2.2   ผลการทดสอบการท างานของ  CT เช็ค
กระแสไฟฟ้า ผลการทดสอบพบว่า สามารถวัดกระแสได้
สูงสุด 30 A  ให้แรงดันเอาต์พุต 0-1 V  ในการวัดกระแส 
ไฟฟ้า ดังภาพท่ี 9 
 

 
 

ภาพที่ 9  การใช้งาน CT เช็คกระแสไฟฟ้า 
 

          3.2.3  ผลการทดสอบการท างานของไอซี RTC 
DS1307 
                  3.2.3.1  ผลการทดสอบการท างานของ 
ไอซี RTC DS1307 พบว่า เพื่อความแม่นย าในการต้ัง
เวลาท่ีจะใช้เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า ใช้ต่อไฟเลี้ยง +5 V  
                 3.2.3.2  ฐานเวลาของ DS1307 สามารถ 
เก็บข้อมูลได้ในรูปวินาที  นาที  ช่ัวโมง  วัน  วันท่ี  
เดือน และปีได้  และรายละเอียดต่าง ๆ มีดังน้ี 

             1)  VCC : ใช้ต่อไฟเลี้ยง +5 V  
             2)  GND : ใช้ต่อกราวด์                                                                    
             3)  VBAT : ใช้ต่อกับแบตเตอรี่  

3 V  เพื่อรักษาการท างาน ในกรณีที่ไม่มีไฟเลี้ยงจ่ายให้ 
           4)  SDA :  ขารับส่งข้อมูลด้วย 

ระบบบัส I2C 
             5)  SCL : ขาสัญญาณนาฬิกา 

ส าหรับการรับส่งข้อมูลด้วยระบบบัส I2C 
          6)  SQW/OUT : ขาเอาต์พุต 

สัญญาณ Square Wave สามารถเลือกความถี่ได้ 
            7)  X1, X2 : ใช้ต่อกับคริสตอล 

ความถี่มาตรฐาน 32.768 kHz เพื่อสร้างฐานเวลาจริง
ให้กับ IC 
                 3.2.3.3  การเริ่มท างานของ ไอซี RTC  
DS1307 ดังภาพท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  ไอซี RTC DS1307 แสดงผลการ 
              เร่ิมท างาน 

 
          3.2.4  ทดสอบการท างานของโค้ดโปรแกรม 

    การทดสอบการท างานของโค้ดโปรแกรม  
โดยการติดต้ังเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และต้ังเวลา
โดยเขียนโค้ดเวลา ระยะเวลาการทดสอบ 4   สัปดาห์ 
โดยด าเนินการต่อสายไฟ 220V  เข้าท่ี ข้ัว 3 ขา ให้
ถูกต้อง จากน้ันต่อข้ัว CT แล้วน าไปคล้องสายไฟหลัก 
(Main) ดังน้ี 
                  3.2.4.1  ผลการทดสอบการท างานเมื่อมี 
SD Card  โดยเมื่อป้อนไฟฟ้า 220V  แล้วไฟสีเขียวและ
สีแดงจะกระพริบ (สถานะท่ียังไม่มี SD Card) เมื่อใส่ 
SD Card แล้วไฟสีแดงจะดับ แล้วไฟสีเขียวจะติดค้างไว้



 
  

ท้ัง 2 ดวง และเมื่อมีการบันทึกลง SD Card ไฟสีเขียว
จะกระพริบ 
                 3.2.4.2  ผลการทดสอบการใช้ครื่องใช้
ไฟฟ้า โดยเมื่อไฟสีแดง และเขียวกระพริบ ให้เปิดใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า  ผลการทดสอบ พบว่า ถ้ามีการใช้ไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้าจะกระพริบเตือน และจะหยุดการบันทึก
ข้อมูลลงใน SD Card 
                 3.2.4.3  สร้างไฟล์ Time.txt และ Ft.txt 
ลงใน SD Card 
                 3.2.4.4  ต้ังวันท่ีและเวลาท่ีต้องการใช้ใน
ไฟล์ Time.txt เช่น  ช่ัวโมง/นาที/วัน/เดือน/ปี ดังภาพ 
ท่ี 11   

 
 
 
 

ภาพที่ 11   ต้ังวันท่ีและเวลา 
 
                 3.2.4.5  กรอกข้อมูลค่า Ft  ลงในไฟล์  
Ft.txt  เช่น 0.1590 เพื่อทดสอบการประมวลผลดัง 
ภาพท่ี 12 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 12  ไฟล์ท่ีได้หลังจากท าการทดลอง 
 

     3.3  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ 
   ในการหาประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากค่า 

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยคิดในรูปจ านวนหน่วย และ
จ านวนเงิน (บาท) Ft ค่าไฟฟ้ารวม และยอดรวมท่ีต้อง
ช าระท้ังหมด เปรียบเทียบระหว่างจากเครื่องวัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและจากบิลค่าไฟฟ้าท่ีได้รับแจ้งจากการ
ไฟฟ้า แสดงผลได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1  แสดงค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยคิดในรูป    

             จ านวนหน่วย และจ านวนเงิน (บาท) Ft 

 

จากตารางที่ 1  จะเห็นว่า การเปรียบเทียบผล
จากการใช้เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจากใบแจ้ง
ค่าไฟฟ้าท่ีได้รับแจ้งจากการไฟฟ้า ในด้านค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในรูปจ านวนหน่วยแตกต่างกัน 1 หน่วย  
คิดเป็นเงินแตกต่างกัน 3.27 บาท  ค่า Ft  แตกต่างกัน 
0.17 บาท  ค่าไฟฟ้ารวมแตกต่างกัน 2.90 บาท  และ
ยอดรวมท่ีต้องช าระทั้งหมดแตกต่างกัน 3.55 บาท  
 
4.  สรุปผล 
       จากการออกแบบสร้างเครื่องวัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ให้มีขนาด 10 cm x15 cm x8 cm  ภายใน
ประกอบด้วยชุดวงจรท่ีออกแบบให้สามารถค านวณ
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้แล้วเก็บข้อมูลลงใน SD Card 
เพื่อค านวณค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในแต่ละวันโดยใช้
โปรแกรมประมวลผล Microsoft Excel โดยอาศัย

รายการ(ค่าใช้จ่าย) 
เคร่ืองวัดการใช้
พลังงานไฟฟ้า 

บิลแจ้งค่า
ไฟฟ้า 

ส่วนต่าง 

ค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า/หน่วย 

156 หน่วย 154 หน่วย 2 หน่วย 

ค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า/บาท 

510.71 บาท 504.16 บาท 6.55 บาท 

ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท 38.22 บาท 0 บาท 
ค่า (Ft) -24.80 บาท -24.49 บาท -0.31 บาท 
ค่าไฟฟ้ารวม 524.13 บาท 517.89 บาท 6.24 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
(VAT) 

36.69 บาท 36.25 บาท 0.44 บาท 

ยอดทีต่้องช าระ 560.82 บาท 554.14 บาท 6.68 บาท 



 
  

หลักการท างานของ CT ซึ่งท าหน้าท่ีตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้ า  สามารถวัดกระแสได้สู งสุด  30 A           
ให้แรงดันเอาต์พุต  0 -1 V  ท างานร่ วมกับไอซี 
PIC24FJ64GA002  ใช้ไฟ DC 3.3 V  ซึ่งจะใช้ Voltage 
Regulator IC 5 V (LM7805) ในการจ่ายไฟให้ 
PIC24FJ64GA002  มี Port ใช้งานท้ังหมด 13 Port 
และ ไอซี RTC DS1307 ท่ีสามารถเก็บข้อมูล วินาที, 
นาที, ช่ัวโมง, วัน, วันท่ี, เดือน และปี ได้ เมื่อมีการใช้
ไฟฟ้าตัวเครื่องจะสร้างไฟล์ Time.txt และ Ft.txt ลงใน 
SD Card ซึ่งสามารถต้ังวันท่ีและเวลาท่ีต้องการใช้ใน
ไฟล์ Time.txt เช่น ช่ัวโมง/นาที/วัน/เดือน/ป ี  
       ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องวัด
พลังงานไฟฟ้า พบว่า  เครื่องสามารถวัด ค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าในรูปจ านวนหน ่วยท่ีใช้ จ านวนเงินท่ีต้อง
จ่าย (บาท) ค่าบริการรายเดือน ค่า FT และค่าไฟฟ้ารวม
ท่ีต้องจ่ายท้ังหมดในรอบเดือนเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียกเก็บมีค่าใกล้เคียง 99% 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
      5.1  พัฒนาเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้
สามารถวัดได้กับไฟฟ้ามากกว่า 1 เฟส  
      5.2  พัฒนาเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้
สามารถแสดงผลและค านวณจ านวนหน่วยและจ านวน
เงินได้โดยไม่ต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมประมวลผล 
      5.3  พัฒนาเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้
สามารถวัดวัดได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะการวิเคราะหปญหาโดยใชวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E  

รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

To develop a set of problem-solving skills using 7E Exam Tutorial with 5W1H Technique 

for students with the high Vocational Certificate 

 

สรวงสุดา แสนดี 

 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดยอ 

       การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาชุดฝก

ทักษะการวิเคราะหปญหาโดยใชวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E 

รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H สําหรับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2) เพื่อ

เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) กอนเรียนและหลัง

เรียนวิชา การวิเคราะหและออกแบบระบบ รหัส 3204-

2006 ดวยวิธีการเรียนดวยวิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E 

รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม ดวยเทคนิค 5W1H 3) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาการ

วิเคราะหและออกแบบระบบ รหัส 3204-2006 ระหวาง

กลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับ

เทคนิคการตั้งคําถามดวยเทคนิค 5W1H กับกลุม

ควบคุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ  

ผลการวิจัย พบวา  

  1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหปญหาโดยใชวิธีสอนแบบ

สืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H 

สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) มีประสิทธิภาพ 82.27/81.52 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

80/80 ที่ตั้งไว  

  2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

กอนเรียนและหลังเรียน พบวา คะแนนทักษะการคิด

วิเคราะหของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.) ที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E 

รวมกัน ( X  = 17.73, .D.S  = 0.76) สูงกวากอนเรียน    

( X  = 7.52, .D.S = 1.02) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

  3.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

กอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E 

รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H พบวา คะแนนหลัง

เรียน  ( X = 17.73, .D.S  = 0.76) สูงกวาคะแนนหลัง

เรียนของกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนปกติ ( X = 14.78, 

.D.S  = 1.08) สรุปไดวาทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอน

แบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H 

กับการสอนดวยวิธีสอนแบบปกติ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ : ชุดฝกทักษะ, วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E,  

               เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H 

 

Abstract 

       This research aims to 1) To develop a set 

of problem-solving skills using 7E Exam Tutorial 

with 5W1H Technique 2) To compare the 



 

  

analytical skills of the students with the high 

Vocational Certificate To compare the analytical 

skills. Before and After Learning Analysis and 

design of the system with the method of 

teaching the high Vocational Certificate before 

and after school. 3) A comparison of post-

learning achievement in the analysis and design 

between the groups taught by 7E-based 

teaching method with 5W1H technique.  How 

to learn the normal way.  

The research found that 

       1.  The effectiveness of the learning plan 

to develop problem-solving skills using the 7E-

based teaching method with the 5W1H 

questioning technique for high school diploma 

students was 82.27/81.52  which is higher than 

the hypothesis.    

       2.  The comparison of critical thinking skills 

of high school diploma students before and 

after learning showed that the cognitive skills 

scores of high school diploma students (PSU)  

7E Exam Tutorial with Questioning Techniques. 

       3.  A comparison of the analytical skills of 

the high school diploma students before and 

after learning by using the 7E-based teaching 

method with the 5W1H questioning technique 

found that the post-test scores ( X = 17.73 , 

.D.S  = 0.76), higher than the post-test.                                          

Keywords : A set of problem-solving skills, the  

                 7E-based teaching method, 5W1H  

                 questioning technique. 

 

1.  บทนํา 

     1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 

 ดวยปจจุบันเปนยุคที่โลกมีความเจริญกาวหนา

อยางรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใชเทคโนโลยีเพื่อ

เชื่อมโยงขอมูลตางๆ ของทุกพื้นที่ทั่วโลกเขาดวยกัน 

กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 

21  ส งผลตอการดํ า รงชีพของสั งคมอย า งทั่ ว ถึ ง 

ระบบสื่อสารมีการเชื่อมโยงกับอุปกรณไดหลายชนิดเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหทุกคนไดเขาถึงอยางรวดเร็วและ

สะดวกสบาย รวมทั้งมีการนําขอมูลขาวสารจากทุก

แหลงเชื่อมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ต มีขอมูลจํานวน

มหาศาลที่ ถูกนําเขาสู อินเทอรเน็ต ผูคนจึงมีความ

ตองการเขาถึงเครือขายคอมพิวเตอรมากข้ึน ทําใหเกิด

การแขงขันเก่ียวกับเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณที่

อํานวยความสะดวกมากข้ึน การพัฒนาเทคโนโลยี

ดังกลาวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษา 

มีการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลกในป 2544 ซึ่งเปนปที่

กาวสูศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001) หรือ 21 Century 

Skills ไดเกิดผลกระทบตอการจัดการศึกษาทั่วโลก สิ่งที่

ปรากฏในรูปธรรม คือ การกําหนดใหเปนระเบียบวาระ

แหงชาติของหลายประเทศในการปฏิรูปการศึกษา 

สําหรับประเทศไทยเ ร่ิมเมื่อป  2551 มีการปฏิรูป

การศึกษาในศตวรรษที่สอง (ปพ.ศ.2552–2561) มีการ

เนนการสอนใหนอยลงแตใหเรียนรูมากข้ึน (Teach 

Less Learn more) เมื่อสําเร็จการศึกษากําหนดให

ผูเรียนตองมีความรูเปนสากล และมีความสามารถใน

การสื่อสาร การคิดแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีทักษะ

ชีวิต โดยมุงเพื่อพัฒนากําลังคนรองรับการพัฒนา

คุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและ

การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต (The Ministry of 

Education, 2008) ในชวงทศวรรษที่ผานมามีหลักฐาน

เชิงประจักษที่บงบอก ความจําเปนที่ตองมีการปรับปรุง

การจัดการศึกษาแบบเดิมไมสามารถบรรลุเปาหมายทีจ่ะ



 

  

นําพาประชากรใหมีคุณภาพที่ดีได จําเปนตองมีการ

ออกแบบการเรียนรูและการประเมินแบบใหมที่มีความ

เหมาะสมกับสภาพการในศตวรรษที่ 21 เพื่อใชในการ

พัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพและมี

ความสุข โดยทักษะที่ควรเนนใหกับผูเรียนคือ ทักษะการ

คิดวิเคราะห  

       ทักษะการคิดวิเคราะห (Analysis Thinking) เปน

ความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ 

ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปนวัตถุ สิ่งของ เร่ืองราวหรือ

เหตุการณออกเปนสวนยอย ๆ วาประกอบดวยอะไรบาง 

และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ

เหลานั้นวามีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร อะไรเปน

เหตุ  อะ ไ ร เปนผล  เพื่ อทํ าความ เข า ใจและ เ ห็น

ความสําคัญการวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะห

หลักการ  

       การส ง เส ริมให ค รูผู สอนจัดการ เ รียน รู เพื่ อ

พัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนที่ผานมา พบวา การ

พัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียนยังทําไดในขอบเขตที่

จํากัดและยังไมบรรลุเปาหมายสูงสุดที่ตองการได จาก

ผลการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบวา ภาพรวม

ระดับประเทศมาตรฐานที่มีผลประเมินต่ําสุดหรือ

มาตรฐานที่เปนปญหามากสุดคือมาตรฐานที่ 4 ดาน

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน การ

จัดการเ รียน รู เพื่ อ เต รียมความพรอมใหนัก เ รียน           

มีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 

21 ที่สําคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู (Learning Skill) 

สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็ก

ในศตวรรษที่ 21 นี้มีความรูความสามารถ และทักษะที่

จําเปน ซึ่งเปนผลจาการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนการเตรียมความพรอม

ดานตางๆ ที่ เปนปจจัยสนับสนุนที่จะทําใหเกิดการ

เรียนรู รวมทั้งเปนยุคแหงการแขงขันทางสังคมคอนขาง

สูง ในปจจุบัน สงผลตอการปรับตัวใหทัดเทียมและเทา

เทียมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในบริบททางสังคม

ในทุกมิติรอบดาน ดังนั้นการเสริมสรางองคความรู

(Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific 

Skill) ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (Expertise) และ

สมรรถนะของการรูเทาทัน (Literacy) จึงเปนตัวแปร

สําคัญที่ตองเกิดข้ึนกับตัวผูเรียนในการเรียนรูยุคสังคม

แหงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึนใน

ศตวรรษที่ 21 เกิดวิวัฒนาการความกาวหนาในทุกมิติ

เปนไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง สงผลตอวิ ถีการ

ดํารงชีวิตของสังคมอยางทั่วถึง การกําหนดยุทธศาสตร

การสรางความพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนนั้น เปนสิ่งที่ทาทายศักยภาพความสามารถของ

มนุษยที่จะสรางนวัตกรรมทางการเรียนรูในลักษณะ

ตางๆ ใหเกิดข้ึนและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว [1]  ในปจจุบันเปนทักษะการคิดวิเคราะหของ

ประชาชนโดยรวมลดลงมาก ประชาชนถูกชักจูงและ

หลงเพื่อการบอกกลาวหรือเชื่อปรากฏการณเหนือ

ธรรมชาติไดงาย แมสวนใหญจะนับถือพุทธศาสนาแต

ไมไดเขาถึงคําสอนของพระพุทธเจาที่สอนใหคิดเชิงการ

คิดวิเคราะหคือ ปุจฉาวิสัชนาและการสอนไมใหเชื่อในสิง่

งมงาย การเชื่อตองใหสืบสอบไตรตรองใหรอบคอบกอน

จึงคอยเชื่อ การสอนคิดวิเคราะหในโรงเรียนจึงนาจะเปน

สิ่งจําเปน [2] 

       การพัฒนาการคิดวิเคราะหทําใหผูเ รียนเขาใจ

ตนเอง รูขอเท็จจริง รู เหตุและรูผล ตระหนักเขาใจ

เหตุการณตางๆ ชวยพัฒนาความเปนคนชางสังเกต หา

ความแตกตางอยางสมเหตุสมผล เปนการพัฒนา

ความคิด สติปญญา จริยธรรม อารมณ ความรูสึกหลัก

เหตุผลและผลโดยสมเหตุสมผล อันเปนการพัฒนา

ความคิด สติปญญา จริยธรรม อารมณ ความรูสึกตาม



 

  

หลักเหตุและผลโดยอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห 

5W1H การคิดวิเคราะหเปนการคิดโดยใชสมองซีกซาย

เปนหลักเปนการคิดเชิงลึก คิดอยางละเอียดจากเหตุไปสู

ผล ตลอดจนการเชื่อมโยงความสัมพันธในเชิงเหตุและ

ผลจากการจัดการเรียนการสอนวิชา การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ รหัส 3204-2006 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ําเปรียบเทียบผลการเรียนในแตละภาคเรียน โดย

มีนักศึกษารอยละ 60 มีทักษะการคิดเพื่อหาคําตอบตาม

โจทยทีกํ่าหนดไดจากการจํา แตสําหรับโจทยปญหาการ

วิเคราะหงานของรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบมีนักศึกษาจํานวนรอยละ 80 ที่ ไมสามารถ

ประยุกตการวิเคราะหสําหรับการแกปญหาโจทยที่สราง

ได  และหลั งจากการที่ ไดมีประสบการณ ในการ

ปฏิบัติการแกปญหาจากการอธิบายและการเฉลย

กิจกรรม พบวา  นักศึกษามีความสามารถในการ

แกปญหาโจทยได ถูกตอง แตยังมีปญหาดานการ

วิเคราะหโจทยซึ่งเปนปญหาสําหรับการเรียนวิชาการ

วิ เคราะหและออกแบบระบบ จากปญหาดังกลาว

ผูรายงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห

ปญหาโดยใชวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิค 

การตั้งคําถาม 5W1H สําหรับนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิค 5W1H 

ประกอบดวย Who(ใคร) What (อะไร)  Where (ที่

ไหน) When (เมื่อไหร)  Why (ทําไม) How (อยางไร)  

เขามารวมในการใชชุดฝกทักษะการคิดวิ เคราะห 

สามารถประยุกตการวิเคราะหสําหรับการแกปญหา

โจทยที่สรางไดเพื่อใหนักศึกษาไดมีชุดฝกทักษะการคิด

วิเคราะหไดพัฒนาการคิดวิเคราะหของตนเอง รูและ

เขาใจตนเองผู อ่ืน เขาใจสิ่งแวดลอม และเหตุการณ   

ตาง ๆ ไดดียิ่งข้ึน 

 

     1.2  วัตถุประสงค 

            1.2.1  เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหปญหา

โดยใชวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้ง

คําถาม 5W1H สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

            1 . 2.2  เพื่ อ เป รี ยบ เที ยบทั กษะการ คิ ด

วิเคราะหของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมที่เรียน

ดวยวิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้ง

คําถาม 5W1H  

            1.2.3  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ  

รหัส 3204-2006 ระหวางกลุมที่เรียนดวยวิธีการสอน

แบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H 

กับกลุมควบคุม ที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 

     1.3  สมมติฐานการวิจัย 

           1.3.1  กระบวนการจดัการเรียนรูการคิด

วิเคราะหปญหาโดยใชวิธีสอนแบบสบืสอบ 7E รวมกับ 

เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H สําหรับนักศึกษาระดบัชัน้

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี ประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ 80/80 

           1.3.2  นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะหใน

การแกปญหาหลังเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนรู

การคิดวิเคราะหปญหาโดยใชวิธสีอนแบบสืบสอบ 7E 

รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H สําหรับนักศึกษา

ระดับชัน้ประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสงู (ปวส.) หลังเรียน

สูงกวากอนเรียน 

           1.3.3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของกลุมเรียนดวยวิธีสอนแบบสบืสอบ 7E รวมกับ

เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H กอนเรียนและหลังเรียน 

แตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ 

 

 



 

  

     1.4  ขอบเขตการวิจัย 

 1.4.1  ประชากร ในการวิจัยในคร้ังนี้ เปน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่เรียนรายวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี  

 1.4.2  กลุมตัวอยาง ในการวิจัยในคร้ังนี้เปน

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่เรียนในรายวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี จํานวน 51 คน กลุมทดลอง 

จํานวน 33 คน และกลุมควบคุมจํานวน 18 คน ไดมา

จากการสุมแบบ (Cluster Sampling) มีหองเรียนเปน

หนวยการสุม 

 

2.  วิธีการดําเนินการวิจัย       

     2.1  เคร่ืองมือการวิจัย 

           2.1.1  แผนกระบวนการจัดการเรียนรูการ

คิดวิเคราะหโดยใชวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับ 

เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H ประกอบดวย 4 แผน 

  2.1.1.1  แผนที่ 1 เรื่อง  การเขียน

แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 

  2.1.1.2  แผนที่ 2 เรื่อง  การเขียน

ผังงาน (System Flow Chat) 

  2.1.1.3  แผนที่ 3 เรื่อง พจนา นุ

กรม (Data Dictionary) 

  2.1.1.4  แผนที่ 4 เรื่อง  แบบ 

จําลองโครงสรางของฐานขอมูล(ER-Diagram) 

           2.1.2  แบบทดสอบวัดความสามารถใน

การคิดวิเคราะหปญหาโดยใชวิธีสอนแบบสืบสอบ 

7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H    
 

 

 

 

     2.2  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 

  2.2.1  การสรางแผนการเรียนรูดวยการสืบ

สอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H ผูรายงาน

สรางกระบวนการเรียนรู ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรสํานักงานคณะกรรม 

การการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิชา การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ มีข้ันตอนดังนี้ 

  2.2.1.1  ศึกษาข้ันตอน วิธสีอน และ

การจัดการเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหโดยวิธีการสอนแบบสบืสวน 7E รวมกับเทคนิค

การตั้งคําถาม 5W1H 

  2.2.1.2  ศึกษาวัตถุประสงครายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

  2.2.1.3  กําหนดขอบเขตและเนื้อหา

สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู กระบวนการ

จัดการเรียนรู 

  2.2.1.4  สรางแผนการจัดการเรียนรู 

จํานวน 4 แผน 

  2.2.1.5  นําแผนการจัดการเรียนรูที่

ไดจัดสรางไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ

ความถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหา โดย

พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค

กับแบบทดสอบที่จัดสราง โดยคาความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC : Index of 

Item Objective Congruence) ซึ่งมีเกณฑการ

ประเมินดังนี้ 

+1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามวัดไดตรงตาม 

                 วัตถุประสงค 

 0  หมายถึง  ไมแนใจวาขอคําถามวัดไดตรง 

                 ตามวัตถุประสงค 

-1  หมายถึง  แนใจวาขอคําถามวัดไมไดตรง 

                 ตามวัตถุประสงค 



 

  

 โดยกําหนดคาดัชนีความสอดคลองมาตรฐาน

การเรียนรู ขอคําถามที่ผานเกณฑตองมีเสียงสวนใหญ

แนใจวาตรงตามวัตถุประสงค จํานวนผูเชี่ยวชาญ 5 คน 

เสียงสวนใหญคืออยางนอย 3 หรือ คะแนนตองเปน

อยางนอย 3/5 หรือ 0.6 เปนคา IOC ต่ําสุดที่ใหขอ

คําถามนั้นผานเกณฑ ถาไมผานเกณฑผูวิจัยก็ตองตัดขอ

คําถามนั้นออกไปจากแบบสอบถาม 

  2.2.1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูที่

ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับกลุมทดลอง 

  2.2.2  การสรางแบบประเมินความสอดคลอง

แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เคร่ืองมือการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ โดยวิธีสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับ

เทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H 

           2.2.2.1  ศึกษาวิธีการสรางแบบ

ประเมินความสอดคลองแผนการจัดการเรียนรูจาก

เอกสารและตําราที่เก่ียวของ 

           2.2.2.2  นําแบบประเมินความ

สอดคลองแผนการจัดการเรียนรูที่สรางข้ึนไปให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหาและเชิง

โครงสราง 

           2.2.2.3  ปรับปรุงแบบประเมินความ

สอดคลองแผนการจัดการเรียนรู 

  2.2.3  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล การสรางแบบวดัทักษะการคิดวิเคราะห

กอนและหลังเรียน เร่ือง เคร่ืองมือการวิเคราะหระบบ

แบบปรนัย 4 ตัวเลือกดังนี ้

           2.2.3.1  ศึกษาเอกสาร และรายงาน

วิจัยที่เก่ียวของกับแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห จัด 

สรางตารางวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

           2.2.3.2  ศึกษาวิธีการสรางแบบวดั

ทักษะการคิดวิเคราะหจากเอกสารและตาํราที่เก่ียวของ

กับเทคนิควิธีการสรางแบบวดัทกัษะ 

           2.2.3.3  วิเคราะหเนื้อหา เร่ือง เคร่ือง 

มือการวิเคราะหระบบ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการสราง

แบบวัดทักษะ 

           2.2.3.4  สรางแบบวัดทักษะการคิด

วิเคราะห กอนและหลังเรียนเร่ือง เคร่ืองมือการ

วิเคราะหระบบ แบบปรนัย 4 ตวัเลือก 

           2.2.3.5  นําแบบวัดทักษะการคิด

วิเคราะหที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และนําไป

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

           2.2.3.6  นําแบบวัดทักษะการคิด

วิเคราะหแบบปรนยัไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุม

ตัวอยางเพื่อหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก 

(r) ของแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 

           2.2.3.7  นําแบบวัดทักษะการคิด

วิเคราะหแบบปรนยัไปวิเคราะหรายขอ คือ หาคาความ

ยากงาย (p) ในชวงระหวาง 0.20–0.80 และหาคา

อํานาจจาํแนก (r) ตั้งแต 0.30 ข้ึนไป เร่ืองความสอด 

คลองเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบวัดทักษะการคิด

วิเคราะหเทากับ 1.00 ขอ คาความยากงายเทากับ  

0.26-0.74 คาอํานาจรายขอ (r) เทากับ 0.35-0.63 

           2.2.3.8  นําผลการทาํแบบวัดทักษะ

การคิดวิเคราะหแบบปรนยั มาขจัดความคลาดเคลื่อน

ของผลการสอบออกโดยการนําผลการทําแบบทดสอบ

วัดทักษะการคิดวิเคราะหของนกัศึกษาที่มีการเดา

คําตอบออก   

           2.2.3.9  นําแบบวัดทักษะการคิด

วิเคราะหแบบปรนยัที่ขจัดความคลาดเคลื่อนแลวมาหา

คาความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใชสูตรของคูเดอรริชารด

สัน (KR-20) พบวา แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะหมีคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.82 

           2.2.3.10  นําแบบวัดทกัษะการคิด

วิเคราะห ทําการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนกับ

กลุมทดลองและกลุมควบคุม นกัศึกษาระดับ



 

  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุดรธาน ี

 

4.  สรุปผล 

     4.1  ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะหปญหาโดยใชวิธี

สอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 

5W1H สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) มีประสิทธิภาพ 82.27/81.52 โดยผล

คะแนนของแบบทดสอบแตละชุดระหวางเรียน ( 1E ) 

เทา กับ 82.27 และเปนประสิทธิภาพของการทํา

แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห ( 2E ) เทากับ 81.52 

ซึ่งสูงกวาสมมติฐานที่ตั้งไวที่ 80/80  

     4.2  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     

มีคะแนนหลังเรียน ( X = 17.73, .D.S  = 0.76) สูงกวา

กอนเรียน ( X =7.52, .D.S  = 1.02) สรุปไดวาทักษะ

การคิดวิเคราะหของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวย

วิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้ง

คําถาม 5W1H สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     4.3  ผลการเปรียบทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองที่เรียนดวยวิธี

สอนแบบสืบสอบ 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 

5W1H พบวา คะแนนหลังเรียน ( X = 14.78, .D.S = 

1.08) สูงกวากอนเรียน ( X = 7.44, .D.S  = 0.70) สรุป

ไดวาทักษะการคิดวิเคราะหของนักศึกษาระดับประกาศ 

นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังไดรับการจัดการเรียนรู

ดวยวิธกีารสอน 7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H 

สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู  มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     4.4  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

พบวามีคาคะแนนคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลอง       

( X  = 17.73, .D.S  = 0.76) สูงกวาคะแนนทักษะการ

คิดวิเคราะหหลังเรียนของกลุมควบคุม ( X  = 14.78, 

.D.S =1.08) สรุปไดวาทักษะการคิดวิ เคราะหของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบสืบสอบ 

7E รวมกับเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H สูงกวาการ

จัดการเรียนรูโดยวิธีสอนแบบปกติ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของเกษตรกร  
หมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

The costs and returns of rice among the 12  Huaphai Muang Singburi 
 

สมฤทัย มานิตย์1*  และอัจฉรา ธปูบูชากร2 

 
*12สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชวีศึกษาสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

 

บทคัดยอ่ 
       การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว
ของเกษตรกรหมู่ 12 ต าบลหัวไผ่  อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว  2) เพื่อ
วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกข้าว กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  ได้แก่ 
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าว จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร
รายย่อม  โดยมีโครงสร้างต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,166.23 
บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 647.55 บาท
ต่อไร่  ค่าแรงเฉลี่ย 1,895  บาทต่อไร่ และค่าใช้จ่ายการ
ผลิตเฉลี่ย 2,623.68 บาทต่อผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกข้าว ผลการวิจัย พบว่า การลงทุนปลูกข้าวของ
เกษตรกรรายย่อย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 0.71 ตันต่อไร่ ให้
รายได้เฉลี่ย 5,902.25 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 
478.50 บาทต่อไร่  มีจุดคุ้มทุนอยู่ ท่ี 0.22 ตันต่อไร่        
มีอัตราก าไรต่อต้นทุน 9.26% อัตราก าไรต่อยอดขาย 
8.12%  อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 7.14%  
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 27.12% 
ค าส าคัญ : การศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน การปลูกข้าว 
 
Abstract 
       This research was to study of cost and rice 
planting return of the minor farmers in Moo 12 

Tambon Hua Phai, Muang District, Sing buri 
Province. The purpose were 1) to study the 
cost and  return on investment of rice planting 
2) to analyze the structure of cost and return 
on investment of rice planting. The interviewed 
samples included 10 farmers who engaged in 
rice planting. The result of this research found 
that the rice planting investment of the minor 
farmer consisted of 5,166.23 baht per Rai of an 
average cost structure. It consisted of an 
average cost of raw materials that was 647.55 
baht per Rai. An average cost of wages was 
1,895 baht per Rai. An average production cost 
was 2,623.68 baht per the return on the 
investment from rice plant. In addition, the 
investment of minor farmer's rice planting  yield 
on the average 0.71 tones per Rai.  An average 
income was 5,902.25 baht per Rai. An average 
net profit was of 478.50 baht per Rai. The break 
even point was 0.22 ton per Rai. A profit rate 
per  cost was 9.26%. A profit rate per sales was 
8.12% . A return on investment was 7.14%. A 
return on asset was 27.12%. 
Keywords : To study of cost, Return,  
                 Rice planting. 



