


ก ำหนดกำร  
ประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ  ครั้งท่ี 1 

(1st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 1st NcVET)  
เรื่อง “นวัตกรรมอำชีวศึกษำสู่ Thailand 4.0”  

ระหว่ำงวันที่ 23-25 มีนำคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทำรำและคอนเวนชันเซนเตอร์ อุดรธำนี 

 
วันที่ 23 มีนำคม 2560  
15.00 – 17.00 น.  - ลงทะเบียน ติดตั้งผลงานน าเสนอแบบ Poster และติดตั้งไฟล์น าเสนอแบบบรรยาย 

           

วันที่ 24 มีนำคม 2560  
8.00 – 8.30 น.  -    ลงทะเบียน  
8.30 – 9.00 น.  -    พิธีเปิด ประธำนพิธี โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  
                เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
9.00 – 10.00 น.  -  บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตภาพการอาชีวศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0”    

     โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   
10.00 – 10.15 น. – พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15 – 10.30 น. – สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5  

         สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 
         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
         และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

10.30 – 11.30 น.   บรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0”  
         โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  

11.30 – 12.00 น.   ประธานในพิธีและคณะ เยี่ยมชมผลงานวิจัย ที่น าเสนอในรูปแบบ Poster  
12.00 - 12.45 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.45 – 17.00 น.   น าเสนอแบบบรรยาย และ Poster (แบ่งเป็น 8 ห้องน าเสนอ และ Poster)  
17.00 – 18.00 น.   พิธีปิด ประกาศผลรางวัล และมอบรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Best paper Award)  
           ประธานในพิธีปิด โดย ดร.บุญส่ง จ ำปำโพธิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  
 

วันที่ 25 มีนำคม 2560  
ทัศนศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ตามอัธยาศัย)   
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ค ำน ำ 

 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 (1st National 

Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 1st NcVET) เรื่อง “นวัตกรรม

อาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนซัน    

เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ในการจัดงาน 1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มี

คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 2) เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่

ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

บุคลากร และผู้สนใจอ่ืนๆ 3) เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษา และ

สถาบันการศึกษาอ่ืน และ 4) เพ่ือประชาสัมพันธ์ ศักยภาพงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันการ

อาชีวศึกษาต่อไป 

กิจกรรมการประชุมทางวิชาการประกอบด้วย การสัมมนาการเขียนบทความวิจัยเพ่ือน าเสนอในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ การเขียนบทความวิจัยจากผลงานวิจัยนวัตกรรมของผู้สอน หรือของนักศึกษาร่วมกับ

ผู้สอน โดยผ่านการตรวจพิจารณาคุณภาพผลงานและการเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง 

ซึ่งในการน าเสนอผลงานวิจัยนั้นมีทั้งแบบภาคบรรยาย (Oral) และน าเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) และยังได้รับ

เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษ อีกทั้งการจัดประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการลงนามความมือด้านวิชาการ

กับมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การน าเสนอผลงานวิจัยในงานจะได้รับการพิจารณาประกวดบทความวิจัยยอดเยี่ยม และได้รับการเผยแพร่ผลงาน

ในการตีพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการอีกด้วย ซึ่งจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งนี้ มีผู้สนใจ         

ส่งบทความวิจัย จ านวน  225  ผลงาน  

ขอขอบคุณสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5 และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร                    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ท าให้การด าเนินงานในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์โครงการ 

 

       คณะกรรมการด าเนินงาน 
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1.   ชื่อโครงการ   โครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1  
                       (1st National Conference on Vocational Education Innovation and  
                        Technology: 1st NCVET) 

 

2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  และ  
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

3.   ลักษณะโครงการ   การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 
 

4.   ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2560  
 

5.   หลักการและเหตุผล  
 ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 
ด าเนินการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2558” ประเด็นส าคัญที่มี
การเพิ่มเติมได้แก่ “อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 1 เรื่อง”  
จึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ส่งผลถึงหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 
– 2558 ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายในรอบ 5 ปีการศึกษาซึ่งมีจ านวน 326 หลักสูตร และมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาตรีมากถึง 1,630 คน  ที่ต้องมีผลงานวิชาการดังกล่าวจึงจะสามารถเปิดหลักสูตรต่อได้  
 ที่ประชุมผู้อ านวยการสถาบันแห่งประเทศไทย จึงมีมติให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5 
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ด าเนินการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 1        
(1st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 1st NCVET) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการ โดยจะมีการด าเนินการ
และจัดพิมพ์รายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดให้มีบุคคลภายนอกสถาบันเจ้าภาพร่วมส่งผลงานวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 25 และ
มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อยร้อยละ 25 เช่นกัน  
 

6.  วัตถุประสงค์   
6.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6.2  เพ่ือด าเนินการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 
6.3  เพ่ือสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
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7.  เป้าหมาย      
       7.1 ด้านคุณภาพ -   การจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 
       7.2 ด้านปริมาณ -   ผู้น าเสนอบทความวิชาการ   จ านวน   250 คน 
       ผู้ร่วมน าเสนอบทความวิชาการ   จ านวน   500 คน  
       ผู้ร่วมงานการประชุมวิชาการ     จ านวน   100 คน  
                          รวม 850 คน  
 

8. วิธีการด าเนินงาน  
ระยะที่ กิจกรรมหลัก วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะที่ 1 
เตรียมการ 

  

1.1ประชุมเตรียมการ ประชุมเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ  10-11 ตุลาคม 2559 
1.2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ผลงานวิชาการ 
 

จัดประชุมเพ่ือสรุปแนวทาง การเชิญผู้ทรง 
รายชื่อ และคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ สกอ. ตุลาคม 2559 

1.3.ประชุมจัดท ารูปแบบ
บทความวิชาการ (template)  
 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อจัด 
work shop สรุปtemplate   28 ตค. 2559 

1.4 จัดประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัย 

จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย   1ธันวาคม 2559 

1.5 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านสถานที่  
รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุป
รูปแบบการจัดการประชุมวิชาการ สถานที่  
 

1 ธันวาคม 2559 

  
 
 
ระยะที่ 2  
Call for 
paper/ 
Peer 
review 

 

2.1ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ / 
เวปไซท์ สื่อต่างๆ ทั่วประเทศ  
ทุกเป้าหมาย  

8 ธันวาคม 2559  

2.2 รับส่งผลงานวิชาการใน
รูปแบบบทความวิจัย 

ตั้งคณะกรรมการ 16 ธันวาคม 2559 ถึง 
20 มกราคม 2560  

2.3 ประชุมการพิจารณา
คุณภาพบทความ เสนอแนะ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ 
พิจารณาคุณภาพบทความ จากความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

12 มกราคม 2560 

2.4 การปรับปรุงบทความ
วิจัยตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตอบรับบทความ ส่งผลงานกลับไปยังผู้เขียน
เพ่ือปรับปรุง 

20 มกราคม -   
10 มีนาคม 2560 

ระยะที่ 3 3.1ประชุมเตรียมต้นฉบับ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุป 16 กุมภาพันธ์ 2560 
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การเตรียม
เล่มรายงาน 
การประชุม  
 

รายงานบทความวิชาการ 
(proceeding) 

ส่วนต่างๆของ Proceeding  

3.2 ประชุมการเตรียมจัดการ
ประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอ
ผลงาน  

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุป 
การจัด Session และก าหนดพิธีการ  28 กุมภาพันธ์ 2560 

ระยะที่ 4 
การประชุม
วิชาการ
เพื่อ
น าเสนอ
ผลงาน 
 

ประชุมการน าเสนอผลงาน
บทความวิชาการ 
(Conference)  
ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 

จัดประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงาน โดย
แบ่งออกเป็น 8 ห้องน าเสนอแบบบรรยาย 
และรูปแบบโปสเตอร์ รวม223 
บทความ มีการสอบถาม การประกวด
ผลงาน การบรรยายพิเศษ 

23-25 มีนาคม 2560 

ระยะที 5  
สรุปและ
ติดตามผล 

ประชุมสรุปการด าเนินงาน 
ติดตามและประเมินผล 

 

จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสรุปการ
ด าเนินงาน ติดตามและประเมินผล 

31 มีนาคม 2560 

  

9. งบประมาณ     รวมงบประมาณจากโครงการ   1,000,000  บาท  

                                    จากค่าลงทะเบียน     200,000  บาท 
                        รวม 1,200,000  บาท 
 

10. ผลที่คาดว่าได้รับ    1. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการได้เผยแพร่ผลงานวิชาการใน 

    การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 1 

3. บุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรมีความรู้ 
ความสามารถในการวิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบสากล ตามมาตรฐานการประกัน 
คุณภาพหลักสูตรปริญญาตรี  
 

11.  การติดตาม-ประเมินผล    

 การด าเนินงานในการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ  ครั้งที่ 1  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกแห่ง และและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
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ประวัติวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง 
“นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0” 

บรรยายวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. 
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซนเตอร์ อุดรธานี 

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)  

 ต าแหน่งบริหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559-ปัจจุบัน) 
                               
1. ประวัติการศึกษา  
             
 
 
 
 
 
 
                * ทุนจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ** ทุนจากส านักงานพลังงานแห่งชาติ (EPPO) 
2. ผลงาน 

2.1 ด้านวิชาการ  
   (1) ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการะดับชาติและนานาชาติ สาขาวิจัย: วิศวกรรมเครื่องกล: เน้นด้าน
อุตสาหกรรมวิจัย จ านวน 80 เรื่อง 
 (2) ทุนวิจัยที่ได้รับ จ านวน 30 ทุน 

 (3) ได้รับทุน เมธีวิจัย สกว. (2553-2555) 
  (4) ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร: 1 เรื่อง 

1. เครื่องกรอและตีเกลียวเส้นไหม (เลขที่สิทธิบัตร 26402) 
          (5) หนังสือและต ารา: 4 เรื่อง 

1. สัมพันธ์ ฤทธิเดช, 2007, วิศวกรรมโรงจักรต้นก าลัง, คลังนานาวิทยา, 287 หน้า 
2. สัมพันธ์  ฤทธิเดช, 2010, เทคโนโลยีท่อความร้อน, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,430 หน้า 
3. สัมพันธ์  ฤทธิเดช, 2011, เทคโนโลยีท่อความร้อน ฉบับปรับปรุง 1, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 574 หน้า 
4. สัมพันธ์  ฤทธิเดช, 2014, ท่อความร้อนขั้นสูง, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 339  หน้า 

 
 

 

ระดับ  สาขา สถาบัน ปีท่ีจบ 

เอก วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล** มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

โท วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

ตรี คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล* สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ 2531 

ปวส.  ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2514 

ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 2512 
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  2.2 รางวัลที่เคยได้รับจ านวน 11 รางวัล 
1. รางวัลคนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากรางวัลไทย ประจ าปี 2558 เข้ารับรางวัล

จาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์  
2. รางวัล 150 ปี คนดีศรีมหาสารคาม จากจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี 2558 

 

 
รางวัล 150 ปี คนดีศรีมหาสารคาม จากจังหวัดมหาสารคาม ประจ าป ี2558     รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขาวิจยัและพัฒนา จากรางวัลไทย ประจ าป ี57 

 

3. รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขาวิจัยและพัฒนา จากรางวัลไทย ประจ าปี 2557 เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่าน
องคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์  

4. รางวัลพระราชทาน เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี 2546 จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพพระรัชตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี ณ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2545 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. รางวัลพระราชทาน อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจ าปี 2553 จาก  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี ณ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2552 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6. PTIT AWARD ประเภท Young Scientist จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยประจ าปี 2546-2547 
เข้ารับรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี ก าธน สินธวานนท์   

7. รางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2549-2550 
8. รางวัลผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีค่าดัชนีผลกระทบสูงสุด (Impact factor higher) ในสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี 2552 
9. รางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554 
10. รางวัลชมเชย ผลงานวิจัยและวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม (พลังงานทดแทน) จากสภาวิศวกร ประจ าปี 2554 
11. Position in Who ‘s Who in the World, Marquis Who’s 562 Central Avenue, New Providence, 

NJ 07974, USA. 2011. 
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2.3 ประสบการณ์อื่นๆ  
ประวัติการท างาน 

2526-2534 ข้าราชการ ต าแหน่งนายช่างเทคนิค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2539-2540 ข้าราชการ ต าแหน่งอาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2540-2546 ข้าราชการ ต าแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2547-2549 ข้าราชการ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2550-2557 ข้าราชการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
22 สค 2557-ปัจจุบัน ข้าราชการ ต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

     ต าแหน่งส าคัญอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายเพื่อด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
    - คณะกรรมการกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
    - คณะกรรมการก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 
    - คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    - คณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    - คณะด าเนินงานเครือข่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเขต 3 (ร้อยแก่นสาร)  
    - คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 
    - คณะด าเนินงานจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    - คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
    - คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    - คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    - กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    - คณะกรรมการตรวจการจ้างการสร้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัย 
    - ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาตรี 
    - ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับบัณฑิตศึกษา 

     ต าแหน่งส าคัญอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยตามภารกิจของหน่วยงานอ่ืนๆ   
   - ที่ปรึกษาโครงการ OPOI ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาสารคาม 2551-ปัจจุบัน 
   - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างทุนวิจัย IRPUS ในระดับปริญญาตรี ของ สกว. 2551 
   - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มน. ประจ าปี 2551 
   - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มอ. ประจ าปี 2551 
   - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มข. ประจ าปี 2553-ปัจจุบัน 
   - ที่ปรึกษาโครงการ NECs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5-7: 2548-ปัจจุบัน 
   - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างทุนวิจัย MAG ในระดับปริญญาโท ของ สกว-สสว. 2551 
   - ที่ปรึกษาโรงงานผลิตน้ ามันไบโอดีเซลธนพีร์นิธิ จ.กาฬสินธุ์ 2546-ปัจจุบัน 
   - ที่ปรึกษาบริษัททองไทยอุตสาหกรรม จ ากัด จ. ร้อยเอ็ด 2551-ปัจจุบัน 
  - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ ITAP 
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  - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของสถาบัน QS และ THE 
  - Reviewer/Technical Editor/Editor ประจ าวารสาร Australian Journal of Basic and  
     Applied Science, Heat and Mass Transfer, Fundamental Journal of Thermal     
     Science and Engineering, Experimental Heat Transfer 

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและดูงาน 
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 (นบม. 25) 
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐขั้นสูง รุ่นที่ 2 (นบส. 2) 
- อบรมการวัดและประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกกับ QS 
- ดูงานด้านการวัดคุณภาพการศึกษาที่ UK 
- ดูงานด้านการเงินการคลังที่ประเทศ ออสเตรียและเช็ค 

ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน) 
    1. ผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              
        (7 มิถุนายน พ.ศ.2549 -1 ตุลาคม พ.ศ.2549)    
    2. หัวหน้าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        (28 กันยายน พ.ศ. 2547-24 สิงหาคม พ.ศ.2549) 
    3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
        (7 มีนาคมคม พ.ศ.2551- 1 เมษายน พ.ศ.2553) 
   4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
        (1 เมษายน พ.ศ. 2553- ปัจจุบัน) 
   5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์สายวิทย์-เทคโน  
       (กันยายน พ.ศ.2550-กันยายน พ.ศ.2552)  
   6. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนคณาจารย์สายวิทย์-เทคโน  
   7. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (5 มีนาคม 2555-ปัจจุบัน) 
   8. รักษาการคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์(11 เม.ย. 57 - 11 ก.ย. 57) 
   9.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนผู้บริหาร   
       (พฤษภาคม พ.ศ.2555- พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
   10. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทผู้แทนผู้บริหาร  (พ.ค. 57- ปัจจุบัน)                                                                       
   11. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (26 เมษายน 2559- ปัจจุบัน) 

ผลงานเด่นที่น่าภาคภูมิใจ  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติด 1 ใน 4 มหาวิทยาลัย  

ที่มีผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับดี (Rating 4)  จากผลการประเมินของ สกว. ที่มีสถาบันจากทั่วประเทศเข้าร่วมประเมิน
ทั้งหมดจ านวน 24 สถาบัน 

- สายวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับ 5 (Raking 5) จาก
ผลประเมินของ สกอ. ที่ประเมินจากสถาบันทั่วประเทศท้ังหมดจ านวน 100 สถาบัน 
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นวตักรรมอาชีวศึกษาสู่ไทยแลนด ์4.0 
สัมพนัธ์ ฤทธิเดช 

     หน่วยวจิยัท่อความร้อนและออกแบบอุปกรณ์ทางความร้อน คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  

s.rittidech@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ อาชีวศึกษากบัการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อจะน าประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ประเทศ
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม อาชีวศึกษาไทยมีความเช่ียวชาญทางดา้นฝีมือการประดิษฐ์คิดคน้และ
การบริการ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีจากการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทย สามารถท่ีจะสนบัสนุนประเทศ
ไทยเพื่อกา้วไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายหลกัของรัฐบาลทั้ง 5 กลุ่ม ซ่ึงสามารถแยกส่ิงประดิษฐ์และ
นวตักรรมออกไดเ้ป็นหลายประเภท ส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของอาชีวศึกษาทั้งหมดจะน าพาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ไดจ้ะตอ้งถูกน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  โดยจะตอ้ง
อาศยัความร่วมมือหลกัๆ จากภาครัฐ  ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และภาคเอกชน   
 