 
  

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน 

โครงสร้างต้นทุน

การปลูกข้าว 

1.  บทน า 
     ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญของประเทศ
ไทย ท้ังน้ีเพราะการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูก
ข้าวเป็นพืชหลัก ซึ่งนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของ
คนไทยแล้ว ยังเป็นสินค้าส่งออกท่ีสร้างรายได้แก่
ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก  แม้ว่าปริมาณการ
ผลิตข้าวไทยของประเทศไทยจะมีแนวโน้มสูงข้ึน แต่
เกษตรกรไทยกลับมีคุณภาพชีวิตต่ า ฐานะยากจน และมี
หน้ีสินเป็นจ านวนมากในด้านการผลิตข้าวท่ีผลิตได้ 
ส่วนมากยังมีผลผลิตต่อไรต่ าอยู่ การผลิตข้าวในปัจจุบัน
เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากข้ึนท าให้
ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย ตลอดจนประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม การเกิด
โรคระบาด ศัตรูพืช เป็นต้น แต่จากการสังเกตและ
สัมภาษณ์พูดคุยกับเกษตรกร ท าให้ได้เห็นปัญหาซึ่ง
เกษตรส่วนใหญ่ประสบอยู่พอสรุปได้ดังน้ี 1) ปุ๋ยเคมีมี
ราคาแพง  2) ยาปราบวัชพืชและศัตรูมีราคาแพง 3) 
น้ ามันมีราคาแพง  และ 4) ค่าจ้างแรงงานสูงข้ึน  เห็นได้
ว่าปัญหาดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการเพิ่มข้ึนของต้นทุนในการปลูกข้าวของเกษตรกร
ท้ังสิ้น [1]  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ 
และแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ผู้วิจัยในฐานะ
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นท่ี จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาต้นทุน และผลตอบแทนการปลูกข้าว 
และวิ เคราะห์ โครงสร้ าง ต้นทุนการปลูก ข้าวของ
เกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรในการลด
ต้นทุนท่ี ไม่จ า เป็นลงและหาแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต หรือจัดสรรพื้นท่ีในการท า
การเกษตรท่ีให้ประโยชน์เพิ่มข้ึน อันจะน าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนได้ [2] 
 
 
 

     1.1  วัตถุประสงค์ 
           1.1.1  เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกข้าว ของเกษตรกรหมู่ 12  ต าบลหัวไผ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
           1.1.2  เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร  หมู่ 12 
ต าบลหัวไผ่  อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี      
    1.2  สมมติฐานการวิจัย 
          ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว   
มีผลกระทบต่อเกษตรกรในการท านา     
     1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                      ตัวแปรต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

อัตราผลตอบแทน 

- จุดคุ้มทุน 

- อัตราก าไรต่อต้นทุน 

- อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

 

ต้นทุน 

ต้นทนุตามส่วนประกอบของปลกูข้าว 

1. ค่าวัตถดุิบ 

2. ค่าแรงงาน 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต 

ผลตอบแทน 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

รายได ้หัก ต้นทุนขาย 

ก าไรขั้นต้น 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 



 
  

     1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1.4.1  ประโยชน์เชิงวิชาการ ท าให้ทราบถึง
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการท่ีใช้ในการเพาะปลูก
ข้าวในขนาดพื้นท่ีในการปลูกข้าว 10–30 ไร่  เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้สนใจท่ี
จะลงทุนปลูกข้าวในขนาดพื้นท่ีน้ี 
          1.4.2  ประโยชน์ทางปฏิบัติ  เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปพิจารณาลดต้นทุน 
และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธ์ภาพในการผลิต  
เพื่อเพิ่มผลก าไร อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต และ
ความเป็นอยู่ ท่ีดีข้ึนได้ 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     2.1  ขอบเขตของการศึกษา 
           การวิจัยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของ
การปล ูกข้า วของ เกษตรกรหมู ่ 12  ต าบลห ัว ไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีได้ก าหนดขอบเขตของ
การวิจัยไว้ ดังน้ี 
           2.1.1  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ี
ใช้การวิจ ัย ได้แก ่ เกษตรกรหมู ่ 12 ต าบลหัว ไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ที่ประกอบอาชีพปลูก
ข้าว จ านวน 50 คน 
           2.1 .2  ขอบ เ ขตด ้า น เ นื ้อ ห า  กา ร ว ิจ ัย
เกี ่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว
ของ เกษตรกรหมู ่ 12 ต าบลหัว ไผ ่ อ า เภอเม ือ ง 
จังหวัดสิงห์บุรี ที่ส่งผลต่อต้นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกข้าว มีผลกระทบต่อเกษตรกรในการ
ท านา   ต ัวแปร ที ่ใ ช ้ม ี 2  ต ัวแปร  ค ือต ัวแปรต ้น 
( Independent Variables) ได้แก่ ต้นทุน ซึ ่ง
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการ
ผลิต และผลตอบแทน ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ รายได้ 
ห ัก ค ่า ใ ช ้จ ่า ย   แล ะ ต ัว แป รต า ม  ( Dependent 
Variables) ได ้แก ่ ผลการว ิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทน ประกอบด้วย โครงสร้างต้นทุน และ
อัตราผลตอบแทน คือ จ ุดคุ้มทุน  อัตราก า ไรต่อ
ต้นทุน อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

     2.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            2.2.1  ประชากร  ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
เกษตรกรหมู่  12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี ท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าว จ านวน 50 คน 
            2.2.2  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูล  
ได้แก่  เกษตรกร หมู่  12 ต าบลหัวไผ่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าว จ านวน 10 
คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเลือกแบบเจาะจงโดย
พิจารณาจากเกษตรกรท่ีมีวิธีการจัดการเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน 
     2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีด้ังน้ี 
  2.3.1  แบบบ ันท ึก ข ้อม ูล เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร
ลงทุนปล ูกข้าว  ของเกษตรกรผู ้ปล ูกข้าวหมู ่ 12 
ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) สัมภาษณ์
ข้อมูลเกี ่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่ง
เงินทุน ภาระหน้ีสิน วิธีการปลูก และแบบปลายเปิด 
(Open-ended) สัมภาษณ์เกี่ยวกับพื้นที่ในการปลูก
ข้าว จ านวนแรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าว  ต้นทุน/
ค่าใช้จ ่าย การลงทุนในสินทรัพย์ ( เครื ่องมือและ
อุปกรณ์การเกษตรกร) และรายได้จากการจ าหน่าย
ข้าว 
  2.3.2  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
                   การสร้างแบบบันทึกข้อมูลข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนปลูกข้าวด าเนินการดังน้ี  
                  2.3.2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสาร ต ารา สืบค้นข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง



 
  

กับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน เพื่อสร้างและ
พัฒนาแบบสัมภาษณ์ข้ึน โดนแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
                   1)  ตอนท่ี 1  แบบบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบบันทึกข้อมูล 
                   2)  ตอนท่ี 2  บันทึกข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกร  
                   3)  ตอนท่ี 3  บันทึกข้อมูล
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุน
ปลูกข้าว 
                  2.3.2.2  น าร่างแบบบันทึกข้อมูล
เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอค าปรึกษา และตรวจ 
สอบข้อค าถามเพื่อให้ได้แบบบันทึกข้อมูล และแบบ
บันทึกข้อมูลท่ีถูกต้องเหมาะสม 
                  2.3.2.3  น าแบบบันทึกข้อมูลท่ี
ปรับปรุง แล้วเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกครั้งก่อน
น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           2.4.1  น าแบบบันทึกข้อมูล ที่สร้างเสร ็จ
สมบูรณ์แล้วไปท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก ่เกษตรกรหมู ่ 12 ต าบลหัว ไผ ่ อ า เภอเม ือง 
จังหวัดสิงห์บุรีท่ีประกอบอาชีพปลูกข้าว โดยผู้ศึกษา
เลือกสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลจากเกษตรกรราย
ย ่อย ที ่ม ีขนา ดพื ้น ที ่ในก ารปล ูกข ้า ว  10 –30  ไ ร่ 
จ านวน 10 คน 
           2.4.2  รวมรวมแบบบันทึกข้อมูลท่ีได้จาก
กลุ่มตัวอย่างมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.5  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
           การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ การ
ตีความข้อมูล ( Interpretation) การเปรียบเทียบ
ข้อมูล (Constant Comparison) การสังเคราะห์
ข ้อม ูล  (Data Synthesis) และการสรุปผล 

(Generalization) สถิติที่ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลท่ี
รวบรวม ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) เป็นตาราง 
แจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ (Percentage)  
  2.5.1  การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อ 
ให้การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพมีความชัดเจนเป็น
รูปธรรม ผู ้ศึกษาจึงก าหนดการน าเสนอข้อมูลด้วย
วิธีการสรุปเป็นตัวเลข และข้อความ 
  2.5.2  การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบบันทึกข้อมูล เป็นแบบ
บันทึกผลจากการสัมภาษณ์ ผู ้ศึกษาจึงวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 
3.  ผลการวิจัย 
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลจากการวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของ
เกษตรกรหมู่  12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ 
ดังต่อไปน้ี 
     3.1  ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูก
ข้าว ของเกษตรกรหมู่ 12  ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสิงห์บุรี  
           3.1.1  สถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ 
แบบบันทึกข้อมูล 
         จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบบันทึก
ข้อมูลเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วน
ใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
และอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
40 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีแหล่งเงินทุนจาก
ธนาคาร/สหกรณ์ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และ
ส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสิน 50,001–100,000 บาท จ านวน 



 
  

4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ภาระหน้ีสิน 100,001– 
150,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40   
           3.1.2  ข้อมู ล เกี่ ยวกั บการปลู ก ข้า วของ
เกษตรกร  
          จากผลการวิจัย พบว่า พื้นท่ีในการ
ปลูกข้าวของเกษตรกรท้ังหมดเป็นท่ีดินเช่าท าและใช้การ
เพราะปลูกแบบท านาหว่าน และเกษตรกร มีขนาดพื้นท่ี
ในการเพาะปลูก 10 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก 15 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก 20 ไร่ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 มีพื้นท่ีในการเพาะปลูก 25 ไร่ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และมีพื้นท่ีในการ
เพาะปลูก 30 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20  
     3.2  วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนใน
การลงทุนปลูกข้าว ของเกษตรกร หมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
            3.2.1  ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ จากผลการวิจัย 
พบว่า ในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อม
ต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,166.23 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่า
วัตถุดิบเฉลี่ย 647.55 บาทต่อไร่ ค่าแรงเฉลี่ย 1,895 
บาทต่อไร่ และค่าใช่จ่ายการผลิตเฉลี่ย 2,623.68 บาท
ต่อไร่  
            3.2.2  โครงการสร้างต้นทุนในการปลูกข้าว 
เฉลี่ยต่อไร่  จากผลการวิจัย  พบว่า ต้นทุนการปลูกข้าว
ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบร้อยละ 
13 ค่าแรงงานร้อยละ 36 และค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 
51 
            3.2.3  โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานในการปลูก
ข้าว  เฉลี่ยต่อไร่   จากผลการวิจัย พบว่า ค่าแรงในการ
ปลูกข้าวประกอบด้วย 5 ส่วนท่ีส าคัญได้แก่ ค่าจ้างหว่าน
ข้าวร้อยละ 3   ค่าจ้างหว่านปุ๋ยร้อยละ 8 ค่าจ้างชักร่อง
ร้อยละ 6 ค่าจ้างฉีดยา พ่นยาร้อยละ 1  และค่าแรงงาน
ตนเองร้อยละ 82 

            3.2.4  โครงสร้าง ต้นทุนค่าใช้ค่าจ่ายผลิต 
เฉลี่ย จากผลการวิจั ย พบว่ า  ค่าใ ช้จ่ายการผลิต 
ประกอบด้วย 9 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ ค่าจ้างไถนาร้อยละ 
14.05  ค่าปุ๋ยร้อยละ 31.25 ค่ายาปราบวัชพืชร้อยละ  
2.71  ค่ายาปราบศัตรูพืชร้อยละ 2.07 ค่าฮอร์โมนบ ารุง
ข้าวร้อยละ 0.96 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงร้อยละ 9.72  
ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวร้อยละ 16.64 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ร้อยละ 5.44 และค่าเช่าท่ีดินร้อยละ 17.16 
            3.2.5  ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว  
จากผลการวิจัย พบว่า การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร
การย่อย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 0.71 ตันต่อไร่ ให้รายได้เฉลี่ย 
5,902.25 บาทต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 478.50 บาทต่อ
ไร่มีจุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 0.22 ตันต่อไร่ มีอัตราก าไรต่อต้นทุน 
9 .26% อั ตราก า ไ ร ต่อยอดขาย  8 .12% อั ตร า
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 7.14% และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 27.12% 
 
5.  สรุปผล 
     จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญท่ีควรน ามา
อภิปรายผล ดังน้ี 
     5.1  ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนท่ี
ส าคัญ ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบร้อยละ 13 ค่าแรงงาน
ร้อยละ 36  และค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 51 เห็นได้ว่า
การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อย มีสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายการผลิตมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการผลิต
ข้าวในปัจจุบันเกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมาก
ข้ึนท าให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปด้วย  และเมื่อ
พิจารณาโครงสร้างค่าใช้จ่ายการผลิตข้าวนาปรังใน
ปัจจุบัน  จะเห็นว่ามีสัดส่วนของค่าปุ๋ย ร้อยละ 31.25  
ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
การผลิตรายการอื่นๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากปุ๋ยมีราคาสูงข้ึน   
ในขณะท่ีเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากข้ึนด้วยเช่นกัน  
ค่าใช้จ่ายการผลิตท่ีส าคัญท่ีมีสัดส่วนมากรองลงมา 



 
  

ได้แก่ ค่าเช่าท่ีดิน ร้อยละ 17.16 และค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว 
ร้อยละ 16.64  เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีท่ีท านา
เป็นของตัวเองท าให้ต้องเช่าท่ีดินในการท านา และต้อง
จ่ายค่าเช่าจ านวนท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลการผลิต
ท่ีได้  และเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบันใช้การจ้างรถเกี่ยวข้าว
แทนแรงงานคนท้ังหมด  ซึ่งราคาค่าจ้างในแต่ละปีเพิ่ม
สูงข้ึนตามการเพิ่มสูงข้ึนของราคาน้ ามันท่ีมีแนวโน้ม
สูงข้ึนเรื่อย ๆ  ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนส่วนน้ีมากข้ึน     
ประกอบกับการท านาในปัจจุบันเกษตรกรนิยมท า      
นาปรัง  ซึ่งท าให้มีต้นทุนค่าน้ ามันท่ีต้องใช้เพื่อเข้าพื้นท่ี
ท านา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายการ
ผลิตในปัจจุบันสูงข้ึนตามไปด้วย 
     5.2  ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว การลงทุน
ปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อยให้ผลผลิตเฉลี่ย 0.71 ตัน
ต่อไร่ จะเห็นได้ว่า ผลผลิตต่อไร่ท่ีได้ต่ าเมื่อเทียบกับ
ต้นทุนท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่  
ยังขาดความรู้ท่ีจะน ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต ข้าวเพื่ อให้ ไ ด้ผลผลิตท่ีมากข้ึน  และเมื่ อ
พิจารณารายได้ พบว่า รายได้เฉลี่ย 5,902.25 บาทต่อไร่  
ก าไรสุทธิเฉลี่ย 478.50 บาทต่อไร่ อัตราก าไรต่อ
ยอดขาย เท่ากับ 9.26% ซึ่งเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างต่ า 
ผลการวิจัยท่ีได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นีรนาท   
ศรีเจริญ และคณะ [3] ท่ีได้ท าการศึกษาพัฒนาบัญชี
ต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อวิ เคราะห์ผลตอบแทนของ
เกษตรกรท่ีมี ท่ีนาเป็นของตัวเอง ต าบลบ้านวังยาว 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า รายได้
จากการปลูกข้าวเจ้า ท่ี เป็นนาหว่าน  เฉลี่ย ไร่ละ 
6,571.25 บาท ผลตอบแทนท่ีเป็นก าไรเฉลี่ยละ 
3,328.50 บาท อัตราก าไรต่อยอดขาย เท่ากับ 50.65 % 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อยมี
ต้นทุนในการผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้หลังต้นทุน  
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จึงท าให้มีอัตราก าไรต่อต้นทุนพียง 
12.08 % 

     5.3  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 7.14% 
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 27.12%   
จะเห็นได้ว่า จากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรราย
ย่อยในขนาดพื้ น ท่ีการเพาะปลูก  10–30 ไร่  ให้
ผลตอบแทนต่ ามากเมื่อเทียบกับผลการศึกษาของ   
กัญญนัทธ ตันติสุข [4] ซึ่งได้ท าการศึกษา เรื่องต้นทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวแบบหว่าน    
น้ าตม 
 
บรรณานกุรม 
   [1]    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. “ผลผลิตข้าว”.  
           (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก http://www.  
           thairiceexporters.or.th/, (สืบค้นเมื่อ 23  
           พฤศจิกายน 2558) 
   [2]    ส านักงานบัญชี A&V – บอร์ดบัญชีและภาษี.  
          “ต้นทุนการผลิต”. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก  
           http://www.avaccount.com/,  
           (สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2558) 
   [3]    นีรนาท ศรีเจริญ และคณะ. (2554). การศึกษา 
           พัฒนาบัญชีต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อวิเคราะห์ 
           ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีปลูกข้าวเจ้าเป็น 
           นาหว่านโดยมีท่ีนาเป็นของตัวเอง ต าบลบ้าน 
           วังยาว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม.  
           การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต.  
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.  
   [4]    กัญญนัทธ  ตันติสุข. (2551). ต้นทุนและ 
           ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวแบบหว่าน 
          น้ าตมในพื้นท่ี  แต่ละขนาดในต าบล 
          บึงทองหลาง อ าเภอล าลูกกาจังหวัดปทุมธานี.  
          การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต.  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 
                    

http://www/


 
  

การศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบา้นประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
THE STUDY OF THAI AND LAOS TRADITIONAL CHILDREN’S GAMES OF LOCAL WISDOM 

 
วิภาพร สมชาติ1*  กชนิภา อดุมทวี2  และยุภา ประยงคท์รพัย์3 

 
*1สาขาวชิายุทธศาสตร์การพัฒนา  2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์ 

 

บทคัดยอ่ 
       การศึกษาครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาภูมิ
ปัญญาการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  2) เพื่อศึกษารูปแบบ  
องค์ความรู้จากการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  3) เพื่อศึกษา
แนวทางการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านประเทศไทย   
ในการศึกษาครั้งน้ีใช้กระบวนการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ  ได้แก่  การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เชิงเน้ือหา  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า
ชุมชน  ชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่   อ าเภอศรีเมืองใหม่  
ประเทศไทย และชุมชนบ้านสิงสัมพัน เมืองชนะสมบูรณ์  
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
       การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่ 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ ประเทศไทย มีการอนุรักษ์และสืบ
ทอดภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาต้ังแต่โบราณ ท้ังท่ี
เป็ นการละเล่ น ใน ชุมชนและการ ถ่ายทอดผ่ าน
สถานศึกษา เช่น การเล่นซ่อนหาหรือโปูงแปะ การเล่น
มอญซ่อนผ้า การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นงูกินหาง การ
เล่นข่ีม้าก้านกล้วย  การเล่นวิ่งสวมกระสอบ การเล่นยิง
ปืนก้านกล้วย  การเล่นหมากเก็บ การเล่นเดินขาโถกเถก 
การเล่นเดินกะโป๋หมากพร้าวหรือเดินกะลา เช่นเดียวกับ
ชุมชนบ้าน สิงสัมพัน เมืองชนะสมบูรณ์ แขวงจ าปาสัก  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการปลูกฝัง

ค่านิยมการละเล่นพื้นบ้านท่ีมีความสอดคล้องและ
คล้ายคลึงกับการละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย เช่น  
การเล่นอีตัว อีต๋อย (ตาเจ้าเมือง) การเล่นหย่างกะโป๋ 
(กะโป๋หมากพร้าว) การเล่นบาจินูน การวิ่งขาโถกเถก  
(เดินขาหยั่ง) การเล่นเสื่องหลัง การเล่นหมากลี้ การเล่น
ส่อนปลาหลดปลาหลาด การละเล่นพื้นบ้านของชุมชน
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ การละเล่นบาง
ประเภทมีค าร้องและท านองอันไพเราะ เพื่อเป็นกุศโล
บายให้เกิดความเพลิดเพลิน และสร้างเสริมสุขภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ และการละเล่นพื้นบ้านยังช่วยสร้าง
จิตส านึกของเด็กมีวินัยในการเคารพกติกา การรู้จักแพ้  
รู้จักชนะ รู้จักอภัย และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
       แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นของ
ประเทศไทยพบว่า  1) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละท้องถ่ิน  2) ควรมี
การปลูกจิตส านึกให้คนในท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน  3) ควรมี
การฟื้นฟูภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านท่ีก าลังสูญหาย  
4) ควรน าภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาเป็นพื้นฐานใน
การรวมกลุ่มและสร้างความสามัคคีท้ังในชุมชนและจัด
หลักสูตรท้อง ถ่ินในสถานศึกษา โดยผ่านสถาบัน
ครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ  ในวันส าคัญของชุมชน 



 
  

       การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของ
ชุมชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความจ าเป็นเพื่อให้การละเล่นพื้นบ้าน
ด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน  ซึ่งมีแนวทางโดยการจัดท า
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่น
พื้นบ้านในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
ค าส าคัญ : ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน 
 
Abstract 
       The objectives of this qualitative research 
were: 1) to study of Thailand and Lao PDR local 
wisdom of traditional children’s games. 2) to 
study patterns of the knowledge created from 
traditional children’s games of Thai and Lao 
and 3) to study guidelines for a conservation of 
Thai traditional children’s games. Data had 
been collected through in-depth interviews 
with local philosophers and community leaders 
of Ban Si Mueng Mai (located in Si Mueng Mai 
district, Ubon Ratchathani province, Thailand), 
and Ban Sing Samphan (located in Chana-
Somboon city, Champasak province, Lao PDR). 
The collected data had been analyzed through 
a focused-group discussion with 13 specialists. 
       The traditional children’s games and its 
local wisdoms found in Si Mueng Mai 
community have been inherited since the past 
time. The traditional children’s games have 
been played within a community or have been 
taught within academic institutes. Examples of 
the folk play found in Si Mueng Mai community 

are Sonha or Pong-pae, Monsonpha, Ri-ri-
khaosan, Ngu-kinhang, Khi-ma Kan-kluai, Wing 
Suam-krasop, Ying-puen Kan-kluai, Makep, Doen 
Kha-thok-thek, and Doen Ka-po-mak phrao or 
Doen Ka-la. Moreover, the study also revealed 
that the traditional children’s games of Sing 
Samphan community in Chana-Somboon city, 
Champasak province, Lao PDR are similar and 
interrelated to the Thai traditional children’s 
games. Examples of the folk play found in Sing 
Samphan community consist of I-tua I-toi (Ta-
chao-mueang), Yang Ka-po (Ka-po Mak-phrao), 
Ba Chi-nun, Wing Kha-thok-thek (Doen Khayang), 
Sueang-lang, Mak-li, and Son Pla-lot Pla-lad. 
The traditional children’s games found within 
communities of Thailand and Lao PDR are 
connected with people’s ways of life and the 
surroundings. Some traditional children’s games 
have beautiful melodies and lyrics which 
considered as a strategy for entertaining and 
promoting mental and physical health. In 
addition, the folk play can raise children’s 
awareness to practice basing on rules and 
regulations, to foster the sport spirit of children, 
and to learn to live with the nature. 
       According to a conservation of local 
wisdoms related to the Thai folk play, 
guidelines are proposed as followings. 1) The 
local wisdoms related to the folk play of each 
place should be collected systematically. 2) 
Locals’ awareness about the importance and 
value of folk play should be raised. 3) There 
should be a revival of losing traditional 



 
  

children’s games. 4) The local wisdoms related 
to the folk play should be used as a tool to 
form a group, create a unity of people within a 
community, and provide a local curriculum in 
academic institutes through a cooperation of 
family and academic institute, and activities on 
a special occasion. 
       As a result, it is very important to conserve 
the local wisdoms related to the traditional 
children’s games of Thailand and Lao PDR for 
the existence of traditional children’s games in 
today’s world. Such a conservation could be 
done by arranging a project to promote and 
conserve the local wisdoms on traditional 
children’s games of Thailand and Lao PDR 
based on a cooperation between communities 
through a participatory process. 
Keywords : Traditional children’s games of  
                 local wisdom. 
 
1.  บทน า 
     ในอดีตการละเล่นพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมท่ีแสดงวิถี
ชีวิตของคน  และเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ทุกชาติ 
ทุกภาษา  ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดการละเล่นท าให้มนุษย์ได้
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานในชีวิตประจ าวัน  
นอกจากน้ันยังเป็นการเสริมสร้างก าลังกายให้แข็งแรง
ลับสมองให้มีส ติปัญญาแหลมคมมีจิตใจเบิกบาน
สนุกสนาน  ร่าเริง ท้ังยังท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีข้ึน
ในหมู่มวลมนุษย์  การละเล่นมีมาแต่สมัยใดไม่มีใคร
ก า หนดแ น่นอน ไ ด้ เ พี ย ง แ ต่ สั น นิษ ฐ า นกั นต า ม
ประวัติศาสตร์เท่าน้ัน  การละเล่นบางชนิดหมดไปตาม
กาลเวลาหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การละเล่น
ของเด็กมีลักษณะท่ีเหมือนกันอย่างหน่ึงของเด็กท่ัวโลก  

คือ การละเล่นท าให้ เ ด็ก ได้เรียนรู้สิ่ ง ต่าง  ๆ จาก
ธรรมชาติและเป็นการใช้พลังงานจากร่างกายในทาง
สร้างสรรค์  ซึ่ ง เป็นไปตามสัญชา ติญาณของการ
เคลื่อนไหวด้วยวิธีการท าให้ เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด  และการละเล่นท า
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีพัฒนาการด้านจิตใจท า
ให้เกิดคุณธรรมเพื่อจะเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม            
ด้านสติปัญญาก็สามารถท าให้แก้ปัญหาได้ด้วยไหวพริบ
การใช้ภาษา การรู้จักสังเกตและความรอบคอบ เห็นได้
ว่าการละเล่นต่างๆ  มีประโยชน์ต่อการเตรียมตัว 
ปรับตัว  เพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในสังคมอย่างมี
คุณภาพ  
       ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคม  มีการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดมากข้ึน  และให้
ความส าคัญกับวัตถุมากกว่าจิตใจ  ท าให้การด าเนินชีวิต
ของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมขาดวิถีชีวิตท่ีมุ่งเน้นการ
ประพฤติท่ีดี เด็กและเยาวชนจึงมีปัญหาในการปรับตัว
และเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์มากข้ึน [1] ปัจจุบัน
การอบรมเลี้ยงดูลูกมีค่านิยมทางด้านวัตถุ ขาดเวลา
ให้กับลูก ท้ิงให้โดดเด่ียว เพราะผู้ปกครองต้องท างาน  
เพื่อให้ได้ซึ่งความสมบูรณ์ด้านวัตถุท่ีต้องการ เด็กและ
เยาวชนจึงถูกทอดท้ิง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  
อาทิ การขาดสัมพันธภาพกับผู้อื่น และพบว่า  เด็กใน
ปัจจุบันชอบการเล่นเกมสมัยใหม่ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
อันรุนแรง  และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม
สังคม ประกอบกับการละเล่นพื้นบ้านถูกลดบทบาทลง
เน่ืองจากวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป หรือนิยมซื้อของเล่นท่ี
ประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์มาเล่น [2] ซึ่งเป็นท่ีนิยม
และมีช่ือเรียกว่า “ของเล่น” ของเล่นเด็กผู้หญิงส่วน
ใหญ่เป็นตุ๊กตา ของเล่นเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นปืน           
รถ  จรวด  ซึ่งมีจ าหน่ายมากมาย   



 
  

       การละเล่นพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคม
ในด้านต่าง ๆ  เช่น  สภาพความเป็นอยู่และอาชีพของ
ชาวบ้าน ตลอดจนความเช่ือและค่านิยมของคนไทยสมัย
โบราณ ฝึกให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ   
การมีความสามั ค คี ในหมู่ คณะ ในขณะ เ ดียวกั น
การละเล่นพื้นบ้านเป็นกระบวนการท่ีสามารถถ่ายทอด
ความเป็นเอกลักษณ์ ของชุมชน เป็นพื้ นฐานของ
พฤติกรรมท่ีดีทางสังคมแบบด้ังเดิม การละเล่นพื้นบ้าน
หากมีการน ามาจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือการ
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  หรือน ามาประดิษฐ์
เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้  จะช่วยให้เด็กมีความสนใจ
ในการสร้างเสริมการเรียนเพิ่มข้ึนและมีสนุกสนาน  และ
การละเล่นพื้นบ้านเป็นการปลูกฝัง ค่านิยมทัศนคติใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น ความซื่อสัตย์  ความสามัคคี  ความ
เสียสละ ความอดทน ความรับผิดชอบ  การยอมรับ
กติกา  การรู้แพ้รู้ชนะ  การให้อภัย [3]  ดังน้ันการศึกษา
ภูมิการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงมีความส าคัญ เพื่อค้นหา
แนวทางการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่ในสังคม
ต่อไป 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
 1.1.1  เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.1.2  เพื่อศึกษารูปแบบองค์ความรู้จากการ 
ละเล่นพื้นบ้านประเทศไทย  และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 1.1.3  เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
การละเล่นพื้นบ้านประเทศไทย 
 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย       
     2.1  ประชากรและบุคคลท่ีศึกษา  
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนด
ประชากรและบุคคลท่ีศึกษา  คือ 