ค ำส ำคญั: นวตักรรม,อาชีวศึกษา, ไทยแลนด ์4.0 

บทน ำ 

ไทยแลนด์ 4.0  [1] เป็นเร่ืองของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในยคุ 1.0 เป็นยคุเกษตรกรรม จากนั้นกลายเป็นยคุ 
2.0 ท่ีมีการน าเคร่ืองจกัรเขา้มาช่วยงานหรือเป็นยคุของอุตสาหกรรมเบา ในขณะท่ียคุ 3.0 เป็นยคุอุตสาหกรรมหนกัและมีการลงทุน
จากต่างชาติ อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจในยคุ 3.0 ยงัมีความเปราะบางต่อสถานการณ์โลก และประเทศไทยยงัไม่สามารถกา้วขา้มความ
เป็นประเทศรายไดป้านกลางได ้ดงันั้นจึงน ามาสู่ ไทยแลนด ์4.0 ท่ีเนน้ท่ีการแกปั้ญหาใหป้ระเทศหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง 
เราจึงตอ้งพฒันาโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกวา่ (NEW ECONOMY MODEL) มีการใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีประชาชน
สามารถสร้างรายไดไ้ดด้ว้ยตนเอง ตอ้งมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างในทุกมิติ ไม่วา่จะเป็น ภาคธุรกิจ การเกษตร การศึกษา และแรงงาน 

จากระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้การผลิตโดยใชแ้รงงาน เคร่ืองจกัรและทรัพยากร เปล่ียนมาเป็นการผลิตบนฐานความรู้ และเทคโนโลยี 
นวตักรรม  โดยมีการดึงสถาบนัวจิยัระดบัโลกเขา้มาตั้งในประเทศไทย และมีความร่วมมือระหวา่งรัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และ
สถาบนัการเงิน ใหม้ากข้ึนท่ีเรียกวา่ประชารัฐ โดยมีเป้าหมายใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิภายใน 3-5 ปี [2]  ในการสร้างโมเดล ประเทศไทย 4.0  

หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีเป็น เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม นั้น ตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต  เนน้การใชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินคา้และบริการ โดยมีเป้าหมายอยูท่ี่ 5  กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัไดแ้ก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และ

เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (NEW STARTUPS) ดา้นเทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นตน้ 2. กลุ่ม

สาธ ารณสุข  สุ ขภ าพ  และ เทคโนโลยีท า งก ารแพทย์   เ ช่ น  พัฒนา เทคโนโลยี สุ ขภ าพ   เ ทค โนโลยี ก า รแพทย ์

สปา  เป็นตน้ 3. กลุ่มเคร่ืองมือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  เช่น เทคโนโลยี
หุ่นยนต ์เป็นตน้ 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยอิีนเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตวั เช่น เทคโนโลยีดา้นการเงิน อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ตอ้งใชค้น เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ 

เป็นต้นและ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ  ธุรกิจไลฟ์

สไตล ์ เทคโนโลยกีารท่องเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ  เป็นตน้ 
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              นวัตกรรมอำชีวศึกษำ ดร.อกนิษฐ์ คลงัแสง [3]  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอาชีวศึกษา ตอ้งอาศยัความรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทกัษะวชิาชีพเป็นพ้ืนฐานในการสร้างผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีสามารถน าไป ประยกุตใ์ห้เกิดประโยชน์
ต่อสงัคมส่วนร่วมและประเทศชาติ ช่วงระยะของการเร่ิมตน้ของยทุธศาสตร์น้ี ด าเนินการไปพร้อมๆ กนั ทั้งจดักิจกรรมการประกวด
เพ่ือเฟ้นหางานประดิษฐ์ท่ีมีโอกาสจะน ามาต่อยอดไปพฒันาให้เป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในดา้น
กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา จดสิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร เพ่ือไปสู่กระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชยแ์ละอุตสาหกรรม หรือน าไปใช้
ในชุมชน หรือสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสมโดย พ.ศ. 2557 ส านักงานการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 (สอศ.) ไดจ้ดัประกวดผลงานสุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา  ซ่ึงแบ่งผลงานท่ีเขา้มาร่วมการประกวด ออกเป็น 11 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภทท่ี 1 ส่ิงประดิษฐด์า้นการพฒันาคุณภาพชีวติ ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ดา้นการประกอบอาชีพ ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ดา้น
ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป ประเภทท่ี 4 ส่ิงประดิษฐด์า้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม  ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั ประเภทท่ี 6 ส่ิงประดิษฐ์ดา้นการแพทยแ์ละชีวอนามยั ประเภทท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์ดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร ประเภทท่ี 8 
ส่ิงประดิษฐด์า้นเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทท่ี 9 ส่ิงประดิษฐ์ดา้นหัตถศิลป์ ประเภทท่ี 10 ส่ิงประดิษฐ์ดา้นนวตักรรมซอฟตแ์วร์  
ประเภทท่ี 11 ส่ิงประดิษฐป์ระเภท การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขยะ และในปัจจุบนัน้ี ผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมใหม่ ๆ ของ
เด็กอาชีวะ ไดเ้พ่ิมข้ึนจากท่ีกล่าวมาอีกมากมายหลายประเภท  
 

   ตัวอย่ำงส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมของอำชีวศึกษำ จากการแยกประเภทส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมและมีการจดัแสดงพร้อม
การประกวดมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถยกเป็นตวัอยา่งแต่ละประเภท พอสงัเขปไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 1. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 1  [4] 
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                          รูปท่ี 2 ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 2 [5]                                                  รูปท่ี 3. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท  3 [5] 
 

      
 

                          รูปท่ี 4. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท  4 [6]                                                รูปท่ี 5. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 5  [7] 

 

     
 

                                  รูปท่ี 6. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 6  [7]                                                 รูปท่ี  7. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท  7  [8] 
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                          รูปท่ี 8. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 8  [9]                                             รูปท่ี 9. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 9  [5] 

 

     
 

                           รูปท่ี 10. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท 10 [5]                                            รูปท่ี 11. ส่ิงประดิษฐป์ระเภท  11 [5] 

สรุป  
ส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมของอาชีวศึกษาทั้งหมดสามารถท่ีจะสนบัสนุนประเทศไทยเพื่อกา้วไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตาม

นโยบายหลกัของรัฐบาลทั้ง 5 กลุ่ม และจะตอ้งถูกน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  แต่จะไดห้รือไม่ได ้
ก็อยู่ท่ีความร่วมมือของภาครัฐ  สอศ. และภาคเอกชน  และอีกทั้ง สอศ. ก็อาจร่วมมือกบัหน่วยงานปกครองทอ้งถ่ินเพ่ือร่วมกนั
ผลิตผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมต่างๆ [10]  ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐาน
ท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของ สอศ. ใหไ้ปสู่ไทยแลนด ์4.0 ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

 
 

รูปท่ี 12. ส่ิงประดิษฐป์ระเภทตามความตอ้งการทอ้งถ่ิน [10] 
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ข้อเสนอแนะ 
ส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมของอาชีวศึกษาจะพาไทยไปถึง  4.0 นั้น เวลาน้ีเหมาะสมแลว้ ผูรั้บผิดชอบทุกภาคส่วนไม่ควร

ปล่อยใหช่้วงเวลาน้ีล่วงเลยไปอีก ควรหาวิธีการจดัการศึกษาอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ตั้งแต่ ตน้น ้ า กลางน ้ า และปลายน ้ า หาหาผู ้
ร่วมลงทุนในการจัดการศึกษา เช่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ มาลงทุนท าการจัดตั้งหน่วยผลิตอุปกรณ์และช้ินงานท่ีเกิดข้ึนจาก
ส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของอาชีวศึกษา เพ่ือจะต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย ์นอกจากนั้น อาชีวศึกษาจะตอ้งปรับหลกัสูตรให้มีเน้ือหา 
90 เปอร์เซ็นต์ มาจากผูใ้ชง้านจริง พร้อมกบัพิจารณาศึกษาวิจยัถึง ระยะเวลา และระดบัการจดัการศึกษา อาชีวศึกษาวา่มีความ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัหรือไม่  
 

ค ำขอบคุณ  
ขอขอบคุณส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลและเจา้ของ

ผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมท่ีใชอ้า้งอิงทุกๆ ท่าน 

อ้ำงองิ 

[1] http://www.9experttraining.com/articles/thailand-4.0       
[2] www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223             
[3] อกนิษฐ ์คลงัแสง, ดึงผลงาน “เด็กอาชีวะ” ต่อยอดเชิงพาณิชยสุ์ดยอดนวตักรรมชีวการแพทยช่์วยคนป่วย, 

HTTP://WWW.MANAGER.CO.TH/HOME/VIEWNEWS.ASPX?NEWSID=9580000043122, 2558. 
[4] วทิยาลยัเทคนิคปักธงชยั, กลอนลอ๊คประตูมว้น, www. Technicpak.ac.th.                                                                             
[5] วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่, เคร่ืองพน่ยาอติัโนมติั, วทิยาลยัสารพดัช่างอุบลราชธานี, อุปกรณ์ทุบท าลายกระจกรถยนตใ์นกรณี

รถยนตต์กน ้ า, วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยลี าพนู, โคมไฟจากแผน่วงจรเหลือใช,้ วทิยาลยัการอาชีพตรัง, อุปกรณ์ช่วยเก็บขยะ
, https://www.google.co.th/search.                                                   

[6] วทิยาลยัเทคนิคทุ่งสง, เคร่ืองผลิตไฟฟ้าพลงังานจากวงลอ้ลูกตุม้น ้ าหนกั, https://www.facebook.com/ 1580094345560556/ 
videos/1786947461541909/                                                       

[7] วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี, เคร่ืองตรวจวตัถุและสกดัรถยนตไ์ร้สาย 2014, วทิยาลยัสารพดัช่างกาญจนบุรี, เบาะรองนอน
ป้องกนัแผลกดทบั,  www.thaiinvention.net/projects.php                                            

[8] วทิยาลยัเทคนิคอุทยัธานี, ผงขนมตาล, https://www.youtube.com/watch                                                             
 [9] วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยพีทัลุง, อุปกรณ์ห่อก่ิงตอน, http://www.kasetpt.ac.th/2553/2552innovative/invent/ 

firsrt_innovative.htm                                                             
 [10] สมัพนัธ์ ฤทธิเดช, เคร่ืองกรอและตีเกลียวเสน้ไหม,  สิทธิบตัรเลขท่ี 26402, 2552. 
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 

หัวข้อ นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ THAILAND 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
วันที่ 24 มีนาคม 2560 

 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม   เคร่ืองกล ยานยนต์ ห้องประชุม :    น้ าโสม 1    
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:  ผอ.ดร.สมชาย  ธ ารงสุข  รองประธาน: ดร.พุทธ  ธรรมสุนา  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A1-001 12.45-13.00 เครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและ
ตรวจสภาพด้วยกล้อง Snack Scope 

ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ ์
ภาณุกร  ภูมิลา 
สุชาวัชร์  ธรรมจารุรตัน ์

39-45 

2 A1-002 13.00-13.15 การศึกษาความเป็นไปได้ของการทดสอบ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ถอนหัวมันสาปะหลัง  

อาคม ปาสีโล 46-51 

3 A1-004 13.15-13.30 ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบล ์
 

ว่าท่ี รต.ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ 52-55 

4 A1-007 13.30-13.45 การอบแห้งผลติภณัฑ์ทางการเกษตรโดยใช้
พลังงานความร้อนจากไอน  า 

ถาวร ราชรองเมือง 
ทวีวัฒน์ สุภารส 

56-60 

5 A1-008 13.45-14.00 คานรอกเลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต ์ อภิรักษ์ คาผง  
ศักดา  จันทะ 
ถาวร  ราชรองเมือง 
อนุสรณ์  ตวงกระสินธุ ์

61-69 

6 A1-009 14.00-14.15 เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ จิรศักดิ์ ศรรีะษา  
อนุวัฒน์  จันทจร 
ปริญญา  ค าชาย 
อนุสรณ์  ตวงกระสินธุ ์

70-76 

7 A1-010 14.15-14.30 เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับ
ด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์

ธนกร ดวงเพียราช  
อาทิตย์  ตางจงราช 
มนัส  ดิลกลาภ 
ถาวร  ราชรองเมือง 

77-85 

8 A2-001 14.30-14.45 รูปแบบการจดัการเครือข่ายการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะฝีมือผูเ้รียนสาขางานแม่พิมพ์
  

ศรายุธ ทองอุทัย 
สมศักดิ์ บญุโพธ์ิ 

86-92 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE69WWg5zQAhVH1hoKHaOaDckQFghFMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.centarahotelsresorts.com%2Fth%2Fcentara%2Fcud%2F&usg=AFQjCNFqO5omZ0wahIV59X-4IgCW3kZSlg&sig2=PitbYPxAdfMOVRxXNEf51g


 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม   เคร่ืองมือกล/กลโรงงาน/แม่พิมพ์ ห้องประชุม :  น้ าโสม 1    
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:    ดร.ศรายุธ  ทองอุทัย รองประธาน:  ดร.มนตรี มนตรีพิลา  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A2-002 15.00-15.15 การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้
แม่พิมพ์เทหล่ออลมูิเนียมแบบความดันต่ า 
ชิ นงาน Box Driver DFDD 

สมชาย สญูสิ นภัย  
อภิวัฒน์  วงศ์แป้น 
ศรายุทธ  ทองอุทัย 

92-99 

2 A2-003 15.15-15.30 การสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนือ่ง 
(Progressive Die) ช่ือ 
ชิ นงาน Link Rod 

พิพัฒน์ ทุกข์สูญ  
ปรรณวัฒน์  ทองวัสดิ์ 
เบญจวรรณ  ปกป้อง 

100-107 

3 A2-005 15.30-15.45 เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง สิทธิไชย สิงห์มหาไชย 
อภิสิทธิ  ทินาพิมพ์ 
ชลพรรษ  บทมาตร 

108-113 

4 A2-006 15.45-16.00 การสร้างเครื่องสีข้าวกล้องสาหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย ์

รุ่งสว่าง บุญหนา 114-121 

5 A2-012 16.00-16.15 การออกแบบและวิเคราะห์แนวเช่ือม
โครงสร้างเครื่องกล : กรณีศึกษา  
รถสามล้อส าหรับคนพิการด้วยระเบียบวิธี 
ไฟไนต์อิเลเมนต ์

มนตรี มนตรีพิลา 122-128 

6 A2-014 16.15-16.30 ผลงานวิจัยการออกแบบพัฒนาเครื่องปั่น
คว้านคัดแยกเมลด็แตงโม 

กรวิชญ์ เผื่อนดา 
ประภาส  ก ามหาวงษ์  โสภณ  
ดวงชาทม 

129-136 

7 A2-015 16.30-16.45 เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ ธีรพงษ์ พลแสนจันทร ์
 

137-141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม   เคร่ืองกล ยานยนต์ ห้องประชุม :  น้ าโสม 2    
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:  ผอ.ภักดี  ธุระเจน รองประธาน:  ว่าที ่รอ.ดร.รุ่งสว่าง  บุญหนา  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A1-011 12.45-13.00 การพัฒนาเครื่องก าจดัความชื นในน  ามันไบโอ
ดีเซลด้วยวิธีสญุญากาศ 

ทศพล บุญเลิศ  
สุภาษิต  จติรไทย 
ชินท์ณภัทร  ก้อนค า 
พิศิษฐ์  พลแก้ว 

142-145 

2 A1-013 13.00-13.15 การศึกษาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน  า
ของแก็สโซฮอล์ E85 ด้วยวิธีการจ าลอง 
การจุดระเบดิเผาไหม ้
 

ชาญณรงค์ นามสนิท  
ชาตรี  สรงประเสริฐ 

146-152 

3 A1-014 13.15-13.30 อุปกรณ์ช่วยปรับตั งศูนย์ล้อรถบรรทุก ธนันรัฐ  ศรีสูงเนิน 
อุดมพร  จิตรสม 
สมศักดิ์  แก้วไสย 
ทวีศักดิ์  โคตรโสภา 
ภาคิน  อัศวภูมิ 

153-160 

4 A1-015 13.30-13.45 การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟาง
ก้อนแบบมอืโยก 

ประพันธ์ชัย มั่งมูล  
มานิตย์  ค าสิงห์ 
ยอด  สัตตะพันธ์ 
พุทธ  ธรรมสุนา 
ภาคิน  อัศวภูม ิ

161-168 

5 A1-016 13.45-14.00 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดสระผมผู้ป่วย
นอนติดเตยีง 

อภิเชษฐ์ อุตสาหไศย  
เอกชัย ศรีสุข 
วรวุฒิ  ตั งนรกุล 
ปิยธิดา พุทธิศาวงศ์ 
ยศพล ช านาญราช 
ณัฐพล พรหมจิตต ์
ศรวิทฐ ์ เพ็งกุล 