  2.1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี
ได้แก่  ประชากรในชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี และชุมชนบ้านสิงสัมพัน  เมืองชนะ
สมบูรณ์  แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
  2.1.2  บุคคลท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี  
จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า
ชุมชน ชุมชนศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 10 คน และปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
ชุมชนบ้านสิงสัมพัน เมืองชนะสมบูรณ์ แขวงจ าปา
สัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 
10 คน   
     2.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.2.1  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีใช้เครื่องมือ 
ดังน้ี 
  2.2.1.1  แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง   
  2.2.1.2  แบบสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 
  2.2.1.3  แบบสนทนากลุ่ม  
(Focus group discussion) 
  2.2.2  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยการละเล่นพื้นบ้านประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยดังน้ี 
  2.2.2.1  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการละเล่นพื้นบ้านไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.2.2.2  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Standardized or Structured 
Interview) ให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์การวิจัย  
  2.2.2.3  สร้างแบบสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 



 
  

  2.2.2.4  สร้างแบบสนทนากลุ่ม  
(Focus group discussion)   
     2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าโดยการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล  
แบบสามเส้า  (Data Triangulation)  เพื ่อที่จะ
พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่โดย
ท าการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลต่อไปน้ี [4] 
  2.3.1  แหล่งเวลาโดยการน าข้อมูลที่ได้รับ  
ณ  เวลาต่างกันมาตรวจสอบ  และเปรียบเทียบผล
ว่าข้อมูลแต่ละส่วนที ่ได ้ร ับจากการรวบรวมจะมี
ความเหมือนและแตกต่างกันในส่วนใด  อย่างไร 
  2.3.2  แหล่งสถานที่  โดยการน าข้อมูลท่ี
ได้รับจากการรวบรวม ณ  สถานที่ต่างกันมาตรวจ 
สอบและเปรียบเทียบผลว่า  ม ีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันในส่วนใด อย่างไร 
  2.3.3  โ ดยก า รน า ข ้อ ม ูล ที ่ไ ด ้จ า กก า ร
รวบรวมมาท าการศึกษา  และเปรียบเทียบดูว่า เมื ่อ
น าข้อมูลดังกล่าวไปท าการรวบรวมโดยการเปลี่ยน
ผู ้ให้ข ้อม ูลเป็นคนอื ่น  ซึ ่ง ไม่ซ้ าก ับคนเดิมข้อมูล ท่ี
ได้รับจะมีความเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร  โดยผลท่ี
ได้จากการตรวจสอบจะท าให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวม
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลของข้อมูลการวิจัย
ได้ชัดเจน  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากข้ึน 
  2.3.4  ว ิเ ค รา ะ ห ์แนวทา งก ารอน ุร ัก ษ์
การละเล่นพื ้นบ้านประเทศไทยด้วยกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus  group discussion) โดยเชิญ
ผู ้เ ชี ่ย วชาญจ านวน 13 ท ่าน   ประกอบไปด ้ว ย
เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น า
ชุมชน และประชาชนผู ้ม ีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ
เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน 
 
 

     2.4  ข้ันตอนการวิจัย 
   เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งมีหลักการด าเนินการ  ดังน้ี 
   2.4.1  การเก็บข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.4.2  เก็บข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนโดย
การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
   2.4.3  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มบุคคลผู้ให้
ข้อมูลท้ังในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิป 
ไตยประชาชนลาว 
   2.4.4  ศึกษาข้อมูลการละเล่นพื้นบ้าน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมท้ังในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   2.4.5  วิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ด้วยกระบวนการ
สนทนากลุ่ม (Focus  group discussion) กับ
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 คน 
 
4.  ผลการวิจัย 
     4.1  ผลการศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
  การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านศรีเมือง
ใหม่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ ประเทศไทย มีการอนุรักษ์
และสืบทอดภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่
โบราณ  ทั ้ง ที ่เ ป ็นกา รละ เ ล ่น ในช ุมชนและกา ร
ถ่ายทอดผ่านสถานศึกษา เช่น การเล่นซ่อนหาหรือ
โปูงแปะ การเล่นมอญซ่อนผ้า การเล่นรีรีข้า วสาร 
การเล่นงูกินหาง การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย การเล่นวิ่ง
สวมกระสอบ การเล่นยิงปืนก้านกล ้วย การเล ่น



 
  

หมากเก็บ การเล่นเดินขาโถกเถก การเล่นเดินกะโป๋
หมากพร้าวหรือเดินกะลา เช่นเดียวกับชุมชนบ้าน  
ส ิง ส ัม พ ัน  เ ม ือ ง ช น ะ ส ม บ ูร ณ ์ แ ข ว ง จ า ป า ส ัก  
สาธารณรัฐประชาธ ิปไตยประชาชนลาว  ม ีกา ร
ป ล ูก ฝ ัง ค ่า น ิย ม ก า ร ล ะ เ ล ่น พื ้น บ ้า น ที ่ม ีค ว า ม
สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการละเล่นพื ้นบ้านใน
ประเทศไทย เช่น การเล่นอีตัว อีต๋อย (ตาเจ้าเมือง) 
การเล่นหย่างกะโป๋ (กะโป๋หมากพร้าว) การเล่นบาจิ
นูน การวิ่งขาโถกเถก (เดินขาหยั่ง ) การเล่นเสื ่อง
หลัง การเล่นหมากลี ้ การเล่นส่อนปลาหลดปลา
หลาด การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนในประเทศไทย
แล ะ ส า ธ า รณ ร ัฐ ป ร ะ ชาธ ิป ไ ตยประ ชา ชนล า ว          
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ การละเล่นบาง
ประเภทมีค าร้องและท านองอันไพเราะ เพื่อเป็นกุศ
โลบายให ้เก ิดความ เพล ิด เพล ิน และสร้า ง เสร ิม
สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และการละเล่นพื้นบ้านยัง
ช่วยสร้างจิตส านึกของเด็กมีวินัยในการเคารพกติกา  
การรู ้จักแพ้ รู ้จักชนะ รู ้จักอภัย และการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
     4.2  ผ ลก ารศ ึกษ าร ูปแบบอ งค ์ควา มรู ้จ า ก
การละเล่นพื ้นบ้านประเทศไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  การละเล่นของไทย 
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านเท่า ๆ กันกับ
เป็นการสะท้อนวิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อของคน
ในท ้อ ง ถิ ่น นั ้น  ๆ  มา ตั ้งแต ่อด ีตถ ึงป ัจ จ ุบ ัน  และ
เนื่องจากเป็นการ “เล่น” ซึ่งผู้ใหญ่บางคนอาจไม่
เห ็นค ุณค ่า  นอกจา ก เห ็นว ่า เป ็นแค ่เ พ ีย งควา ม
สนุกสนานของเด็ก ๆ อีกทั้งการละเล่นบางอย่างยัง
เห็นว่าเป็นอันตราย  และเป็นการบ่มเพาะนิสัยการ
พนันอีก เช่น ทอยกอง หว่าหากจะมองวิเคราะห์กัน
อย่างจริงจังแล้ว คุณค่าของการละเล่นของไทยเราน้ี
มีนับเอนกอนันต์ 

          การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ตามนัยแห่ง
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นไป ตามลักษณะ
ของวัฒนธรรมอยู่แล้ว การละเล่นของเด็กไทยแนบ
เน่ืองอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณกาล และ
ไม่ว่าจะมองในแง่วัตถุหรือในแง่ไม่ใช่วัตถุ จะเห็นได้
ว่ามีลักษณะของความเจริญงอกงามปรากฏอยู่ใน
การละเล่นดังกล่าวอย่างชัดเจนเด็ก ๆ ก่อนที่จะ
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถท าหน้าที่พลเมือง
ดีของชาติได้น้ัน จะต้องมีประสบการณ์ในการละเล่น
ต ่า ง  ๆ  ม า แล ้ว ไ ม ่ม า กก ็น ้อ ยถ ้า มอ ง ในแ ง ่ข อ ง
การละเล่นโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่าการละเล่นต่าง ๆ  
เริ่มต้นด้วยลักษณะท่ีเป็นธรรมชาติก่อน เช่น การวิ่ง
เล่น การเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ การ
เก ็บ ชิ ้นส ่วนของพ ืชแล ะ สิ ่ง ที ่พ บ เห ็น ใ กล ้ต ัว ใ น
ธรรมชาต ิม า ใช ้เป ็นขอ ง เล ่น  ต ่อมาการละ เล ่น
เหล ่า นั ้นก ็ม ีว ิว ัฒนา กา รคลี ่คล ายขย ายต ัว จ า ก
ลักษณะง่าย ๆ ตามธรรมชาติมาเป็นลักษณะซับซ้อน
ข้ึนมีการรับเอาการละเล่นของเด็กชาติอื่น ๆ ที่ได้คบ
หาสมาคมกันเข ้ามาปะปนอยู ่ในการละเล่นของ
เด็กไทยด้วย แสดงว่ามีความเจริญงอกงามไปตาม
กาลเวลา 
     4.3  ผ ล ก า ร ศ ึก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร อ น ุร ัก ษ์
การละเล่นพื้นบ้านประเทศไทย  การละเล่นของเด็ก 
บทร้องประกอบการเล่น ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆ 
ใช้เป็นของเล่น สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ค่านิยม และความเชื่อ
ของคนไทย ในสมัยก่อนได้เป ็นอย่า งดี จากการ
ว ิเ ค ร า ะ ห ์พ บ ว ่า ก า ร ล ะ เ ล ่น พื ้น บ ้า น เ ก ิด จ า ก
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนดให้เกิดวัฒนธรรมประเพณี  
บร ิเ วณช ุมชนที ่เหมาะก ับการ เจ ร ิญ เต ิบ โตขอ ง     
ต้นกล้วย จะพบการใช้ใบกล้วย ต้นกล้วยมาเป็น
องค์ประกอบของการประกบประเพณี  เช่น ม้าก้าน
กล้วย ปืนก้านกล้วย บริเวณใดที่มีต้นไผ่ชุมชนก็จะ



 
  

น าไม้ไผ่มาประกอบเป็นสิ่งต่าง ๆ ทั้งสร้างบ้าน ทั้งท่ี
เป็นของเล่น เช่น ไม้เดินโถกเถก โครงว่าว และพื้นท่ี
ใดมีต ้นมะพร้าวจ านวนมากช ุมชนก ็จะน า กะลา 
มะพร ้าวมาประดิษฐ ์เป ็นอ ุปกรณ์การ เดินกะลา  
ดังนั้นการปลูกฝังประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของ
บรรพบุรุษเป็นกุศโลบาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการใน
การเจริญเติบโตตามวัย  และสามารถถ่ายทอดต่อไป
ให้กับคนรุ่นหลัง   
       การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของ
ชุมชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความจ า เป ็น เพื ่อให ้การละเล ่น
พื้นบ้านด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน ซึ ่งมีแนวทางโดย
การจัดท าโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ ่ง เป็นความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
5.  สรุปผลและข้อเสนอะแนะ 
     5.1  สรุปผล 
 การศึกษาครั้งน้ีจากการศึกษาเอกสาร  ต ารา  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู้น าชุมชน  ชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่  อ าเภอศรีเมืองใหม่  
ประเทศไทย และชุมชนบ้านสิงสัมพัน เมืองชนะสมบูรณ์ 
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
พบว่า การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่ 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ ประเทศไทย มีการอนุรักษ์และ    
สืบทอดภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาต้ังแต่โบราณท้ัง
ท่ีเป็นการละเล่นในชุมชนและการถ่ายทอดผ่ าน
สถานศึกษา เช่น การเล่นซ่อนหาหรือโปูงแปะ การเล่น
มอญซ่อนผ้า การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นงูกินหาง การ
เล่นข่ีม้าก้านกล้วย การเล่นวิ่งสวมกระสอบ การเล่น   
ยิงปืนก้านกล้วย การเล่นหมากเก็บ การเล่นเดิน        
ขาโถกเถก การเล่นเดินกะโป๋หมากพร้าวหรือเดินกะลา 

เช่นเดียวกับชุมชนบ้านสิงสัมพัน เมืองชนะสมบูรณ์  
แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีการปลูกฝัง ค่านิยมการละเล่นพื้นบ้านท่ีมีความ
สอดคล้องและคล้ายคลึงกับการละเล่นพื้นบ้านใน
ประเทศไทย  เช่น การเล่นอีตัว อีต๋อย (ตาเจ้าเมือง) 
การเล่นหย่างกะโป๋ (กะโป๋หมากพร้าว) การเล่นบาจินูน  
การวิ่งขาโถกเถก (เดินขาหยั่ง) การเล่นเสื่องหลัง การ
เล่ นหม า กลี้  ก า ร เล่ นส่ อ นปล า หล ดปล า หล า ด  
การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมหรือการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพภูมิประเทศ การละเล่นบางประเภทมีค าร้องและ
ท านองอันไพเราะเพื่อเป็นกุศโลบายให้ เกิดความ
เพลิดเพลิน  และสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ 
และการละเล่นพื้นบ้านยังช่วยสร้างจิตส านึกของเด็กมี
วินัยในการเคารพกติกา การรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย  
และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล 
       แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นของ
ประเทศไทยพบว่า  1) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละท้องถ่ิน  2) ควรมี
การปลูกจิตส านึกให้คนในท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน  3) ควรมี
การฟื้นฟูภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านท่ีก าลังสูญหาย 4) 
ควรน าภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาเป็นพื้นฐานใน
การรวมกลุ่มและสร้างความสามัคคีท้ังในชุมชนและจัด
หลักสูตรท้อง ถ่ินในสถานศึกษา โดยผ่านสถาบัน
ครอบครัว  สถาบันการศึกษา  และการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมต่าง ๆ  ในวันส าคัญของชุมชน 
       การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของ
ชุมชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีความจ าเป็นเพื่อให้การละเล่นพื้นบ้าน
ด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน  ซึ่งมีแนวทางโดยการจัดท า



 
  

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่น
พื้นบ้านในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม 
     5.2  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 5.2.1  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านใน
สถานศึกษา ท้ั ง ในประ เทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 5.2.2  ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นพื้นฐาน
การจัดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์       
ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านไทย 
     5.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.1  การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เร่ือง คุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านท่ีมีผลต่อพัฒนาการ
ของนัก เรียนระดับอนุบาลของประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 5.3.2  การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา  
เรื่อง ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้ านท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของเด็กไทย 
 
บรรณานกุรม 
   [1]    สุพล  วังสินธ์. (2543).  “การบริหารโรงเรียน 
          ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา”. วารสาร  
          วิชาการ. 5(6) : 29-30 มิถุนายน. 
   [2]    ประสาท  เนืองเฉลิม. (2548). การบูรณาการ 
           ความรู้พื้นบ้านกับการจัดการเรียนรู้ 
           วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาจาก 
 แหล่งเรียนรู้ปุาปูุตา. วารสารศึกษาศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยศิลปากร. 3(1) : 17-30. 
   [3]    สุนีย์  เพียซ้าย. (2540). กิจกรรมคณิตศาสตร์  
           ส าหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพมหานคร. สถาบัน 
           ราชภัฏสวนดุสิต. 

   [4]    สุภางค์  จันทวานิช. (2540). วิธีการวิจัย 
           เชิงคุณภาพ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
           กรุงเทพมหานคร.   
  
                    



 
  

การศึกษาการแก้ปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมจุดต่อหางปลาทองแดง 
A Study on Burning Insulated Aluminum Sheath at Copper Connector 

 
สุรพล ช่วยด ารงค์1*  และวรพงษ์ ภาราทอง2 

 
*12 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี

 

บทคัดยอ่ 
       การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
แก้ปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมบริเวณจุด
ต่อหางปลา เร่ิมจากการศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับปัญหา
การไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมบริเวณหางปลา โดย
การสร้างชุดทดลองการเกิดรอยไหม้ของฉนวนหุ้มสาย
อลูมิเนียมบริเวณหางปลา โดยจัดท าเป็น 2 ชุด ชุดแรก
ต่อสายอลูมิเนียมกับสายทองแดงก่อนต่อเข้ากับหางปลา
ก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดท่ีสองต่อสายอลูมิเนียมกับ  
หางปลาโดยตรงก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า จากน้ันน าชุด
ทดลองไปทดสอบใช้งานกับงานท่ีมีปัญหาการเกิดรอย
ไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียม  เพื่อเปรียบเทียบความ
ร้อนในสภาวะท่ีมีโหลดการใช้งานและเวลาท่ีเท่าเทียม
กัน แล้วน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบค่าความร้อนท่ีเกิดข้ึน
บริเวณจุดต่อหางปลา และประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การแก้ไขปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียม 
สรุปผลท่ีได้คือค่าความร้อนของระบบท่ีต่อสายทองแดง
กับหางปลาก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า มีค่าน้อยกว่าระบบท่ี
ต่อสายอลูมิเนียมกับหางปลาโดยตรงก่อนเข้าอุปกรณ์
ไฟฟ้า  ความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี    
มีค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
3.70 และด้านโครงสร้างท่ัวไปอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.08  
ค าส าคัญ : ฉนวนหุ้มสายสายอลูมิเนียม, หางปลา 
              ทองแดง, สายอลูมิเนียม, สายทองแดง 
 

Abstract 
       The purpose of this study aims to solve 
the problem of burning insulated aluminum 
sheath at copper connector and assess the 
satisfaction with solving the problem. In orderto 
solve the problem , we need to study and find 
but the information about buring in culated 
aluminum sheath at copper connector. 
Experimental sets are constructed. They were 
divided into 2 sets. Copper wire and copper 
connector were used for the first experimental 
set. Aluminum wire and copper connector were 
used for the second experimental set. Both sets 
were tested in order to comepare the heat 
value while working. From the experimert, it 
was found that the heat value from first is less 
than the second set. The level of sat is faction 
were acceptable. 
Keywords : Insulated Aluminum Sheath, Copper     
                  Connector, Aluminum wire, Copper  
                  wire.    
 
 
 



 
  

1.  บทน า 
     ในปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากข้ึน และในการประกอบ
อาชีพ ต้องพึ่งพาด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า ในการประกอบ
อาชีพมากข้ึน ดังน้ันความรู้และประสบการณ์  จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้รวดเร็วและ
ท่ัวถึงได้ทันเวลา ท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร
บ้านเรือน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทันสมัยทันใจ
ผู้บริโภค แต่การใช้พลังงานไฟฟ้าน้ันจะต้องค านึงถึง
ความปลอดภัย ความประหยัดต้นทุน ของผู้บริโภคด้วย
ท้ังในด้านการติดต้ังระบบใหม่หรือการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบ  
       จากประสบการณ์ ได้พบปัญหาในการวางระบบ
ไฟฟ้า เช่น สายเมน สายป้อน ท่ีใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า   
ต่าง ๆ เมื่อมีการใช้งานไปสักระยะหน่ึงสายจะเกิดปัญหา
ในเรื่องของฉนวนหุ้มสายเกิดรอยไหม้  เน่ืองจากความ
ร้อนสะสมตรงจุดต่อระหว่างของฉนวนหุ้มสายสาย
อลูมิเนียมหางปลา ผลของความร้อนนอกจากท าให้เกิด
ความเสียหายต่อฉนวนหุ้มสายแล้ว ยังก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ  อันอาจจะท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือชีวิตได้สาเหตุเพราะ เมื่อ
เกิดความร้อนมากๆจะท าให้พลาสติกท่ีอุปกรณ์ป้องกัน
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวอาจท าให้เกิด
การลัดวงจรของระบบได้  การแก้ไขก็แค่เปลี่ยนอุปกรณ์
ป้องกัน หรือท าการย้ าหางปลาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสาย
ท่ีช ารุด จึงท าให้ต้องเสียค่าใช่จ่ายกับสิ่งเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน
และปัญหาน้ีจะเกิดข้ึนอีกครั้งเมื่อใช้งานไปสักระยะหน่ึง
กลายเป็นปัญหาบ่อยครั้ง 
       ท้ังน้ีเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว  ผู้วิจัยจึง
ท าการศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้ม
สายสายอลูมิเนียม โดยไม่ต้องเปลี่ยนจากสายอลูมิเนียม
เป็นสายทองแดงท้ังระบบ เน่ืองจากการเปลี่ยนจาก
ระบบสายอลูมิเนียมเป็นสายทองแดงน้ัน มีจ่ายใช้จ่ายท่ี

สูงมาก โดยการน าสายทองแดงมายึดติดกับหางปลา
ก่อนจะไปต่อกับสายป้อนหรือสายวงจรย่อยต่อไป 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
            1.1.1  เพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาการเกิดรอยไหม้
ของสายอลูมิเนียม 
            1.1.2  เพื่อเปรียบเทียบความร้อนระหว่าง
ระบบท่ีต่อสายทองแดงกับหางปลาก่อนเข้าอุปกรณ์
ไฟฟ้ากับระบบท่ีต่อสายอลูมิเนียมกับหางปลาโดยตรง
ก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 
            1.1.3  เพื่อประเมินความพึงพอใจของช่างผู้
ช านาญงานท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้ม
สายอลูมิเนียมบริเวณหางปลา 
     1.2  สมมติฐานในการวิจัย  
          1.2.1  ค่าความร้อนของระบบท่ีต่อสาย
ทองแดงกับหางปลาก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า มีค่าน้อย
กว่าระบบท่ีต่อสายอลูมิเนียมกับหางปลาโดยตรง
ก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า 
          1.2.2  ความพึงพอใจของช่างผู้ช านาญงาน
ท่ีมีต่อการแก้ไขปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสาย
อลูมิเนียมบริเวณหางปลา โดยค่าเฉลี่ยท่ีได้ไม่ต่ ากว่า
ระดับดี 
 
2.  วิธีด าเนินการวิจัย       
     2.1  การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
           2.1.1  การเกิดการไหม้ของฉนวนหุ้มสาย
อลูมิเนียมเกิดจากความร้อนท่ีเกิดการสะสมท่ีบริเวณ
หางปลาทองแดงกับสายอลูมิเนียม กล่าวคือเมื ่อมี
การไหลของกระแสไฟฟ้าจะท าให ้เกิดความร้อน
บริเวณสายอลูมิเนียมกับหางปลาทองแดง ท าให้สาย
อลูมิเนียมและหางปลาทองแดงขยายตัว แต่สาย
อลูมิเนียมขยายตัวมากกว่าจึงดันให้รูของหางปลา
ทองแดงขยายตัวขึ้น  และเมื่อความร้อนลดลงสาย
อล ูม ิเน ียมกับหางปลาทองแดง จะหดตัวจ ึง เก ิด



 
  

ช่องว่างท าให้เมื่อใช้งานจะเกิดการอาร์ก และความ
ร้อน 
           2.1.2  การไหม้ของของฉนวนหุ้มสาย
อลูมิเนียมเกิดจากปฏิกริยาทางเคมีระหว่างสายชนิด
ท่ีเป็นอลูมิเนียมกับหางปลาท่ีเป็นทองแดง  
           2.1.3  การเกิดสะสมความร้อนท่ีมากข้ึน
จะท าให้ฉนวนไฟฟ้าเปลี่ยนจากค่าความเป็นฉนวน
เป็นตัวน าไฟฟ้าแทน หรือท่ีเรียกว่า PUMAR เกิด
การลัดวงจรระหว่างเฟสกับเฟส หรือเฟสกับ
นิวตรอน 
 

 
 

ภาพที่ 1  รอยไหม้ของสายอลูมิเนียม 
 

     2.2  สร้างชุดทดสอบ  
         สร้างชุดทดสอบเพื่อน าไปทดลองหาค่าความ

ร้อนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการไหม้ของ
ฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมบริเวณจุดต่อหางปลา โดยสร้าง
เป็น 2 ชุด คือ ชุดแรกต่อสายอลูมิเนียมกับสายทองแดง
ก่อนต่อเข้ากับหางปลาก่อนเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ชุดท่ีสอง
ต่อสายอลูมิเนียมกับหางปลาโดยตรงก่อนเข้าอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

 

 

ภาพที่ 2  สายอลูมิเนียมกับสายทองแดงก่อนต่อเข้ากับ 
             หางปลา 

 

ภาพที่ 3  ชุดท่ีสองต่อสายอลูมิเนียมกับหางปลาโดยตรง 
 

 

ภาพที่ 4  การย้ าสลิปต่อสายของสายทองแดงกับสาย 
              อลูมิเนียม 
 
     2.3  การด าเนินการทดลอง 
  การแก้ปัญหาการเกิดการไหม้ของสาย 
ไฟฟ้าในระบบสายอลูมิเนียมท่ีใช้ในการวิจัยมี
ลักษณะดังน้ี   
           2.3.1  ชุดทดสอบทดลองหาค่าความร้อน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการไหม้ของ
ฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียม บริเวณจุดต่อหางปลา 
สามารถน าไปใช้กับระบบ 3 เฟส และระบบไฟฟ้า 1 
เฟส 
           2.3.2  น าชุดทดสอบท้ังสองแบบไป
ทดลองใช้งานกับงานท่ีมีปัญหาการเกิดรอยไหม้ของ
ฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียม ในสภาวะท่ีมีโหลดการใช้
งานและเวลาท่ีเท่าเทียมกัน     
           2.3.3  แล้วน าผลท่ีได้จากการทดลองท้ัง 2 
แบบมาประเมินค่าความร้อนท่ีเกิดข้ึนบริเวณจุดต่อ
หางปลา ท้ังในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ
ระบบกระแสสลับ 3 เฟส ท่ีในสภาวะท่ีมีโหลดการ
ใช้งานและเวลาท่ีเท่าเทียมกัน 



 
  

           2.3.4  น าไปให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการแก้ปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียม
บริเวณหางปลาทองแดง 
     2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการทดลองใช้การแก้ไขปัญหาการไหม้
ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมบริเวณจุดต่อหางปลา 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังน้ี 
  2.4.1  การแก้ไขปัญหาการไหม้ของฉนวน
หุ้มสายอลูมิเนียมบริเวณจุดต่อหางปลา ผู้วิจัยน า ไป
ใช้งานจริงพร้อมให้ผู้เช่ียวชาญประเมินประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพท่ีผู้วิจัย
สร้างข้ึน เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.4.2  น าชุดทดสอบการแก้ไขปัญหาการ
ไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมบริเวณจุดต่อหาง
ปลา ที่ผู ้วิจ ัยสร้างขึ้น ไปทดลองใช้ เพื ่อท าการหา
ประสิทธิภาพ โดยท าการทดลองเปรียบเทียบการ
ท างานระหว่าง การน าไฟฟ้าโดยใช้สายอลูมิเนียม
โดยตรง และแบบทีใช้สายทองแดงเพื่อแก้ปัญหาท่ี
ทางผู้วิจัยสร้างข้ึน ท าการก าหนดเวลาใช้งานในเวลา
เท่าก ัน ก าหนดพื ้น ที ่ใช ้งานเท่ากันและเป็นพื ้น ท่ี
เดียวกัน เมื ่อทดลองแล้วสังเกต บันทึกข้อมูลตาม
แบบบันทึกการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ี
ส ร ้า ง ขึ ้น  เ พื ่อ น า ผ ล จ า กก า รบ ันท ึก ม า ท า ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป         
  2.4.3  การแก้ปัญหาการเกิดการไหม้ของ
สายไฟฟ้าในระบบสายอลูม ิเน ียมที่ผู ้ว ิจ ัยท าการ
ทดลองใช้กับ หจก.เอ็นซีเอ็นจีเนียเทค แล้วให้ท า
การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้ชุดแก้ปัญหา
ก า ร เ ก ิด ก า ร ไ หม ้ข อ ง ส า ย ไ ฟ ฟ ้า ใ น ร ะ บ บส า ย
อลูมิเนียม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้าง
ข้ึนเพื่อน าผลมา 
 
 

     2.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  2.5.1  การวิเคราะห์หาคุณภาพของการ
แก้ปัญหาการเกิดการไหม้ของสายไฟฟ้าในระบบสาย
ชนิดอล ูม ิเน ียม โดยผู ้เ ชี ่ย วชาญท าการประเม ิน
คุณภาพ จากการน าข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า   
ร้อยละ (Percentage) ของแบบประเมินคุณภาพ 
  2.5.2  การว ิเคราะห์ข ้อม ูลการทดลอง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดปัญหาการเกิดรอย
ไหม้ของสายเมื่อมีการใช้งาน ท าการก าหนดเวลาใช้
งานในเวลาเท่ากัน ก าหนดพื้นที่ใช้งานเท่ากันและ
เป็นพื้นท่ีเดียวกัน เมื่อครบก าหนดเวลาที่ตั้งเกณฑ์ไว้ 
ผู ้ว ิจ ัยท ากา รว ัดค่ากระแส ไฟฟ้า  (ค ิด เป ็นหน่วย
แอมแปร์) ค่าพลังงานไฟฟ้า (คิดเป็นหน่วยยูนิต) ค่า
ความร้อน (คิดเป็นหน่วยองศาเซลเซียล)   
  2.5.3  การวิเคราะห์หาความพึงพอใจต่อ
การแก้ปัญหาการเกิดการไหม้ของสายไฟฟ้าในระบบ
สายอลูมิเนียม จากการน าข้อมูลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจมาวิเคราะห์  โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ของแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
3.  ผลการวิจัย 
     ก า ร ศ ึก ษ า ว ิจ ัย ก า ร เ ก ิด ร อ ย ไ ห ม ้ข อ ง ส า ย
อลูมิเนียมกับหางปลา การวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจ ัย
ด าเนินการโดยการน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองจาก
กลุ่มตัวอย่างและแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างมา
ด าเนินการดังน้ี 
 



 
  

     3.1  ผลของการด าเนินงานจากการศึกษาวิจัยมี
ดังน้ี 
           ผลการทดลองใช้งานเปรียบเทียบการทน
ความร้อนระหว่างสายอลูมิเนียมกับชุดแก้ไขปัญหา
การไหม้ของสายอลูมิเนียม 
           สร ุปจ ากการ ว ัดค ่า ความ ร ้อนของสา ย
อลูมิเนียมอย่างเดียวและสายอลูมิเนียมที่มีการแก้ไข
ปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมแล้ว จะ
เห็นได้ว่าสายอลูมิเนียมอย่างเดียวเมื่อมีโหลดเพิ่มขึ้น
ความร้อนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามโหลดค่อน 
ข้างมากและเมื่อเกิดความร้อนสะสมมาก ๆ ก็จะท า
ให้เกิดการตัดวงจรของเซอร์กิตเบรคเกอร์ซึ ่งเป็น
ปัญหาต่อการใช้ระบบไฟฟ้าในอาคาร เมื่อปล่อยไว้
นานๆจ าท าให้ฉนวนหุ้มสายเกิดการไหม้ในที่สุดจน
ไม่สารถป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ แต่สายที่มีการแก้ไข
โดยการน าสายทองแดงมาต่อระหว่างสายอลูมิเนียม
กับเบรคเกอร์จะทนความร้อนได้ดีกว่าสายอลูมิเนียม
ได้ดีถึงแม้จะมีภาระโหลดที่เพิ่มขึ้นแต่ ก็ยังสามารถ
ทนความร้อนได้อยู ่และไม่ส ่งผลให้เชอร์กิต เบรค
เกอร์ตัดวงจร จึงท าให้อาคารสามารถใช้งานต่อไปได้ 
จึงสามารถสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาการเกิดการ
ไหม้ของสายอลูมิเนียมสารถใช้งานได้ดี มีภาระค่า  
ใช้จ่ายที่น้อยกว่า  ทนความร้อนได้มากกว่า และมี
อายุการใช้งานท่ีนานกว่า 
 

ตารางที่ 1  บันทึกค่าความร้อนของสายอลูมิเนียมต่อ
กับหางปลาทองแดงโดยตรง 

 

 
       จากตารางที่ 1  จากการทดสอบความร้อน
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์จะพบได้ว่าสายอลูมิเนียมเมื ่อมี
การใช้ภาระโหลดที่มากขึ้น เวลานานขึ้น ความร้อน
จะเพิ่มขึ้นตามล าดับจนท าให้เกิดความเสียหายแก่
อุปกรณ์และเกิดการปลดวงจรลงในท่ีสุด 
 

ตารางที่ 2  บันทึกค่าความร้อนของแก้ไขปัญหาการ 
              ไหม้ของสายอลูมิเนียม 
 

 
 
     จากตารางที่ 2  จะเห็นได้ว่าเมื่อกระแสเพิ่มข้ึนความ
ร้อนบริเวณต่าง ๆ จะเพิ่มข้ึนตามไปด้วย แต่สาเหตุท่ี
บริเวณหางปลามีอุณหภูมิสูงแล้วสายทองแดงไม่เกิดการ
ไหม้ เน่ืองจากหางปลาท าจากทองแดง และสายก็เป็น
สายทองแดงเลยไม่เกิดปฏิกิริยาทางเคมีมากนัก 

     3.2  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
การแก้ปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมจุด
ต่อหางปลาทองแดง 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 
              ท่ีมีต่อการแก้ปัญหาการไหม้ของฉนวน 
              หุ้มสายอลูมิเนียมจุดต่อหางปลา   
              ทองแดง 

 
 
       จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ พบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้ท้ัง 8คนมี
ความเห็นด้วยสอดคล้องในภาพรวม ( X = 3.95, .D.S  = 



 
  

0.75)  แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าหัวข้อท่ีมีผู้ใช้งาน มี
ความเห็นด้วยเฉลี่ยสูงสุด 2 หัวข้อ คือ มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ( X = 4.20, .D.S  = 0.65) 
และปฏิบัติงานได้โดยคนท าเพียงคนเดียวมีค่าเฉลี่ย 4.20 
เท่ากัน ( X = 4.20, .D.S  = 0.60)  ส่วนหัวข้อผู้ใช้งานมี
ความคิดเห็นต่ าสุดคือ ขนาดโครงสร้างกะทัดรัด มี
ค่าเฉลี่ย 3.50 ( X = 3.50, .D.S  = 0.69)  
 
4.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     4.1  สรุปผล 
            4.1 .1  การศึกษาแก้ ไขการไหม้ของสาย
อลูมิเนียมกับหางปลาทองแดง เป็นการวิจัยเพื่อท่ีจะ
แก้ไขปัญหาการเกิดการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียม
ท่ีจุดย้ าหางปลา เพื่อท่ีจะเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และลด
ปัญหาการเสียค่าใช่จ่ายในการวางระบบด้วยสายท่ีมี
ฉนวนตัวน าเป็นสายทองแดงซึ่งมีค่าใช่จ่ายท่ีสูงมากโดย
ราคาจะสูงข้ึนตามขนาดของสายตัวน าท่ีจะมาใช้ใน จึง
ศึกษาวิจัยการแก้ไขปัญหาน้ีข้ึนมา และอีกประการหน่ึง
คือช่วยลดระยะเวลาในการท างาน  เหตุด้วยการท างาน
ในการแก้ไขปัญหาครั้งน้ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ด้วย
ตนเอง เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสะดวกส าหรับการ
ติดต้ัง      
            4.1.2  การประเมินความพึงพอใจการแก้ไข
ปัญหาการเกิดการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมท่ีจุด
ย้ าหางปลา การประเมินประเมินความพึงพอใจ โดย
ผู้ใช้งานจ านวน 8 คน พบว่า โดยภาพรวมผู้ใช้งานท้ัง 8 
คน มีความเห็นด้วยสอดคล้องกันในภาพรวม 3.95 ( X = 
3.95, .D.S = 0.75)  แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าหัวข้อ
ท่ีมีผู้ ใช้งานมีความเห็นด้วยเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.20 ( X = 4.20 , 

.D.S = 0.65) และปฏิบัติงานได้โดยคนท าเพียงคนเดียว       
มีค่าเฉลี่ย 4.20 เท่ากัน ( X = 4.20, .D.S  = 0.60) ส่วน

หัวข้อผู้ใช้งานมีความคิดเห็นต่ าสุดคือ ขนาดโครงสร้าง
กะทัดรัดมีค่าเฉลี่ย 3.50 ( X = 3.50, .D.S  = 0.69)       
     4.2  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
            ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             4.2.1  การใช้ชุดการแก้ปัญหาการไหม้ของ
ฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมจุดต่อหางปลาทองแดง จะต้อง
เลือกขนาดสายหางปลา สลิปต่อสาย ในการต่อสายท่ี
เป็นขนาดเดียวกัน 
             4.2.2  การใช้ชุดการแก้ปัญหาการไหม้ของ
ฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมจุดต่อหางปลาทองแดง เมื่อ
ต้องการใช่จะต้องย้ าด้วยคีมย้ าหางปลาให้แน่นเพื่อ
ป้องกันการอาร์ค 
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บทคัดยอ่ 
       งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ากลยุทธ์
ระดับธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการท่ีลดช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวและบทบาทของ
ภาครัฐต่อการสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวตามเส้นทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน : กรณีศึกษา ประเทศไทย 
(เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียง
ตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) 
ได้ผลการวิจัยดังน้ี (1) กลยุทธ์ระดับธุรกิจท่ีสร้างมูลค่า 
เพิ่มให้กับตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี
ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเส้นทางในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน 
กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างความมั่นคงของการตลาด กลยุทธ์
ท่ี 3 การตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและ
กลยุทธ์ท่ี 4 การฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวโดยเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวตามเส้น 
ทาง เศรษฐกิจ ในอนุภาคลุ่ มแม่ น้ า โ ขงตอนบน  : 

กรณี ศึกษา ประเทศไทย ( เ ชี ยงราย/เ ชียงแสน) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) ท้ังหมด 4 
ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ และ 33 แนวทางการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การกระตุ้นการตลาดด้าน
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การฟื้นฟูและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การสร้างความยั่งยืนทางอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม   
ค้าส้าคัญ : ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิง 
               สร้างสรรค์, เส้นทางเศรษฐกิจ, อนุภูมิภาค 
               ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน 
 
Abstract 
       The purpose of this study were : (1) to 
create a business strategy in order to build 
added value for brand and integrated marketing 
communication to narrowing the gap between 
the expectancy and perception of tourists and 
the government’s role in developing creative 
tourism, (2) to create a strategies for developing 
of sustainable creative tourism for tourism 



 
  

along the economic route in the upper greater 
Mekong sub region : a case study of Thailand 
(Chiang rai/Chiang Saen)–republic of the union 
of Myanmar (Keng Tung)–people’s republic of 
China (Jinghong)–Lao people democratic 
republic (Chiang Thong, Luang Prabang). The 
overall finding was able to point out a business 
strategy in order to build added value for brand 
and integrated marketing communication to 
narrowing the gap between the expectancy and 
perception of tourists and the government’s 
role in developing creative tourism, and create 
a strategies for developing of sustainable 
creative tourism for tourism as follows: (1) The 
business strategies to build added value for 
brand and integrated marketing communication 
to narrowing the gap between the expectancy 
and perception of tourists and the 
government’s role in developing creative 
tourism were : 1) Making value added along the 
economic route in the upper greater Mekong 
sub region strategy 2) Sustainability marketing 
strategy 3) Fulfill and satisfy tourist’s need 
strategy and 4) Restoration tourist attraction 
strategy. 
       1. There were 4 strategies 15 tactics and 
33 operations for developing of sustainable 
creative tourism for tourism along the 
economic route in the upper greater Mekong 
sub region: a case study of Thailand (Chiang 
rai/Chiang Saen)–republic of the union of 
Myanmar (Keng Tung)–people’s republic of 
China (Jinghong)–Lao people democratic 

republic (Chiang Thong, Luang Prabang). They 
were included 1) Contribution sustainable 
strategy 2) Encourage marketing strategy 3) 
Restoration and sustainable value added 
strategy and 4) Sustainable identity culture and 
environment strategy. 
Keywords : strategies of tourism, sustainable  
                 creative tourism, economic route,  
                 upper greater Mekong subregion. 
 
1.  บทน้า 
     การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) 
เป็นการน าเสนอการท่องเท่ียวในลักษณะการเรียนรู้
ร่วมกันด้านศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
งานฝีมือ การปรุงอาหาร ลักษณะเฉพาะของท้องถ่ิน 
ตลอดจนการติดต่อกับคนในท้องถ่ินท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ โดยท่ัวไปการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ต้อง
เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละสถานท่ี 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
กับนักท่องเท่ียวในการให้ความรู้ ความเข้าใจ/การให้
การศึกษา การสร้างอารมณ์สุนทรีย์ การสร้างสรรค์
สังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในท้องถ่ิน ด้าน
วัฒนธรรมท้องถ่ิน วิ ถี ชีวิต  ตลอดจนความรู้ สึก ท่ี
เปรียบเสมือนเป็นคนในท้องถ่ินน้ัน และต้องได้รับการ
วางแผนและการร่วมมือจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท่องเท่ียวทุกฝุายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
ตลอดท้ังตัวนักท่องเท่ียวเองด้วย ดังน้ันผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน
การวางนโยบายดังกล่าวควรต้องมีกลยุทธ์ท่ีดี 
       การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการ
ท่องเท่ียว เป็นการท าให้ลูกค้า/นักท่องเท่ียวเกิดความพึง
พอใจ ความสามารถในการเพิ่มคุณค่าด้านประสิทธิภาพ 
ความคิดสร้างสรรค์ และการตอบสนองต่อลูกค้า/
นักท่องเท่ียว ซึ่งคุณค่าดังกล่าวจะต้องเป็นคุณค่าท่ี



 
  

เหนือกว่าคู่แข่งขันในธุรกิจการท่องเท่ียว ในการสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันน้ันผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจัย
สู่ความส าเร็จเป็นสินทรัพย์ หรือขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันท่ีจ าเป็นเพื่อการเอาชนะคู่แข่งขันในตลาด 
โดยสินทรัพย์และขีดความสามารถน้ันจะต้องมีความ
แตกต่างท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพท่ีดีกว่า ซึ่งจะต้อง
ได้รับการสนับสนุนและเพิ่มพูนตลอดเวลา และจะต้องมี
เปูาหมายท่ีการเคลื่อนไหวให้ทันและก้าวหน้ากว่าคู่
แข่งขัน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์/บริการ ใน
การท่องเท่ียว ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจะต้อง
พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์/บริการการ
ท่องเท่ียวด้วย การน าเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการ
ท่องเท่ียวท่ีเหนือกว่า สร้างความแตกต่างในด้านต่างๆ 
ท้ังด้านผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร ภาพลักษณ์ ตลอด
ท้ังช่องทางการจัดจ าหน่าย 
       งานวิจัยเรื่องน้ีจะช่วยท าให้เกิดการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่ง ขัน ให้กับการท่อง เ ท่ียวตามเส้นทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน ดังน้ี (1) 
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามเส้นทาง ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (2) แนวทางการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ตาม
เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (3) 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
ในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของภาคเอกชนตาม
เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (4) 
บทบาทของภาครัฐ ต่อการสร้างการท่องเ ท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนตาม
เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (5) 
การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับ

การท่องเท่ียวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนบน  
     1.1  วัตถุประสงค์ 
            1.1.1  เพื่อจัดท ากลยุทธ์ระดับธุรกิจท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การท่ีลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
            1.1.2  เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียว
ตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน                      
     1.2  ขอบเขตการวิจัย 
          1.2.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วย ข้าราชการ
ชั้นสูงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการท่อง 
เที ่ยว และชุมชนที่อยู ่ในแหล่งท่องเที ่ยว ในพื ้น ท่ี
ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า (เชียงตุง ) สาธา รณรัฐประชาชนจีน 
(เชียงรุ้ง) จ านวน 26 คน 
          1.2.2  ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา 
หรือสิ ่งที่ศึกษา เป็นแนวทาง วิธีการในการพัฒนา 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของประเทศ
ที ่อยู ่ใ นอน ุภาคลุ ่มแม ่น้ า โขงตอนบน เพื ่อน ามา
ก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจที ่สร้า งมูลค่าเพิ ่มให้กับ
ตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลด
ช่องว ่า งระหว่างความคาดหวังและการร ับรู ้ของ
นักท่องเท่ียวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเ ที ่ยว  และจัดท าย ุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท ่อ ง เ ที ่ย ว เช ิง ส ร ้า งส รรค ์อย ่า งยั ่ง ย ืน ให ้ก ับกา ร
ท่องเท่ียว 
          1.2.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth interview)/การ



 
  

สัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (Focus group) กับกลุ่ม
ตัวอย่างและ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Non -Structured interview) 
          1.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการบูรณา
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยจากงานวิจัย 4 โครงการ
ย่อย และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เพื ่อ
น ามาจัดท า SWOT เป็นแนวทางในการสร้างองค์
ความรู้ออกแบบกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี
ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเ ที ่ยว  และจัดท าย ุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท ่อ ง เ ที ่ย ว เช ิง ส ร ้า งส รรค ์อย ่า งยั ่ง ย ืน ให ้ก ับกา ร
ท่องเท่ียว 
 
2.  วิธีด้าเนินการวิจัย       
     2.1  สังเคราะห์งานวิจัยโดยรวบรวมข้อค้นพบ
จากงานวิจ ัย โครงการย่อย 4 โครงการย่อย โดย
บูรณาการผลงานวิจ ัย ทั ้ง  4  โครงการย่อยที่เป ็น
งานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ เป็น
แผนงานวิจัยท่ีใช้การบูรณาการงานวิจัย 4 โครงการ
ย่อย กรณีศึกษา ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เชียงรุ ้ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) ได้แก่ (1) 
ก า รท ่อ ง เ ที ่ย ว เ ช ิง ส ร ้า ง ส ร รค ์อ ย ่า ง ยั ่ง ย ืน เพื ่อ
ตอบสนองต่อช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการ
รับรู ้ของนักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที ่ยว ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน [1] (2) แนวทางการ
สร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับตราและการสื่อสารการตลาด
แบบบ ูรณาการ  เพื ่อส ่ง เส ร ิมการท ่อง เ ที ่ย ว เช ิง
สร้างสรรค์ตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่ม

แม่น้ าโขงตอนบน [2] (3) กลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื ่อ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของภาคเอกชนตามเส้นทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูม ิภาคลุ ่มแม่น้ า โขงตอนบน [3]  และ (4 ) 
บทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนตาม
เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน
[4] 
     2.2  ก า รว ิจ ัย ภา คส นา มแผนงา นหล ัก กา ร
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( in-depth interview) และ 
การประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus groups) ประกอบ 
ด้วย กลุ่มข้าราชการชั้นสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลุ่มผู ้ประกอบการและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลุ่มชนชนใน
พื้นที่ ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณ 
รัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐประชาชน
จีน (เชียงรุ้ง) จนน ามาสู่ผลของการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อม (SWOT Analysis) 
 
3.  ผลการวิจัย 
     จากข้อมูลการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่า ง
ยั่งยืนเพื ่อระหว่างความคาดหวังและการรับรู ้ของ
นักท่องเที่ยวแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรา
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื ่อ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของภาคเอกชน และบทบาทของภาค 
รัฐต่อการสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ โดยร่วม 
มือกับภาคเอกชนและชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูม ิภาคลุ ่มแม่น้ า โขงตอนบน : กรณีศึกษา 
ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า (เชียงตุง ) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เชียงรุ ้ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



 
  

(เชียงทอง/หลวงพระบาง)สามารถน าไปสู่การจัดท า
องค์ความรู ้ เพื ่อจ ัดท ากลยุทธ์ระดับธุรกิจ ที ่สร้า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับตราและการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและ
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของภาครัฐต่อ
การสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อ ย ่า ง ยั ่ง ย ืน ใ ห ้ก ับ ก า ร ท ่อ ง เ ที ่ย ว ต า ม เ ส ้นท า ง
เศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบนโดยใช้กลไก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เป็นฐานในการจัดท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) โดยน าเอากลไกธรรมชาติที่ว่าทุกอย่าง
ต้องมีสองด้านเสมอ ดังน้ันการพิจารณาสิ่งใดให้มอง
ด้านตรงกันข้ามด้วยท าให้สามารถเปลี่ยน W => S 
และ T => O ท าเหลือแต่ SO ที่สามารถจัดท า  
“กลยุทธ์นาทีทอง” และในการท ากลยุทธ์ใด ๆ เป็น
ที่ทราบทั่วกันว่ากลยุทธ์คือการมองไปข้างหน้าไกล
กว่าบุคคลทั่วไป (Step beyond) ซึ่งหมายถึง      
กลยุทธ์ต้องบ่งบอกวิสัยทัศน์(Vision=V) ท าให้เกิด
มูลค่า เพิ่มขึ้น (Value creation) ผลกลยุทธ์ต้อง
“SMART”ซึ่งท าให้การวิจัยถูกสร้างเป็นการประมวล
ข้อมูลข่าวสาร ได้เป็นการวิจัย และถูกสร้างเป็นตัว
แบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน 
คือ V- SMART 
       V–Vision and Value creation วิสัยทัศน์ 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ียั่งยืน 
       S–Sustainability ความยั่งยืนที่มาจากความ
หลากหลาย และความคิดสร้างสรรค์ 
       M–Marketing การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับตราสินค้า และการตลาดแบบบูรณาการ 
       A–Accountability and Assimilation 
ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อสร้าง 
4 เชียง ในการเพิ่มคุณค่าด้านประสิทธิภาพ 

       R–Response การตอบสนองต่อความคาด 
หวังและการรับรู ้ของนักท่องเที่ยว และความต้อง 
การเชื่อมโยงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ฝุาย และเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
       T–Through Communication การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับนักท่องเที่ยวและช่อง 
ทางการจัดจ าหน่าย ตลอดจนเส้นทางเศรษฐกิจการ
ท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน ซึ่งจาก
แนวคิด V-SMART ทางคณะผู้วิจัยสามารถก าหนด
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เพื ่อสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของภาคเอก 
ชนตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน และบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
และชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ ่ม
แม่น้ าโขงตอนบนได้ชัดเจนขึ้น โดยคณะผู้วิจัยได้ท า
กา รส ร ุป ผ ล กา ร ว ิจ ัย เ พื ่อ ให ้ส อดคล ้อ งก ับ ว ัต ถุ 
ประสงค์ของงานวิจัย และสามารถจัดล าดับล าดับ
ของเนื้อหาตามสิ่งที่ค้นพบ รวมถึงสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยออกมาเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้าง
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของภาคเอกชนตามเส้นทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ า โขงตอนบน และ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ให้กับการท่องเท่ียวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน ดังน้ี 
       3.1  กลย ุทธ ์ระด ับธ ุรก ิจ ที ่สร ้า งม ูลค่า เพิ ่ม
ให้กับตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ี
ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเท่ียวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้าง
มูลค่า เพิ ่ม ให ้ก ับ เส ้นทางในอนุภาคลุ ่มแม่น้ า โขง



 
  

ตอนบน กลยุทธ ์ที ่ 2  การสร้า งความมั ่นคงของ
การตลาด กลยุทธ์ที่ 3 การตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและกลยุทธ์ที ่ 4 การฟื ้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
       3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้น 
ทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน มีทั้ง  
หมด 4 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ และ 33 แนวทาง 
การปฏิบัติได้ดังนี้ เพื่อน าไปสู่การจัดสรรและพัฒนา
ทรัพยากรบนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟู และเชื่อม 
โยงศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเส้นทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ า โขงตอนบนเชิงสร้าง 
สรรค์และยั่งยืน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
สร้างการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
กระ ตุ ้นการตลาดด้านการท่อง เ ที ่ยวอย่า งยั ่งย ืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดความยั ่งย ืน ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้า งความ
ยั่งยืนทางอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมดัง
แสดงในภาพท่ี 1  
             จากผลการวิจัยองค์ประกอบที่จะน าไปสู่
ก า ร พ ัฒ น า ก า ร ท ่อ ง เ ที ่ย ว เ ช ิง ส ร ้า ง ส ร ร ค ์นั ้น 
ประกอบด้วย บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้มี
ส ่ว น เ กี ่ย ว ข ้อ ง ใ น ก า ร ส ร ้า ง ก า ร ท ่อ ง เ ที ่ย ว เ ช ิง
สร ้า งสรรค์ของอนุภ ูม ิ ภาคลุ ่ม น้ า โขงตอนบน ที
จะต้องมีการสร้างความร่วมมือกันเพื ่อให้เกิดการ
สร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ดังน้ี 
             3.2.1  การสร้างการรับรู้ให้มากกว่า
ความคาดหวัง โดย 
                     1) ประเทศไทย (เชียงราย/เชียง
แสน )  คว รส ่ง เ ส ร ิมก ารส ร ้า งก าร ร ับ รู ้ด ้า นกา ร
สร้า งสรรค์ด ้านสิ ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ และด้าน
ความเป็นของแท้และด้ังเดิม 

                     2) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
(เชียงตุง) ควรส่งเสริมการสร้างการรับรู ้ด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ภาพท่ี 1  
                     3) ส า ธ า ร ณ ร ัฐ ป ร ะ ช า ช น จ ีน 
(เชียงรุ ้ง )  ควรส่งเสริมการสร้างการรับรู ้ด้านด้าน
เศรษฐกิจ ด ้านการสร้า งสรรค์ด ้านสิ ่งแวดล้อม/
ธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการ
สร้างสรรค์การอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านความเป็นของ
แท้และดั้งเดิม ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ด้าน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านภูมิทัศน์การท่องเที่ยว
เชิงสร ้า งสรรค์ และด้านชายแดนและแนวพื ้น ท่ี
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
                     4) ส า ธ า รณ ร ัฐ ป ร ะ ชา ธ ิป ไ ต ย
ประชาชนลาว (เช ียงทอง/หลวงพระบาง )  คว ร
ส่งเสริมการสร้างการรับรู ้ด้านด้านการสร้างสรรค์
ด้านสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ และด้านความเป็นของ
แท้และด้ังเดิม 
             3.2.2  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้างการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอนุภูมิภาคลุ ่มน้ า โขง
ตอนบน: กรณีศึกษาประเทศไทย (เชียงราย/เชียง
แสน)  ส า ธารณร ัฐ แห ่ง สหภา พพม ่า  ( เ ช ีย งต ุง ) 
สาธารณรัฐประชาชนจ ีน ( เช ียงรุ ้ง )  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง/หลวงพระ
บาง )  ทั ้ง ในด ้านการสร้า งความตั ้ง ใ จท่อ ง เ ที ่ย ว
แบบต ่อ เ นื ่อ งของน ักท ่อ ง เ ที ่ย ว ในอนาคต ด ้า น
ความคิดสร้างสรรค์ด้านต่างๆ ด้านการประเมินการ
โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการประเมิน
การส่งเสริมการขาย ด้านความคุ้มค่า (ด้านการเงิน)  



 
  

 



 
  

ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที ่ยว ด้าน
การรู ้จักตราแหล่งท่องเที่ยว ด้านภาพลักษณ์ตรา
แหล่งท่องเที ่ยว  ด้านความภักดีต่อการท่องเที ่ยว 
และด้านความเต็มใจท่ีจะจ่ายในราคาสูง 
             3.2.3  การสร้างความสามารถของ
ผู้ประกอบการการด้านท่องเที่ยวต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สาธารณูปโภค ด้านทรัพยากรที่สร้างขึ้น ด้านปัจจัย
ด้านกิจกรรมบันเทิง ด้านปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการ ด้านการให้บริการต้อนรับ/อัธยาศัยไมตรี 
ด ้า น ท า เ ล ที ่ตั ้ง ข อ ง แ ห ล ่ง ท ่อ ง เ ที ่ย ว  ด ้า น
สภาพแวดล้อมมหาภาค ด้านราคา และด้านความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว 
             3.2.4  การเพิ่มบทบาทของภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในการสร้างการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์  
                         3.2.4.1  บทบาทภาครัฐ ควร
เป ็นผู ้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร ์ด ้านการ
ท่อง เ ที ่ย ว  ส ่ง เสร ิมการลงทุนและพัฒนาให้เป ็น
ศูนย ์กล า งทา งด ้านการท่อ ง เ ที ่ย ว  ส ่ง เส ร ิมการ
พัฒนาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
แล ะ คว า มปล อดภ ัย ใ นก า รท ่อ ง เ ที ่ย ว  ก า หนด
กฎหมายข้อบังคับเมืองท่องเที่ยว ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงประเทศบ้าน ส่งเสริมและ
สนับสน ุนการ เ ชื ่อมโยง เส ้นทา งการท่อ ง  เ ที ่ย ว 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก และ
ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว 
                         3.2.4.2  บทบาทภาคเอกชน 
ควรมีบทบาทในด้านมีการลงทุนและพัฒนาเกี่ยวกับ
ท่ีพักมีการลงทุน และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยเน้น
กิจกรรม  มีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทางด้านการท่องเท่ียว  มีการใช้

ทรัพยากรให้ท้องถ่ิน  มีการให้ความรู้กับคนในชุมชน 
มีการสร้างงาน สร้าง อาชีพให้กับคนในชุมชน และมี
การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
                         3.2.4.3  บทบาทชุมชน ควรมี
บทบาทในด้านเรียนรู ้หลักการ และแนวทางการ
ด าเนินการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา
กิจกรรมในชุมชนให้เป ็นก ิจกรรมเชิงสร้า งสรรค์ 
เรียนรู ้และพัฒนาทักษะการจัดการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เรียนรู้การจัด  การท่องเที ่ยวในชุมชน 
ศึกษาประวัต ิศาสตร์ ว ัฒนธรรม ประเพณี และ
สถานที่ของชุมชน พัฒนากิจกรรมในชุมชนให้เป็น
กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ พัฒนา
ท ัก ษ ะ ทา ง ก า ร ด ้า นภ า ษ า เ พื ่อ ก า ร สื ่อ ส า ร ก ับ
นักท่องเที่ยวและพัฒนาวิทยากรหรือผู้เล่าเรื่องราว
ของกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมให้กับนัก ท่องเท่ียว 
 
4.  อภิปรายผล 
       จากการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวตามเส้น 
ทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน : กรณี 
ศึกษา ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(เชียงรุ้ง) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(เชียงทอง/หลวงพระบาง) ทางคณะผู้วิจัยสามารถจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ท่ีมีท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ 
และ  33  แนวทางซึ่ ง มี ความสอดคล้ อ งกั บแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของท้ัง 4 ประเทศดังน้ี 
       4.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการ
ท่องเท่ียวมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดใน
ด้านการท่องเท่ียวท่ีอาจส่งผลให้ศักยภาพการท่องเท่ียว
ของประเทศไทยลดลง โครงสร้างพื้นฐานเหล่าน้ี ได้แก่ 



 
  

ระบบโลจิสติกส์ ท่ีเ ช่ือมโยงการท่องเท่ียวท้ังภายใน 
ประเทศและระหว่างประเทศ และรวมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกพื้นฐานท่ีอาจเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่าข้อท่ี 5 “เสริมสร้างเครือข่ายและปัจจัย 
พื้นฐานการท่องเท่ียว” กลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย
เปูาหมายหลัก และกิจกรรมรวม 6 ด้าน ประกอบด้วย 
การส่งเสริมความสะดวกโดยขยายการเดินทางทาง
อากาศ กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยการประเมิน
ความสามารถในการอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ การ 
เมืองของร่างกุ้ง และสิ่งท่ีต้องพัฒนาเพื่ออ านวยความ
สะดวก โดยวางแผนไปจนถึง ปี ค.ศ.2020 รวมถึงสนาม 
บินนานาชาติท่ีบินตรงไปยังเมืองบันดาเลย์ และเนปิดอล์ 
และเมืองต่าง ๆ ให้เพิ่มมากข้ึน ท้ังสายการบินและสนาม 
บินภายในประเทศท่ีมีความพร้อมในการอ านวยความ
สะดวก ด้วยการก าหนดสิ่งท่ีเป็นความเช่ือมั่นด้านการ
ท่องเท่ียวให้เป็นวาระกลยุทธ์การท่องเท่ียวของชาติท่ีให้
ความส าคัญกับระบบการขนส่งทางบก ทางรถไฟ และ
รองรับด้านการบริการการคมนาคมสู่สถานท่ีท่องเท่ียว
ปลายทางได้อย่างพอเพียง และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียว สปป.ลาว 5 ปี ต้ังแต่ ปี 
2549-2553 ข้อท่ี 1 “แผนการจัดต้ังบุคลากร” คือ
ปรับปรุงองค์กร พร้อมท้ังพัฒนาบุคลากรของส่วนกลาง
และท้องถ่ินให้มีความแข็งแกร่ง จัดส่งพนักงานแกนน า
และพนักงานคุ้มครองไปทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยน
บทเรียนกับต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรในสาขาการ
ท่องเท่ียว เช่น พนักงานแกนน า พนักงานคุ้มครอง และ
นักวิชาการทุกระดับอยู่ภายในและต่างประเทศ ข้อท่ี 6 
“แผนงานส่งเสริมการลงทุน” คือ ประสานบูรณการ
ร่วมกับกระทรวงแผนการและการลงทุน และภาคส่วน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดบุริมสิทธิ์การลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียว เช่น ถนน

เพื่อเช่ือมต่อระหว่างแขวง เส้นทางเข้าแหล่งท่องเท่ียว 
เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างประเทศ  การปรับปรุงและการ
ก่อสร้างสนามบิน การก่อสร้างท่าเรือและระบบการ
ขนส่งทางน้ าในพื้นท่ีท่ีมีการท่องเท่ียวขยายตัวสูง รวมท้ัง
ขยายระบบโทรคมนาคม ไฟฟูา น้ าประปา และอื่น ๆ 
และข้อท่ี 7 “การลงทุนของภาคเอกชน” คือบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงแผนการและการลงทุน และภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนของภาค 
เอกชน ในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเท่ียว อาทิ โรงแรม บ้านพัก รีสอร์ท ร้านอาหาร 
การขนส่ง การปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียว การผลิตเครื่อง
หัตถกรรมและอื่น ๆ และสุดท้ายคือความสอดคล้องกับ
แผนยุทธ์ศาสตร์ของประเทศจีน ท่ีว่า รัฐบาลจีนได้ให้
ความส าคัญกับการท่องเท่ียว โดยมีนโยบายด้านการ
ท่องเท่ียวและมีการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
อย่างเป็นระบบ เพื่อ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ และส่งเสริมให้ นักลงทุนต่างชาติเข้าไปสร้าง
โรงแรมท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก ได้มีการผ่อนปรนข้อจ ากัดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องนักลงทุนและนักท่องเท่ียวจากต่างชาติ 
อีกท้ังการเปิดกว้างให้ชาวจีนและธุรกิจท่องเท่ียวได้มีการ
ลงทุนได้อย่างเสรี ปัจจุบันปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ชาวจีน
เดินทางออกท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองรัฐบาล
จีนได้ให้ความส าคัญกับการท่องเท่ียว โดยมีนโยบายด้าน
การท่องเท่ียวและมีการวางแผนอุตสาหกรรมการท่อง 
เท่ียวอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศ และส่งเสริมให้ นักลงทุนต่างชาติเข้าไปสร้าง
โรงแรมท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิก
องค์การการค้าโลก ได้มีการผ่อนปรนข้อจ ากัดต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องนักลงทุนและนักท่องเท่ียวจากต่างชาติ 
อีกทั้งการเปิดกว้างให้ชาวจีนและธุรกิจท่องเท่ียวได้มีการ