169-173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม   โยธา / ก่อสร้าง ห้องประชุม:   น้ าโสม 2    
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:    ผศ.ดร.ชูชัย  สุจิวรกุล รองประธาน:  ดร.สุรศักดิ์  ราษี  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A4-012 14.00-14.15 อิทธิพลของค่าก าลังอัดของคอนกรีต และ
ขนาดตัวอย่างทดสอบที่มผีลต่อการทดสอบ
ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบ
แบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก 

กนกวรรณ  ชัยวรวิทย์กลุ 174-180 

2 A4-002 14.30-14.45 คอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าแกลบ พัชร  อ่อนพรม   
จักรพงษ์  ถ่ินไกล 
ภาคภูมิ  กลั่นไพร ี
จิระเดช  ลครร า 

181-186 

3 A4-003 14.45-15.00 เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาด 
เศษแก้ว 

พัชร  อ่อนพรม 
วินัย  ชัยเพชร  
โชค  อ่อนพรม 
ทรงศักดิ์  ลือจันดา 

187-192 

4 A4-004 15.00-15.15 การพัฒนาวัสดุฉาบผนังด้วยดินลูกรัง โชคทวี ธรรมศร  
ชัยพัฒน์  เที่ยงมนต์ 
สุทธิรักษ์  ถ่ินมะนาว 
อภิสิทธ์ิ  งามเสน่ห ์

193-198 

5 A4-005 15.15-15.30 สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของคลอไรด์  
ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า 

ระวี พรมเรียน  
สุขสันต์  คิดค านวณ 
สมบูรณ์   ศรีบุรินทร ์
สถาพร  พินิจกุล 

199-206 

6 A4-006 15.30-15.45 การทดสอบการรับน้าหนักของแผ่นพื น 
หล่อในท่ี 

สุรศักดิ์ ราษ ี  
อดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน ์
ผกามาศ บญุหาญ 
วิชชากร ชาภักดี 

207-213 

7 A4-007 15.45-16.00 การผลิต แผ่นฝ้าเพดาน (T-BAR) ที่ทาจาก
ส่วนยอดของต้นสบูด่ า 

พรรณี พุทธเจริญทอง  
ภาณเุดช  ขัดเงางาม 
ประเสริฐ  บุญยงค ์

214-221 

8 A4-008 16.00-16.15 การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารทีท่าจาก 
ต้นสบู่ด า 

ภาณเุดช ขัดเงางาม  
วิรถ  ขบวนงาม 
ชยุต  ชุ่มเชื อ 

222-229 

9 A4-009 16.15-16.30 การออกแบบสถานพักฟ้ืนฟูสุขภาพสาหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธสีมุนไพร 

กายสิทธ์ิ เชื อศิริโรจน ์ 
สมพงษ์ พุทธบุตรทินกุล 
อุมาพร  ไชยจ าเริญ 
เฉลิมยศ  พ่อยันต ์

230-236 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ห้องประชุม:    น้ าโสม 3    
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:  รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ รองประธาน:    ดร.วิชัย  ชื่นชาติ  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A3-003 12.45-13.00 เครื่องท าไอเย็นแบบพกพาพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เกรียงศักดิ์ ดอนชัย  
บัญญัติ พรมเลข 

237-243 

2 A3-004 13.00-13.15 การวัดหาคณุสมบัตเิครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหัน
ลมขนาดเล็กด้วยอุโมงค ์

อ าพล สีดาด ี 
สมยศ  เพ็ญศรสีิริกลุ 
ประยุทธ  ทิมทอง 

244-249 

3 A3-011 13.15-13.30 การสร้างและทดสอบชุดควบคมุอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตโดยใช้ 
NodeMCU 

เสกสรร ศรีจันทร ์ 
ยุภาพร แหเลิศตระกลู 
สร้อยสุดา ฟักเปีย 

250-255 

4 A3-012 13.30-13.45 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ทุกสิ่งของบูรพาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

วลัยพร เนรมิต  
สุพัฒตรา มณีศร 

256-263 

5 A3-014 13.45-14.00 การพัฒนาชุดควบคุมแบบอัตโนมตัิเพื่อ
ประหยดัพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส ์

กิตติ จันทรา  
ไชยา  สายณัห ์
กรศิลป์ ชมพูชัย 

264-269 

6 A3-015 14.00-14.15 การพัฒนาชุดประลองการควบคมุความเร็ว
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับ 
ด้วยโปรแกรม LabVIEW 

โสธร จันทรป์ระมูล  
ชวลิต  แก้วบุญเรือง 
ภควัชร์  ใจรุ่ง 

270-276 

7 A3-022 14.15-14.30 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง 
เรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอ 
มัลตเิพล็กซ ์

ธีรภัทท์ วงศ์แสน  
 

277-283 

8 A3-027 14.30-14.45 เครื่องมือปอกฉนวนกลางสาย สุริยา สาวะรีพล  
พรเพ็ญ  วังพิมูล 
ค าหล้า  อรณุเดช 
จีระศักดิ์  บญุสะอาด 

284-289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มอุตสาหกรรม ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ห้องประชุม :    น้ าโสม 3    

ประธานห้องน าเสนอผลงาน:   ผอ.ศิริ  จันบ ารุง รองประธาน:    ดร.กิตติ  จันทรา  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A3-028 15.00-15.15 การศึกษาแอ็คทูเอเตอร์สาหรับข้อต่อแขนกล
หุ่นยนต์ ด้วยโปรแกรมจ าลอง 

อภิเดช ศิริตัง  
ค าปัน  สิงห์ปั่น 
ราเชน ชิ นสวัสดิ ์
วงศ์นิรัน  ชั นงาม 

290-293 

2 A3-030 15.15-15.30 วิธีลดฮาร์มอนิกส์กระแสในอินเวอร์เตอรส์าม
เฟสชนิดแหล่งจา่ยแรงดันสองระดบั 

นิพนธ์  บุญสกันต ์
ประยุทธ์ิ  แดงขาว  

294-302 

3 A3-032 15.30-15.45 การจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้ระเบียบ 
วิธีไฟไนต์อลิิเมนต ์
 

วีรชาติ จัตวากุล 303-311 

4 A3-033 15.45-16.00 การออกแบบเครื่องก าเนดิไฟฟ้าแรงดันต่ าจาก
สปริงเกอร ์

อานนท์ ณะมงคล  
วิเชียร  นุ๊ก๊อ 
นิศารัตน์  อินดวง 
อดิศร   ภู่ประสงค ์
สมชาย อรณุรุ่งรัศม ี
ณรงค์  มั่งคั่ง 
ภาคภูมิ  จันทรศ์ร ี

312-315 

5 A3-034 16.00-16.15 ชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื องต้น และจอ
ระบบสมัผสั 

ศิริชัย งามละม้าย 
ชลาชิป  ช่ืนกุล 
กัญญุมา  จิตจ านอง 
ธัชพงศ์  บุพศิริ 

316-321 

6 A3-035 16.15-16.30 การออกแบบและสร้างเครื่องก าเนดิไฟฟ้าจาก
พลังงานคลื่นน  า 

ณัฐพล กันเฉย 
สุทธิพงษ์  คลื่นธูป 
ณรงค์  มั่งคั่ง 
ภาคภูมิ  จันทรศ์ร ี
อดิศร   ภู่ประสงค ์
สมชาย อรณุรุ่งรัศม ี

322-325 

7 A3-036 16.30-16.45 การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมแนว 
แกนตั ง แบบซาโวเนียสในการผลติ
กระแสไฟฟ้า  

ชุลีพร กระจิบทอง 
พงศกร   พลูอ าไพ 
อดิศร   ภู่ประสงค ์
สมชาย อรณุรุ่งรัศม ี
ณรงค์ มั่งคั่ง 
ภาคภูมิ  จันทรศ์ร ี

326-331 

8 A3-037 16.45-17.00 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการออก 
แบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี 

วิรศักดิ์ แสนโซ้ง  
ขรรค์ชัย ตลุละสกล 

332-335 

9 A3-038 17.00-17.15 การศึกษาผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวน าในระบบไฟฟ้าต่อสายเคเบิลโทรศัพท์ 

สัชฌะ  แก้วเขียว 
สุธรรม  ทรัพย์น้อย 
ชลาธิป  ช่ืนกุล 
กัญญุมา  จิตจ านอง 

336-339 

 



โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE

กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ      ห้องประชุม:    กุมภวาปี 
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:   ดร.ประสิทธิ์  อังกินันทน์ รองประธาน:   ดร.อาทิตย์  กลีบรัง 
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 B-003 12.45-13.00 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณเ์คลื่อนที่
แบบพกพา รายวิชา การพัฒนาเวบ็ไซต์ในงาน
ธุรกิจ นักศึกษาระดับปรญิญาตรี เทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
วิทยาลัยเทคนิคบา้นแพง  
สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 2 

วิจิตรา ผาผึ ง  
สรญา เปรี ยวประสิทธ์ิ 

340-349

2 B-004 13.00-13.15 การอธิบายขั นตอนการทางานของอัลกอลิทึม
การค้นหาแบบนกดเุหว่าและการประยุกต์ใช้
กับปัญหาการเดินของพนักงานขาย 

วิศรุต ปองเสง่ียม  
กฤษฎา อิทธิโพธิรัตน ์
ยศสุดา บรูณะสิงห ์

350-355

3 B-006 13.15-13.30 พฤติกรรมการเลือกซื อเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพ
ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

อารีย์รัตน์ จันทร์วิเศษ 
ชฎาธาร  สาวะรีพล 
วัชรพงษ์  แสงสุวรรณ ์
สุลัดดา  บุญม ี

356-361

4 B-007 13.30-13.45 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
ปริญญาตรเีทคโนโลยีบณัฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ   วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน 

นพณัช เปสุรยิะ 362-369

5 B-010 13.45-14.00 การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
มาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงาม 
The Body Shop ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์ 
สาขารามค าแหง 

สุภสัรา เพชรสวัสดิ ์ 
วศินวุฒิ  พุทธศิริรังสี 
จินตภา พุทธศิรริังษี 

370-376

6 B-011 14.00-14.15 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศกัยภาพทาง
วิชาชีพกับความส าเร็จในการทางาน ของนัก
บัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออก  
เฉียงเหนือ 

นภลดา อินภูษา  
สายชล กมุพาพันธ ์

377-385

7 B-012 14.15-14.30 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูก
ข้าวของเกษตรกร หมู่ 12 ต าบลหวัไผ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุร ี

สมฤทัย มานิตย ์
อัจฉรา  ธูปบูชากร 

386-391

8 B-014 14.30-14.45 ผลกระทบการตรวจสอบการปฏิบตัิการที่มีต่อ
ประสิทธิผลองค์กรของธุรกิจ ผลติภัณฑ์
คอนกรีตในประเทศไทย  

ขนิษฐา  วิเศษชู 
สุภาพร แจมศรี

392-401



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มเกษตรกรรมและประมง     ห้องประชุม    กุมภวาปี     
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:    ผอ.พรณรงค์  วรศิลป์  รองประธาน:   อ.ศศิวรรณ  กล้าวิจารณ์  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 C-007 15.00-15.15 ผลของการใช้มันส าปะหลังหมักร่วมกับ EM 
ทดแทนวัตถุดิบโปรตีนราคาสูงในสูตรอาหาร
ต่อสมรรถนะการผลิตสุกรขุน 
 

กิตติพงษ์ จันดีกระยอม  402-407 

2 C-008 15.15-15.30 ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในอาหารตอ่
สมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น 
 

ชุติมา แก้วประชุม  
เจตริน ฤทธิ์มนตร ี

408-415 

3 C-009 15.30-15.45 การใช้น้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารไกไ่ข ่
 

บุญเลศิ ดีเด่น 416-421 

4 C-010 15.45-16.00 การส ารวจวัณโรคโคในกระบือปลกัในพื นท่ี
จังหวัดศรีสะเกษ  ด้วยวิธี Comparative 
Intradermal Test 
 

เจตนา หนูพันธ ์ 422-428 

5 C-015 16.00-16.15 การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ข้าวที่ใช้วัสดุเพาะที่แตกต่างกัน 
 

พันธิภา สอนเมือง 429-435 

6 C-019 16.15-16.30 การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพ
อุปกรณ์อัดก้อนเชื อเหด็ 

กรรณิกา สายสิญจน์  
ประสานพันธ์  สายสญิจน ์

436-440 

7 C-021 16.30-16.45 ประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกบัมูลสตัว์ต่อ
ผลผลติแหนแดง 
  

ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ ์ 441-445 

8 C-024 16.45-17.00 ผลของวัสดเุพาะกล้าที่มตี่อต้นอ่อนทานตะวัน
งอกพันธุ์เมล็ดลาย 
 

กัญญา แสงสุขศร ี
นครินทร์  สุขอยู ่

446-451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vec.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.aspx


 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มคหกรรม การโรงแรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
ศิลปกรรม 

ห้องประชุม:     กุดจับ  

ประธานห้องน าเสนอผลงาน:    ผอ.ดร.ชมพูนุช บัวบังศร   รองประธาน:    ดร.เทอดศักดิ์ นิสังกาศ  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 D-002 12.45-13.00 การศึกษาและเปรยีบเทียบ โดยการวิเคราะห์
การเผยแพร่กิจกรรมและผลตอบรบัผ่าน
โซเชียลมีเดยี-เฟสบุ๊ค ของพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ 
อาร์ทอินพาราไดซ์ กรุงเทพฯ และพิพิธภัณฑ์ 
3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์เชียงใหม ่

อัชฌสิทธ์ิ อังกินันทน์ 
 

452-456 

2 D-003 13.00-13.15 การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกจิการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

เมธาวี วงศ์ไวโรจน ์ 
 

457-462 

3 D-007 13.15-13.30 ผลของคาราจีแนนและผงบุกต่อคณุภาพของ
เยลลี่สม้แขกพร้อมดืม่ 

สูรยานี บาราเฮง  
ประกายแก้ว  ศุภอักษร 
กมลทิพย์  ทองสุข 

463-467 

4 D-009 13.30-13.45 การประยุกต์และสร้างสรรคร์ูปแบบ
เครื่องประดับที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากองุ่น 

วุฒิชัย วิเชียรศรี  
มงคล  สาระพางค ์
มาลาริน  บุญวันต ์

468-473 

5 D-011 13.45-14.00 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ทอดมันปลากราย สตูร
พริกแกงเขียวหวานและสูตรพริกแกงกะหรี ่

ประภาทิพย์ พันธิวานนท์  
ปวรวรรณ  กระจาย 
นุชนาถ อุตสาหพาณิชย ์
ปรางค์ชนก  พรหมนาง 

474-481 

6 D-012 14.00-14.15 ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพในต าแหน่ง พนักงานร้านของ
โรงแรมแมนดารินโอเรยีลเตล็   

เบญจมาภรณ์ อินทรพิมาย  
วรวิษฎา  ใจเย็น 
ชุติมา  ตาเดอิน 

482-485 

7 D-016 14.15-14.30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อยา่งยั่งยืนให้กับการทอ่งเที่ยวตาม
เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิ ภาคลุม่แม่น้าโขง
ตอนบน 

ณัฐพล แย้มฉมิ 
จิรัสย์  ศริศิรริัศม ์
ศัชชญาส์  ดวงจันทร ์
สุขุม  เฉลยทรัพย ์

486-495 

8 D-013 14.30-14.45 ผลของการเติมผงซังขนุนอบแห้งต่อค่าสี ความ
กรอบและการยอมรับของข้าวเกรยีบ 

ปิยวรรณ เตชะศริินุกูล 
 

496-499 
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โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องประชุม :   กุดจับ  
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:   ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ รองประธาน:    ดร.สมพิศ  โยมา  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 E-008 15.00-15.15 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสะสมคะแนนส าหรับ
นักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ราชวัลลภ ล าพูน 
วิชุดา วงษาราษฏร ์
ทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม 

500-506 

2 E-010 15.15-15.30 การพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ัน
ด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

แสงอรุณ สิงห์มหาไชย  
ทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ ์
ลลิดา  เตนากลุ 
ชฎาธาร  สาวะรีพล 
วุฒิภัทร  บุตรธน ู

507-511 

3 E-011 15.30-15.45 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอด็ 
 

สุธี เกินกลาง 512-522 

4 E-014 15.45-16.00 ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการสั่งพิมพ์
เอกสารผ่านทางเทคโนโลยี Cloud 
Computing 

ปริญญารัตน์ แก้วยศ 
สมชาย รัชธร 
ภควัต  ศรีพรหม 

523-527 

5 E-015 16.00-16.15 รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรียนรู้ บนคลาวดค์อมพิวติ ง เพื่อพัฒนาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ 

สรญา เปรี ยวประสิทธ์ิ 
ทุนมา ชินวงศ์ 
สุจิตรา ไวยรัตนา 

528-534 

6 E-016 16.15-16.30 การพัฒนาโปรแกรมจดัเก็บเวชระเบียน  
ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์  
งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิรริาช 

ปฐมพงษ์ ปฐมรัตน์  
อ าภา  กุลธรรมโยธิน 
อาทิตย์  กลีบรัง 
ปริญญา  อิททรกว ี

535-540 

7 E-019 16.30-16.45 การส ารวจการให้ความส าคัญต่อสทิธิ 
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ของนักศึกษา มจธ. 