 
  

ลงทุนได้อย่างเสรี ปัจจุบันปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ชาวจีน
เดินทางออกท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
       4.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืนการขยายตัวของการท่อง 
เท่ียว โดยเน้นปริมาณนักท่องเท่ียวหรือการแสวงหา
รายได้จากการท่องเท่ียวในขณะท่ีการรองรับขยายไปไม่
ทัน ท าให้แหล่งท่องเท่ียวของไทยมีความเสื่อมโทรมยุ 
ทธศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวอย่างมีทิศทาง ไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของชาติสอดคล้องกับฐิติศักด์ิ เวชากามา [5] ท่ีพบว่า 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ชุมชน คนในพื้นท่ีต้องให้ความ
ร่วมมือในการจัดการ รักษา ดูแล จัดการการท่องเท่ียว
ให้เป็นท่ีสนใจ โดยเน้นอัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของ
แหล่งท่องเท่ียว เพื่อปูองกันการใช้ประโยชน์มากเกินไป
การก าหนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเท่ียวของไทยสามารถมี
ศักยภาพในการรองรับนักท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่าข้อท่ี 2 “สร้างสมรรถนะ ทรัพยากรมนุษย์ และ
ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ” คือการออกแบบพัฒนา
และสร้างสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ โดยการยึดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเท่ียว โดยตรวจสอบ
ทักษะ ประเมินความต้องการฝึกอบรม และจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารการท่องเท่ียวแห่งชาติมืออาชีพ 
เพื่อยืนยันและสนับสนุนคุณภาพการท่องเท่ียว ด้วย
แผนปฏิบัติการด้านการท่องเท่ียว การวิจัยทางการ
ท่องเท่ียวและการฝึกอบรมการท่องเท่ียวทังภาครัฐ และ
เอกชน รวมถึงในระบบโรง เรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยและเน้นเรื่องคุณภาพ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว สปป. ลาว 5 ปี 
ต้ังแต่ ปี 2549-2553  ข้อท่ี 2 คือแผนงานการจัดท า

แผนและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ได้แก่ ตรวจสอบและ
ประเมินแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับการพัฒนา รวมท้ัง
ด าเนินการให้ได้รับประสิทธิผลด้านเศรษฐกิจ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ด าเนินการต่อในการส ารวจแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ียัง
ไม่ ไ ด้รับส ารวจเพื่อลงทะเบียนการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
พัฒนาการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาค   
       4.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสินค้า บริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียวให้มีมาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ืองครบวงจร ความพร้อมของภาคบริการและการ
ท่องเท่ียว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก
และความไม่สงบภายในประเทศ แต่มีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศประเทศ
ไทยยังเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมจากนักท่อง 
เท่ียวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเท่ียว เช่น โรงแรมและสปาท่ีมีมาตรฐานสูง บริการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีบทบาทมากข้ึนในการขับ 
เคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าข้อ
ท่ี 6 “สร้างภาพลักษณ์ ต าแหน่งและ Brand ของการ
ท่องเท่ียวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า” คือกลยุทธ์
ดังกล่าวประกอบด้วยเปูาหมายหลัก และกิจกรรมรวม 4 
ด้าย เร่ิมด้วย การตอบสนองท่ีรวดเร็วเพื่อลดช่องว่างใน
ระบบการเดินทาง และท่องเท่ียว โดยสร้างนักวิจัยท่ี
เช่ียวชาญที่สามารถใช้ประโยชน์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ใน
การบริการและการตลาด ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง และตอบสนองได้ในทุกมิติและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สปป.ลาว 5 ปี ต้ังแต่ ปี 2549-2553  ข้อท่ี 4 แผนงาน
คุ้มครองธุรกิจท่องเ ท่ียว ได้แก่ 1) เร่งรัดการออก
ข้อก าหนด ปรับปรุงระเบียบการ และข้อก าหนดต่างๆ   



 
  

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ความเป็นจริง และ 2) 
ผลักดันและประสานงานกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงและ จัดเตรียมเงื่อนไขในการเปิดด่านเพิ่ม 
พร้อมท้ังยกระดับการบริการของด่านสากล น าไปสู่การ
เข้า-ออกเมืองให้มีความสะดวกและรวดเร็วด้วยอัธยาศัย
ท่ีดี และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 
       4.4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมั่นและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นให้นักท่อง 
เท่ียวรับรู้และเข้าใจในภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่อง 
เท่ียวประเทศไทย โดยการด าเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อ
ประมูลสิทธิ์ในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาคเพื่อเพิ่ม
จ านวนนักท่องเท่ียวเข้าประเทศ จัดงานแสดงต่าง  ๆ 
(Event) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวไทยผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึนมีการใช้จ่ายมากข้ึน 
ท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าข้อท่ี 4 “พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการ” คือกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย
เปูาหมายหลัก และกิจกรรมรวม 3 ด้าน เริ่มด้วยกลยุทธ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว เริ่มจากการจัดท า 
SWOT และท าวิจัยเพื่อได้ข้อมูลและสาร สนเทศท่ีเป็น
ความสามารถท่ีเป็นไปได้ของการท่องเ ท่ียว ด้าน
แรงจูงใจ และพฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์
ปัจจุบัน และอนาคตต่อตลาดภายในและต่างประเทศ 
เพื่อน าไปด าเนินการยกร่างกลยุทธ์การท่องเท่ียวด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การท่องเท่ียวแบบผจญภัย 
การท่องเท่ียวเชิงศาสนา การท่องเท่ียวทางเรือ การ
ท่องเท่ียวด้านอาหาร การท่องเท่ียวด้านการศึกษาเป็น
ต้น สอดคล้องกับธันยา พรหมบุรมย์  และนฤมล        
กิมภากรณ์ [6] ท่ีพบว่าแรงจูงใจท่ีท าให้กลุ่มนักท่อง 
เท่ียวเดินทางมาเท่ียว ได้แก่ การได้รับประสบการณ์และ

สิ่งแปลกใหม่ มีกิจกรรมท่ีสนุกสนานน่าต่ืนเต้น โดยมี
ความจ าเป็นต้องจัดท า TOR ความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน และชุมชน แล้วจัดให้มีการสัมมนา และฝึกอบรม 
ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวครบวงจร และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สปป.ลาว 5 ปี ต้ังแต่ ปี 2549-2553 ข้อท่ี 5 คือ แผน 
งานร่วมมือกับสากล ได้แก่ สืบต่อการจัดต้ังโครงการ
และแผนการท่ีได้มี ข้อตกลงความร่วมมือในกรอบ
อาเซียน อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง สามเหลี่ยมพัฒนา สาม 
เหลี่ยมมรกต ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก 
ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ และร่วมมือสองฝุายกับ
ประเทศอื่นๆ 
       4.5  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว
ยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถ่ินจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถ่ิน ขณะท่ี
หน่วยงานระดับพื้นท่ี เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ 
ภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวการพัฒนา
กลไก ในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวจึงเป็น
แนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกันการก าหนด
ภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้ชัดเจน ก าหนด
รูปแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร 
ซึ่ ง สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ก าร ท่อง เ ท่ี ยว
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  ข้อท่ี 5 “เสริมสร้าง
เครือข่ายและปัจจัยพื้นฐานการท่องเท่ียว” กลยุทธ์
ดังกล่าว ประกอบด้วยเปูาหมายหลักและกิจกรรมรวม   
6 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมความสะดวกโดยขยาย
การเดินทางทางอากาศ กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 



 
  

โดยการประเมินความสามารถในการอ านวยความ
สะดวกท่ีมีอยู่ การเมืองของร่างกุ้ง และสิ่งท่ีต้องพัฒนา
เพื่ออ านวยความสะดวก โดยวางแผนไปจนถึงปี ค.ศ.
2020 รวมถึงสนามบินนานาชาติท่ีบินตรงไปยังเมืองบัน
ดาเลย์ และเนปิดอล์ และเมืองต่าง ๆ ให้เพิ่มมากข้ึน ท้ัง
สายการบินและสนามบินภายในประเทศท่ีมีความพร้อม
ในการอ านวยความสะดวก ด้วยการก าหนดสิ่งท่ีเป็น
ความเช่ือมั่นด้านการท่องเท่ียวให้เป็นวาระกลยุทธ์การ
ท่องเท่ียวของชาติ ท่ีให้ความส าคัญกับระบบการขนส่ง
ทางบก ทางรถไฟ และรองรับด้านการบริการการ
คมนาคมสู่สถานท่ีท่องเท่ียวปลายทางได้อย่างพอเพียง 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
สปป.ลาว 5 ปี  ต้ังแต่ ปี  2549 -2553 ข้อท่ี 3 คือ 
แผนการโฆษณาและส่งเสริมการท่องเท่ียว ได้แก่ 1) 
จัดต้ังสภาส่งเสริมการตลาด การท่องเท่ียวระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ 2) เข้าร่วมงานแสดงการท่องเท่ียว 
และ 3) ผลักดัน ส่งเสริม และปรับปรุงการโฆษณาให้
แข็งแกร่ง 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
     5.1  ข้อ เสนอแนะจากผลการวิ จั ย  และการ
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
            5.1.1  ด้านกลยุทธ์  
                       5.1.1.1  ควรส่งเสริมการสร้างการ
รับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ ด้านการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ ด้านการสร้างสรรค์การอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้าน
ความเป็นของแท้และด้ังเดิม  
                       5.1.1.2  การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการ
สร้างความตั้งใจท่องเท่ียวแบบต่อเน่ืองของนักท่องเท่ียว
ในอนาคต ด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านต่าง ๆ ด้านการ
ประเมินการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้านการ
ประเมินการส่งเสริมการขาย ด้านความคุ้มค่า (ด้าน
การเงิน) ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเท่ียว  

                       5.1.1.3  การสร้างความสามารถของ
ผู้ประกอบการการด้านท่องเท่ียวต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และ
ด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียว 
            5.1.2  ด้านยุทธศาสตร์  
                      จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การสร้างการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงตอนบน ควรร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการสร้างการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 
                       5.1.2.1  การสร้างการรับรู้ให้มาก 
กว่าความคาดหวัง  
                       5.1.2.2  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ตราและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในการสร้าง
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนบน 
                       5.1.2.3  การสร้างความสามารถของ
ผู้ประกอบการการด้านท่องเท่ียวต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชา ติ  ด้านวัฒนธรรม ปัจจัย ด้าน
สาธารณูปโภค ทรัพยากรท่ีสร้างข้ึน กิจกรรมบันเทิง 
ก า ร ให้ บ ริ ก า ร  ท า เ ล ท่ี ต้ั ง ขอ ง แหล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
สภาพแวดล้อม ราคา และความปลอดภัยส าหรับ
นักท่องเท่ียว 
                       5.1.2.4  การเพิ่มบทบาทของภาครัฐ 
เอกชน และชุมชนในการสร้างการท่อง เ ท่ียวเชิง
สร้างสรรค์  
            5.1.3  ข้อเสนอแนะทางวิชาการและการวิจัย   
ควรน าเอากลยุทธ์ระดับธุรกิจท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรา
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการท่ีลดช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวและ
บทบาทของภาครัฐ ต่อการสร้างการท่องเ ท่ียวเชิง



 
  

สร้างสรรค์ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวตามเส้นทาง
เศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบนจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติงาน และน าไปปฏิบัติ พร้อมท้ังท าการวิจัย
เพื่อประเมินผล แล้วน าผลท่ีได้มาปรับปรุง ยืนยัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวตามเส้นทางเศรษฐกิจใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติให้
เกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
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การสร้างเคร่ืองสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 
The Construction of Solar Energy Brown Rice Milling Polishing Machine  

for Community 

 
รุ่งสว่าง บุญหนา 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยการอาชพีศรีสะเกษ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 

บทคัดยอ่ 
       การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและ
หาประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์ 2) ประเมินคุณภาพของเครื่องสี
ข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 3) ผลิต
พลั ง ง า นแสงอ า ทิ ตย์ จ า ก โซ ลา ร์ เ ซลล์  4 )  เพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน   5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของชาวนาท่ีมีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ศึกษาในครั้งน้ีเป็นกลุ่มชาวนาจากบ้านยางชุมน้อย 
ต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน 10 คน เลือกแบบเจาะจงสุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ 1) แบบประเมินคุณภาพ 2) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือสถิติพรรณนา หา
ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย  ค่าส่ วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน   
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพในการสีข้าวกล้อง 
ปริมาณข้าวเปลือก 20 กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 16 
กิโลกรัม การสูญเสียเปลือกข้าว 20 เปอร์เซ็นต์  ใช้เวลา
ในสีข้าวกล้อง 1 ช่ัวโมง 2)  การประเมินคุณภาพเครื่อง
สีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดย
ผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 คน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่
ในระดับดี  ด้านการเลือกใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 
อยู่ในระดับดีมาก  ด้านประโยชน์และการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสี
ข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 

4.33 และด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับ
ดี 3) การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ โดยใช้แผงโซลาร์
เซลล์ 300 วัตต์ จ านวน 2 แผง กรณีแสงแดดจัดท้ังวัน 6 
ช่ัวโมง แผงโซลาร์เซลล์ รับแสงอาทิตย์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถผลิ ตไฟฟ้ า  3 , 600  วัต ต์ ต่อวั น  4 )  เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน การจัดเก็บพลังงานของ
แบตเตอรี่ ความจุของแบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงาน 12 
โวลต์ 35 แอมแปร์ จ านวน 2 ลูก เท่ากับ 70 แอมแปร์  
ใช้เวลาในการชาร์ตจากแผงโซลาร์เซลล์ 1 ช่ัวโมง 40 
นาที 5) ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 คน ท่ีมี
ต่อการใช้งานของเครื่ องสี ข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์  โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่
ในระดับดี  ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.50 ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้าน
การออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.37  และด้านการเลือกใช้วัสดุ
ผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ : เครื่องสีข้าวกล้อง, พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
Abstract 
       The purposes of this research were to : 1) 
build an efficient  solar energybrown rice milling 
machine for community 2) assess the quality of  
solar energy rice milling machine for 
community 3) produce electricity from solar 



 
  

energy 4) increase performance energy  5) study 
the  satisfaction of the farmer with  solar energy 
rice milling machine for  community. The 
sample group was 10 farmers from 
Yangchumnoi Villege, Yangchumnoi Subdistrict, 
Sisaket Province. Two research instruments 
were used. They were : 1) quality evaluation 
form for the experts, and 2) satisfaction 
questionnaire for the farmers. The research data 
were analyzed by descriptive statistics ; 
percentage, mean and standard deviation. From 
the research findings, it was found that : 1) 
efficiency of milling brown rice in one hour 
yielded 20 kilograms of brown rice.  2) the 
assessment of the quality of 9 experts’ attitude 
towards solar energy brown rice milling 
machine found that, average total at 4.38 were 
good, the material was with an average at 4.60 
were very good, the use of brown rice was with 
an average at 4.40, the properties of brown rice 
from community had average at 4.33, and the 
suitability of invention in the field of design was 
with an average at 4.20, were  good with means 
value at 4.40, 4.33 and 4.20, 3) to generate 
electricity from sunlight by using 300 w two 
solar panels, 100 percent of solar could 
generate electricity at 3,600 w/day. 4) in terms 
of energy storage of batteries, the capacity of 2 
power-packed 12 V 35 A batteries spent 1 hour 
and 40 minutes to charge solar panels. 5) 
satisfaction of the 10 farmers with the use of  
solar energy brown rice milling machine found 
that average total at 4.39 were good, the use of 

brown rice was with an average at 4.50,the 
properties of brown rice milling machine was 
with an average at 4.40, the suitability of 
invention in the field of design was with an 
average of 4.37,material was with an average at 
4.30, were good with means value at 4.50, 
4.40,4.37 and 4.20. 
Keywords : Brown Rice Milling Machine,   
                 Solar  Energy. 
 
1.  บทน า 
     การท านาถือเป็นอาชีพของชาวไทยมาอย่างช้านาน 
ด้วยความท่ีอาหารหลักของคนไทยแต่ด้ังแต่เดิมคือข้าว 
เมื่อเป็นเช่นน้ีอาชีพชาวนาจึง ถือว่า เป็นอาชีพท่ีมี
ความส าคัญต่อประเทศไทยอย่างมากท่ีสุด ชาวนา
จะต้องท านาเองแบบครบวงจร ต้ังแต่ปลูกข้าวเอง การ
แปรรูปข้าว และจ าหน่ายเอง ท่ีส าคัญไม่พึ่งพาระบบ
โรงสีข้าวและพ่อค้าคนกลาง ซึ่งตลาดข้าวในประเทศไทย 
ร้อยละ 55 บริโภคเองภายในประเทศ ร้อยละ 45 
ส่งออกจ าหน่ายนอกประเทศ ข้าวเปลือกท่ีชาวนาปลูก
ได้ไปขายให้โรงสีข้าวผ่านพ่อค้าคนกลาง ชาวนาต้องผลิต
ข้าวเปลือกไปขายอย่างเดียว ไม่สามารถท่ีจะแปรรูปจาก
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพราะไม่มีเครื่องสีข้าวเป็นของ
ตัวเอง จากอดีตท่ีผ่านมาการแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็น
ข้าวสาร อาจจะใช้กรรมวิธีการต าข้าวด้วยครกกระเด่ือง 
หรือการสีข้าวด้วยเครื่องทุนแรง เช่นโรงสีข้าวขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ ท่ีมีอยู่ตามหมู่บ้าน มีจ านวนจ ากัด บาง
หมู่บ้านยังไม่มีโรงสีข้าว ชาวนาจะต้องเสียเวลาในการ
เดินทางเอาข้าวเปลือกไปแปรรูป และเวลารอคอยนาน
กว่าจะได้ข้าวสารมาบริโภค ผู้ประกอบการโรงสีข้าวยัง
คิดค่าจ้างในการสีข้าวในรูปของปลายข้าว ร าข้าว ซึ่งการ
สีข้าวแต่ละครั้งจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า อีกท้ัง
กรรมวิธีการสีข้าวจากโรงสีข้าวท าให้เราสูญเสียจมูกข้าว



 
  

ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย การท่ีชาวนามีเครื่องสีข้าว
กล้ อ ง ไว้  สี ข้ า วกล้ อ ง เอ ง ใน ชุมชน นอกจากจะ
ประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน ชาวนายังได้ข้าวกล้อง 
ข้าวไรซ์เบอรี่ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการไว้ส าหรับบริโภค 
และสามารถจ าหน่ายโดยการน าข้าวกล้องมาบรรจุถุง
จากน้ันซีลด้วยเครื่องซีลสูญญากาศก็จะสามารถเก็บไว้
ได้นานเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวกล้องมีราคาแพงกว่าข้าวสาร 
       จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นท่ีชาวนา
จะต้องมีเครื่องสีข้าวไว้สีเองในครัวเรือนหรือชุมชนท่ีมี
สมาชิกกลุ่มละ 9-10 คน จะได้สีข้าวกล้องไว้บริโภคเอง 
เมื่อเหลือจากการบริโภคก็สามารถจ าหน่ายได้โดยไม่
ผ่านระบบโรงสีและพ่อค้าคนกลาง เป็นการลดค่าใช้จ่าย 
โดยท่ีเครื่องสีข้าวกล้องท่ีจะประหยัดพลังงานโดยไม่ต้อง
ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงให้กับชาวนา ซึ่ งอายุการใช้งานของ
พลังงานแสงอาทิตย์ มีอายุการใช้งาน 25 ปี ซึ่งแหล่ง
พลังงานท่ีส าคัญของโลกส่วนใหญ่ได้มาจากฟอสซิล 
ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซ และ ถ่านหิน เมื่อมีการเติบโต ทาง
เทคโนโลยี และ ทางเศรษฐกิจ จึงท าให้การบริโภค
พลังงานเป็นไปอย่างมหาศาล ซึ่งคาดว่า แหล่งพลังงาน
ของ โลกที่ได้มาจากฟอสซิลดังกล่าว จะมีส ารองให้ใช้ได้
อีกไม่เกิน 50 ปี กระบวนการผลิต และใช้พลังงานจาก 
ฟอสซิล น้ัน ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ติดตามมาอย่าง มากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ ฝน
กรด และ สภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีผลกระทบเป็น ลูกโซ่
ต่อท้ังระบบนิเวศน์ และ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ การน า
พลังงานในรูปแบบอื่นมาใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้าจาก 
นิวเคลียร์ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในการก่อสร้าง และ 
ท้ิง ท าลายเตาปฏิกรณ์สูงมาก และยังไม่สามารถสร้าง
ความเช่ือมั่นในความปลอดภัยท่ีประชาชน ท่ัวไปยอมรับ

ได้การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากข้ึน 
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน ชีวมวล 
และการแปรรูปจากมูลฝอย ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาสู่
ปัจจุบัน กระบวนการแปรรูป พลังงานแสงอาทิตย์ ให้
เป็นพลังงาน ไฟฟ้า นับเป็นกระบวนการท่ีสะอาดและไร้
มลภาวะ และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท้ังในด้านการ
ลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่ง พลังงาน โดยรวมถึงผลกระทบท่ี
อาจมี ต่อสิ่ งแวดล้อมด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่า ต้นทุน
พลังงานท่ีผลิตได้จาก เซลล์แสงอาทิตย์ มีราคาถูกกว่า 
แหล่งพลังงานประเภทอื่น และประการส าคัญก็คือ 
พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นหน่ึงในพลังงาน ท่ีมีความ
ยั่งยืน ไม่มีท่ีสิ้นสุด  
        จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้สนใจและ
ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีเครื่องสีข้าวกล้อง
ไว้ สีข้าวในครัวเรือนหรือในชุมชน ประหยัดพลังงาน  ไม่
ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 
     1.1  วัตถุประสงค์ 
            1.1.1  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 
            1.1.2  เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 
            1.1.3  เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จาก
โซลาร์เซลล์  
            1.1.4  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน  
            1.1.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชาวนาท่ีมี
ต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์     
     1.2  สมมติฐานการวิจัย 
           1.2.1  คุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับดี 



 
  

           1.2.2  ความพึงพอใจของชาวนาท่ีมีต่อการใช้
งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์อยู่ในระดับดี      
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     2.1  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 7 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการส ีข้าวกล้อง เพื ่อจะได้ทราบปัญหา ท่ี
เกิด ขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่า นั ้น  2 ) 
ข้ันตอนการออกแบบ  3) ขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์  4) ขั ้นตอนการสร้างเครื ่องสีข ้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  5) ขั้นตอนการ
ทดลองหาประสิทธิภาพการสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พล ัง ง านแสงอาท ิตย ์  6 )  ขั ้นตอนการประ เม ิน
ค ุณภา พ   7 )  ขั ้นตอนก าร เ ผยแพร ่ผ ล งา นแล ะ
ประเมินความพึงพอใจของชาวนาที่มีต่อการใช้งาน
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  
     2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ  
           2.2.1  ส่วนท่ี 1  ประเมินคุณภาพของ
เครื่องสีข้าวกล้อง ด าเนินการโดยการอธิบายการ
สร้างเครื่อง การสาธิตการท างานของเครื่องให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ได้พิจารณาและประเมิน
คุณภาพด้วยแบบประเมินท่ีสร้างข้ึน 
           2.2.2  ส่วนท่ี 2  ศึกษาหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์  
           2.2.3  ส่วนท่ี 3  น าเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ ไปเผยแพร่ให้
ชุมชนต าบลยางชุมน้อย จากน้ันประเมินความพึง
พอใจต่อการ ใช้งานเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

3.  ผลการวิจัย 
     3.1  การทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว

กล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพเครื่องสีข้าว 
 

เวลา ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง การสญูเสีย 
1 ช่ัวโมง 20 กก. 16 กก. 20% 

 
       จากตารางที่ 1  ผลการทดลองหาประสิทธิภาพใน
การสีข้าวกล้อง  ใช้เวลาในสีข้าวกล้อง 1 ช่ัวโมง ปริมาณ
ข้าวเปลือก 20 กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 16 
กิโลกรัม  การสูญเสียข้าวเปลือก 20 เปอร์เซ็นต์ 
    3.2  ประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ 
                ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  
                โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
 

 



 
  

       จากตารางท่ี 2 การประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เช่ียว 
ชาญทั้ง 5 คน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับ
ดี  เรียงล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการ
เลือกใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดีมาก  
ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ใน
ระดับดีด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.33 
อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ใน
ระดับดี  
       ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่าขนาดรูปร่างมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
4.60 อยู่ ในระ ดับดีมาก การพัฒนาสู่ เ ชิ งพาณิชย์         
มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดี  มีความแข็งแรง ทนทาน 
มีความประณีต มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี 
       ด้านการออกแบบ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
พบว่าเทคนิคในการออกแบบมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 
4.40 อยู่ในระดับดี  รูปทรง น้ าหนัก สี มีความสมดุลกัน
มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดี ออกแบบรูปร่าง น่าสนใจ 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี  
       ด้านการเลือกใช้วัสดุ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยของพบว่าวัสดุมีคุณภาพ แข็งแรง มีค่าเฉลี่ย 4.80 
อยู่ในระดับดีมาก การเลือกใช้วัสดุประหยัด เหมาะสม        
มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ ในระดับดีมาก วัสดุหาง่ายตาม
ท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี   
       ด้านประโยชน์และการใช้งาน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยของพบว่ า การใ ช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน           
มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับดีมาก  สามารถท างานได้
และ มีประโยชน์ต่อชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี 
และการบ ารุงรักษาง่าย มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
4.20 อยู่ในระดับดี 
 

     3.3  การทดลองผลการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 
จากโซลาร์เซลล์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์เซลล์ 
 

เปอร์เซ็นต์

แสงอาทิตย ์

จ านวน

วัตต์ 

กระแสไฟฟา้
เฉลี่ยสูงสุด 
(ชม./วัน) 

ผลิตไฟฟ้า 

100 % 300 W*2 
= 600 w 

6 ชม.ต่อวัน 600 w*6hr  
= 3,600 w/วัน 

70 % 
 

300 W*2 
= 600 w 

4 ชม.ต่อวัน 600 w* 4hr 
=2,400 w/วัน 

 
       จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 วัตต์ จ านวน 2 
แผง กรณีแสงแดดจัดท้ังวัน 6 ช่ัวโมง แผงโซลาร์เซลล์ 
รับแสงอาทิตย์ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตไฟฟ้า 
3,600 วัตต์ต่อวัน กรณีท่ีไม่ได้มีแสงแดดจัดท้ังวันใช้
ค่าเฉลี่ย 4 ช่ัวโมงต่อวัน  เปอร์เซ็นต์การรับแสงจาก
แสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
ผลิตไฟฟ้า 2,400 วัตต์ต่อวัน 
     3.4  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานงาน ดัง 
ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 4  การทดลองจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ 
 

ความจุของ
แบตเตอรี่ในการ
บรรจุพลังงาน 

จ านวนของ
แบตเตอรี่ 

การชาร์ตจากแผง
โซลาร์เซลล ์

600 w 
12 V 35 A  2 ลูก (70 A) 

v

w

12

600
=50 A/h 

 
       จากตารางท่ี 4  การทดลองจัดเก็บพลังงานของ
แบตเตอรี่ ความจุของแบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงาน 12 
โวลต์ 35 แอมแปร์ จ านวน 2 ลูก เท่ากับ 70 แอมแปร์  



 
  

แบตเตอรี่ มีประสิทธิภาพการชาร์ตจากพลั งงาน

แสงอาทิตย์ เท่ากับ
12v

600w  =50 A/h  ถ้า 70 แอมแปร์ 

ใช้เวลาในการชาร์ตจากแผงโซลาร์เซลล์ 1 ช่ัวโมง 40 
นาที 
 
ตารางที่ 5  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานงานโดย 
               การเปรียบเทียบการใช้แรงดันไฟฟ้า   
               ก าลังไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า 
 

แรงดันไฟฟ้า 
 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ก าลังไฟฟ้า 
จ านวนยูนิต 
จ านวนเงิน
(บาท)/ชม. 