ปิติพร รุจนเวช 
วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ 
กองทุน จงสกุล 

541-546 

8 E-001 16.45-17.00 การศึกษาคุณลักษณะแรงงานมืออาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศตามทัศนะของ
สถานประกอบการกรณีศึกษา 
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดสมุทรสาคร 

บุญสืบ โพธิ์ศร ี 547-553 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต F1-1 ห้องประชุม:   หมากแข้ง  
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:   ดร.พนายุทธ  เชยบาล   รองประธาน:    อ.วิไลลักษณ์  ราญสระน้อย  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 F1-003 12.45-13.00 ตัวแบบการบรหิารสถานศึกษาวิทยาลัยการ
อาชีพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเพื่อรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

นนท์ธพันธุ์ พิมพา 554-560 

2 F1-005 13.00-13.15 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี สาขาอุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

อุดมศักดิ์ มสีุข 561-568 

3 F1-006 13.15-13.30 การพัฒนาทักษะฝีมือประชาชนตามแนว
ชายแดนในประเทศไทยสูเ่ศรษฐกจิอาเซียน 
กรณีศึกษา:บ้านปากห้วย หมู่ที่ 2,6 และ7 
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวดัเลย 

สุรศักดิ์ ราษ ี 
สาคร ขาวกา 

569-576 

4 F1-007 13.30-13.45 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครเูพื่อรองรับ
การประเมินคณุภาพสถานศึกษาดา้นการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมนิและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษาระดับภาคพื นเอเชียแปซิฟิก : 
APACC 

ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง  577-584 

5 F1-009 13.45-14.00 การศึกษาปัญหาการจดัการเรียนการสอน
สาขาวิชา  เทคโนโลยีไฟฟ้าสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

สิริพงษ์ รอดลอย 589-591 

6 F1-010 14.00-14.15 การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า (ต่อเนื่อง)สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5  วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุร ี

สุเทพ จั่นเพ็ชร 592-598 

7 F1-011 14.15-14.30 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และ
ความสามารถในการคดิอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ ที่จัดการเรียนรูด้้วยการเรียน
แบบร่วมมือกับจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

สุชาติ ใจสถาน 599-606 

8 F1-012 14.30-14.45 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการบญัชกีิจการพิเศษ
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ชั นปีท่ี 3 แผนกวิชาการบัญชี  
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

สุภาวดี เสนาะกรรณ 607-612 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต F1-2 ห้องประชุม    หมากแข้ง  
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:   ผอ.ดร.ส าเร็จ วงศ์ศักดา รองประธาน:   ดร.นนทพันธ์ พิมพา  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 F1-014 15.00-15.15 ผลการทดลองใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคดิแกป้ัญหา 

เกล็ดนที ไชยชนะ 613-618 

2 F1-017 15.15-15.30 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 
หลักสตูรปริญญาตรเีทคโนโลยีบณัฑิต  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
โดยใช้เทคนิคเชิงระบบ 

วิชัย ช่ืนชาติ 619-625 

3 F1-018 15.30-15.45 รูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการระดับเทคโนโลยีบัณฑติ 

ทิฐินันท์ ทุมมา  
กฤษณา  เฮ็งฉุน 
ศักดิ์วิชิต  มั่นคง 

626-633 

4 F1-020 15.45-16.00 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลติสื่อการเรียนการ
สอนด้วย Google  For  Education ส าหรับ
ผู้สอน ระดับปรญิญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

สาริศา พิชัยฤกษ์  
อุษา ณ บุตรจอม 

634-639 

5 F1-023 16.00-16.15 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนโดย
ส่งเสริมความสามารถในการคดิอยา่งมี
วิจารณญาณ เพื่อแก้ปัญหาของนกัศึกษา
อาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้

กิจจา  บานช่ืน 640-646 

6 F1-019 16.15-16.30 ปัจจัยส าคญัสูค่วามส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรยีน 
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

แก้วกานต์  ภูมิศรีแก้ว 647-652 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE

กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต F1-3 ห้องประชุม :    นายูง 
ประธานห้องน าเสนอผลงาน :   ดร.บุญสืบ โพธิ์ศรี รองประธาน:    ดร.ฐิณีวรรณ  วุฒิวิกัยการ 
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 F1-025 12.45-13.00 การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในบริบทจริงของพนักงานใน
สถานประกอบการตามแนว 
คอนสตรัคติวิส 

หงส์สุนีย์ เอื อรตันรักษา 
จิระพจน์ ประพิน 
อาทิตย์  จิรวัฒนผล 

653-657

2 F1-026 13.00-13.15 สภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

อรนันท์ เชาว์พานิช 
ฝากจิต สาขา 

658-665

3 F1-027 13.15-13.30 การศึกษาความต้องการก าลังคนดา้น
อาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพ เพื่อวางแผนการผลติ 
และพัฒนากาลังคนของสถานประกอบการ 
ในหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วรวิทย์ ศรีตระกูล 
สุนทรผไท  จันทระ 
สลักจติ  สุขช่วย 
อาทิตย์  จิรวัฒนผล 
ประพันธ์  เตชะสกลกิจกรู 

666-671

4 F1-028 13.30-13.45 สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผูส้อนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอรเ์พื่อ 
สร้างบทเรยีน e-Learning 

สมพิศ โยมา  
มนต์ชัย  เทียนทอง 

672-679

5 F1-031 13.45-14.00 ทัศนคติของผู้เรียนต่อคณุภาพการสอนของ
อาจารยส์อนระดับปรญิญาตรีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 
2559 

เอกรัตน์ นงนวล 
สุภาภร ศรสีุระ 
ยุภาพร จันทศิริ
ดวงเนตร ยศคําลือ

สมปรารถนา ศรีรมย 

680-684

6 F1-032 14.00-14.15 ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลีย่นและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ทีม่ีอิทธิพลต่อความคดิสร้างสรรค์
ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง  
อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบรุ ี

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน 
อภิชาติ  กิตติศักดิ์นาวิน 
ศรวิชา  กฤตาธิการ 
รัชนิภา สายอุบล 

685-697

7 F1-033 14.15-14.30 การศึกษาความพึงพอใจในการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรี  
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

อาภาวี คีร ี 
สุพัตร์ เครือแปน 

698-704



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต F1-4 และ F2 ห้องประชุม:    นายูง  
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:  ดร.วิชิต  สงวนไกรพงษ์ รองประธาน:    ดร.รวี  พรมเรียน  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 F1-034 15.00-15.15 การบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ของนักศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง 3 

ฐานิต โภคทรัพย ์ 
ชญานุช  โอ้ภาษี 

705-712 

2 F1-035 15.15-15.30 ความพึงพอใจการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนครนายก 

พนิตนาฏ สภุาไชยกิจ 
จิรวัฒนา  แสนขาว 
ชนัดดา  สุวรรณกลาง 

713-717 

3 F1-036 15.30-15.45 การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 

ศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์  
สุกัญญา  โหมดศิร ิ
ส าราญจิตร์  ภูม ี

718-723 

4 F1-037 16.00-16.15 การส่งเสริมกจิกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

นิภาพร มีช านาญ 
วรรณรภา พันธุมาส  

724-729 

5 F2-001 16.00-16.15 การพยากรณ์ความต้องการน้าประปา  
ในพื นที่เทศบาลต าบลด่านส าโรง 

รัมภา พจนาคณุากร  
ณัฐณิชา ผ่องพุฒิ 
ปาจรีย์  ภู่ประเสริฐ 
สัตตบงกช ยอดแก้ว 
ศักดิ์ศรี รักไทย 

730-735 

6 F2-002 16.15-16.30 การคัดเลือกยสีต์ไขมันสูงเพื่อผลิตลิพิดโดยใช้
ไซโลสเป็นแหล่งคาร์บอน 
 

ณัฐวดี ไพบลูย ์
สาลินี ศรีวงษ์ชัย 

736-740 

7 F2-004 16.30-16.45 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้ 
นาโนซิงค์ออกไซด ์(Nano-ZnO) เพิ่มค่าความ
คงทนของสีต่อแสง และการซักล้างเส้นไหม 
ที่ยอ้มด้วยสผีงจากแกน่ฝาง 

อัจฉราวดี สันตพันธ์ 
ภัทรภร ดวงสีดา 
ชินาธิป พิมศร 

741-747 

8 F2-007 16.45-17.00 ชุดทดลองคัดแยกสีอตัโนมัติบนระบบสายพาน
ลาเลียงโดยโมดูลแยกสีอาดโูน 

สุนทร กอ้งสินธ ุ
นฤมล ลครราช 
สองเมือง กุดั่น 

748-755 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต F3 ห้องประชุม:    ศิลปาคม  
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:  ดร.กิจจา  บานชื่น รองประธาน:    ดร.ปทุมมาศ รักษ์วงศ์  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 F3-002 12.45-13.00 ผลการจัดการเรยีนรูต้ามทฤษฎีการสรา้งสรรค์
ความรูผ้่านชิ นงาน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและ
ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียน
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบครีีขันธ ์

ศักดิ์สกลุ คลังชะนัง  
อดิศักดิ์ ภู่ระย้า 

756-763 

2 F3-003 13.00-13.15 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความคิด
สร้างสรรค์ ตามหลักการแกริสัน (Garison. 
1954) ในการเรียนวิชาโครงการ ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.) สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสรุินทร ์

รวิกร  แสงช านิ 764-771 

3 F3-004 13.15-13.30 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน
เครื่องมือวิเคราะห์ปญัหารถยนต ์

ธัญญู  ศรีบุญเรือง 
จักรกฤษ  ท าจ าปา 
พุทธ  ธรรมสุนา 
จิระศักดิ์  ภมูิศรีแก้ว 

772-780 

4 F3-006 13.30-13.45 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองวงจร
ดิจิตอลเบื องต้น  ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคนิค
มหาสารคาม 

ธนศักดิ์   ยอดศิริ  
บุญญศักดิ์  ค าปลิว 
ชิตพงษ์  ศรีสารคาม 

781-786 

5 F3-007 13.45-14.00 การพัฒนาสมรรถนะภาคปฎิบัติและศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

ธณภณ ธ ารงคุณานัน ธเนศ 
ธนิตย์ธีรพันธ์ 

787-793 

6 F3-008 14.00-14.15 การพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
ชุดทดลองวงจรออปแอมป ์

สุภาษิต  จติรไทย 
ทศพล  บุญเลิศ 
ชินท์ณภัทร  ก้อนค า 
พิศิษฐ์  พลแก้ว 

794-797 

7 F3-012 14.15-14.30 การสร้างและหาประสิทธิภาพหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์   เรื่อง การค านวณแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนือ่งและ
ระเบียบวิธไีฟไนต์อิเลเมนต์ ส าหรบัการเรยีน
การสอนวิชา 3100-0105 ความแข็งแรง 
ของวัสดุ 

มนตรี  มนตรีพิลา 798-803 

 

 

 

 

 



 
 

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบบรรยาย 
ORAL PRESENTATIONS SCHEDULE 

 

กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต F4 ห้องประชุม    ศิลปาคม  
ประธานห้องน าเสนอผลงาน:  ดร.อนิรุทธ์  จันทมูล รองประธาน:   ดร.รวิกร  แสงช านิ  
ล าดับ รหัส เวลาน าเสนอ หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 F3-013 
 

15.00-15.15 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แม่พิมพ์โลหะ  Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะ 

พงษ์พิชญ์ จันทร์โชติ 804-810 

2 F3-014 15.15-15.30 การพัฒนาการคิด วิเคราะห์ การเขียนโปรแกรม
งานระบบอุตสาหกรรมและงานคลังสินค้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ด้วยการสอน
บน Padlet 

สุนิพันธ ์ศรีสุพจนานนท์ 
ปวัฒวงศ์  บ ารุงขันท์ 

811-815 

3 F4-001 15.30-15.45 ผลกระทบของความสุขในการปฏบิัติงานท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี  ใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพทาย  เพียรทอง  
ชุติภัทร ทะนันไชย 
ถาวร พรามไทย 

816-820 

4 F4-002 15.45-16.00 การส ารวจการให้ความส าคัญต่อสทิธิส่วนบุคคล  
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา มจธ. 

ปิติพร รุจนเวชช์  
วิทิดา จงศุภชัยสิทธ์ิ 

821-826 

5 F4-003 16.00-16.15 การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบญัชี (ต่อเนื่อง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

ศิริพร  แจ่มใส  
กนกพร  หมอกขุนทด 
ธงชัย  การบรรจง 

827-832 

6 F4-009 16.15-16.30 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาระบบ
จัดกาฐานข้อมูล ส าหรบันักศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั นสูง 

อรนันท์ เชาว์พานิช 833-839 

7 F4-010 16.30-16.45 การใช้ชุดการเรยีนรู้แบบ C-PBL21  ส าหรับ
กิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศของนักศึกษา 
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั นสงู   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

มงคล  แสงอรณุ   
ชฎารัตน์  สุขศลี 

840-845 

 



 
 

A1-001 
เครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้อง Snack Scope 

Evaporator-Washer and Inspection by Snake Scope Camera 
 

ชินภัทร  แก้วโกมนิทวงษ ์  ภาณุกร  ภูมิลา  และสุชาวัชร์  ธรรมจารรุัตน ์

 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อออกแบบสร้างเครื่องล้าง

ท าความสะอาดชุดคอยล์เยน็และตรวจสภาพด้วยกล้อง Snack 

Scope ก าหนดให้ใช้เหล็กกล่องขนาด 2 นิ้ว   กว้าง x ยาว x สูง  

เท่ากับ 59 x 58.5 x 70 เซนติเมตร  พร้อมด้วยอุปกรณ์  ผู้วิจัย 

ได้ท าการเปรียบเทียบอุณหภูมิและความเร็วลมก่อนล้างและ

หลังล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็น  โดยใช้เครื่องวัดความเร็ว

ลมและตรวจจบัอุณหภูมิ รุ่น DA 40 ท าการวัดอุณหภูมิและ

ความเร็วลมภายในห้องโดยสารรถยนต์   ในต าแหน่งความเร็ว

พัดลมที่ 1-4 และจับเวลาทุกๆ 1 นาที จนครบ 5 นาที โดย

เริ่มต้นการทดลองใช้กล้อง Snack Scope ตรวจสอบความ

สกปรกของชุดคอยล์เย็นก่อนท าการล้าง และใช้น้ าฉีดล้าง     

ท าความสะอาดชุดคอยล์เยน็จากปั๊มแรงดนัต่ า ประมาณ 35 บาร ์ 

เพื่อล้างท าความสะอาดส่ิงสกปรกที่เกาะติดอยูท่ี่ชุดคอยล์เย็น 

ให้เกิดการอ่อนตัว  ใช้น้ ายาล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นฉดี

ล้างท าความสะอาดและทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที เสร็จแล้วใช้น้ า

ฉีดล้างท าความสะอาดอีกครั้ง และใช้ลมเป่าชุดคอยล์เย็นให้

แห้ง  จากนั้นใช้กล้อง Snack Scope ตรวจสอบความสะอาด

ของชุดคอยล์เย็นอีกครั้ง ผลการวิจัยพบว่าต าแหน่งที่ 1 อุณหภูมิ

ลดลง  1.2 íC ความเร็วลมสูงขึ้น  2.2 m/s ต าแหน่งที่ 2 อุณหภูมิ

ลดลง  1.5 íC ความเร็วลมสูงขึ้น  1.7 m/s ต าแหน่งที่  3 อุณหภูมิ

ลดลง 1.3 íC ความเร็วลมสูงขึ้น  10.8 m/s ต าแหน่งที่ 4 อุณหภูมิ

ลดลง  4.2 í C  ความเร็วลมสูงขึ้น  3.9 m/s จากการเปรียบเทียบ

อุณหภูมิและความเร็วลมหลังล้างชุดคอยล์เย็นพบว่า  

ประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ปรับอากาศรถยนต์นั้นดี

ขึ้น  อุณหภูมิลดต่ าลงและมีความเร็วลมสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบ

กับก่อนล้างแล้วมีผลแตกต่าง  อยู่ที่  32%  

    

ค าส าคัญ  :  เครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจ
สภาพด้วยกล้อง Snack Scope, ชุดคอยล์เย็น, กล้อง Snack 
Scope   

Abstract 

The purpose of this research was to design a evaporator-
wash and inspection by snake scope camera. It made of 2 inch  
steel box (wide x long x high = 59 x 58.5 x 70 centimeters) 
and equipment. The researchers compared temperature and 
wind speed before and after clean an evaporator set. We got 
an anemometer and temperature detector (Models DA 40) 
measured temperature and wide speed in passenger seat in the 
first-fourth fan speed position, and we have reckoned time 
every a minute until five minutes. The researchers checked  
evaporator that dirty before cleaning. We spayed an 
evaporator by a pump light pressure (about 35 bar) to make 
the dirty stain stuck weaken. Then, we cleaning solution  
and soak an evaporator (prepare to soak about 3-5 minutes). 
After that, it was spayed and dried again, and we used Snack 
Scope camera for check cleanliness. The results showed that 
the first position, the temperature get 1.2  C dropped and the 
wind speed get 2.2 m/s increased. The second position, the 
temperature get 1.5  C dropped and the wind speed get 1.7 m/s 
increased. The third position, the temperature get 1.3  C 
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dropped and the wind speed get 10.8 m/s increased. And the 
last position, the temperature get 4.2  C dropped and the wind 
speed get 3.9 m/s increased. From the information, we found 
that the performance of the automotive air conditioning 
system is better. The temperature is dropped and the wind 
speed is increased. It is compared with the pre-wash, then 
there is 32% difference.   