(AC) 220 V 1 1,760 W 1.76 x 3  
= 5.28 บาท 

(DC) 24 V 1 600 W  
ค่าความ
แตกต่าง 

   5.28 บาท 

(AC) 220 V 6ชม.ต่อ
วัน 

1,760 W 1.76 x 3 x 6 
=31.68 บาท 

(DC) 24 V 6ชม.ต่อ
วัน 

600 W  
 

ค่าความ
แตกต่าง 
ต่อวัน 

   31.68 บาท  

ค่าความ
แตกต่างต่อปี 

  ค่าความ
แตกต่างต่อปี 
11,563 บาท 

จุดคุ้มทุน 3 ปี 

 
       จากตารางท่ี 5 ผลการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
พลังงานโดยการเปรียบเทียบการใช้แรงดันไฟฟ้า  
ก าลังไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า ของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 
ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 1,760 วัตต์ 1.76 ยูนิต 

เสียค่าไฟฟ้า 5.28 บาท  เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ในเวลา 1 
ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 600 วัตต์  ไม่เสียค่าใช้จ่าย        
ค่าความแตกต่างในเวลา 1 ช่ัวโมง เครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้า 
5.28 บาท สีข้าวกล้อง 6 ช่ัวโมงต่อวัน ค่าความแตกต่าง  
31.68 บาท ต่อวัน ค่าความแตกต่างต่อปี 11,563 บาท 
จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 3 ปี   
     3.5  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจ
ของชาวนา ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ        
               พึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 คน ท่ีมีต่อ 
               การใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ 
               ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

รายการประเมิน 
X  .D.S  แปลผล 

1.  ด้านคุณสมบัติและ 
โครงสร้าง 

   

     1.1 ขนาด รูปร่าง 
มีความเหมาะสม 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

     1.2 มีความแข็งแรง  
ทนทาน มีความประณีต 

4.10 0.57 มาก 

     1.3 พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 4.40 0.69 มาก 
รวม 4.40 0.34 มาก 

2.  ด้านการออกแบบ    
     2.1 เทคนิคในการ 
ออกแบบมีความเหมาะสม 

 
4.20 

 
0.63 

 
มาก 

     2.2 รูปทรง น้ าหนัก สี  
มีความสมดุลกัน 

 
4.5 0 

 
0.71 

 
มาก 

    2.3 ออกแบบรูปร่าง 
น่าสนใจ 

 
4.40 

 
0.52 

 
มาก 

รวม 4.37 0.29 มาก 

 



 
  

ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความ        
               พึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 คน ท่ีมีต่อ 
               การใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ 
               ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
X  .D.S  แปลผล 

3.  ด้านการเลอืกใช้
วัสดุ 

   

    3.1 การเลือกใช้วัสดุ
ประหยัด เหมาะสม 

 
4.20 

 
0.37 

 
มาก 

    3.2 วัสดุมีคุณภาพ 
แข็งแรง 

 
4.40 

 
0.53 

 
มาก 

    3.3 วัสดุหาง่ายตาม
ท้องถ่ิน 

 
4.30 

 
0.52 

 
มาก 

รวม 4.30 0.37 มาก 
4.  ด้านประโยชน์และ 
การใช้งาน 

   

     4.1 การใช้งานง่าย  
ไม่ซับซ้อน 

 
4.50 

 
0.53 

 
มาก 

      4.2 ท างานได้และ  
มีประโยชน์ต่อชุมชน 

 
4.60 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

      4.2 ท างานได้และ  
มีประโยชน์ต่อชุมชน 

 
4.40 

 
0.69 

 
มาก 

รวม 4.50 0.28 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.17 มาก 

 
       จากตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 
10 คน ท่ีมีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
4.39 อยู่ในระดับดี  เรียงล าดับรายด้านจากมากไปหา
น้อยพบว่า ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.50 อยู่ในระดับดี ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของ
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์      

มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับดีและด้านการเลือกใช้วัสดุ
ผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับดี 
       ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยของ  พบว่าขนาด รูปร่างมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับดีมากการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ 
มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี  มีความแข็งแรง ทนทาน 
มีความประณีต มีค่าเฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับดี  
       ด้านการออกแบบ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่ารูปทรง น้ าหนัก สี มีความสมดุลกันมีค่าเฉลี่ย 
4.50 อยู่ในระดับดี ออกแบบรูปร่าง น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 
4.40 อยู่ในระดับดี และเทคนิคในการออกแบบมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับดี   
       ด้านการเลือกใช้วัสดุผลิต เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยของพบว่าวัสดุมีคุณภาพ แข็งแรง มีค่าเฉลี่ย 
4.40 อยู่ในระดับดี  วัสดุหาง่ายตามท้องถ่ินมีค่าเฉลี่ย 
4.30 อยู่ ในระดับดี   และการเลือกใช้วัสดุประหยัด 
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับดีมาก   
       ด้านประโยชน์และการใช้งาน เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยของ พบว่าสามารถท างานได้และ มีประโยชน์
ต่อชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับดีมาก การใช้งาน
ง่าย ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดีและการ
บ ารุงรักษาง่าย มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ใน
ระดับดี 
 
4.  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
     4.1  สรุปผลการวิจัย 
            ผลการทดลองสีข้าวกล้องด้วยเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์สรุปผลได้ดังน้ี 
            4.1.1  การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง   
ใช้เวลาในสี ข้าว 1 ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 20 



 
  

กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 16 กิโลกรัม  สูญเสีย
เปลือกข้าว 20 เปอร์เซ็นต์ 
            4.1.2  การประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 
คน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับดี  เรียง 
ล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการเลือกใช้
วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ ในระดับดีมาก  ด้าน
ประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี
ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.33  
อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ใน
ระดับดี 
            4.1.3  การทดลองผลการผลิตพลังงานแสง 
อาทิตย์จากโวลาร์เซลล์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 
วัตต์ จ านวน 2 แผง กรณีแสงแดดจัดท้ังวัน 6 ช่ัวโมง 
แผงโซลาร์เซลล์  รับแสงอาทิตย์  100 เปอร์เซ็นต์ 
สามารถผลิตไฟฟ้า 3,600 วัตต์ต่อวัน กรณีท่ีไม่ได้มี
แสงแดดจัดท้ังวันใช้ค่าเฉลี่ย 4 ช่ัวโมงต่อวัน เปอร์เซ็นต์
การรับแสงจากแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์ 70 
เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตไฟฟ้า 2,400 วัตต์ต่อวัน 
            4.1.4  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานโดย
การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ของเครื่องสีข้าวกล้องท่ีใช้
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 
1,760 วัตต์  1.76 ยูนิต เสียค่าไฟฟ้า 5.28 บาท ส าหรับ 
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ใช้
แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 
600 วัตต์  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ค่าความแตกต่างในเวลา 1 
ช่ัวโมง เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสง 
อาทิตย์ ประหยัดค่าไฟฟ้า 5.28 บาท สีข้าว 6 ชม.ต่อวัน 
ค่าความแตกต่าง 31.68 บาท ต่อวัน ค่าความแตกต่าง
ต่อปี 11,563 บาท จุดคุ้มทุนอยู่ท่ี 3 ปี 
            4.1.5  ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 
คน ท่ีมีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 

พลังงานแสงอาทิตย์  โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่
ในระดับดี  เรียงล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับดี ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.40 
อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน
ระดับดีและด้านการเลือกใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.30 
อยู่ในระดับดี 
     4.2  อภิปรายผล 
            4.2.1  การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง   
ใช้เวลาในสี ข้าว 1 ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 20 
กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 16 กิโลกรัม  ใช้เวลาในสี
ข้าว 2 ช่ัวโมง  การสูญเสียข้าวเปลือก 20 เปอร์เซ็นต์  
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวิชญ์  [1]  ได้ศึกษาการ
พัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องขนาดครอบครัวเรือนแบบลูก
ยางหมุนจ านวน 3 ลูก และสามารถเคลื่อนย้ายด้วยแรง
คน 2 ใช้สายพานลิ่มและใช้พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงแบบ
ก้นหอยโข่งดูดแยกแกลบออกจากข้าวกล้อง พบว่า 
เครื่องสีข้าวกล้องสามารถสีข้าวกล้อง  ได้อัตราเฉลี่ย 
12.6 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง สีข้าวกล้อง 1 รอบ เครื่องสีข้าว
กล้องได้อัตราการสีข้าวกล้อง ปลายข้าวกล้อง แกลบ
และผงฝุ่นได้อัตราเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70.91, 0.34 
และ 28.12 ตามล าดับ 
            4.2.2  การประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 
คน โดยภาพรวม มี ค่า เฉลี่ ย  4.38 อยู่ ในระ ดับ ดี  
เรียงล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการ
เลือกใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับดีมาก  
ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ใน
ระดับดีด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.33 
อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวานิช [2] ได้พัฒนา



 
  

เครื่องสีข้าวกล้อง รุ่น YTC 5 แบ่งข้ันตอนการพัฒนา
เครื่ องสี ข้ าวออกเป็น 3 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนการ
ออกแบบเครื่องสีข้าว ข้ันตอนการสร้างเครื่องสีข้าว 
ข้ันตอนการศึกษาประสิทธิภาพและการน าไปใช้กับ
ชุมชน พบว่า  1) ด้านการออกแบบเครื่องสีข้าวกล้องได้
ออกแบบเหมาะสมกับสภาพการใช้งานเครื่องสีข้าวกล้อง
มีขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร มีขนาดความยาว 
100 เซนติเมตร มีขนาดความสูง 215 เซนติเมตร        
มีน้ าหนักรวม 180 กิโลกรัม อุปกรณ์ทุกช้ินส่วนสามารถ
ถอดประกอบได้ มีความปลอดภัยในการใช้งานสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก  2) ด้านการสร้างเครื่องสีข้าวเป็น
เครื่องสีข้าวท่ีสร้างได้ถูกต้องตามหลักวิชา ประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ดังน้ี ชุดกะเทาะข้าวเปลือก ชุดพัดลม ชุด    
ตระแกรงโยก ชุดตระแกรงคัดข้าวหัก โดยใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 0.5 แรงม้า 1 ตัว และมอเตอร์ขนาด 0.25 
แรงม้า 1 ตัว  3) การน าเครื่องสีข้าวกล้องไปทดสอบ
ประสิทธิภาพและน าไปใช้กับชุมชน  เป็นเครื่องสีข้าวใช้
ไฟฟ้า 0.75 แรงม้า 1 ตัว  ความพึงพอใจของเกษตรกรท่ี
ใช้เครื่องสีข้าวแรงม้า มีระบบคัดแยกกากข้าว 1 ช้ัน 32 
ช่อง ด้วยอัตราความเร็ว 30 เมตรต่อนาที  คัดแยกกาก
ข้าวได้ต่อเน่ืองช่ัวโมงละ 50 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่าลูก
ยาง 2 ลูก มีประสิทธิภาพการสีต่อเน่ืองได้ช่ัวโมงละ 50 
กิโลกรัม  
            4.2.3  ก ารทดลองผลการผลิ ตพลั ง งาน
แสงอาทิตย์จากโวลาร์เซลล์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 
วัตต์ จ านวน 2 แผง กรณีแสงแดดจัดท้ังวัน 6 ช่ัวโมง 
แผงโซลาร์ เซลล์  รับแสงอา ทิตย์  100 เปอร์ เซ็น ต์ 
สามารถผลิตไฟฟ้า 3,600 วัตต์ต่อวัน กรณีท่ีไม่ได้มี
แสงแดดจัดท้ังวันใช้ค่าเฉลี่ย 4 ช่ัวโมงต่อวัน  เปอร์เซ็นต์
การรับแสงจากแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์ เซลล์ 70 
เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตไฟฟ้า 2,400 วัตต์ต่อวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของประเวศ [3] ได้
พัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์มี

ประสิทธิภาพผลิตข้าวได้ 4.46 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 
6.9 นาที  
            4.2.4  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานโดย
การเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ของเครื่องสีข้าวกล้องท่ีใช้
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 
1,760 วัตต์ 1.76 ยูนิต เสียค่าไฟฟ้า 5.28 บาท  ส าหรับ
เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ใช้
แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 
600 วัตต์  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ค่าความแตกต่างในเวลา 1 
ช่ัว โมง เครื่ องสี ข้าวกล้องส าหรับ ชุมชนพลั งงาน
แสงอาทิตย์  ประหยัดค่าไฟฟ้า 5.28  บาท สีข้าว 6 ชม.
ต่อวัน ค่าความแตกต่าง  31.68 บาท ต่อวัน ค่าความ
แตกต่างต่อปี 11,563 บาท จุดคุ้มทุนอยู่ ท่ี 3 ปี ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประวิช [4] ได้วิจัยโครงงาน
เรื่องจักรยานออกก าลัง ผลิตไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างจักยานออกก าลังกายผลิตไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า 
ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่ 1 ช่ัวโมงจะได้ไฟฟ้า 0.72 โวลต์ 
ความเร็วในการขับเคลื่อน Generater ความเร็วรอบ 5 
รอบต่อวินาที โดยการปั่นความเร็วของจักรยาน อยู่ท่ี 
20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ถ้าปั่น 1 นาที จะได้ความเร็ว
รอบ 300 รอบต่อนาที 
            4.2.5  ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 
คน ท่ีมีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์  โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่
ในระดับดี  เรียงล าดับรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ด้านประโยชน์และการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ใน
ระดับดี ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.40 
อยู่ในระดับดี  ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน
ระดับดีและด้านการเลือกใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.30 
อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชา [5]  
ได้สร้างเครื่องสีข้าวกล้องและหาประสิทธิภาพของเครื่อง
สีข้าวกล้องขนาดครัวเรือน สามารถสีข้าวกล้องได้ 300 



 
  

กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งท าการประเมินประสิทธิภาพจาก 
รูปแบบเครื่องสีข้าวกล้อง การใช้งาน เทคนิคและการ
ท างานของเครื่องสีข้าวกล้องขนาดครัวเรือน พบว่าผู้มี
อาชีพท านามีความ พึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องสีข้าว
กล้องในครัวเรือน ร้อยละ 92.5 
     4.3  ข้อเสนอแนะ 
           4.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
                     4.3.1.1  การน าผลงานเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้ไปเผยแพร่
ให้กับชุมชนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ ชุมชนท่ีมีปัญหาเร่ืองไฟฟ้า 
                     4.3.1.2  เวลาน าไปใช้งานจริง 
ประสิทธิภาพของแผ่นโซล่าเซลล์อาจไม่ได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ อาจจะเกิดจากสาเหตุของอุณหภูมิจุดต่อ 
voltage drop ในสาย  
           4.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                     4.3.2.1  พัฒนาต่อยอด เครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชน หลากหลายพลังงาน เช่น พลังงาน
จากลม  
                     4.3.2.2  การพัฒนาชุดแยกเมล็ด
ข้าวเปลือก ก่อนท่ีจะน ามาสีกะเทาะเปลือก 
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บทคัดย่อ 
       การศึกษาในแผนงานวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ภาวะการจ้างงานและความต้องการบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา ศึกษา
การพัฒนาทักษะวิชาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา และนําเสนอ
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้าง
งานในระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดกระบี่และพังงา  
แผนงานวิจัยได้ดําเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้
เสียเพื่อตรวจสอบข้อมูลและร่วมกําหนดทิศทางในการ
พัฒนา ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็น
สถานประกอบการด้านการท่องและบริการในจังหวัด
กระบี่และพังงา ที่มีความต้องการรับบุคลากรใหม่มาก
ที่สุด โดยคุณสมบัติของแรงงานที่ต้องการมากที่สุดนั้น
เกี่ยวข้องกับทักษะและความสามารถในการทํางานใน
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเป็นผู้ที่มีความไฝ่รู้และต้องการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ปัญหาที่พบคือ พนักงานรุ่นใหม่ไม่มีความ
อดทน สําหรับการคัดเลือกผู้บริหารระดับกลางจะเลือก
จากประสบการณ์และความสามารถเป็นหลัก โดย

งานวิจัยนี้ดําเนินการศึกษาขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ  
       ผลการวิจัย พบว่า จิตสํานึกในการให้บริการ การ
บริการแบบไทย และการใส่ใจกับสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว เป็นขีดความสามารถหลักที่
สําคัญของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่ง
ในมุมมองของครูผู้สอน ศิษย์ เก่าและผู้ เรียนพบว่า 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงามีความ
พร้อมค่อนข้างมาก เช่นเดียวกันกับทักษะวิชาชีพที่มี
ความแตกต่างกันตามตําแหน่งงาน และสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงามีความพร้อมใน
การพัฒนาทักษะวิชาชีพมากเช่นเดียวกัน โดยแนวทาง
ในการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานใน
ระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดกระบี่และพังงาเกี่ยวข้องกับ 
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินการที่ชัดเจน 
และด้านการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การพัฒนาด้านการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ 
ค าส าคัญ : ขีดความสามรถ, ทักษะวิชาชีพ , ภาวะการ 
              จ้างงาน 
 
 
 



 
  

Abstract 
      This study aimed to study the employment 
situation and personnel requirements in 
tourism and services of Krabi and Phang Nga, to 
study the core competency development of 
staffs in tourism and services in colleges under 
Office of Vocational Education in Krabi and 
Phang Nga provinces, to study the professional 
skill development of staffs in tourism and 
services in colleges under Office of Vocational 
Education in Krabi and Phang Nga provinces, 
and to demonstrate guidelines for increasing 
competency and professional skills in tourism 
and services in order to support employments 
for vocational students in Krabi and Phang Nga. 
In synthesizing the results, this study conducted 
the meeting with stakeholders in order to 
examine data and specify development 
guidelines. The findings show that 
accommodation sector is the tourism and 
service businesses in Krabi and Phang Nga which 
need mostly new staffs. The labors’ 
qualifications are skills and competency to 
finish their jobs within the uncertainly 
situations, effectively. Moreover, tourism 
businesses also require staffs who have high 
learning intention and are continuing learning 
people. However, the problem of employment 
situation in Krabi and Phang Nga is the 
tolerance of new generation staffs toward hard 
work and also pressures from work. In recruiting 
the middle management, businesses tend to 
make decision from experience and 

competences. This project also explores the 
core competency of tourism and service staffs. 
The findings show that service mind, Thainess, 
and hygiene and safety are an important core 
competency of tourism and service staffs. In 
teachers, alumni, and students’ perspective, 
vocational school in Krabi and Phang Nga are 
ready to develop tourism and service staffs. It is 
correspondent with professional skills which are 
different depending on their positions, and the 
vocational schools in Krabi and Phang Nga are 
ready to develop professional skills. The 
guidelines for increasing core competency and 
professional skills to support employment 
situations of vocational level in Krabi and Phang 
Nga are 1) increasing the perception and 
understanding to top managements in order to 
develop clearly strategy, and 2) developing 
facilities to support the development of 
learning environment. 
Keywords : Competency, Professional Skills,  
                 Employment Situation. 
 
1.  บทน า 
     ในแต่ละปีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ปี 2557 
ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ประมาณ 1,172 พันล้านบาทจากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศทั้งหมด 24.80 ล้านคน [1]  ในส่วนภาคใต้
ของประเทศไทย ปี  พ.ศ.2557 มีนักท่องเที่ยวมา
ท่องเที่ยวในภาคใต้รวมทั้งสิ้น 29.38 ล้านคน สามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ทั้งสิ้น 362,353 ล้าน จาก
ข้ อ มู ล ข อ ง ก ร ม กา ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ( 2 5 5 8 )  พ บ ว่ า              



 
  

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามันสูงถึง 15.81 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ถึง 
250,611.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.16 จาก
จํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในภาคใต้  
       ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์ และคณะ [2] ได้ศึกษา
ความต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในภาคการท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่ และพบว่าปัญหาที่สําคัญคือ การไม่เข้าสู่
ตลาดแรงงานทันทีที่จบการศึกษาจากสถาบันการ
อาชีวศึกษาแต่มุ่งไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประกอบ
กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวระบุถึงปัญหาที่สําคัญที่
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของแรงงานที่เข้ามาทํางานในภาค
การท่องเที่ยว ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาได้ตระหนักและ
ต้องการหาแนวทางในการพัฒนากํ าลั งคนเข้ าสู่
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้  สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากําลังคนสาย
อาชีพด้านการท่องเที่ยวของสถาบันอาชีวศึกษาจาก
ผลงานวิจัยในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และได้ข้อสรุป
ที่ เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยดังกล่าว เพื่อหาแนว
ทางการขับเคลื่อนและพัฒนากําลังคนด้านการท่องเที่ยว
และการบริการภายใต้การบริหารจัดการหลักสูตรของ
สถาบันอาชีวศึกษา 
       ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการค้นหาแนวทางใน
การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานใน
ระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดกระบี่และพังงาโดยโครงการ
ย่อยที่ 1 มุ่งเน้นดําเนินการศึกษาภาวะการจ้างงานและ
ความต้องการบุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการ
ท่องเที่ ยวและบริการในสถานประกอบการ และ
โครงการย่อยที่ 2 การศึกษาศักยภาพของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากรทางการ

ท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดกระบี่และพังงาเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรในการเพิ่มขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการ โดยโครงการย่อย
ที่ 3 มุ่งเน้นในการศึกษาศักยภาพของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวและ
บริการในจังหวัดกระบี่และพังงาเพื่อพัฒนาหลักสูตรใน
การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ        
      1.1  วัตถุประสงค์ 
             1.1.1  เพื่อศึกษาภาวการณ์จ้างงานและ
ความต้องการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
             1.1.2  เพื่อศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถ
หลักของบุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
             1.1.3  เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพของบุคลากรทางการท่องเที่ยวและบริการใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
             1.1.4  เพื่อนําเสนอแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
การบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับ
อาชีวศึกษา ในจังหวัดกระบี่และพังงา     
      1.2  ขอบเขตของการวิจัย 
           1.2.1  ขอบเขตด้านพื ้นที ่การศึกษา  คือ
สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ในจังหวัดกระบี่และพังงา 
           1.2.2  ขอบ เขตด ้านประชากรที ่ใ ช ้ใ น
การศึกษา คือ สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และพังงา 
           1.2.3  ขอบเขตด้านข้อมูลในการศึกษา 
การศึกษาในครั ้งนี ้จะ เก็บรวบรวมข้อม ูลจากผู ้ที่
เกี ่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงาน



 
  

คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และพังงา 
           1.2.4  ขอบเขตด้านระยะเวลาใน
การศึกษา การศึกษาในครั้งนี้จะใช้ระยะเวลา 1 ปี  
      1.3  พื้นที่วิจัย ในการวิจัยครั้งนี้มีพื้นที่ที่ใช้ใน
การศึกษา คือ สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และสถานประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และพังงา 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     การวิจัยครั ้งนี ้มุ ่งศึกษาถึงแนวทางการเพิ ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับ
อาชีวศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ และพังงาและ
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยหลัก
และโครงการวิจัยย่อย มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
     2.1  คณะผู้วิจัยดําเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจง  
โครงการวิจัยแก่ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ ่ง
ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่บริหารจัดการ
แหล ่งท ่อง เที ่ยว  และผู ้ประกอบธ ุรก ิจท ่อง เที ่ยว 
(ธุรกิจโรงแรม ที ่พัก ธุรกิจจัดนําเที ่ยวและ ธุรกิจ
อาหาร) ในจังหวัดกระบี ่และพังงา เพื ่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประชุมกลุ ่ม
ย่อยในอนาคต โดยดําเนินการจัดประชุมในวันที่ 9 
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
     2.2  ว ิจ ัยพ ัฒน าแนวทา งก า ร เพิ ่ม ข ีด ค ว าม 
สามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที ่ยวและ
การบริการเพื ่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับ
อาชีวศึกษา โดยอาศัยการบูรณาการแนวคิดทางด้าน
การพ ัฒนาข ีดความสามารถและท ักษะว ิช าช ีพ 
แนวคิดการพ ัฒนาบ ุคลากรหร ือท ุนมน ุษย ์ และ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร มาเป็นกรอบในการ
วิเคราะห์และพัฒนา รวมทั้งทําการวิเคราะห์ความ

พร ้อมของสถาบ ันการศ ึกษา ในส ังก ัดสําน ักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา 
ในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพ
ด ้านกา รท ่อ ง เ ที ่ย ว และการบร ิก า ร เพื ่อ ร อง ร ับ
ภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษา 
     2.3  เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ของทั้งสามด้าน (3 
ชุดโครงการ) ผู้วิจัยนําผลมาสังเคราะห์ร่วมกัน โดย
เชิญกลุ ่มผู ้ที ่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มาร่วมระดมความคิดผ่านการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อ 
ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะ และแนวทางในการเพิ่มขีด
ความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และการบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับ
อาชีวศึกษาเพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรในการเพิ่มขีด
ความสามารถหลักของบุคลากร รวมทั้งหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
           เมื ่อสิ ้นสุดการสังเคราะห์โครงการย่อยทั้ง 
3 ด้าน แผนวิจัยระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อ
ศึกษาถึงเงื ่อนไข กลไก ข้อจํากัด และอุปสรรคใน
การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการเพื ่อรองรับภาวะการจ้าง
งานในระดับอาชีวศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางในการ
เพิ ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการเพื ่อรองรับภาวะการจ้าง
งานในระดับอาชีวศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดกระบี่ 
และพังงา 
 
3.  สรุปผล  
     ผู้วิจัยสามารถสรุปภาพรวมการวิจัย ได้ดังนี้ 
     3.1  ภาวะการจ้างงานและความต้องการบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจ
โรงแรมที่พักในจังหวัดกระบี่และพังงาส่วนใหญ่มี
แนวโน้มการรับบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและ



 
  

บริการมากที่สุดถึงประมาณร้อยละ 80 ขณะที่ธุรกิจ   
อื่น ๆ มีความต้องการไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องมาจากธุรกิจ
โรงแรมและที่พักเป็นธุรกิจหลักที่รองรับการบริการของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่และ
พังงา ทั้งนี้จากการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวพบว่า จังหวัดกระบี่และพังงาเป็นเมือง
ท่องเที่ ยวที่มีภาวะการเติบโตและมูลค่าทางการ
ท่องเที่ยวน้อยกว่าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งรวมไปถึงค่าตอบแทน
ที่ได้จากการทํางาน ทําให้บุคลากรทางด้านโรงแรมที่พัก
ในจังหวัดกระบี่และพังงามีอัตราการเข้าออกสูง และโดย
ส่วนมากมีการย้ายไปทํางานที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และคณะ [2] 
ทั้งนี้ พนักงานส่วนใหญ่ของสถานประกอบการในจังหวัด
กระบี่และพังงามีการจ้างงานพนักงานชาวไทยเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่และพังงา
ต้องการพนักงานบริการเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยที่ใช้ใน
การคัดเลือกพนักงานมาก 5 อันดับแรกในระดับมาก
ที่สุด ประกอบไปด้วยความมีวินัย การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและวัฒนธรรมองค์กร ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานร่วมกับผู้อื่นด้านความอดทน ขยัน สู้งาน 
ด้านทักษะในการสื่อสาร การนําเสนองาน และด้าน
บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการตามลําดับ 
       โดยสถานประกอบการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในจังหวดักระบี่และพังงามีความเห็นด้านปัจจัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติผู้สมัครงานของสถานประกอบการของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 อันดับแรกในระดับมากทุก
ปัจจัย ประกอบไปด้วย “แรงงาน” ต้องมีการปรับตัว 
ด้านการพยายามเรียนรู้ และพัฒนาให้มีทักษะเกี่ยวกับ
การทํางานในหลัก/วิธีการใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ คุณสมบัติผู้สมัครงาน
ด้านพนักงานรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาดี แต่ยัง
ขาดประสบการณ์การทํางานมากที่สุด พนักงานรุ่นใหม่
มักไม่อดทน ไม่สู้งานเมื่อเทียบกับรุ่นเก่า การคัดเลือก

และแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บ กล า ง  จ ะพิ จ า รณ า
ประสบการณ์ และความสามารถเป็นหลัก ปัจจุบันขาด
แคลนและหาบุคลากรทดแทนในตําแหน่งผู้บริหาร
ระดับกลางได้ยากกว่าตําแหน่งอื่น ๆ และผู้ประกอบการ
ส่ วนใหญ่ต้องการพนักงานที่ จบปริญญาตรีแต่ มี
คุณสมบัติด้านประสบการณ์ทํางาน ความขยันสู้งาน
เหมือนพนักงานที่จบจากสถาบันอาชีวศึกษา  
     3.2  การพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ขีดความสามารถหลักของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และบริการสาขาการโรงแรมโดยภาพรวมจะเก่ียวข้องกบั
ด้านการมีจิตสํานึกการบริการ รองลงมาคือ ความเป็น
ไทย และการทํางานตามสุขลักษณะที่เกี่ยวข้องทั้งความ
สะอาดและความปลอดภัย ทั้งนี้ในส่วนของแต่ละแผนก
หรือส่ วนงานนั้ น  แผนกงานที่ ต้ อง เผชิญหน้ ากับ
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ได้แก่ แผนกต้อนรับ และ
แผนกแม่บ้านนั้นมีขีดความสามารถทั่วไปที่สําคัญมาก
ที่สุดไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ความสามารถในการ
บริหารจัดการและคลี่คลายความขัดแย้ง เนื่องจากเป็น
ตําแหน่งงานที่ต้องมีการประสานงานกับทั้งนักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการ และเพื่อนร่วมงานในแผนกอื่น โดยใน
ด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจั ดการต้ อง ให้ความสํ าคัญ มากที่ สุ ด 
เนื่องมาจากโอกาสที่พนักงานแผนกต้อนรับกับแผนก
แม่บ้านจะต้องเผชิญกับปัญหาการร้องเรียน หรือตําหนิ
จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมากที่สุด การจัดการใน
ส่วนนี้จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในกรณีที่นักท่องเที่ยวไม่พึงพอใจในสิ่งที่ได้รับ 
หรือเกิดปัญหาในระหว่างการใช้บริการในโรงแรมที่พัก 
ดั ง นั้ น  จึ ง ต้ อ ง ให้ ค ว ามสํ า คัญกั บกา รพัฒนาขี ด
ความสามารถทั่วไปในการคลี่คลายความขัดแย้งเมื่อ
นักท่องเที่ยวมีอารมณ์เกรี้ยวกราด ฉุนเฉียว เป็นต้น 
นอกจากนี้ สิ่งที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการมองว่า



 
  

ขีดความสามารถทั่วไปที่พนักงานในโรงแรมที่พักต้องให้
ความสําคัญคือ ด้านการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ ภาษา 
ต่างประเทศและการสื่อสารกับคนอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวไป
ในตอนต้นว่าพนักงานในส่วนนี้ต้องติดต่อประสานงาน 
รวมถึงบริหารจัดการที่มีความเกี่ยวข้องกับคน หรือ
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยนอกเหนือจากการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้าแล้ว การสื่อสารทางโทรศัพท์เป็นขีด
ความสามารถทั่วไปที่บุคลาการทางด้านการท่องเที่ยว
และบริการควรจะมีและควรได้รับการพัฒนา ขณะที่
บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและบริการในโรงแรมที่
พักที่ทํางานในแผนกอาหาร และแผนกอาหารและ
เครื่องดื่มต้องให้ความสําคัญคือ ด้านการดําเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ ได้แก่ การจัดเตรียมอาหารให้
ถูกต้องตามกระบวนการและหลักการด้านสุขอนามัย มี
เพียงในส่วนของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and 
Beverage: F&B) ที่พนักงานต้องได้รับการพัฒนาด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษเนื่องจากต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับนักท่องเที่ยวในระหว่างการบริการ ทั้งนี้
ผลการวิจัยในส่วนของขีดความสามารถหลักของ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการสาขาการ
ท่องเที่ยว แผนกธุรกิจนําเที่ยว และแผนกดําเนินการ
ท่องเที่ยว ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
บุคลากรสาขาการท่องเที่ยวเก่ียวข้องกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว 
และเพื่อนร่วมงานเพราะต้องมีการประสานงาน รวมถึง
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น ขีดความสามารถหลักใน
สาขาการท่องเที่ยวจึงเกี่ยวกับความสามารถในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นและลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว การใส่ใจ
กับความปลอดภัยและสุขอนามัย เพราะการนําเที่ยวนั้น
มีความเสี่ยงในการนํานักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่าง ๆ หากมีการใส่ใจด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยและรู้แนวทางการปฏิบัติจะทําให้พนักงาน
สามารถที่จะบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ ขีดความ 

สามารถหลักของบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยว คือ การ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพราะต้องมีการ
ให้บริการกับนักท่อง เที่ ยวทั้ ง ในด้ านข้อมูล  และ
เกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการนําเที่ยว และการ
สร้ า งประสบการณ์  คว าม เพลิ ด เพลิ น ใจ ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว และด้วยการทํางานที่ไม่ได้อยู่นิ่ง ต้อง
เดินทางตลอดเวลา บุคลากรในสาขาการท่องเที่ยวต้อง
อยู่ง่าย ทานง่าย นั่นคือ ต้องมีขีดความสามารถในการ
ทํางานในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางสังคม ใน
สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ และที่สําคัญต้องมีความ
ขยันและอดทนในการทํางาน 
       โดยผลการวิจัยในส่วนของขีดความสามารถทั่วไป 
(Generic Competencies) ตามความคิดเห็นของผู้ทรง 
คุณวุฒิของบุคลากรแผนกธุรกิจนําเที่ยวและแผนกแผนก
ดําเนินการท่องเที่ยว ซึ่งมีขีดความสามารถทั่วไปร่วมกัน 
โดยแผนกธุรกิจนําเที่ยว ประกอบด้วยตําแหน่ง ผู้จัดการ
ทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าผู้แนะนําการเดินทาง 
และผู้แนะนําการเดินทาง ส่วนแผนกดําเนินการท่อง 
เที่ยว ประกอบด้วย ตําแหน่ง ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการ
ฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่าย
ตั๋ว และผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้อง
กับในแผนกต้อนรับหรือแผนกแม่บ้านที่มีโอกาสในการ
เผชิญหน้ากับนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจ หรือเพื่อนร่วม 
งานที่อาจจะได้รับภาวะกดดันจากงาน ดังนั้น ขีดความ 
สามารถทั่วไปของพนักงานในสาขาการท่องเที่ยวจึงต้อง
มีความสามารถในการบริหารและแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และด้วยภาระหน้าที่การทํางานที่
เปรียบเสมือนนักการตลาด พนักงานในสาขาการท่อง 
เที่ยวจึงต้องสามารถนําเสนอสินค้าและบริการแก่       
นักท่องเที่ยว หรือต้องเป็นนักขายมืออาชีพที่สามารถ
วางแผนและจัดการธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนขีด
ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจและสามารถใช้
เครื่อง มือและเทคโนโลยีทางการบริหารธุรกิจได้ โดย