 

Keywords: Evaporator - Washer and Inspection by 
snake scope camera, Evaporator, Snake scope camera   

1. บทน า 

     เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและมลภาวะทางอากาศที่มีมาก
ในปจัจบุันนัน้  ท าให้รถยนตท์ุกคันมีความจ าเปน็ในการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศไว้ภายในรถยนต์ และเปิดใช้งานเป็นประจ า
ทุกๆวัน ในขณะที่เครื่องปรับอากาศท างานไม่ว่าจากภายใน
หรือภายนอกห้องโดยสารจะมีฝุน่ละออง  ส่ิงสกปรก และกลิ่น
ไม่พึงประสงคป์ะปนเข้ามาเมื่อผา่นครีบชุดคอยล์เยน็ที่เปียกช้ืน 
เพราะดูดความช้ืนจากอากาศ จึงท าให้ฝุน่ละอองและส่ิงสกปรก
ที่ปะปนมากับอากาศผสมกับความช้ืน  จึงแปรสภาพเป็นคราบ
โคลนสกปรกเกาะตดิทีค่รีบของชุดคอยล์เย็นเครื่องปรบัอากาศ  
เป็นสาเหตุท าให้ชุดคอยล์เย็นเกิดการอุดตัน และท าให้ลมเยน็
นั้นไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก ท าให้ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบปรบัอากาศลดลง  ถ้าสะสมไว้นานจะส่งผล
เสียต่อระบบปรบัอากาศและสุขภาพของผู้ขบัขีร่ถยนต์  
    จากการศึกษาวิจัยพบว่า บริษทัเอกชนได้ผลติเครื่องล้างแอร์
รถยนต์ คูลเทค (Cool-TEX) [10] ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยคือ ระบบล้างแอร์รถยนต์แบบไม่ต้องถอดตู้แอร์ ซ่ึงจะ
ลดขั้นตอนในการล้างชุดคอยล์เยน็ และจะใชเ้วลาน้อยกว่า 
     ดังนั้นคณะผู้จดัท าจึงไดค้ิดค้นประดษิฐ์สร้างเครื่องล้างชุด
คอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้อง Snake Scope ขึ้นเพื่อช่วย
ลดปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากขั้นตอนการล้างท าความสะอาดชุด
คอยล์เย็น ที่มขีั้นตอนในการปฏิบัตทิี่ยุ่งยาก จึงท าให้ช่วยลด
ขั้นตอน และลดระยะเวลาในการถอดล้างท าความสะอาดชุด
คอยล์เย็น โดยใช้เวลาน้อยกว่าและมีความสะดวกสบายมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะใช้กล้อง Snake Scope ส่องตรวจสอบสภาพ
ภายในห้องชุดคอยล์เย็นที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซ่ึงจะใช้

ส าหรับตรวจสอบสภาพของชุดคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์  ก่อนล้างและหลังล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็น โดย
จะใช้ปั๊มแรงดันต่ าฉีดน้ าเพื่อท าความสะอาดชุดคอยล์เย็น  โดย
ฉีดน้ าใหเ้ปน็ฝอยละอองฉดีล้างคราบสกปรกให้เกดิการอ่อนตัว  
และใช้น้ ายาล้างชุดคอยล์เย็นฉดีลา้งท าความสะอาดอีกครั้งโดย
การฉีดชโลมให้ทั่วถึงชุดคอยล์เยน็ แล้วทิ้งไว้ประมาณ 3-5 
นาที จากนั้นปล่อยใหน้้ ายาย่อยสลายคราบสกปรกออกจากชุด
คอยล์เย็น  แล้วใช้น้ าสะอาดจากปั๊มแรงดันต่ าฉีดล้างน้ ายาล้าง
ท าความสะอาดคราบสกปรกออกจากชุดคอยล์เย็นใหห้มด  
เสร็จแล้วใช้กล้อง Snake Scope ส่องตรวจสอบสภาพของ     
ชุดคอยล์เย็นหลังล้างอีกครัง้ ซ่ึงจะสามารถแสดงภาพการ
ตรวจสอบไดบ้นจอมอนิเตอร์  เมื่อเหน็ว่าชุดคอยล์เย็นมคีวาม
สะอาดพอแล้ว   ก็ใช้ลมเป่าท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นให้แหง้
อีกครั้งรวมทุกขัน้ตอนแล้ว จะใช้เวลาในการปฏบิัติประมาณ   
1 ช่ัวโมง ซ่ึงจะท าให้ช่วยลดขัน้ตอนในการถอดล้างท าความ
สะอาดชุดคอยล์เย็น  ท าให้ประหยัดเวลาในการปฏิบตัิงานและ
ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการใหบ้ริการในแต่ละครั้ง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1  เพื่อออกแบบสร้างเครื่องล้างชุดคอยล์เย็นและตรวจ
สภาพด้วยกล้อง  Snake Scope                 
    2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องล้างชุดคอยล์เยน็และ
ตรวจสภาพด้วยกล้อง Snake Scope 
      
3. สมมติฐานการวิจัย  
 3.1 หลังจากท าการล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นแล้ว         
มีประสิทธิภาพในการท าความเยน็ในหอ้งโดยสารสูงขึน้ โดย
ใช้เครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจบัอุณหภูมิ ท าการวัด
เปรียบเทียบก่อน-หลัง         
   3.2  ล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นในระบบปรบัอากาศ
รถยนต์  โดยใช้เวลาไม่เกิน  1 ช่ัวโมง 30 นาที ต่อรถยนต์ 1 คนั 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
   4.1 การออกแบบโครงสร้าง   
         ในขั้นตอนการด าเนนิงาน  ผู้จัดท าได้แบ่งล าดบัขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้  
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         ใช้เหล็กกล่องความหนาขนาด 2 เซนติเมตร ยาว 6 เมตร 
วัดขนาดให้ได้ตามสัดส่วนที่ก าหนดโดยก าหนดขนาด           
คือ ความสูง x ความยาว x ความกว้าง เท่ากับ 70 x 58.5 x 59 
เซนติเมตร  ดังต่อไปนี ้
     4.1.1  เหล็กเสาหลัก  
                  ก าหนดขนาดความสูงเท่ากับ 70 เซนติเมตร ตดัให้
ได้จ านวน 4 ท่อน 
     4.1.2  เหล็กยึดโครงสร้างด้านขนาน  
                  ก าหนดขนาดความยาวเท่ากับ 59 เซนติเมตร ตัดให้
ได้จ านวน 4 ท่อน 
     4.1.3  เหล็กยึดโครงด้านข้าง   
                  ก าหนดขนาดความยาวให้เท่ากับ 58.5 เซนติเมตร  
แล้วตัดให้ไดจ้ านวน 4 ท่อน   
       4.1.4  ออกแบบโครงสร้างของชิ้นส่วนเครื่องล้างท าความ
สะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้องกล้อง  Snake  
scope   
                     ผู้จัดท าจึงได้ออกแบบยึดหลักการของการอกแบบ 
คือ คงทน โครงสร้างไม่สลับซบัซ้อน ใช้งานไดด้ี  ต้นทุนใน
การผลิตต่ าและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง      
 
 
 
 
          
 
 
 
  
รูปที่ 1 ส่วนประกอบของโครงสร้างโดยรวมของเครื่องล้างท าความ 
            สะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้อง Snake scope 

 
   4.2 เครื่องมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในโครงการวิจัยการ
ทดลอง  
         ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ
และสร้างเครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจ
สภาพด้วยกล้อง  Snake  scope  ซ่ึงมีอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการ
รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี ้

         4.2.1 เครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและ
ตรวจ 
สภาพด้วย Snake scope 
 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างเครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพ 
           ด้วยกล้อง Snake scope 
                      
             4.2.2 เครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจบัอุณหภูมิ รุ่น 
DA 40  
         
 
 
 
 

รูปที่ 3 เครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจับอุณหภูมิ รุ่น DA 40 

 
            4.2.3 นาฬิกาจับเวลารุ่น CASIO 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 นาฬิกาจับเวลารุ่น CASIO 

    4.2.4 น้ ายาล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เยน็ 
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รูปที่ 5 น้ ายาล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็น 
 

           4.2.5 ถาดรองน้ าทิ้ง 
 

 
 

รูปที่ 6 ถาดรองน้ าทิ้ง 

   4.3 ขั้นตอนการทดลอง 

 

รูปที่ 7 แผนภูมิขั้นตอนการทดลอง 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการทดลอง 
        จากผลการทดลอง การล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เยน็ 
โดยท าการวัดอุณหภูมิและความเร็วลมก่อนและหลังท าความ
สะอาดชุดคอยลเย็นโดยวัดวัดอุณหภูมิและความเร็วลม
ต าแหน่งละ 1 นาที ภายใน 5 นาที ซ่ึงการทดลองได้ท าการหา

ตัวแปรที่มีผลต่อการการเปลี่ยนแปรงของการท างานของระบบ
ปรับอากาศรถยนต์  ได้แก่  น้ ายาล้างท าความสะอาดคอยล์เยน็ 
และ น้ าใช้ส าหรับล้างท าความสะอาดคอยล์เย็น  และแรงดันใน
การฉีดล้างของเครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและ
ตรวจสอบสภาพด้วยกล้อง Snake Scope 
 

 
รูปที่ 8 เปรียบเทียบอุณหภูมิก่อนล้างและหลงัล้างท าความสะอาด                      
           คอยล์เย็นรถยนต์ทดสอบยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO CHAMP  
  

         จากรูปที่ 8 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าผลการทดลอง
เปรียบเทียบอุณหภูมิก่อนล้างและหลังล้างชุดคอยล์เย็นทดสอบ
กับรถยนต์ทดสอบ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO CHAMP 
รถยนต์ประเภทกระบะ  ท าการทดลองในวันที่ 14 ตุลาคม  พ.ศ. 
2558 ในช่วงก่อนท าการล้างคอยล์เย็น ได้ท าการวัดค่าอุณหภูมิ
ก่อนล้าง  เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับระดบัอุณหภูมิ
ก่อนและหลังล้าง โดยการจับเวลาต าแหน่งของระดบัความเยน็
ของสวิตซ์ควบคุม ต าแหนง่ละ 1 นาที ภายในระยะเวลา 5 นาท ี
ผลที่ไดจ้ากการวัดอุณหภูมิก่อนล้าง คือ ต าแหน่ง Speed ที่ 1     

= 13.2 í C ต าแหน่ง Speed ที่ 2 = 11.0 í C ต าแหน่ง Speed ที่ 3  

= 10.6 í C ต าแหน่ง Speed ที่ 4 = 10.3 í C จากการวิเคราะห์
พบว่าประสิทธิในการท างานของระบบปรับอากาศอุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอาจ
เป็นเพราะประสทิธิภาพการเป่าลมเย็นยังไม่เต็มที่เพราะการอุด
ตันทีค่รีบคอยล์เย็น จงึได้ท าการตรวจสอบด้วยกล้อง Snake 
Scope พบว่ามีคราบสกปรกเกาะติดตันที่ช่องลมเย็นท าให้ไม่
สามารถระบายลมเย็นออกมาได้  ต่อมาท าการล้างท าความ
สะอาดคอยล์เย็นสะอาดเรียบร้อยแล้วท าการวัดค่าอุณหภูมิหลัง
ล้างท าความสะอาดได้ค่าดังต่อไปนี้ ต าแหน่ง Speed ที่ 1 = 

12.0 í C ต าแหน่ง Speed ที่ 2 = 9.5 í C ต าแหน่ง Speed ที่ 3 = 

9.3 í C ต าแหน่ง Speed ที่ 4 = 6.1 í C จากการเปรียบเทียบ
อุณหภูมิหลังล้าง  พบว่าประสิทธิภาพในการท างานของระบบ
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ปรับอากาศนัน้ดขีึ้น และอุณหภูมิลดต่ าลง  ความเร็วลมสูงขึ้น  
ไม่มกีารอุดตันในระบบท าให้การท างานของระบบปรบัอากาศ
รถยนต์มีประสทิธิภาพสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนล้าง 
 

 

รูปที่ 9 เปรียบเทียบความเร็วลมก่อนล้างและหลงัล้างท าความสะอาด 
           คอยล์เย็นรถยนต์ทดสอบ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO CHAMP 
   

         จากรูปที่ 9 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าผลการทดลอง
เปรียบเทียบความเร็วลมก่อนและหลังล้างชุดคอยล์เย็น ทดสอบ
กับรถยนต์ทดสอบ ยีห่้อยีห้อ TOYOTA รุ่น VIGO CHAMP  

รถยนต์ประเภทกระบะ อุณหภูมิภายนอก เท่ากับ 34.7 í C 
ความเร็วลมภายนอก เท่ากับ 45 m/s ทดลองในวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ก่อนท าการล้างคอยล์เย็น ได้ท าการวัดค่าความเร็ว
ลมก่อนล้างเพื่อน าไปเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงกับ
ความเร็วลมหลังล้าง โดยการจบัเวลาแต่ละต าแหน่งของระดบั
ความเย็นของสวิตซ์ควบคุม ต าแหน่งละ 1 นาที ภายใน
ระยะเวลา 5 นาที ผลที่ไดจ้ากการวัดความเร็วลมก่อนล้าง คือ  
ต าแหน่ง Speed ที่ 1 = 10.2 m/s ต าแหน่ง Speed ที่ 2 = 15.4 
m/s ต าแหน่ง Speed ที่ 3 = 18.4 m/s ต าแหน่ง Speed ที่ 4 = 
26.9 m/s จากการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิลมเย็นอยู่ในระดบั
ระดับต่ าเนื่องจากเกิดการอุดตันทีแ่ผงคอยล์เย็น  จึงท าการล้าง
ท าความสะอาดแล้วท าการเก็บผลทดลองค่าความเร็วลมหลัง
ล้าง ค่าที่วัดได้คือ ต าแหน่ง Speed ที่ 1 = 12.4 m/s ต าแหน่ง  
Speed ที่ 2 = 17.1 m/s ต าแหน่ง Speed ที่ 3 = 29.2 m/s  
ต าแหน่ง Speed ที่ 4 = 30.8 m/s จากการเปรียบเทียบอุณหภูมิ
หลังล้าง  พบว่าประสิทธิภาพในท างานสูงขึ้น  ท าใหอุ้ณหภูมิ
ลดต่ าลง  ความเร็วลมเพิ่มสูงขึ้น  ปราศจากคราบอุดตนัทีเ่คยมี
จึงท าให้การท างานระบบปรบัอากาศมีประสิทธิภาพมิดีขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับก่อนล้าง 
 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   6.1 สรุปผลการทดลอง 
        6.1.1 สมรรถนะในการฉีดลา้งของเครื่องล้างท าความ
สะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้อง Snake Scope  
 

 
 
รูปที่ 10 การฉีดล้างของเครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจ 
              สภาพด้วยกล้อง Snake Scope 
  

                จากการใช้งานพบว่า อัดตราการฉีดล้างของแรงดนั
น้ าที่ใช้จรงิจะอยูท่ี่ 4.2 บาร์ โดยสังเกตดจูากเกจวัดความดัน    
ที่ถูกติดตั้งระว่างวาล์วหัวฉีดกับปัม้น้ าแรงดันต่ าแบบลูกสูบชัก 
ประสิทธิภาพในการท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นอยูใ่นระดับ  
ที่ดีที่สุด สามารถท าความสะอาดคราบสิ่งสกปรกสะอาดที่สุด   
ไม่มีผลต่อการเกิดความเสียหายตอ่ช้ินส่วนของชุดคอยลเ์ย็น 
        6.1.2 ระดบัอุณหภูมิและความเร็วลมภายในห้องโดยสาร 
 

 
 

รูปที่ 11 การตรวจวัดระดับอุณหภูมิและความเร็วลมภายในห้องโดยสาร  
              โดยใชเ้ครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจับอุณหภูมิ รุ่น DA 40 

 
                 มีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ดีที่สุด หลงัจากท าการ
ล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เยน็ เก็บผลทดลองไดจ้ากการวัด
ด้วยเครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจับอุณหภูมิ โดยท าการวัด 
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ที่ระดบัความเย็นจากสวิตซ์ควบคมุความเย็น 4 ระดับ ใช้เวลา
ท าการวัดช่วงละ 1 นาที รวมเปน็ 5 นาที โดยน าค่าก่อนล้างและ
หลังล้างมาท าการสร้างกราฟเพื่อเปรียบเทียบ หาประสิทธิภาพ
จากการทดลองของงานวิจัยครั้งนีจ้ึงสรุป ได้ว่าความแรงของ
กระแสลมในระบบมีน้อยเพราะเกิดจากการอุดตันในระบบ   
ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานของระบบปรับอากาศลดลง  
ส่วนความเร็วลมหลังท าการล้างพบว่าระดับความเร็วลมเพิ่มขึ้น  
ท าให้ระบบปรบัอากาศรถยนต์สามารถท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ อุณหภูมิลดลงท าให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสาร
เย็นลง   ความเร็วลมเพิ่มขึน้ท าให้อากาศภายในห้องโดยสาร
หมุนเวียนได้มากขึ้นในระดบัทีด่ทีี่สุด  
          เมื่อเปรียบเทียบกับการล้างชุดคอยล์เย็นแบบเดิมคือ การ  
ถอดชุดคอยล์เยน็ออกมาล้างท าความสะอาดข้างนอกกับการใช้
เครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วย
กล้อง Snake Scope ในการท างานจะใชเ้วลาในการล้างท าความ
สะอาดชุดคอยล์เย็นน้อยกว่า ลดขั้นตอนการถอดประกอบ
ช้ินส่วนและอุปกรณ์  และช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่าย
มากกว่า            
         เครื่องล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เยน็และตรวจสภาพ
ด้วยกล้อง Snake  Scope สามารถใช้ท าความสะอาดคอยล์เยน็
ระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ อยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยการทดสอบ
จากผู้ทดลองใช ้
 