 
  

ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และทํางานธุรการเบื้องต้น
ทั่วไปได้ 
       ทั้งนี้ในมุมมองของผู้เรียนและศิษย์เก่าพบว่า ด้าน
การบริหารทั่วไปมีความพร้อมต่อการพัฒนาขีดความ 
สามารถหลักมากที่สุดในระดับมาก รองลงมาคือ ด้าน
ผู้เรียนและ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก เป็นลําดับ
สุดท้ายในระดับปานกลาง ตามลําดับแสดงให้เห็นว่าทั้ง
ผู้เรียนและศิษย์เก่ามีความเชื่อมั่นต่อความพร้อมของ
การบริหารทั่วไปของสถาบันอาชีวศึกษา แต่ในด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวกกับด้านผู้เรียนจะสอดคล้องกับ
มุมมองของครูที่ต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
       ในการพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและบริการสามารถดําเนินการได้ ดังนี้ 
       1.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
       2.  โครงการจัดทาํแผนรบันักศึกษาและผลิต
ผู้สําเร็จการศึกษา 
       3.  โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
       4.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 
       5.  โครงการพัฒนาแหล่งสืบค้นข้อมูล จัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และสื่อประกอบการเรียน 
       6.  โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และมุมพักผ่อนภายในสถานศึกษา 
       7.  โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อม
ครุภัณฑ์ 
       8.  โครงการสาํรวจข้อมูลตําแหน่งงานในสถาน
ประกอบการ 
     3.3  การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ทักษะวิชาชีพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ
มีความเกี่ยวเนื่องกับตําแหน่งในการปฏิบัติงานที่

สามารถจําแนกออกได้เป็นทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
ระดับผู้บริหารที่รวมถึงทั้งผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
หรือผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ 
โดยในระดับผู้บริหารนั้น ทักษะวิชาชีพที่สําคัญหลัก ๆ 
ประกอบไปด้วยทักษะวิชาชีพที่จําเป็นต่อภาระหน้าที่
การเป็นผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารหน่วยงาน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่รวมไปถึงการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน การจู ง ใจและประเมินผลการ
ดําเนินงาน การวางแผนการผลิต การจัดการด้าน
งบประมาณ ถ้าเป็นผู้บริหารในส่วนของงานที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าจะมีทักษะด้านการขายและการตลาด และการ
ใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือกล่าวได้ว่างาน
ในระดับบริหารจะมีความเกี่ยวข้องกับทักษะด้านการ
วางแผน การบริหารจัดการที่นํากลยุทธ์ขององค์กรมา
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและบริหารจัดการผ่านหัวหน้า
งานไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการ 
       สําหรับงานในระดับหัวหน้างาน เป็นงานใน
ลักษณะของการเป็นสื่อกลางระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่าย
ปฏิบัติการ โดยเป็นการดําเนินการในด้านการควบคุม 
กํากับติดตาม และตรวจสอบให้บุคลากรดําเนินการได้
ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ในด้านของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ต้องมีทักษะด้านการสอนงาน การจัดตารางการ
ทํางานของพนักงาน และหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ทักษะวิชาชีพที่สําคัญ
จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพในการให้บริการ 
และการจัดการให้พนักงานสามารถบริการลูกค้าให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งในส่วนของงานระดับปฏิบัติจะมี
ทักษะวิชาชีพตามตําแหน่งงานในแผนกต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน โดยบุคลากรในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
จําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาตามตําแหน่ง
งานให้มีความสามารถและทักษะในการดําเนินงานตาม
กรอบวิชาชีพอย่างชํานาญและมีประสิทธิภาพ  



 
  

       ในมุมมองของผู้ เ รี ยนและศิษย์ เ ก่ า  พบว่ า 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงามีความ
พร้อมในด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพระดับมากทุกด้าน 
โดยมีความพร้อมในด้ านความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพมากที่สุด 
รองลงมาคือความพร้อม ด้านวิชาการ และความพร้อม
ด้านผู้ เรียน ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าในเบื้องต้น 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงามีความ
พร้อมค่อนข้างมากต่อการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้
ในมุมมองของผู้ เ รี ยนและศิษย์ เก่ า  สถานศึกษา
อาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงาควรเร่งพัฒนาใน
ด้านการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียนด้าน
ทักษะวิชาชีพด้านการมีแหล่งฝึกงานต่างประเทศรับ
นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานอย่าง เพียงพอและ
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตําแหน่งงาน และด้าน
การประกันการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
     3.4  แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับ
ภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดกระบี่
และพังงา 
       ในการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพ้ดาน
การท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้าง
งานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงานั้น ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และ
พังงาต้องให้ความสําคัญกับการนําผลวิจัยในส่วนของขีด
ความสามารถหลักและทักษะวิชาชีพที่จําเป็นต่อการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวไทย อาทิ ด้านภาษาต่างประเทศ การ
ทํางานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง ทักษะที่จําเป็น
ของแต่ละตําแหน่งงาน เป็นต้น มาเป็นแนวทางในการ
กําหนดเนื้อหาหลักสูตร ทั้งนี้ เนื้อหาหลักสูตรเป็นเพียง

องค์ประกอบหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถและ
ทักษะวิชาชีพเพื่อรองรับภาวะการจ้างงาน แต่ต้องอาศัย
การพัฒนาในองค์ประกอบอื่น  ๆ ด้วย อาทิ  ด้าน
ครูผู้สอนและด้านวิชาการ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านผู้เรียน และด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในต่างประเทศ เพราะการดําเนินการในส่วนเหล่านี้ต้อง
อาศัยงบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงาน และ
ต้องอาศัยการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะ
ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในต่างประเทศที่ต้องวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศ การวางแผนในการคัดเลือกคนและการ
พัฒนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ 
 
4.  ข้อเสนอแนะ 
     4.1  ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด
กระบี่และพังงาควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารและครูผู้สอนต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้ตามโมเดล KSAO เนื่องจากความรู้
ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจะนําไปสู่การพัฒนางานที่
เก่ียวข้อง 
     4.2  ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมด้านคุณวุฒิ และ
จํานวนครูผู้สอนมีผลสําคัญต่อความพร้อมของสถาน 
ศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงาต่อการเปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ดังนั้น งานเร่งด่วนในช่วง 3 ปี
แรกคือ การวางแผนด้านอัตรากําลังโดยการพยากรณ์
ล่วงหน้าถึงจํานวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามข้อ 
กําหนดในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า และวางแผนในการ
รับหรือสรรหา หรือแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิ
และจํานวนที่เพียงพอต่อการ 



 
  

     4.3  เนื่องจากสิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด 
การหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอน ผู้เรียนและศิษย์เก่า
สอดคล้องกันในประเด็นของการประเมินผลหลักสูตร 
ดังนั้น ในการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรควรมี
การประเมินผลในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะ
ดําเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อที่ผู้ที่รับผิดชอบใน
การบริหารจัดการจะได้สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง 
รวมทั้งเสริมประเด็นที่เกี่ยวข้องอันจะนําไปสู่การบริหาร
จัดการการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวและการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการประเมินผลควร
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเพื่อที่ผู้บริหารหลักสูตรจะได้สามารถพัฒนา
หรือเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ 
     4.4  ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตร
ควรจัดกิจกรรมเสริมในด้านการสร้างทัศนคติและมุม 
มองที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในสถานประกอบการด้วย
การเชิญนักธุรกิจและผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให้กับผู้ เรียน ทั้ งเพิ่มพูนความรู้และ
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญใน
การเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนเนื่องจากในแต่ละสถาน
ประกอบการจะมีหลักสูตรหลักของแต่ละสถานประกอบ 
การ แต่สิ่งที่สําคัญ คือ สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้อง
เตรียมพร้อมบุคลากรในด้านความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ ๆ 
     4.5  เนื่องจากเป้าหมายสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรคือ ความสามารถในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการ
มีทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ ด้วยเหตุนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาควรกําหนดให้มีตัวแทนผู้ประกอบการเป็น
คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้คณะกรรม 
การที่ เป็นตัวแทนจากสถานประกอบการด้านการ

ท่องเที่ยวและการบริการได้ร่วมกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้คําแนะนํา และแนวทางที่
สําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการทํางาน
ในสถานประกอบการ 
 
5.  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
     5.1  ผู้วิจัยได้นําผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว ในรูปแบบโมดูล  ซึ่งมีการ
จัดแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 6 โมดูล 
สําหรับโมดูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาการท่องเที่ยวและ
บริการ จะนําเอาสมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และ
ทักษะวิชาชีพที่ได้จากการวิจัยสอดแทรกเข้าไปในแต่ละ
โมดูล และในรายวิชาที่จะเพิ่มขีดความสามารถหลักและ
ทักษะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ 
โดยหลักสูตรได้ผ่านการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาในวันที่  30 กรกฎาคม 2560 ณ วั งน้ํ า เขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 
     5.2  ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อ
นําไปเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และผู้วิจัยได้นํา
ผลการวิจัยนี้ไปนําเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับ
คว าม เห็ นชอบ ให้ ดํ า เ นิ นก า รนํ า เ สนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตอ่ไป และขณะนี้กําลังอยู่ในช่วงการต่อยอด
เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ประเทศไทยต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
       แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถและ
ทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อ
รองรับภาวการณ์จ้างงานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด



 
  

กระบี่และพังงา งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการต่อยอด
งานวิจัยของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และคณะ [2] ได้รับ
ทุนมุ่งเป้าจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ปี พ.ศ. 2556 ศึกษาความต้องการพัฒนาทุน
มนุษย์ในภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และพบว่า
ปัญหาที่สําคัญปัญหาหนึ่งคือ การไม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ทันทีที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาแต่จะมุ่ง
ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประกอบกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวระบุถึงปัญหาที่สําคัญของธุรกิจท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของแรงงานที่เข้ามาทํางานใน
ภาคการท่องเที่ยวซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ตระหนัก 
และต้องการหาแนวทางในการพัฒนากําลังคนเข้าสู่ภาค 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้สํานักงานคณะกรรม 
การอาชีวศึกษาจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากําลังคนสายอาชีพด้าน
การท่องเที่ยวของสถาบันอาชีวศึกษาจากผลงานวิจัยใน
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 
โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานกระบี่ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หน่วยวิจัยการ
บริโภคและเศรษฐกิจยั่ งยืน สํานักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตัวแทนภาคธุรกิจท่อง 
เที่ยว อาทิ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิค ประจําประเทศไทย เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนากําลังคน และได้ข้อสรุปที่เป็นการต่อยอด
ผลงานวิจัยปี พ.ศ. 2556 เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อน
และพัฒนากําลังคนด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
ภายใต้การบริหารจัดการหลักสูตรของสถาบันอาชีว 
ศึกษา เนื่องจากมีความพร้อมและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานได้ ผู้วิจัยจึงได้ร่วมกับ
ผู้อํานวยการแผนงานวิจัย  นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน์ 
ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย

ภายใต้การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) โดยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการและการนํา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.
ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.
สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการ และขอขอบคุณสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรการการอาชีวศึกษาที่ให้การสนับสนุน ตลอด 
จนให้กําลังใจผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 
       ผู้ วิ จั ยต้องขอขอบพระคุณ ศ .นพ.สุทธิพันธ์        
จิตพิมลมาศ ผู้อํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)  และรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  
โพชนุกุล  รองผู้อํานวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์
สํ านั กงานกองทุนสนับสนุนการวิ จั ย  รวมไปถึ ง
ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยที่ให้
คําแนะนําและคอยประสานงานให้ทีมวิจัยทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณศรีวิการ์   
เมฆธวัชชัยกุล อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษา ฝ่าย
ต่างประเทศ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรัง
ศิลป์  และดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรังศิลป์  ที่ เป็นทั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้คอยชี้แนะแนวทางดี ๆ ให้กับ
ผู้วิจัยเสมอมา รวมไปถึงรองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ   
เมธาภัทร ที่ปรึกษางานวิจัยที่เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้
ด้านการวิจัยให้กับผู้วิจัย และผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ
เจ้ า หน้ าที่ ใ นหน่ ว ยประส าน งาน โ คร งก า รฯ  ที่
ประสานงานและช่วยเหลือนักวิจัยเป็นอย่างดีผู้วิจัยต้อง
ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 
       งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จได้ก็เนื่องด้วยความร่วมมือ
จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อ า ชี ว ศึ ก ษ า  ไ ด้ แ ก่  วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ก ร ะ บี่ 



 
  

วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าว
ลึก วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม วิทยาลัยการอาชีพ
ตะกั่วป่า และวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง รวมถึง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัย ผู้บริหารสถาน
ประกอบการในจังหวัดกระบี่และพังงา ผู้วิจัยขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ให้
ข้อมูลทุกท่าน และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะ
เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน และขอยกความดี
ทั้งหมดให้กับบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอน
อบรมให้ความรู้กับผู้วิจัย   
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บทคัดยอ่ 
       การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสไตล์การเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ใน
ศตวรรษท่ี 21 วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและ
การผลิต รหัสวิชา 3000 -1302 วิทยาลัย เทคนิค
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ป็ น นั ก ก ศึ ก ษ า
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ได้จาก
การสุ่มอย่างง่าย จ านวน 196 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ ค่าความ
เช่ือมั่น 0.90 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
สไตล์การเรียนรู้ท้ัง 6 แบบ ดังน้ี สไตล์การเรียนรู้ท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ แบบร่วมมือ อันดับท่ี 2 คือ แบบ
พึ่งพา อันดับท่ี 3 คือ แบบมีส่วนร่วม อันดับท่ี 4 คือ 
แบบอิสระ อันดับท่ี 5 คือ แบบแข่งขัน ส่วนสไตล์การ
เรียนรู้ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ แบบหลีกเลี่ยง  
ค าส าคัญ : สไตล์การเรียนรู้, ความคิดเห็น, นักศึกษา 
 
 

Abstract 
      The objective of this research was to study 
Learning Styles of High Vocational Certificate 
Students in 21st Century in Science for 
Mechanical Work (3000-1302) at Ubon 
Ratchathani Technical College. A group of 
sample of 196 students who were studying in 
Science for Mechanical Work (3000-1302) at 
Ubon Ratchathani Technical College in the first 
semester of the academic year 2018. A rating 
scale questionnaire with the reliability of 0.90 
developed by using Grasha-Reichmann student 
Learning Styles Survey was used to collect the 
data. Percentage, mean and standard deviation 
were used for data analyze. 
 The results shows 
that the learning styles that the students 
agreed they learned with 6 modes: 
participation, collaboration, dependence, 
independence, competition and avoidance of 
learning styles at high levels while they agreed 
with collaboration, dependence, participation, 
and avoidance learning styles at moderate 



 
  

levels. In conclusion, the students agreed with 
various styles at high levels. Therefore, the 
teachers should have a variety of teaching 
styles and various learning activities based on 
students’ different learning styles. 
Keywords : learning styles, Science for  
                 Mechanical Work, High Vocational  
                 Certificate Students 
1.  บทน า 
     การเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษ
ท่ีผ่านมามีการสั่งสมและถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาให้เป็นคนเก่งเรียนรู้ได้รอบด้านดังน้ัน
การ เรียนรู้ วิ ทยาศาสตร์ ในศตวรรษ ท่ี  21 จึ ง ไ ด้
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงสู่สังคมออนไลน์ เปลี่ยนแปลง
สู่โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนและธรรมชาติการเรียนรู้
ของผู้เรียนก็เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขของเวลาท่ีมี
จ ากัดมากข้ึน ดังน้ันการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็น
การเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เ ท่า ทันเทคโนโลยี ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปและเรียนรู้ได้ภายใต้สภาวะของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีซับซ้อนข้ึนเรื่อย ๆ โดยผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ี
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมากข้ึน [1] ด้านประเด็นการ
เรียนรู้ก าหนดให้คนไทยมีคุณภาพ มีศักยภาพสูง และมี
ทักษะชีวิตเพื่อการมีสัมมาชีพ คนไทยมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่า งมี คุณภาพ โดยเ น้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ รวมท้ังเปิดโอกาสให้คนไทย
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณค่า ดังน้ันการจัดการศึกษา
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบ
ด้ังเดิมไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ โดยให้โลกของผู้เรียนและ
โลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนสมัยใหม่ต้องไม่ใช่เพียงแค่ครูเป็นผู้ให้ความรู้ 
แต่ผู้เรียนต้องได้ทักษะ หรือ Skill เป็น 21th Century 

Skill [2] ท่ีเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก 
เหนืออื่นใดคือความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะท่ีส าคัญและท้าทายในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในอนาคตให้ผู้เรียน ท้ังน้ีทวีศักด์ิ จินดา
นุรักษ์ [3] ได้กล่าวว่า ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ควรมุ่ง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่อนาคตตามทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 2) ด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี 
3) ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า 
4 )  ด้ านการสร้ า งส รร ค์และนวั ตกรรม  5)  ด้ าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) 
ด้านการท างาน การเรียนรู้ และการพึ่งตนเอง และ 7) 
ด้านความเ ข้ า ใจ ต่ างวัฒนธรรม  ท้ั ง น้ีส า นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม [4] โดยมีเปูาหมายมุ่ง
พัฒนาให้ผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ เชิง
วิชาการ ทักษะสมรรถนะ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการความรู้ 
ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในวิชาชีพและ
ทักษะชีวิตอันส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและ
การผลิต รหัสวิชา 3000-1302 หลักสูตรประกาศนียบัติ
วิชา ชีพ ช้ันสู ง ของส า นักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะท่ีเน้นให้
ความส าคัญต่อการจัดองค์ความรู้และทักษะให้ผู้เรียนทุก
ประเภทวิชามีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการ
สื่อสาร การคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ ภายใต้หน่วยสมรรถนะท่ีบูรณาการความรู้ทาง



 
  

ฟิสิกส์ วิชาเคมีเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ 
[ 5 ]  จ ากประสบการณ์ ท่ี ผู้ วิ จั ย เป็ นครู สอนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามากกว่า 24 ปี พบว่านักศึกษาอาชีวศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีเจต
คติท่ีไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า นอกจากน้ียังพบ
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มเยาวชนไทยท่ีปรากฏบน
สื่อโทรทัศน์ อาทินักเรียน นักศึกษาบางคนได้ก่อปัญหา
การทะเลาะวิวาทระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเอง และทะเลาะ
วิวาทระหว่างสถานศึกษาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน มีการใช้อาวุธท่ีรุนแรง เช่น อาวุธปืน มีด วัตถุระเบิด 
ปืนปากกา รวมท้ังดัดแปลงอุปกรณ์การเรียนมาใช้เป็น
อาวุธ  [6]   พบว่ าปัญหาในการพัฒนาการศึกษา
วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย เน่ืองจากครูผู้สอนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการหรือข้ันตอนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท้ังระบบยังเน้นการท่องจ ามากกว่าการคิด
เข้าใจ การสอนตามต าราที่เน้นการท่องจ าเพื่อสอบเลื่อน
ช้ัน และสอบแข่งขันเ ข้ามหาวิทยาลัย ซึ่ ง เป็นผล
เน่ืองจากการวัดผลท่ีไม่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นความเข้าใจและการคิดเพื่อแก้ปัญหา 
[7] และ [8] จากสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ พบว่า นักเรียนขาดความ
รับผิดชอบ ไม่ให้ความส าคัญต่อการเรียน ไม่สนใจใฝุ
เรียนรู้และขาดทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้
โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน การเขียน การพูดสื่อสาร 
การฟัง การคิดเลข และการจัดล าดับความคิด และครู
ส่วนใหญ่จัดกิจกรรม การเรียนรู้เน้นการบรรยาย ใช้สื่อ
นวัตกรรมการสอนน้อย ครูยังขาดความสามารถในการ
ใช้สื่ออุปกรณ์ [9] นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางวิชา
ฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน นักศึกษาบาง
คนให้ความสนใจต่อการเรียนน้อย บางคนไม่ให้ความ

ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ และท่ีส าคัญ [10]  กล่าว
ไว้ว่าครูสอนตามความเคยชินและประสบการณ์เดิมท า
ให้การเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่ได้
ฝึกให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล
ท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สามารถ
เช่ือมโยงเน้ือหาให้เข้ากับชีวิตจริงได้ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับการรายงาน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา [11] ท่ีกล่าวว่า สภาพปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนด้านการอาชีวศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ขาดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์
ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ จึง
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา Grasha 
และ Reichman [12] กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีมีผลต่อ
การเรียนรู้ของบุคคลไว้  5  ด้าน คือ ตัวแปรด้าน
กระบวนการคิดท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ การรับรู้ 
และการจ า  ตัวแปรทาง ด้านบุคคล เกี่ ยวกับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   ตัวแปรด้านประสาทสัมผัส 
เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตัวแปรทางด้าน
คุณลักษณะภายในตัวบุคคล ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ท้ังน้ีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
หลายด้าน เ ช่น  ผู้ เ รี ยน  ผู้ ส อน หลั กสู ตรรวม ถึ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ [13] โดยท่ีครูไม่ควรจะท า
หน้าท่ีเป็นเพียงผู้สอนเท่าน้ัน แต่จะต้องเรียนรู้ไปพร้อม
กับนักเรียนนักศึกษาด้วย [14] ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ครูผู้สอนควรมีการส่ ง เสริม ให้ผู้ เรี ยนสื่ อสารทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและการ
ท างานของผู้เรียนต่อเพื่อนร่วมช้ันเรียน [15] กล่าวไว้ว่า 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ครูควร
จัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติ
จริง ครูผู้สอนควรจัดท าแผนการสอนท่ีเน้นการบูรณา
การหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในหน่วยการ



 
  

เรียนด้วย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม สิปปนนท์  เกตุทัต [16] กล่าวว่าการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คือ การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพราะสื่อการสอนเป็นสารท่ี
จะน าความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ท้ังน้ีศักรินทร์  ชนประชา [17] 
กล่าวว่า การเรียนรู้ผู้ใหญ่ต้ังอยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า
ผู้ ใ หญ่ แ ต่ ละคนเป็ นผู้ ท่ี มี วุฒิ ภ า ว ะ ท่ีส มบู รณ์  มี
ความสามารถท่ีจะเป็นผู้ช้ีน าตนเองได้ บทบาทของครูจะ
ไม่เป็นผู้สอนแต่เพียงฝุายเดียว แต่ครูจะเป็นผู้อ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ ความต้องการ วิเคราะห์
ปัญหาของผู้เรียน วางวัตถุประสงค์และออกแบบสร้าง
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ดังน้ันการจัดการเรียนการ
สอนต้องยึดหลักให้ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้เรียน 
ควรค านึงถึงหลักส าคัญอย่างหน่ึงคือ แนวทางการเรียนรู้ 
(Orientation to Learn) ครูผู้สอนเป็นผู้สร้าง
สถานการณ์ สร้างบรรยากาศแห่งการแสวงหาความรู้
ร่วมกันท่ามกลางผู้เรียนท่ีมีสไตล์การเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน 
การท าความเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนจะท าให้
ทราบว่าผู้เรียนแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้แบบใด [18] 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงสไตล์การสอน การวางแผน
การสอนของครูได้อย่างเหมาะสม และจะได้น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนอง ความแตกต่างของ
นักศึกษาแต่ละคน [19] ส่งผลต่อประสิทธิภาพสามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ตระหนักถึงความส าคัญของสไตล์การเรียนรู้ท่ีมีผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  วิทยาลัย เทคนิคอุบลราชธา นี ท่ี เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 จึงมีความสนใจศึกษาสไตล์การเรียนรู้ของ

นักศึกษาเพื่อน าผลการวิจัยมาพัฒนาวิธีการจัดการ
เรียนรู้ วิธีการสอนให้สอดคล้องกับบริบท สอดคล้องกับ
ยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับผู้บริหารและระดับอื่น ๆ ได้อีกด้วย       
      1.1  วัตถุประสงค์ 
             การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาสไตล์การเรียนรู้
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในศตวรรษที่ 
21 ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการ
ผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ในหน่วยสมรรถนะท่ีบูรณา
การความรู้ทางฟิสิกส์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและในงาน
อาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561          
      1.2  ขอบเขตของการวิจัย 
           การว ิจ ัยส ไตล ์การ เร ียนรู ้ขอ งนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในศตวรรษที่ 21 ท่ี
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 
รหัสว ิชา  3000-1302 ระดับประกาศนีย -บัตร
วิชาชีพชั้นสูง ที ่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื ่องานเครื ่องกลและการผล ิต รหัสวิชา  3000-
1302 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หน่วย
สมรรถนะที่บูรณาการความรู ้ทางฟิส ิกส์เพื ่อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพตามแนวคิดสไตล์การ
เรียนรู้ 6 แบบของแอนโธนี กราซาและไรซ์แมน 
(Grasha & Reichman อ้างใน [18] ได้แก่ แบบ
อิสระ (Independent)แบบหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
แบบ ร ่ว มม ือ  ( Collaborative) แบ บพึ ่ง พ า 
(Dependent) แบบแข่งขัน (Competitive) แบบมี
ส่วนร่วม (Participant) 
 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       



 
  

     2.1  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง      
            ป ร ะ ช า ก ร  ค ือ  น ัก ศ ึก ษ า ร ะ ด ับ
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ชั ้นส ูง  ว ิทยาล ัย เทคน ิค
อ ุบ ล ร า ชธ า น ี ป ร ะ เ ภทว ิช า ช ่า ง อ ุต ส า หก ร ร ม           
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกล
และการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 391 คน 
   ก ลุ ่ม ต ัว อ ย ่า ง  ค ือ  น ัก ศ ึก ษ า ร ะ ด ับ
ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ ชั ้นส ูง  ว ิทยาล ัย เ ทคน ิค
อุบลราชธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้
จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random ampling) 
โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเคซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan.1970: 608) 
[20] ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 196 คน 
     2.2  เครื่องมือวิจัย  
   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษา 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
คือ มีความชอบมากที่สุด มีความชอบมาก มีความ 
ชอบปานกลาง มีความชอบน้อย และมีความชอบ
น้อยที่สุด ซึ ่งผู ้วิจัยน ารูปแบบของ แอนโธนี กราซา
และไรซ์แมน [18] มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาจัดการ
เรียนรู ้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส ูง ไ ด้
แ บ บ ส อ บ ถ า ม  6  แ บ บ ไ ด ้แ ก ่ 1 )  แ บ บ อ ิส ร ะ 
(Independent) 2) แบบหลีกเลี ่ยง (Avoidance) 
3) แบบร่วมมือ (Collaborative) 4) แบบพึ่งพา 
(Dependent) 5) แบบแข่งขัน (Competitive) 6) 
แบบมีส่วนร่วม (Participant) จ านวน 30 ข้อ โดย
แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป คือ เพศ อายุ 
และสาขาวิชา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสไตล์การ
เรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ดังน้ี 
ระดับความคิดเห็น / มีความชอบมากท่ีสุด  ให้  5 
คะแนน 
ระดับความคิดเห็น / มีความชอบมากให้  4 คะแนน  
ระดับความคิดเห็น / มีความชอบปานกลาง ให้ 3 
คะแนน 
ระดับความคิดเห็น / มีความชอบน้อย ให้ 2 คะแนน 
 ระดับความคิดเห็น / มีความชอบน้อยท่ีสุด  ให้ 1 
คะแนน 
 เ ค รื ่อ ง ม ือ ว ิจ ัย ที ่พ ัฒ น า ขึ ้น นี ้ไ ด ้ผ ่า น
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
และเลือกข้อค าถามที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย 0.60 ขึ้นไป
แล้วสอบถามนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน แล้วหา
ค่าสัมประสิทธิ ์อ ัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficients) ค่าความเชื่อมั ่นทั ้งฉบับ
เท่ากับ 0.90 ทั้งนี้กลุ ่มข้อค าถามในแบบสอบถาม
ตามสไตล์การเรียนรู้ ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1  กลุ่มข้อค าถามในแบบสอบถามตามสไตล์การ 
                 เรียนรู ้
 

สไตล์การเรียนรู้ ข้อที่ 

1. แบบอิสระ 1 6 12 20 21 

2. แบบหลีกเลี่ยง 2 7 16 22 23 

3. แบบร่วมมือ 3 8 13 24 25 

4. แบบพ่ึงพา 4 9 17 26 27 

5. แบบแข่งขัน 5 10 14 18 28 

6. แบบมีส่วนร่วม 11 15 19 29 30 

 

 



 
  

     2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยจัดพิมพ์แบบสอบฉบับสมบูรณ์ โดยใช้
เอพพิเคช่ัน google from ขอความอนุเคราะห์ให้
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 
รหัสวิชา 3000-1302 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 แจ้งให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชาดังกล่าว
ตอบแบบถามส่งผ่านลิงค์ โดยผู้ท่ีจะตอบแบบสอบถาม
ได้คือผู้ท่ีมีลิงก์เท่าน้ัน ท้ังน้ีใช้เวลาในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล 15 วัน 
     2.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 ด าเนินการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ความชอบที่มีต่อ
สไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษา แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับ เกณฑ์การแปลความหมาย [21] 
ดังน้ี 
         ค ่า เ ฉ ลี ่ย  4 . 5 1 -5 . 0 0  แ ป ล ค ว า ม ว ่า  มี
ความชอบมากท่ีสุด 
         ค ่า เ ฉ ลี ่ย  3 . 5 1 -4 . 5 0  แ ป ล ค ว า ม ว ่า  มี
ความชอบมาก 
         ค ่า เ ฉ ลี ่ย  2 . 5 1 -3 . 5 0  แ ป ล ค ว า ม ว ่า  มี
ความชอบปานกลาง 
         ค ่า เ ฉ ลี ่ย  1 . 5 1 -2 . 5 0  แ ป ล ค ว า ม ว ่า  มี
ความชอบน้อย 
         ค ่า เ ฉ ลี ่ย  1 . 0 0 -1 . 5 0  แ ป ล ค ว า ม ว ่า มี
ความชอบน้อยท่ีสุด 
 
3.  ผลการวิจัย  
     การน าเสนอผลการวิจัยสไตล์การเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้
ผลการวิจัยดังน้ี 
 

     3.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 
196 คน เป็นเพศชาย จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 นักศึกษาท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 158 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.06 อายุมากกว่า 20 ปี จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.94  
     3.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความชอบท่ีมีต่อสไตล์
การเรียนรู้ 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มี
ความชอบต่อสไตล์การเรียนรู้แต่ละแบบอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
คือ แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา แบบมีส่วนร่วม แบบอิสระ 
แบบแข่งขัน และ แบบหลีกเลี่ยง รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 
               ความคิดเห็นต่อสไตล์การเรียนรู้ 
 