 
 

รูปที่ 12 เก็บผลทดลองที่สถานประกอบการที่บริษัท 
                              มิตซูบิชิเจียงหนองคาย จ ากัด 
         

                

 
 

รูปที่ 13 ภาพเปรียบเทียบก่อนล้างกับหลังล้างชุดคอยล์เย็น 

 
   6.2 ข้อเสนอแนะ 
     6.2.1 การสร้าง 
         1) วัสดุที่น ามาใช้สร้างเครื่องล้างท าความสะอาดชุด
คอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้อง Snake scope  ควรจะหา
วัสดุที่มีความทนทานต่อแรงดัน  และการกัดกร่อนของน้ ายา
ล้างคอยล์เย็น      มีราคาถูก เพื่อที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
          2) หัวฉีดล้างท าความสะอาดชุดคอยล์เย็น
โดยเฉพาะท่อฉดีล้าง ซ่ึงไม่สามารถดัดงอได้      จึงเปน็การยาก
ที่จะล้างท าความสะอาดกับรถยนต์หลายๆยี่ห้อได้  เนื่องจาก
รถยนต์สมัยใหม่ๆ ที่ใช้ในปัจจบุนัจะมีแบบในการติดตัง้ชุด
คอยล์เย็นที่ซับซ้อนมากขึ้น  จงึขอแนะน าให้ออกแบบสร้างท่อ
ฉีดล้างให้สามารถดัดงอได้จึงจะช่วยในการเข้าถึงล้างชุดคอยล์
เย็นได้ดขีึ้น เพื่อการท างานสะดวกบายมากขึ้น 
   6.2.2 การออกแบบ 
        1) ควรออกแบบเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในสถานที่
ต่างๆ ได้สะดวกและดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของน้ าหนักโดย
สภาพปัจจุบันนั้นเรื่องการขนย้ายอุปกรณ์ยังเปน็ประเด็นส าคญั
ที่ ควรจะปรบัปรุง โดยเฉพาะวัสดุที่น ามาใช้สร้าง ควรมีขนาด
เบาและสามารถทนทานต่อการรองรับได้ดี  จงึจะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องของน้ าหนักของตัวอปุกรณ์ในเรื่องการขนย้ายได้ดียิ่งขึ้น 
      2) ขนาดของตู้ ควรจะปรับขนาดเล็กลง  เพื่อลด
พื้นที่ในการจัดเกบ็ และสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย 
            3) ควรเสริมอุปกรณ์ดดูท าความสะอาดเข้าไปด้วย  
เพื่อใช้ในการล้างท าความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะเรื่องคราบสกปรกที่ตกค้างในห้องชุดคอยล์เย็น 
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A1-002 

การศึกษาความเป็นไปได้ของการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ถอนหัวมันส าปะหลัง 
Feasibility Study of Efficiency Testing for Cassava roots digger equipment 

 

อาคม    ปาสีโล  
 

สาขาวิชาเครื่องกล    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 

 

บทคัดย่อ 

อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรถอน
หัวมันส ำปะหลัง ซ่ึงกำรถอนหัวมันส ำปะหลังส่วนมำกต้อง
อำศัยแรงงำนคนเป็นส่วนใหญ่  แต่เนื่องจำกปัญหำกำรขำด
แคลนแรงงำนในภำคเกษตรกรรม ท ำให้ผลผลิตตกค้ำงในไร่
เป็นจ ำนวนมำก  อีกทั้งค่ำจ้ำงแรงงำนของคนมีอัตรำค่ำจ้ำงที่
สูงขึ้น ท ำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังจ ำเป็นต้องหำ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพมำช่วยให้ประหยัดแรงงำนและลด
ต้นทุน โดยที่ใช้ต้นทุนในกำรผลิตไม่สูงมำกนัก อุปกรณ์ถอน
หัวมันส ำปะหลัง จึงได้ถูกสร้ำงขึ้นและวิจัยและพัฒนำโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงเครื่องมือ
เพื่อถอนหัวมันส ำปะหลัง ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ ำง มี
ประสิทธิภำพและมีควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนในไร่มัน
ส ำปะหลังของเกษตรกร 

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง
สำมำรถน ำอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังไปใช้งำนได้จริง        
ใช้เวลำในกำรถอนหัวมันส ำปะหลังน้อย  และสำมำรถถอน
หัวมันส ำปะหลังได้มำกกว่ำกำรใช้แรงงำนคน  อีกทั้งยังท ำให้
หัวมันส ำปะหลัง เกิดควำมเสียหำยน้อยกว่ำกำรถอนด้วย
แรงงำนคนหรือเครื่องถอนหัวมันส ำปะหลังด้วย 

ค ำส ำคัญ : หัวมันส ำปะหลัง, อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง, 
ประสิทธิภำพ 

Abstract 

A cassava roots digger equipment is a hand tool used to 
remove to cassava roots. Today, harvesting is one of the most 
difficult operations in cassava production because more labor 
is required, thus increasing the cost of harvesting. It also leaves 

a conciderable amount of the tubers remaining in the ground. 
Hence, farmers have to search for a high efficiency cassava 
roots digger to save their energy and reduce the cost in 
harvesting. This digger was constructed, research and 
developed to study its operations to see if it can work 
effectively. 

Form experimental result, it was found that the cassava 
roots digger can operate effectively and consume less time to 
dig the cassava roots. The tubers were damaged less than they 
were dug by man power. 

 
Keywords: Cassava roots, Cassava roots digger equipment, 
Efficiency 

1. บทน า 

      มันส ำปะหลังเป็นพืชอำหำรที่ส ำคัญในโลกเป็นอันดับ 5 
รองจำกข้ำวสำลี ข้ำวโพด ข้ำวและมันฝรั่ง มันส ำปะหลังเป็นพืช
อำหำรที่ส ำคัญของประเทศเขตร้อน ซ่ึงประเทศไทยผลิตมันปะ
หลังได้เป็นอันดับสำมของโลกรองจำกไนจีเรียและบรำซิล      
แต่เป็นประเทศที่ส่งผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังออกมำกที่สุดใน
โลก มันส ำปะหลังจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญชนิดหนึ่งของ
ประเทศไทย ซ่ึงสำมำรถท ำรำยได้เข้ำประเทศคิดเป็นมูลค่ำนับ
หมื่นล้ำนบำท เป็นรองจำกข้ำว และยำงพำรำ มันส ำปะหลังเป็น
พืชที่ปลูกง่ำยแม้ในดินที่มีควำมสมบูรณ์ต่ ำและไม่จ ำเป็นต้อง
ดูแลรักษำมำกเหมือนพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นจึงมีเกษตรกรนิยม
ปลูกแพร่หลำยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  แหล่งเพำะปลูกมัน
ส ำปะหลังที่ส ำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันคือ  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 55 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้ง
ประเทศ รองมำคือภำคกลำงประมำณ 30 เปอร์เซ็นต์และ
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ภำคเหนือประมำณ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยจังหวัดอุบลรำชธำนีมี
พื้นที่เพำะปลูกประมำณ 3,408,827 ไร ่[1] 

        ปัญหำของกำรผลิตมันส ำปะหลังปัญหำหนึ่งคือกำร
ถอนมันส ำปะหลัง โดยทั่วไปเกษตรกรใช้วิธีถอนด้วยมือ แต่ถ้ำ
ดินแข็งเกษตรกรใช้จอบขุดแล้วถอนด้วยมือหรือใช้คำนงั ด   
ซ่ึงวิธีกำรดังกล่ำวต้องสิ้นเปลืองแรงงำนคนเป็นอย่ำงมำกและยัง
มีหัวมันส ำปะหลังตกค้ำงในดิน โดยแรงงำนคนสำมำรถถอน
ต้นมันส ำปะหลังได้เพียง 150 ต้นต่อชั่วโมง เกษตรกรบำงรำยใช้
รถแทรกเตอร์ติดฝำนไถจำนหรือไถหัวหมูแล้วน ำมำถอนหัวมัน
ส ำปะหลัง  ถึงแม้ว่ำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนจะเพิ่มขึ้นแต่
ควำมเสียหำยก็สูงตำมไปด้วย  ดังนั้นเกษตรกรจึงยังคงนิยมใช้
แรงงำนในกำรถอนมันส ำปะหลังเป็นหลัก 

บทควำมนี้กล่ำวถึงผลจำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน  ซ่ึงประกอบด้วยผลกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพกำรใช้งำน กำร วิ เครำะห์ผลกำรทดสอบ  
นอกจำกนี้ยังได้สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรทดสอบจำกผล
ควำมพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง  รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญจำกกลุ่มสหกรณ์พื้นที่ปลูกมัน
ส ำปะหลังในชุมชนที่สำมำรถพัฒนำต่อยอดได้ในอนำคต 
รวมถึงแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีอุปกรณ์ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังอีกด้วย  

2. ลักษณะการถอนหัวมันส าปะหลัง 

2.1 เครื่องถอนหัวมันส าปะหลัง 

สถำบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชำกำรเกษตรได้ด ำเนิน
กำรศึกษำและพัฒนำเครื่องถอนมันส ำปะหลัง ที่มีใช้กันอยู่หลำย
แบบ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำจำกกำรทดสอบและ
ประเมินผลเครื่องถอนมันส ำปะหลังที่ใช้กันอยู่ พบว่ำมีขีดจ ำกัด
ในกำรท ำงำนคือเครื่องไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง  เมื่อ
ใช้เครื่องถอนแล้วต้องหยุดเพื่อใช้คนน ำเอำมันออกจำกร่องถอน
เพื่อมิให้รถแทรกเตอร์เข้ำไปเหยียบในกำรขุดในร่องต่อไป  ซ่ึง
เกษตรกรแก้ปัญหำนี้โดยใช้คนยืนรออยู่สองข้ำงของแปลง เพื่อ
ขนมันออกเพื่อท ำให้กำรถอนต่อเนื่อง  

นอกจำกนี้ยังพบว่ำ ควำมกว้ำงของผำลขุดไม่เหมำะสมท ำ
ให้ต้องใช้ก ำลังรถแทรกเตอร์มำก และท ำให้หัวมันแตกหัก และ
ตกค้ำงอยู่ค่อนข้ำงมำกจำกปัญหำดังกล่ำว คณะผู้ด ำเนินงำนวิจัย  
จึงได้ท ำกำรออกแบบและสร้ำงเครื่องถอนมันส ำปะหลังแบบ

คำนเดี่ยวขึ้น ในกำรท ำงำนของเครื่องผำลขุดจะถอนมัน
ส ำปะหลังและส่งให้หัวมันเคลื่อนไปตำมรัศมีควำมโค้ง ของใบ
ผำลผ่ำนซ่ีตะแกรงแยกดินแล้วตกลงด้ำนข้ำงของแนวถอน ท ำ
ให้สำมำรถถอนร่องต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่อง  จำกกำรทดสอบ
พบว่ำเครื่องมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนโดยเฉลี่ย 4.15 ไร่ต่อ
ช่ัวโมง หรือประมำณ 33.2 ไร่ต่อวัน (คิดกำรท ำงำนวันละ 8 
ช่ัวโมง) ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนโดยเฉลี่ยร้อยละ  86.78  
สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องมีกำรแตกหักของหัวมัน 
เนื่องจำกกำรถอนโดยเฉลี่ยร้อยละ 10.4 หัวมันตกค้ำงร้อยละ 
7.26 มีจุดคุ้มทุนในกำรใช้งำนเท่ำกับ 11.66 ไร่ ต่อปีเมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรถอนโดยใช้แรงงำนคน [2] 

สมนึก  ชูศิลป์ ภำควิชำวิศวกรรมเกษตร คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้ออกแบบเครื่องขุด
มันส ำปะหลัง ดังแสดงในรูปที่ 1. โดยมีผำลขุดรูปสำมเหลี่ยม
ติดตั้งด้ำนหน้ำรถแทรกเตอร์และมีชุดล ำเลียงมันส ำปะหลังที่ขุด
ได้ออกทำงด้ำนข้ำง  โดยชุดขุดประกอบด้วยผำลขุดรูป
สำมเหลี่ยมขนำดกว้ำงตรง 80 ซม. โซ่ล ำเลียงหัวมันส ำปะหลัง
ขึ้นจำกดิน ยำว 100 ซม. ติดตั้งท ำมุม 30 องศำในแนวนอน   
โซ่ล ำเลียงหัวมันส ำปะหลังออกด้ำนข้ำงยำว  200 ซม.                
ในแนวนอน และใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนำด 8 แรงม้ำ 3600 
รอบต่อนำที พร้อมชุดถ่ำยทอดก ำลังสู่โซ่ล ำเลียง [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
    รูปที่ 1 เครื่องถอนหัวมันส ำปะหลังแบบติดตั้งกับรถแทรกเตอร์ 
 

ผลกำรทดสอบเบื้องต้นพบว่ำประสิทธิภำพกำรขุด หัวมัน
ขำดและหัวมันหลงเหลือในดิน คิดเป็น 85.9 , 9.2 เปอร์เซ็นต์ 
ตำมล ำดับ กำรใช้งำนเครื่องขุดต้องกำรตัดต้นมันส ำปะหลังก่อน
เครื่องขุดมันส ำปะหลังยังต้องกำรปรับปรุง และท ำกำรทดสอบ 
ระยะยำวในสภำพดินที่ปลูกแตกต่ำงกัน [4]  
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2.2 ปัจจัยที่มีผลส าคัญจาการถอนหัวมันส าปะหลังด้วย
แรงงานคน 

จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสำรรำยงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พบว่ำ ต้องใช้แรงงำนประมำณ 2 – 4 คนต่อไร่ต่อวัน (เฉลี่ย 3.8 
คน-วันต่อไร่) กำรดึงถอนในลักษณะนี้  จะท ำให้หัวมันขำด
ตกค้ำงอยู่ในดินมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภำพของดินและพันธ์ุที่
ใช้ปลูก ซ่ึงภำยหลังกำรดึงถอนต้นมันขึ้นจำกดินแล้ว จะท ำกำร
เก็บโยนรวมเป็นกอง ตัดหัวมันออกจำกต้นหรือเหง้ำ จำกนั้นขน
ขึ้นรถบรรทุก เพื่อน ำไปจ ำหน่ำย โดยในทุกขั้นตอนจะใช้
แรงงำนคนทั้งหมด [5,6]   

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรเส่ือมคุณภำพของหัวมันส ำปะหลัง
จำกกำรถอนหัวมันส ำปะหลังด้วยแรงงำนคนแล้ว ยังพบว่ำ
ปัจจัยอื่นๆ อีกหลำยประกำร ได้แก่ ลักษณะของเนื้อดินและ
ควำมอัดแน่นของดิน เช่น ถ้ำหำกดินในแปลงปลูกเป็นดิน
เหนียว หรือมีกำรอัดแน่นมำกจะท ำให้กำรเก็บเกี่ยวยำกและ
หัวมันส ำปะหลังแตกหักขณะเก็บเกี่ยว ท ำให้มันส ำปะหลังมีกำร
เสื่อมคุณภำพเร็ว [7]   

  อีกทั้งยังพบว่ำวิธีกำรเก็บเกี่ยวก็เป็นปัจจัยที่ท ำให้เกิด
แผลที่หัวมันส ำปะหลัง  ถ้ำมันส ำปะหลังไม่มีแผลหรือไม่
แตกหักขณะเก็บเกี่ยว  จะท ำให้สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำนกว่ำ
หัวที่มีแผล [8]   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำง
และพัฒนำอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังนี้ขึ้นมำ เพื่อน ำไป
ทดลองใชก้ับเกษตรผู้ปลูกมันส ำปะหลังและกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูก
มันส ำปะหลัง เป็นกำรประหยัดเวลำในกำรถอนหัวมันปะหลัง
และลดควำมเสียหำยของหัวมันส ำปะหลัง ซ่ึงได้อุปกรณ์ถอน
หัวมันส ำปะหลังที่มีประสิทธิภำพ ใช้งำนง่ำย  รำคำไม่แพง  
และสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ทุกพื้นที่ตำมควำมต้องกำร ดังแสดง
ในรูปที่ 2 และรูปที่ 3  เพื่อให้สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 Value Based Economy เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม โดยเปลี่ยน Traditional services ที่มีมูลค่ำค่อนข้ำงต่ ำ
ไปสู่กำรเป็น High value services ที่มีศักยภำพสูงได้ด้วยตนเอง
และตอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอำชีวศึกษำของชำติ อีก
ทั้งได้ทรำบถึงควำมเป็นไปได้ส ำหรับกำรลดต้นทุนในกำรเก็บ
เกี่ ยวของกลุ่ม เกษตรกรผู้ ปลูกมันส ำปะหลัง  และน ำ สู่
กระบวนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ และสำมำรถพัฒนำต่อยอดสู่
กำรยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรได้อีกด้วย 

2.3 อุปกรณ์ถอนหัวมนัส าปะหลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

                       
                                   

รูปที่ 2   ลกัษณะอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
                             รูปที ่ 3  อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง 

3. การทดสอบอปุกรณ์ถอนหัวมนัส าปะหลัง 
อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังขนำด  60 x 85 x 50 ซม. และ

น้ ำหนักรวมเฉลี่ย  5 กิโลกรัม โดยใช้อุปกรณ์ในกำรเก็บข้อมูล
สมรรถนะในกำรใช้งำน ได้แก่ เทป วัดระยะทำง ตลับเมตร 
นำฬิกำจับเวลำ เครื่องจักรและเครื่องมือโรงงำน  เป็นต้น  
เปรียบเทียบกำรใช้งำนในแปลงปลูกมันส ำปะหลังของเกษตรกร 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ โดยกำรทดสอบเครื่องถอนหัวมนั
ส ำปะหลังในงำนวิจัยนี้แบ่งกำรทดสอบดังนี้ 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
  3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
           เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดสอบอุปกรณ์ถอนหัวมัน

ส ำปะหลัง ได้แก่  แบบสอบถำมแสดงควำมพึงพอใจ 
    3.1.2  กลุ่มประชำกร 
          เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังเป็นอำชีพหลักในเขต

พื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำนีและจังหวัดศรีสะเกษ 

50 cm 

85 cm 60 cm 
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 3.1.3 กลุ่มตัวอย่ำง 
          กลุ่มตัวอย่ำง คือ  เกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง   

จ ำนวน  15 คน  1)  กลุ่มเกษตรกรบ้ำนโนนสมบูรณ์  ต.โนน
สมบูรณ์   อ.นำจะหลวย  จ.อุบลรำชธำนี  จ ำนวน 5 คน     
2) กลุ่ม เกษตรกรบ้ำนโนนค้อ  ต .โนนค้อ อ .บุญฑริก                 
จ.อุบลรำชธำน ีจ ำนวน 5 คน    3)  กลุ่มเกษตรกรบ้ำนหนองกุง  
ต.หนองกุง  อ.โนนคูณ  จ.ศรีสะเกษ  จ ำนวน  5 คน    

  3.2 ผลการทดลอง  
         อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง  1) มีขนำด 60 x 85 x 

50 ซม. พบว่ำมีขนำดรูปร่ำงเหมำะสม  2) สำมำรถใช้ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังได้หลำยขนำด 3) สำมำรถถอนหัวมันส ำปะหลังได้ดี 
3) วัสดุ-อุปกรณ์หำซ้ือได้ง่ำย  และ 4) มีควำมสะดวกในกำร
เคลื่อนย้ำยเพรำะมีน้ ำหนักรวมเฉลี่ย  5 กิโลกรัม 

 3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจำกด ำเนินกำรสร้ำงอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ได้น ำไปเก็บข้อมูล โดยน ำข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์ที่สุดมำ
วิเครำะห์  พร้อมกับแปลควำมหมำยของข้อมูล  น ำไปเขียนผล
ของข้อมูลในเชิงบรรยำยต่อไป  

4. ผลการทดสอบอปุกรณ์ถอนหัวมนัส าปะหลัง 
กำรทดสอบประสิทธิภำพกำรใช้งำนอุปกรณ์ถอนหัวมัน 

ส ำปะหลัง มี  4 กลุ่มดังนี ้
  4.1 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลกูมันส าปะหลังบ้านโนนสมบูรณ์   

ตารางที่ 1  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนโนนสมบูรณ์     

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 มีขนำดและรูปร่ำง
เหมำะสม 

4.6 0.55 ดีมำก 

2 ถอนหัวมันส ำปะหลังได้
หลำยขนำด 

4.8 0.45 ดีมำก 

3 ถอนหัวมันส ำปะหลังได้
ดี 

4.8 0.45 ดีมำก 

4 วัสด-ุอุปกรณ์หำซื้อได้
ง่ำย   

4.2 0.45 ดี 

5 ควำมสะดวกในกำร
เคลื่อนย้ำย 

4.2 0.45 ดี 

 สรุปการประเมิน 4.52 0.47 ดีมาก 
 

จำกตำรำงที่  1  ผลกำรทดสอบปรำกฏควำมสำมำรถของ
อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังของกลุ่ม เกษตรผู้ปลูกมัน
ส ำปะหลังบ้ำนโนนสมบูรณ์  จ ำนวน 5 คน  ผลปรำกฏว่ำกำร
ท ำงำนของอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง  มีค่ำเฉลี่ยโดยรวม
เท่ำกับ  4.52  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.47   แสดงว่ำ
ประสิทธิภำพของอุปกรณ์ถอนหัวมันปะหลังอยู่ในระดับดีมำก  
คือสำมำรถใช้ถอนหัวมันส ำปะหลังได้หลำยขนำดและสำมำรถ
ใช้ถอนหัวมันส ำปะหลังได้ดี  มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ  4.8 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.45   
4.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังบ้านโนนค้อ 
ตารางที่ 2  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนโนนค้อ     

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 มีขนำดและรูปร่ำง
เหมำะสม 

4.8 0.45 ดีมำก 

2 ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังได้หลำย
ขนำด 

4.8 0.45 ดีมำก 

3 ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังได้ดี 

4.8 0.45 ดีมำก 

4 วัสด-ุอุปกรณ์หำ
ซื้อไดง้่ำย   

4.4 0.55 ดีมำก 

5 ควำมสะดวกใน
กำรเคลื่อนย้ำย 

4.2 0.45 ดี 

 สรุปการประเมิน 4.60 0.47 ดีมาก 

จำกตำรำงที่  2  ผลกำรทดสอบปรำกฏควำมสำมำรถของ
อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังของกลุ่ม เกษตรผู้ปลูกมัน
ส ำปะหลังบ้ำนโนนค้อ  จ ำนวน  5 คน  ผลปรำกฏว่ำกำรท ำงำน
อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ  4.60  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.47   แสดงว่ำประสิทธิภำพของ
อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังอยู่ในระดับดีมำก คือ สำมำรถใช้
ถอนหัวมันส ำปะหลังได้หลำยขนำดและสำมำรถใช้ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังได้ดี  มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ  4.8 และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ  0.45 
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4.3 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังบ้านหนองกุง  

ตารางที่ 3  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนหนองกุง    

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 มีขนำดและรูปร่ำง
เหมำะสม 

4.6 0.55 ดีมำก 

2 ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังได้หลำย
ขนำด 

4.6 0.55 ดีมำก 

3 ถอนหัวมัน
ส ำปะหลังได้ดี 

4.8 0.45 ดีมำก 

4 วัสด-ุอุปกรณ์หำ
ซื้อไดง้่ำย   

3.6 0.89 ดี 

5 ควำมสะดวกใน
กำรเคลื่อนย้ำย 

4.2 0.45 ดี 

 สรุปการประเมิน 4.36 0.58 ดีมาก 

 
จำกตำรำงที่  3  ผลกำรทดสอบปรำกฏควำมสำมำรถของ

อุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังของกลุ่ม เกษตรผู้ปลูกมัน
ส ำปะหลังบ้ำนหนองกุง  จ ำนวน  5 คน  ผลปรำกฏว่ำกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังมีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ  
4.36  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.58   แสดงว่ำ
ประสิทธิภำพของอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง อยู่ในระดับ     
ดีมำก คือสำมำรถใช้ถอนหัวมันส ำปะหลังได้ดี  มีค่ำเฉลี่ย
โดยรวมเท่ำกับ  4.8 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.45 

 
4.4  สรุปผลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังทั้ง  3 กลุ่ม 

ตารางที่ 4    สรุปกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังทั้งหมด  

ที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับ
ประสิทธิภาพ 

1 บ้ำนโนนสมบูรณ์     4.52 0.47 ดีมำก 

2 บ้ำนโนนค้อ         4.60 0.47 ดีมำก 

3 บ้ำนหนองกุง        4.36 0.58 ดีมำก 

 สรุปการประเมิน 4.49 0.51 ดีมาก 

 
จำกตำรำงที่  4  ผลกำรทดสอบปรำกฏควำมสำมำรถของ

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังทั้ ง   3 กลุ่ม พบว่ำ
ควำมสำมำรถของอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังมีค่ำเฉลี่ยรวม
เท่ำกับ  4.49  ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.51 อยู่ในระดับ  
ดีมำก  โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลังบ้ำนโนนค้อ         

มีประสิทธิภำพมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ  0.47 และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง 
บ้ำนหนองกุง  มีประสิทธิภำพน้อยที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.36  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ  0.58 โดยมีระดับประสิทธิภำพ
อยู่ในระดับดีมำกทั้ง 3 กลุ่ม  และสอดคล้องกับงำนวิจัย ; 
เทคนิคกำรเพิ่มผลผลิตมันส ำปะหลังต่อไร่ [3] และ งำนวิจัยและ
พัฒนำเครื่องขุดมันส ำปะหลังแบบไถหัวหมู [5] ตำมล ำดับ 

5.  บทสรุป 

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรทดสอบประสิทธิภำพกำร
ใช้งำนอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง  จำกผลกำรทดสอบวิจัย
พบว่ำอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังมีประสิทธิภำพในกำรใช้
งำนได้จริง สำมำรถใช้งำนได้ง่ำย  ช่วยผ่อนแรงเกษตรกรได้ใน
ระดับดีมำก  และเป็นอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลังที่มีรำคำไม่
แพง  ช่วยประหยัดเวลำในกำรถอนหัวมันส ำปะหลังของ
เกษตรกร และสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ในทุกพื้นที่ที่ต้องกำร 
เป็นกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ไทยแลนด์ 4.0 นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถพัฒนำต่อยอดสู่กำรจดอนุสิทธิบัตรและสำมำรถน ำไปสู่
กระบวนกำรผลิตในเชิงพำณิชย์ได้อีกด้วย 

6.  ข้อเสนอแนะ 

กำรพัฒนำอุปกรณ์ถอนหัวมันส ำปะหลัง ควรเพิ่มข้อมูลทำง
เทคนิค ประกอบด้วยชนิดของวัสดุที่น ำมำสร้ำงอำจเป็นวัสดุ
ประเภทอะลูมิเนียม  มีน้ ำหนักเบำ และออกแบบให้โครงสร้ำง
ไม่ซับซ้อน  บ ำรุงรักษำง่ำยและมีกำรวิเครำะห์เศรษฐศำสตร์
วิศวกรรม 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมันส ำปะหลัง ชุมชนบ้ำน
หนองกุง ต ำบลหนองกุง  อ ำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ             
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมันส ำปะหลังต ำบลโนนค้อ อ ำเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลรำชธำนี และกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกมันส ำปะหลังต ำบล
โนนสมบูรณ์  อ ำ เภอนำจะหลวย  จังห วัดอุบลรำชธำนี      
ที่เอื้อเฟื้อสถำนที่อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินและงำนวิจัย
งำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์  วิทยำลัยเทคนิค
อุบลรำชธำนี ให้ทุนสนับสนุนงำนวิจัยนี้บำงส่วน และสถำบัน
กำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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A1-004 

ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ 
Training skills nut and bolt. 

 
ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคเลย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดย่อ 

        จากสภาพปัญหานักเรียนนักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. พื้นฐาน ม.6 แผนกวิชาช่างยนต์ 
มีทักษะในการขันนัทและโบลท์น้อยตัวอย่างเช่น การ
ขันนัทในท่าทางต่างๆซ่ึงในการขันแต่ละท่าจะท าให้
นักศึกษาไม่มั่นใจในทิศทางการขันออกและขันเข้า 
พฤติกรรมนักศึกษาจะขันไม่ถูกทิศทากการขันที่ถูกต้อง 
และอีกตัวอย่างคือค่าแรงขันนัทและโบลท์ พฤติกรรม
นักศึกษายังไม่ รู้สึกถึงค่าแรงขันนัทและโบลท์ ท าให้
รู้สึกไม่มั่นใจแรงที่ตนเองขันนัทและโบลท์แต่ละขนาด 
ท าให้นักศึกษาขันนัทและโบลท์ที่มีขนาดเล็กขาด เพราะ
รู้สึกว่าขันไม่แน่น จึงเกิดความเสียหายแก่ช้ินงาน เพิ่ม
ภาระงาน เพิ่มเวลาท างาน เพิ่มต้นทุนในการท างาน ซ่ึง
ปัญหาที่กล่าวมานี้จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
ที่มีทักษะการขันนัทและโบลท์น้อย ด้วยเหตุนี้จึงได้
จัดท าชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว การศึกษาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและประเมินทักษะการขันนัทและโบลท์ของ
นักเรียนนักศึกษา ผลการศึกษาพบว่าชุดฝึกทักษะขันนัท
และโบลท์ที่สร้างขึ้นมีโครงสร้างที่เหมาะสม จากการ
ประเมิน ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านคู่มือ
การใช้งาน โดยรวมทั้ง 3 ด้านพบว่าค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.52 , S.D.=0.57) ผล
การประเมินทักษะการขันนัทและโบลท์ของนักเรียน 
นักศึกษา พบว่า สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 
Abstract 

Concerning the problem of the first year students in 
Automotive Mechanics Department , both Certificate 

and Diploma (Fundamental M.6),they have had the skill 
in fastening and loosening nuts and bolts but still being 
in difficulty in their styles ,influencing on the shortage 
of confidence in the direction and force , particularly 
the small size ones which causes the damage to 
workpieces and also increase in workload, working 
time as well as cost of working. The students with the 
above-mentioned problem have not had a chance in 
working practices. Consequently , the instructional 
package was prepared so as to tackle this issue. Since 
the objective of this study was to create and evaluate 
the students skills for fastening and loosening nuts and 
bolts. The overall result of this research indicated that 
this instructional package had the appropriate structure. 
From the estimations of its structure , usage and user's 
manual , it was revealed that this instructional package 
was very hight level at the average scale of 4.52 and the 
standard deviation of 0.57 (S.D.) , being practical as 
aimed hypothesis and competency assessment.     

 
1.บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเลย เปิด
สอนการสอนในหลักสูตร ปวช. สาขางานช่างยนต์ และ
หลักสูตร ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยพื้นฐาน 
ในระดับ ปวช. รับนักศึกษาที่จบช้ัน ม.3 อายุเฉลี่ย
ประมาณ 15 ปี ระดับ ปวส. รับนักศึกษาที่จบ ปวช. และ 
ม. 6 อายุเฉลี่ยประมาณ 18 ปี เข้าศึกษา ซ่ึงแต่ละระดับจะ
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มีพื้นฐาน ด้านช่างยนต์แตกต่างกัน และพื้นฐานที่ส าคัญ
อีกอย่างหนึ่ส ารับช่างยนต์คือทักษะในการขันนัทและ
โบลท์ ตัวอย่างเช่น การขันนัทในท่าทางต่างๆซ่ึงในการ
ขันแต่ละท่าจะท าให้นักศึกษาไม่มั่นใจในทิศทางการขัน
ออกและขันเข้า พฤติกรรมนักศึกษาจะขันไม่ถูกทิศทาก
การขันที่ถูกต้อง และอีกตัวอย่างคือค่าแรงขันนัทและ
โบลท์ พฤติกรรมนักศึกษายังไม่รับรู้  รู้ สึกถึงค่าแรง
ขันนัทและโบลท์ รู้สึกไม่มั่นใจแรงที่ตนเองขันนัทและ
โบลท์แต่ละขนาด ท าให้นักศึกษาขันนัทและโบลท์ที่มี
ขนาดเล็กขาด เพราะรู้สึกว่าขันไม่แน่น ท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ช้ินงาน เพิ่มภาระงาน เพิ่มเวลาท างาน เพิ่ม
ต้นทุนในการท างานและอาจเกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บ
ในการท างาน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ทั้งหลักสูตร ปวช. และ 
ปวส. ต้องมีทักษะที่ดีในการขันนัทและโบลท์ ติดตัวไป
ท างานทุกคน 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.2.1 เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสมชุดฝึก
ทักษะขันนัทและโบลท์  
        1.2.2 เพื่อประเมินทักษะการขันนัทและโบลท์ของ
นักเรียนนักศึกษา 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
       1.3.1 ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์สามารถน าไปใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 
       1.3.2 ระดับผลการประเมินความเหมาะสมชุดฝึก
ทักษะขันนัทและโบลท์โดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
        1.3.3 ประเมินระดับทักษะการขันนัทและโบลท์
ของนักเรียน นักศึกษาได้ 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
        1.4.1 ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ มีขอบเขตใน
การฝึกขันเฉพาะนัทและโบลท์ขาด 8 mm - 26 mm 
เท่านั้น 
        1.4.2 โครงสร้างเหล็กใช้การเช่ือต่อด้วยการเช่ือ
ไฟฟ้า 