สไตล์การ
เรียนรู้ 

x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ 

ที่ 
1. แบบอิสระ 3.70 1.02 มีความชอบ

มาก 

4 

2. แบบ
หลีกเลี่ยง 

2.89 1.35 มีความชอบ
ปานกลาง 

6 

3. แบบร่วมมือ 4.10 0.82 มีความชอบ
มาก 

1 

4. แบบพ่ึงพา 3.97 0.91 มีความชอบ
มาก 

2 

5. แบบแข่งขัน 3.66 1.04 มีความชอบ
มาก 

5 

6. แบบมีส่วน
ร่วม 

3.88 0.93 มีความชอบ
มาก 

3 

 

 
 



 
  

เมื่อพิจารณาระดับความชอบเป็นรายข้อจ าแนกตาม
สไตล์การเรียนรู้ ปรากฎผลดังตารางท่ี 3 ถึงตารางท่ี 8 
ดังน้ี 
 3.2.1  สไตล์การเรียนรู้แบบอิสระ 
         เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาเรียนเฉพาะวิชาท่ีตนเอง
เห็นว่ามีความส าคัญ อยู่ในระดับมาก ( ) รองลงมาคือ
เมื่อมีการอภิปรายแนวความคิดของนักศึกษามักจะมี
เหตุผลดีเสมอ อยู่ในระดับมาก ( ) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย
ท่ีสุด ได้แก่ นักศึกษามั่นใจว่าสิ่งท่ีตนเองตอบถูกต้องกว่า
คนอื่น อยู่ในระดับปานกลาง ( ) ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 
               ความคิดเห็นต่อสไตล์การเรียนรู้แบบอิสระ 
 

แบบอิสระ x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ
ท่ี 

1. นักศึกษามักจะศึกษา
ค้นคว้าเน้ือหาวิชาเรียน
ด้วยตนเอง 

3.62 0.93 มีความชอบ
มาก 

4 

2. เมื่อมีการอภิปราย
แนวความคิดของ
นักศึกษามักจะมีเหตุผลดี
เสมอ 

3.82 0.86 มีความชอบ
มาก 

2 

3. นักศึกษามีความมั่นใจ
ที่จะเรียนรู้วิชาต่าง ๆ 
ด้วยความสามารถของ
ตนเอง 

3.77 0.93 มีความชอบ
มาก 

3 

4. นักศึกษามั่นใจว่าสิ่งที่
ตนเองตอบ ถูกต้องกว่า
คนอ่ืน 

3.23 1.05 มีความชอบ
ปานกลาง 

5 

5. นักศึกษาเรียนเฉพาะ
วิชาที่ตนเองเห็นว่ามี
ความส าคัญ 

4.04 1.31 มีความชอบ
มาก 

1 

 

 

 
 

 3.2.2  สไตล์การเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง  
                      เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มา
สอนหรืองดการเรียนในบางช่ัวโมง อยู่ในระดับมาก ( ) 
รองลงมาคือ นักศึกษารู้สึกว่าเข้ามาเรียนเพื่อให้จบ
การศึกษาเท่าน้ัน อยู่ในระดับมาก ( ) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด คือ เมื่อเพื่อนมอบงานกลุ่มให้รับผิดชอบ 
นักศึกษาจะมอบให้คนอื่นรับผิดชอบ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( )  ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 

               ความคิดเห็นของต่อสไตล์การเรียนรู้แบบ 

               หลีกเลี่ยง 
 

แบบหลีกเลี่ยง x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ 
ที่ 

1. นักศึกษามักจะไม่
เข้าชั้นเรียนเมื่อครูที่
ไม่ใช่ครูประจ าวิชามา
สอนแทน 

2.94 1.41 มี
ความชอบ
ปานกลาง 

3 

2. นักศึกษารู้สึกว่าเข้า
มาเรียนเพ่ือให้จบ
การศึกษาเท่าน้ัน 

2.98 1.40 มี
ความชอบ
ปานกลาง 

2 

3. นักศึกษาดีใจเมื่อ
ทราบว่าครูไม่มาสอน
หรืองดการเรียนในบาง
ชั่วโมง 

3.44 1.3
2 

มี
ความชอบ
ปานกลาง 

1 

4. เมื่อเพ่ือนมอบงาน
กลุ่มให้รับผิดชอบ 
นักศึกษาจะมอบให้คน
อื่นรับผิดชอบ 

2.56 1.2
7 

มี
ความชอบ
ปานกลาง 

5 

5. นักศึกษาจะเข้า
เรียนเฉพาะวิชาท่ี 

ครูเชค็ชื่อ 

2.70 1.3
3 

มี
ความชอบ
ปานกลาง 

4 



 
  

 3.2.3  สไตล์การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
            เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาคิดว่าการท างานเป็นกลุ่ม
เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอยู่ในระดับมาก 
( ) รองลงมา คือ นักศึกษาชอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันระหว่างครูกับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ) ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ นักศึกษาจะต้ังใจฟังครูสอนทุก
รายวิชา อยู่ในระดับมาก ( ) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 
               ความคิดเห็นต่อสไตล์การเรียนรู้แบบ 
               ร่วมมือ 
 

แบบร่วมมอื x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ 
ท่ี 

1. การแสดงความคิดเห็น
หรืออภิปรายขณะท างาน
กลุ่มร่วมกัน ช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจเน้ือหาได้ดี
ย่ิงขึ้น 

4.00 0.86 มคีวามชอบ
มาก 

4 

2. นักศึกษาคิดว่าการ
ท างานเป็นกลุ่มเป็นการฝึก
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

4.41 0.76 มีความชอบ
มาก 

1 

3. นักศึกษาชอบการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันระหว่างครู
กับนักศึกษา 

4.11 0.85 มีความชอบ
มาก 

2 

4. นักศึกษาจะต้ังใจฟังครู
สอนทุกรายวิชา 

3.97 0.92 มคีวามชอบ
มาก 

5 

5. นักศึกษาคิดว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียนเป็นการพบปะ
ทางสังคมด้วย 

4.01 0.74 มีความชอบ
มาก 

3 

 

 3.2.4  สไตล์การเรียนรู้แบบพึ่งพา 
           เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาชอบข้อสอบท่ีออกตรงตาม
แบบเรียนและค าบรรยายของครู ( ) รองลงมาคือ 
นักศึกษาต้องการให้ครูก าหนดเน้ือหาและกิจกรรมใน

การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( ) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
คือ นักศึกษาชอบให้เพื่อนสรุปเน้ือหาท่ีเรียนในช้ันเรียน
ให้ตนฟัง อยู่ในระดับปานกลาง ( ) ดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 
               ความคิดเห็นต่อสไตล์การเรียนรู้แบบพึ่งพา 
 

แบบพึง่พา x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ 
ท่ี 

1. นักศึกษาต้องการให้ครู
ก าหนดเน้ือหาและ
กิจกรรมในการเรียนรู้ 

4.14 0.80 มีความชอบ
มาก 

1 

2. นักศึกษาคิดว่าครูควร
เน้นเน้ือหาที่นักศึกษา
ต้องการเรียนรู้ 

3.91 0.90 มีความชอบ
มาก 

3 

4. นักศึกษาชอบที่จะให้
เพื่อนสรุปเน้ือหาที่เรียนใน
ชั้นเรียนให้ตนฟัง 

3.50 1.01 มีความชอบ
มาก 

4 

5. นักศึกษาชอบวิชาที่ครู
แนะน าข้อสอบให ้

4.04 0.92 มีความชอบ
มาก 

2 

 
 3.2.5  สไตล์การเรียนรู้แบบแข่งขัน  
           เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาดีใจมากเมื่อรู้ว่าผลการ
เรียนของตนเองอยู่ในระดับดี  
           ( ) รองลงมาคือ นักศึกษารู้สึกว่าจะต้องแข่งขัน
กับคนอื่น ๆ เพื่อสอบให้ได้คะแนนดี อยู่ในระดับมาก  
           ( ) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ นักศึกษา
พยายามตอบค าถามหรือถามค าถามต่าง ๆ ให้ได้ก่อน
คนอื่น อยู่ในระดับปานกลาง ( )  ดังตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 



 
  

ตารางที่ 7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 
               ความคิดเห็นต่อสไตล์การเรียนรู้แบบ 
               แข่งขัน 

แบบแข่งขัน x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ 
ท่ี 

1. นักศึกษาต้องการให้เพื่อน
คนอ่ืนๆ ทราบเมื่อนักศึกษา
มีระดับการเรียนดี 

3.55 1.04 มีความชอบ
มาก 

3 

2. นักศึกษารู้สึกว่าจะต้อง
แข่งขันกับคนอ่ืน ๆ เพื่อ
สอบให้ได้คะแนนดี 

3.59 1.27 มีความชอบ
มาก 

2 

3. นักศึกษาดีใจมาก
เมื่อรู้ว่าผลการเรียน
ของตนเองอยู่ในระดับ
ดี 

4.35 0.77 มี
ความชอบ
มาก 

1 

4. นักศึกษาพยายาม
ตอบค าถามหรือถาม
ค าถามต่างๆ ให้ได้
ก่อนคนอื่น 

3.39 0.99 มี
ความชอบ
ปานกลาง 

5 

5. เมื่อมีการแข่งขัน
ตอบปัญหา นักศึกษา
จะพยายามค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพ่ือให้
ได้รับรางวัล 

3.44 1.12 มี
ความชอบ
ปานกลาง 

4 

 
 3.2.6  สไตล์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
          เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ นักศึกษาเลือกท่ีน่ังท่ีสามารถได้ยิน
และเห็นข้อเขียนบนกระดานได้ชัดเจน ( ) รองลงมาคือ 
นักศึกษาชอบค้นคว้าหาความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ช้ันเรียน อยู่ในระดับมาก ( ) ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 
คือ นักศึกษาพยายามร่วมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน
ทุกครั้งท่ีมีโอกาส ในระดับมาก ( ) ดังตารางที่ 8 
 
 

ตารางที่ 8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับ 
           ความคิดเห็นต่อสไตล์การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

แบบมีส่วนรว่ม x  S.D. ระดับ
ความชอบ 

อันดับ 
ท่ี 

1. นักศึกษาพยายาม
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนทุก
คร้ังที่มีโอกาส 

3.66 1.02 มีความชอบ
มาก 

5 

2. นักศึกษารู้สึกว่า
กิจกรรมจัดในชั้นเรียน
น่าสนใจ 

3.87 0.86 มีความชอบ
มาก 

3 

3. นักศึกษาเลือกที่นั่ง
ที่สามารถได้ยินและ
เห็นข้อเขียนบน
กระดานได้ชัดเจน 

4.03 0.83 มีความชอบ
มาก 

1 

4. นักศึกษาชอบ
ค้นคว้าหาความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้ใน
ชั้นเรียน 

3.96 1.02 มีความชอบ
มาก 

2 

5. นักศึกษาน าความรู้
ที่เรียนจากวิชาอ่ืนมา
น าเสนอประกอบการ
เรียนรู้ในห้องเรียน 

3.86 0.92 มีความชอบ
มาก 

4 

 
4.  อภิปรายผล 
     จากการศึกษาสไตล์การเรียนรู้ของนัก ศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 หน่วยสมรรถนะท่ีบูรณาการความรู้ทาง
ฟิสิกส์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันสู ง  ประ เภทวิชา ช่า ง
อุตสาหกรรม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสไตล์
การเรียนรู้ท้ัง 6 แบบ ดังน้ี สไตล์การเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงจากมากที่สุดไปน้อยท่ีสุด คือ 1) แบบร่วมมือ 2) แบบ
พึ่งพา 3) แบบมีส่วนร่วม 4) แบบอิสระ 5) แบบแข่งขัน 
และส่วนสไตล์การเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ แบบ
ท่ี 6 แบบหลีกเลี่ยง  



 
  

 จ า ก ก า ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค
อุบลราชธานี มีความชอบหรือเห็นด้วยกับสไตล์การ
เรียนรู้แบบร่วมมือมากท่ีสุดน้ัน อาจเน่ืองจากสไตล์การ
เรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายขณะ
ท างานกลุ่มร่วมกัน ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้เกิดร่วมมือกันระหว่างครูกับ
นักศึกษา และนักศึกษาคิดว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็น
การพบปะทางสังคมด้วย ท้ังน้ีนอกจากนักศึกษาจะได้
พัฒนาการเรียนรู้แล้วนักศึกษายังได้พัฒนาทักษะทาง
สังคม เช่นทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ รวมท้ังทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการคิด การแก้ปัญหาและเป็นไป
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ [22] และ ประสาร  
ศรีพงษ์เพลิด [18] ท่ีกล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเหมาะกับกรณีท่ีนักเรียน
นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถแตกต่าง นักศึกษาได้
ท างานร่วมกันภายใต้กลุ่มท างานท่ีมีเปูาหมายเดียวกัน 
ทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีเพื่อสร้างความส าเร็จร่วมกัน หาก
พิจารณาสไตล์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาเห็นด้วยมากเป็น
อันดับท่ี 2 คือ แบบพึ่งพา น้ันอาจเน่ืองมาจากนักศึกษา
ให้ความส าคัญกับครูผู้สอนมาก นักศึกษาต้องการให้ครู
ก าหนดเน้ือหาและกิจกรรมในการเรียนรู้ นักศึกษา
ต้องการให้ครูช้ีน าหรือเน้นเน้ือหาท่ีนักศึกษาต้องเรียนรู้
มากกว่ าการ ท่ีจะให้ นัก ศึกษา ค้นคว้ า ด้วยตัว เอง 
นักศึกษาส่วนใหญ่ชอบข้อสอบท่ีออกตรงตามแบบเรียน
และชอบวิชาท่ีครูแนะน าข้อสอบให้ และสไตล์การเรียนรู้
ท่ีนักศึกษาเห็นด้วยมากเป็นอันดับท่ี 3 คือ แบบมีส่วน
ร่วม แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความต้องการท่ีจะเรียนรู้
เน้ือหาวิชาและชอบท่ีจะเข้าช้ันเรียนโดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนและแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ช้ันเรียนให้มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กรรณิการ์  อนัคฆกุล [13] และ สาธิดา จอกโคกกรวด 

[19] ท่ีกล่าวว่านักศึกษาเห็นด้วยกับสไตล์การเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา และแบบมีส่วนร่วม  
 เมื่อพิจารณาสไตล์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาเห็น
ด้วยท่ีสุด 3 อันดับ พบว่า สไตล์การเรียนรู้ท้ัง 3 แบบ มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก น่ันคือ นักศึกษามีความ
ต้องการสไตล์การเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
ชอบท างานร่วมกันเป็นทีม นอกจากน้ีนักศึกษายังมี
ความเห็นว่าครูผู้สอนและเพื่อนร่วมช้ันเรียน คือแหล่ง
ความรู้ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการเรียนรู้ของตนได้ด้วย 
ท้ังน้ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
กล่าวว่าครูผู้สอนต้องมีความเช่ือเป็นพื้นฐานว่าผู้เรียน
ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้แต่ต้องได้รับการสนับสนุน
ช้ีแนะอย่างเหมาะสม ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสดงความสามารถและทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม
กลุ่ม การคิด จินตนาการ ทดลอง ลงมือท า อภิปราย
และการสะท้อนคิดสิ่งเหล่าน้ีจะท าให้ผู้เรียนจดจ าได้
ยาวนานข้ึน รวมท้ังการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 
21 จะเน้นการแก้ปัญหาตามวิถีประชาธิปไตย [1] 
 ส่วนสไตล์การเรียนรู้ท่ีนักศึกษาเห็นด้วยน้อย
ท่ีสุดคือแบบหลีกเลี่ยง ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนักศึกษามักจะ
ไม่เข้าช้ันเรียนเมื่อครูท่ีไม่ใช่ครูประจ าวิชามาสอนแทน 
นักศึกษารู้สึกว่าเข้ามาเรียนเพื่อให้จบการศึกษาเท่าน้ัน
หรือมีความรู้สึกดีใจเมื่อทราบว่าครูไม่มาสอน หรือเมื่อ
เพื่อนมอบงานกลุ่มให้รับผิดชอบนักศึกษาจะมอบให้คน
อื่นรับผิดชอบ และนักศึกษาจะเข้าเรียนเฉพาะวิชาท่ีครู
เช็คช่ือ สไตล์การเรียนรู้แบบน้ีผู้เรียนจะเป็นผู้คิดหา
ความรู้ด้วยตนเองไม่ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ผู้เรียนจะเป็น  ผู้ท่ีมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง [18] ท้ังน้ี
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาพร  ปิ่นแก้ว 
[23] 
 
 



 
  

4.  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสไตล์การเรียนรู้ ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในศตวรรษท่ี 21 ในวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 
3000-1302 ในหน่วยสมรรถนะท่ีบูรณาการความรู้ทาง
ฟิสิกส์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชา ชีพ ช้ันสู ง  ประ เภทวิชา ช่า ง
อุตสาหกรรม มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
      4.1  ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน 
         เน่ืองจากนักศึกษามีความชอบสไตล์การ
เรียนรู้แบบร่วมมือมากท่ีสุดน้ัน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีใน
บรรยากาศท่ีมีการแลกเปลี่ยนความคิด การท ากิจกรรม
กลุ่ม ผู้ เรียนคือผู้ก าหนดประเด็นค าถามเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ผู้เรียนมีการวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในกลุ่ม การลงมือท ากิจกรรมกลุ่ม การแก้ปัญหา
ร่วมกันภายในกลุ่ม การสรุปความรู้ร่วมกัน การสะท้อน
คิดจากบทเรียน รวมถึงการเช่ือมโยงความรู้ หรือการบูร
ณาการความรู้ ข้ามวิชา หรือการเช่ือมโยงความรู้สู่
วิชาชีพท่ีทันสมัย ดังน้ันครูจึงต้องออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการ
ปรึกษาหารือ การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ท างานเป็นทีม เน้นการพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก การมี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างการท างานกลุ่ม การ
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มอบหมายให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ โดยมีครูเป็น
ผู้สร้างแรงบันดาลใจทางการเรียนรู้ ครูเป็นต้นแบบ 
ช้ีแนะกระบวนการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ รวมท้ังจัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
กระบวนทัศน์การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ท้ังน้ีการจัดการเรียนรู้จะบรรลุหรือไม่ก็อยู่ท่ีการจัดเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพของผู้สอนเป็นส าคัญยิ่งกว่า [1] 
เพราะถ้าหากครูผู้สอนมีความคลาดเคลื่อนทางมโนทัศน์
ขาดความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เรียน ขาดความรู้

ความเข้าใจในหลักการเรียนรู้ ไม่สามารถวิเคราะห์
มาตรฐานการเ รียนรู้  ไม่ สามารถออกแบบและ
ประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตามท่ีควรจะเป็น 
จะน าไปสู่ความล้มเหลวของการเรียนการสอน ดังน้ัน
ครูผู้ สอนต้องตระหนักว่ าการเรียนการสอนควร
เปลี่ ยนแปลงให้ เ ท่า ทันกับธรรมชา ติของผู้ เ รี ยน 
ธรรมชาติของสื่อการเรียนรู้ท่ีช่วยตอบสนองสไตล์การ
เรียนรู้ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและท่ี
ส าคัญคือการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ การเป็น
ต้นแบบท่ีดีแก่ผู้เรียนท้ังในด้านความรู้คุณธรรม และ
จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ให้เหมาะสม สะท้อนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และบ่ม
เพาะความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
      4.1  ข้อเสนอแนะส าหรับฝุายผู้บริหารสถานศึกษา 
  จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความชอบ
สไตล์การเรียนรู้แบบร่วมมือมากท่ีสุดน้ัน ผู้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีในบรรยากาศท่ีมีการแลกเปลี่ยนความคิด 
การท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาท  เนือง
เฉลิม [1] ท่ีกล่าวว่าการเรียรรู้วิชาวิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรศน้ี  ไม่จ า เป็นต้องจ ากัดเพียงแค่ทฤษฏีใน
ห้องเรียน หรือการสาธิต การทดลองในห้องปฏิบัติการ 
หากแต่ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาต้องพาตนเอง
ออกนอกห้องเรียนท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์กับสังคม 
เข้าใจวิ ถีชีวิตการอยู่รวมกันและสามารถเ ช่ือมโยง
วิทยาศาสตร์เข้ากับวิชาอื่นได้ ดังน้ัน สถานศึกษาโดย
ฝุายบริหารวิทยาลัย ควรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในวิถีทางท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ 
เช่น 
      4.2  ก าหนดรางวัลสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนการสอนแก่นักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอน
ผ่านโครงการต่าง ๆ  



 
  

      4.3  สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา เช่น
จัดต้ังศูนย์รวมผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะทางเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ สนับสนุนด้านการออกแบบรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
      4.4  สถานศึกษาอาจมีการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
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คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 (SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

THE DESIRABLE QUALIFICATIONS OF AN ACCOUNTANT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED 
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บทคัดย่อ 
       การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา
คุณสมบัติของนักบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  (SMEs) ในอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  (2) 
เพื่อศึกษาระดับความพึงประสงค์คุณสมบัติของนักบัญชี
ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย  ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้า ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)  ในอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  
จ านวน  248  แห่ง  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย ( X  ), และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D)   
  ผลการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย  
จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  248  คน โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.22, 0.63)  
ค าส าคัญ : คุณสมบัติของนักบัญชี, ธุรกิจขนาดกลาง 
               และขนาดย่อม, จังหวัดเลย 
 
Abstract 
      The objectives of the research were : (1)  to 
study the qualifications of Accountant for small 
and medium enterprises (SMEs) in Muang 

Distriet,  Loei province, and (2) to study the 
desirable qualifications of the Accountant for 
small and medium enterprises (SMEs) in Muang 
Distriet,  Loei province. The sample used in the 
study consisted of 248 small and medium 
enterprises (SMEs) in Muang Distriet,  Loei 
province. The statistics used in the data analysis 
included percentage, mean  ( X  ) and standard 
deviation (S.D.). 
      The results of the research, were found 
that the researchers had conducfed the 
research on the desirable properties of the 
accountant for the small and medium 
enterprises (SMEs) in Muang Distriet, Loei 
province with 248 respondents, the overall of 
the satesfaction was rated at a high level ( X = 
4.22, 0.63) 
Keywords : The desirable qualification of an  
                   Accoumtant, Small and medium  
                  size enterprise. (SMEs) ,  
 
 
 
 



 
  

1.  บทน า 
    1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
          การจัดท าบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
นั้ น  มี สิ่ งหนึ่ งที่ เป็ นคุณลั กษณะอันส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี คือ  คุณสมบัติอันพึงประสงค์
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชีที่ก าหนดตาม
หลักเกณฑ์ความรู้  ความสามารถและจริยธรรมของผู้ท า
บัญชี  ให้ผู้ท าบัญชีมีการพัฒนาวิชาชีพในด้านความรู้  
ทั้งในด้านการก าหนดการศึกษา  การฝึกอบรม  หรือ
สัมมนาในหลักสูตรที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้
ความเห็นชอบเพื่อเป็นประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชี
และมีการพัฒนาความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพบัญชีรวมไปถึงการก าหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการวิชาชีพในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ใน
เรื่องความโปร่งใส  ความเป็นอิสระ  ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
บริษัทหรือธุรกิจที่ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติ (นิพันธ์ เห็น
โชคชัยชนะ 2558:14-3)   
    1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.2.1  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดเลย 
          1.2.2  เพื่อประเมินความพึงพอใจคุณสมบัติของ
นักบัญชสี าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
   1.3  สมมุติฐานของการวิจัย   
         ความพึงพอใจคุณสมบัตขิองนักบัญชีส าหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดเลย ที่มีความพึงพอใจมาก 
   1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
         1.4.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน

อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ านวน 700  แห่ง (ส านักงาน
พาณิชย์จงัหวัดเลย พ.ศ.2558) 
          1.4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นควา้ 
ได้แก่  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ใน
อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  จ านวน  248  แห่ง (ตาราง
เครซี่และมอร์แกน) 
          1.4.3  พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย   อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย 
          1.4.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลวันที่ 
1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 
          1.4.5  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
         1.4.5.1  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  
          1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
          2)  ข้อมูลทั่วไปของลักษณะ
ของธุรกิจ 
         1.4.5.2  ตัวแปรตาม  ไดแ้ก่  ความพึง
พอใจต่อคุณสมบัติของนักท าบญัชีที่พึงประสงค์ 
 
2.  วิธีการด าเนินการวิจัย       
     ผู้วิจัยได้ด าเนินการการวิจัยโดยมีล าดับขั้นตอน
ดังนี้  
     2.1  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
           2.1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ในอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  จ านวน 700  
แห่ง (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเลย พ.ศ.2558)  
           2.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)  ในอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  จ านวน  248  
แห่ง (ตารางเครซี่และมอร์แกน) 
 
 



 
  

      2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งสร้างตาม
กรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
ส่วน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม   
   ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ 
   ตอนที่ 3  ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติที่มี
ของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับกิจการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย  
      2.3  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
   2.3.1  ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)   
   2.3.2  สร้างแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดที่ก าหนดโดยพิจารณารายละเอียดที่
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   2.3.3  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตาม
กรอบแนวคิดเสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้
ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาค้นคว้า 
เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา
แนะน า 
   2.3.4  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแนะน า 
   2.3.5  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-Out) 
กับคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ส าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ที่เป็นประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน248 
คน 
              2.3.6  น าผลที่ได้จากการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
แล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
      2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยค้นคว้าได้
ก าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
            2.4.1  ด าเนินการจัดท าตาม
แบบสอบถามตามจ านวนเท่ากับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง 
            2.4.2  ขอหนังสือราชการจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยแนบพร้อมกับ
แบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
            2.4.3  ด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
ให้กับผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม SMEsในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยเริ่มแจก
แบบสอบถามตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  –               
30 พฤศจิกายน 2559 จ านวน 248 ชุด 
            2.4.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความ
ครบถ้วนของเนื้อหาจากเอกสารที่ได้รับ  
            2.4.5  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้รับ เพื่อน ามาวิเคราะห์และแปล
ผลต่อไป 
 
3.  สรุปผลการวิจัย  
      3.1  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อคุณสมบัติ
ของนักบัญชีส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในอ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  การประเมินความ



 
  

พึงพอใจมีทั้งหมด 3 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.22, S.D. = 0.63)  และ
ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1  
คือ ด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวของนักบัญชี ( = 4.41, S.D. 
= 0.63) รองลงมา คือ ด้านจรรยาบรรณนักบัญชี ( = 
4.37, S.D. = 0.61) และด้านความรู้ความสามารถ
ทางด้านบัญชีของนักบัญชี ( = 4.16, S.D. = 0.67) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
      3.1.1  ด้านคุณลักษณะเฉพาะตัวของนักบัญชี โดย
ภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 4.22, S.D. = 0.63) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 คือ 
สามารถหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการท างานได้ อยู่
ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ 
สามารถเขียนรายงานเพื่อน าเสนอหัวหน้าได้อย่าง
ถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.57) 
สามารถแก้ปัญหาในการท างานได้เป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.61) ปฏิบัติงานบัญชไีด้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี อยู่ในระดับมาก (
X = 4.20, S.D. = 0.57) สามารถปรับวิธีการท างาน
ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป อยู่ในระดับมาก        
( X = 4.06, S.D. = 0.69) สามารตัดสินใจในงานที่
เกี่ยวข้องได้ทันที อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 
0.70) และสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอยู่เสมอ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
       3.1.2  ด้านจรรยาบรรณนักบัญชี โดยภาพรวม 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก     (
X  = 4.37, S.D. = 0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 คือ ความโปร่งใส 
อยู่ในระดับมากที่สุด    ( X  = 4.65, S.D. = 0.58) 
รองลงมา คือ ความเที่ยงธรรมและความสุจริต อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.59) ความเป็นอิสระ 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.62) ความ

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.31, S.D.=0.66) ความรู้ความสามารถ
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.27, S.D.=0.60) และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.63) ตามล าดับ 
       3.1.3  ความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีของนัก
บัญชี โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 1 คือ 
สามารถบันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของบัญชีได้ 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.63) สามารถท า
รายรับ รายจ่ายให้กับองค์กรได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.17, S.D. = 0.61) สามารถท ารายงานปิดงบการเงิน
ประจ าเดือนให้กับองค์กรได้ อยู่ในระดับมาก ( X = 
4.17, S.D. = 0.68) สามารถท างบดุลและรวบรวม
รายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.13, S.D. = 0.72) สามารถบันทึก
การจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงินได้ อยู่
ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.73) ตามล าดับ        
 
4.  อภิปรายผล 
     ผลจากการท าวิจัย  คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในอ า เภอ เมื อง  จั งหวั ด เลย  กลุ่ ม เป้ าหมาย  คื อ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ได้ให้ระดับความส าคัญต่อคุณสมบัติของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์   5   อันดับแรกของความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ  มีความโปร่งใส  มีค่าเฉลี่ย
ที่ระดับ  4.65  มีความเที่ยงธรรมและความสุจริต  มี
ค่าเฉลี่ยที่ระดับ  4.38  มีความเป็นอิสระ มีค่าเฉลี่ยที่
ระดับ 4.37 มีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและการ
รักษาความลับ มีค่า เฉลี่ยที่ ระดับ 4.31 มีความรู้



 
  

ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
ที่ระดับ 4.27 
 
5.  ข้อเสนอแนะ 
     5.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            5.1.1  นักบัญชีที่ท าบัญชีส่วนมากจะเน้นใน
ด้านจรรยาบรรณของนักบัญชีเรื่องความโปร่งใส เพื่อให้
ผู้ประกอบการไว้ใจและเชื่อมั่นในตัวของผู้ประกอบ
อาชีพนักบัญชี   
            5.1.2  นักบัญชีควรมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชีและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
     5.2  ข้อเสนอแนะส าหรับจัดท าวิจัยคร้ังต่อไป 
            5.2.1  ควรศึกษาผลกระทบหรือปัจจัยด้าน  
อื่น ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบกิจการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อคุณสมบัติ
ของนักบัญชี 
            5.2.2  ควรมีการเปลี่ยนกลุ่มประชากรและ
วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจั ยที่สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการมากข้ึน 
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  วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางด้านอาชีวศึกษาและการฝึก

อาชีพ รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารราย 6  เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ  2  ฉบับ  

หากท่านประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกและส่งมาที่  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   เลขที่ 306 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย  อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์  / 

โทรสาร  042-411445  , 042-411447 

 

ใบสมัครสมาชิก 

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 

    สมาชิกใหม่ 500 บาท/ปี/2 ฉบับ 

.............................................................................................................................................................................. 

ชื่อ................................................................................นามสกุล.......................................................................... 

ที่อยู่.................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................รหัสไปรษณีย์      

โทรศัพท์.............................................................................E-mail……………………………………………………………. 

หมายเหตุ  -     โอนเงินค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชี รายได้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

                           ธนาคารกรุงไทย สาชาอัศวรรณ คอมเพล็กซ์ หนองคาย เลขที่บัญชี 4966001218  

- เมื่อท่านช าระค่าสมัครสมาชิก เรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน/พร้อมใบสมัคร มาที่ 

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 ตามที่อยู่ข้างต้น 
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