        1.4.3  ฝึกทักษะหยิบประแจ ทิศทางการขัน และ
ความรู้สึงถึงค่าแรงขัน 
       1.4.4 คู่มือการใช้งานเป็นใบงานการปฏิบัติงาน 
1.5 ระยะเวลาด าเนินงาน 
       ระยะเวลาการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2559 – 
เดือนกันยายน 2559 
1.6 นิยามศัพท ์
       1.6.1 ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์  หมายถึง 
อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นส าหรับฝึกทักษะการขันนัทและโบลท์  
       1.6.2 คู่มือการใช้งาน หมายถึง เอกสารประกอบการ
อธิบายวิธีการใช้งาน พร้อมใบงานการปฏิบัติงานชุดฝึก
ทักษะขันนัทและโบลท์  
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1.7.1 ได้ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ จ านวน 1 ชุด 
       1.7.2 นักศึกษามีทักษะในการขันนัทและโบลท์ 
       1.7.3 นักศึกษามีพฤติกรรมการท างานด้วยความ
ปลอดภัย 
      1.7.4 ประยุกต์การน าผลการวิจัยพัฒนาขยายไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ได้ 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
        2.1 การศึกษาข้อมูล และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        2.2 การสร้างชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ 
        2.3 การประเมินคู่มือการใช้งาน 
        2.4 การประเมินทักษะขันนัทและโบลท์นักเรียน
นักศึกษา               
        2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผลการด าเนินการวิจัย 
        3.1 ผลการสร้างและประเมินความสามารถของ
ชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ พบว่า มีมิติ ความกว้าง
ความยาว ความสูง เท่ากับ 76ซม. 69ซม. 178ซม.
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ โครงสร้าง เชื่อม เจาะรูท า 
เกลียวขันนัทและโบลท์ ผลการประเมินความเหมาะสม
ของชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ ตามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านคู่มือการใช้งาน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านโครงสร้าง 
รายการ รายการประเมิน x  S.D. ผล 
1 ชุดฝึกทักษะขันนัท

และโบลท์  
1.1)โ ค ร ง ส ร้ า ง มี
ความเหมาะสม 
1.2)โ ค ร ง ส ร้ า ง มี
ความกะทัดรัด 
1.3)โ ค ร ง ส ร้ า ง มี
ความแข็งแรงและมี
ความปลอดภัย 
1.4)โ ค ร ง ส ร้ า ง
เคลื่อนย้ายได้ง่าย 

 
 
 
4.66 
 
4.66 
 
4.33 
 
 
4.66 

 
 
 
0.57 
 
0.57 
 
0.57 
 
 
0.57 

 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 

 รวมค่าเฉลี่ย 4.57 0.57 มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านใช้งาน 
รายการ รายการประเมิน x  S.D. ผล 
2 ชุดฝึกทักษะขันนัท

และโบลท์  
2.1) ความเหมาะสม 
ของท่าในการขันนัท
และโบลท์ 
2.2) ความเหมาะสม
ของขนาดนัทและ
โบลท์ 

 
 
 
4.66 
 
 
4.00 
 

 
 
 
 0.57 
 
 
0.57 
 

 
 
 
มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 

 รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.57 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านคู่มือการใช้
งาน 
รายการ รายการประเมิน x  S.D. ผล 
3 คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น

ชุดฝึกทักษะขันนัท
และโบลท์ 
3.1)คู่มือการใช้งาน
ชุดฝึกทักษะขันนัท
และโบลท์ 
3.2)ขั้นตอนการใช้
ง านแล ะ เ นื้ อห ามี
ความชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย 
3.3)แ ผ น ภ า พ
ป ร ะ ก อ บ มี ค ว า ม
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 
 
 
 
4.66 
 
 
 
4.66 
 
 
 
4.66 
 
 

 
 
 
 
 0.57 
 
 
 
0.57 
 
 
 
0.57 

 
 
 
 
มากที่สุด 
 
 
 
มากที่สุด 
 
 
 
มากที่สุด 
 

 รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.57 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินความเหมาะสม 
รายการ รายการประเมิน x  S.D. ผล 
1 ด้านโครงสร้าง 4.57 0.57 มากที่สุด 
2 ด้านความเหมาะสม

ด้านการใช้งาน 
4.33 0.57 มากที่สุด 

3 ด้านคู่มือการใช้งาน 4.66 0.57 มากที่สุด 
 รวมค่าเฉลี่ย 4.52 0.57 มากที่สุด 
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4.สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
        4.1 สรุป 
              ผลการชุดฝึกทักษะขันนัทและโบลท์ พบว่า 
พบว่า มีมิติ ความกว้างความยาวความสูง เท่ากับ 76
ซม. 69ซม. 178ซม. ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ 
โครงสร้าง เช่ือม เจาะรูท าเกลียวขันนัทและโบลท์ ผล
การประเมินความเหมาะสมชุดฝึกทักษะขันนัทและ
โบลท์ ในด้านโครงสร้าง การเช่ือมต่อและคู่มือการใช้
งาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด ( x  = 
4.52 , S.D. = 0.57) และผลการประเมินทักษะการขันนัท
และโบลท์ของนักเรียน นักศึกษา พบว่า มีทักษะที่ดีขึ้น 
ชุดฝึกใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
        4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
              ผลการสร้างและประเมินความเหมาะสมชุดฝึก
ทักษะขันนัทและโบลท์ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้าน
โครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านคู่มือการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x = 4.52 , S.D.=0.57) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการ
ออกแบบโครงสร้างมีความแข็งแรง เหมาะสมและ
กะทัดรัด โครงสร้างการเช่ือมต่อมีความแข็งแรง มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งานและคู่มือการใช้งานมีความ
เหมาะสม จึงท าให้ผลการประเมินความเหมาะสมทั้ง 3 
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด    
            จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ดุลยโชติ ชลศึกษ์ (2546 : บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ท าการวิจัย
เรื่อง การออกแบบรูปร่างที่ เหมาะสมของช้ินส่วน
เครื่ อ งจั กรกลส าหรับหลายจุ ดท า ง าน  ช้ิน ส่วน
เครื่องจักรกลที่มีการเคลื่อนที่มักจะต้องรับแรงภายนอก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาด การน าหลักการของคานที่
รับแรงกระจายสม่ าเสมอมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้
ผู้ออกแบบสามารถหารูปร่างที่เหมาะสมในเบื้องต้นอย่าง
รวดเร็ว และสามารถใช้รูปร่างที่ได้นี้เป็นต้นแบบในการ
ออกแบบช้ินส่วนโดยละเอียด 
 
 
 

  4.3 ข้อเสนอแนะ 
              4.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
                        ควรเพิ่มท่าในการขันมากขึ้น เพื่อฝึก
ทักษะในการขันนัทและโบทล์ที่มากขึ้น 
              4.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
                       ควรมีการออกแบบและสร้างชุดฝึกทักษะ
ขันนัทและโบลท์ ให้สวยงาม 
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���ก����ก��ก�����������������
���ก���ก��� !�"#�$������%��&������ก'��
(� �*��
��*ก��!����&��'��
(�  200  ก� �ก��&/#�.� &�   �/���
����0��!%��&�1  0.75 m3 �(���ก���7ก8�����8�1�&
9����:��ก��%��&������;��!	   ��!��
��%�<.����ก���	.��
%��&����!����;��'��
(�%��&!�� 0.5, 1.0 ��* 2 ����   
'� ��; � ��/� � �� �� � � $<. �� �ก � ��	. � �% ��& �� �� ก� �
������������ก���ก���   !�ก��$�%��&�������
��8�*  ��*ก��$�%��&����������%��   ��กก���!���
$��;�%��&!���&��'��
( ��	. ��&�*8&%<�  0.5 ����   
8�&��?8�����1���/&����"��/�������#��!ก��$�%��&
����������%��   �9�	.� 68-72 oC "#������������9�	.� 8  
#�.� &�  ��*%��&!�� 1.0 ����  8(�����ก��$�%��&����
�����8�*  �1���/&��9�	.� 65-70  oC  "#�����"�ก��
�������9�	.� 10 #�.� &� 

 

#)�C)�#�G :  ก��������, ������������ก���ก���, '��
(�, 
ก��$�%��&����������%��, ก��$�%��&�������
F��&#��� 
 

Abstract 
The paper presents the drying study of 

agricultural producs using energy from steam. The 
system consisted of boiler at 200 kg/hr of capacity and 
a stainless steel dryer (volume 0.75m3) with insulation 
system. Heat exchanger was installed at the bottom of 
dryer for circulated steam at 0.5, 1.0 and 2 bar of steam 
pressure. Heat exchangd between agricultural product 

and steam was by force convection and natural 
convection heat transfer. The results show that the 
optimized force convection process of 0.5 bar steam 
pressure and temperature 0f 68-72 o

C for 8 hr drying 
time yieided the best result. For the natural convection 
process at pressure of 1.0 bar steam pressure and dryer 
chamber temperature about 65-70 o

C for 10 hr drying 
time 

 
Keyword: Drying, Agricultural product, Steam, Force 

Convection, Natural Convection 
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'ii:�   $������%��&������ก'��
(�   g�.�8�&��?"��
%��&����'!����!������*�;���<.�� 

     ก���(�%��&������ก$������'��
(�   g�.�"#��
(�&��
!	�g� ��<��
(�&���������#<
��$���"�ก�����'�&�"��%��&
�����ก;�&��'��
(�   �����(����'��
(�����&��(�ก��
������ !�ก��8�����/�������  ��*�(�%��&�����	.'!�
��ก'��
(�'���;��#1!��ก���	.��%��&�������"��/���
�$<.���������������������  g�.��*8�&��?"���1���/&�
"�ก���������	.8/ �    ��*"#� ����"�ก��������
���������������	.8�
�ก�;�ก��������!���$������
�8��������   g�.�����1�"�ก������'��
(��	.%��&!�� 0.5  
����    g�.�"��%��&�������"��/�����/;�	.   50-75 C

o  
8�
����<���
(�&��!	�g�#�.� &��*  0.49  ���� ก������'�
�
(��	.%��&!�� 1 ����  g�.�"��%��&�������"��/�����/;�	.  
60-80 C

o  8�
����<���
(�&��!	�g�#�.� &��*  0.57  ����   
%;�'ii:���ก$�!�&��n��&�������"��/�#�.� &��*  1 
��;��  ��*"�ก������'��
(��	.%��&!��  2  ����   g�.�"��
%��&�������"��/�����/;�	.  70-95 C

o   8�
����<���
(�&��
!	�g�#�.� &��*  0.83  ���� %;�'ii:���ก$�!�&��n��&
�������"��/���#�.� &��* 1  ��;�� 

          R.G.Moreira,  '!���ก������(����ก��������
�����  �$<.����	����	��8&ก��ก�����	.������$������ 
&�� ��* &�&���& 0��ก�*���ก��������     !�
��������กก��?;����%��&������*&�� $��;�ก��
���	.������$������ &�� ��* &�&���&���if�ก�#��ก��
�1���/&�0������������	.�(�&������� 

          Shrikant  Baslingapa etal.  '!���ก��
%1���ก��*%1���$��*ก��$�%��&����0����ก������
"�ก��������  !�ก��"#��1���/&� 30 C

o ,50 C
o  ��* 

70 C
o  ��ก��&	%��&��7� 0.6, 1.0 ��* 1.4 m/s  !�

%��&8�&$��F�0��%��&��7���ก����*�1���/&���ก��    
$��������ก8&ก��  Arrhenius  (r=0.995) $��;�#;�� 
��&�*8&0���1���/&�8(�����ก�������� %<� 59 - 63 
C
o  �	.%��&��7���ก�� 0.9 t 1.05 m/s  
       ���������	
���ก���!!����$<.���ก��$���&�������	.&	
���;�ก�����������������!���'��
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�ก�	$�&�� 
 1.  �$<.���ก����ก���8����  ��*�!8���/�������

���ก��?;����%��&���� !�ก��$�   ������%�� 
(Forced Convection)  ��*ก��$�%��&�������
F��&#��� (Natural or Free Convection)   !�"#�'��
(�
��ก�&��'��
(�0��! 200  ก� �ก��&/#�.� &� 
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$������'��
(��	."#�������!�����F	ก��$�%��&�������
F��&#���   ��*ก��$�%��&����������%��   
  3.   ��ก��8&��?�*0���/���������*0���ก�������� 
���� 
�����������	.�;��ก���������$<.�'�;%��&#<
�!���
$������%��&������ก'��
(��	.'���;�������ก���	.��
%��&�������"��/���   
3. 
DLก	��ก�	$�&�� 

�/����������������ก������*$��ก �	."#�$������
%��&������ก'��
(��8!�"��/��	. 1 ��*ก��!���'��
(�
����;�'i 0��!ก������'��
(� 200 kg/hr"#��
(�&��
!	�g�����#<
��$��� ��!��
��;�8;�'��
(�0��!�8���;��
�/���ก��� 2.54 cm.�1�&9���ก��%��&������;��!	 �/���
�����(���ก���7ก8�����80��!%��&�1 0.75 m3 �1�&
9���ก��%��&������;��!	 !����;����!��
�#1!��ก���	.��
%��&���� ��!%�	��*���%��&���� $�!�& ��*#1!����
�����ก��'����ก�����&��%��&#<
���*�1���/&��/���
��! !� �%�<.����!%��&��7��&%��&#<
�8�&$��F� �	.��� 
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�/��	. 2 ก)  ก��$�%��&����������%�� 

 

 
�/��	. 2 0)   ก��$�%��&�������F��&#��� 

 
��ก�/��	. 2 ก)  ก�������� !�ก��$�%��&

����������%�� (Froced Convection) "#�$�!�&#;��"�
ก��$�%��&�������"��%�<.��������    !�&	ก��
��ก���"��&	%��&8�&��?"�ก��ก(���!��������*
�����ก��'��0����ก��"��%�<.��������'!�     �$<.�#;��
�$�.&��*8��F���$0���%�<.��������  ��*�/��	. 2 0) %<�
ก�� ��� ���  !� ก�� $� %�� &��� �� ��F��& #� ��   
(Natural  Convection)  ����%�<.���������	.'&;&	ก��"#�
$�!�&   �$<.�ก���*�����ก�� ก���*�����ก�����"�
�%�<.��������  �*��������กก��0��%��&�����;�0��
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�/��	. 3 ก)  ��ก�����	.%��&!��'��
(� P =  1 bar 
 

 
�/��	. 3 0) ��ก���� �	.%��&!��'��
(�  P =  2 bar 
 

                 �/��	. 3 ก ��* 0) ���	����	��ก�����	.�����
�
(����ก 
��	��ก��  ����ก����ก�����
(���� !�ก��$�%��&�������

���%�� 
 

         ��ก�/��	.  3   $��;�ก����ก�����
(���� !�ก��
$�%��&����������%���	.%��&!��'��
(��	.  1 ����  &	
�1���/&����"��/����9�	.����/;�	.  70 - 75 C

o    "#�����"�
ก����  7 #�.� &� ��*8�
����<���#<
��$���  4.03  ����  
��*ก����ก�����
(�����	.%��&!��'��
(��	.  2 ���� &	
�1���/&����"��/����9�	.���/;�	.  75t 80 C

o    "#�����"�
ก���� 6 #�.� &�  ��*8�
����<���#<
��$���  4.26  ���� 

 
�/��	. 4 ก) ��ก�����	.%��&!��'��
(� P =  1 bar 
 

 
�/��	. 4 0)  ��ก���� �	.%��&!��'��
(�  P =  2 bar 
 
 �/��	. 4 ก ��* 0) ก��i���	����	��ก�����	.������

�
(����ก��	��ก������ ก����ก�����
(���� !�ก��$�%��&
�������F��&#��� 

 
��ก�/��	.  4   $��;�ก����ก�����
(���� !�ก��$�%��&

�������F��&#����	.���!��'��
(�  1 ���� �1���/&��9�	.�
���"��/�����/;�	.  65 t 70 C

o  "#�����"�ก��������  10  
#�.� &�  8�
����<���#<
��$���  5.4  ����   ��*ก����ก����
�
(�����	. %��&!��'��
(��	. 2  ���� &	�1���/&����"��/����9�	.�
��/;�	.  75 t 78 C

o   "#�����"�ก����ก����  8  #�.� &�   ��*
8�
����<���#<
��$���  7.08  ����   ��ก�/��	.  3  ��*�/��	.  4  
���	����	�� ก�����	.�������
(����ก��	��ก������ก����
ก�����
(�����*��7�'!��;�ก����ก����!�����F	ก��$�%��&
����������%�� (Froced Convection)  �*"#��*�*����"�
ก����ก�����	.8�
�ก�;�  ก����ก�����
(���� !�ก��$�%��&
�������F��&#���   (Natural Convection ) ��*���#;��
��*���!�#<
��$���g�.����ก���!����1�"�ก�������	ก!���  
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�/��	. 5 ก) อบพรกิที
ความดนัไอนํ�า P =  0.5  bar 

 

 
�/��	. 5 0) อบพรกิที
ความดนัไอนํ�า P =  1  bar 

�/��	. 5  ก ��* 0)  ���	����	��ก�����	.������
�
(����ก��	��ก������ก����$��ก#	
i:� !�ก��$�%��&
����������%�� 

 

       ��ก���!���������$��ก#	
i:�    !�"#���F	ก��
������!���ก��$�%��&����������%���	.�*!�����!��
'��
(��	. 0.5  ����  ��*  1 ����   g�.�"#�$�!�&��n���ก��'�
��ก���	.��%��&����ก��#1!��ก���	.��%��&�����$<.�"��
�1���/&�8/�0�
�����8;��;��?�!��$��ก��ก�����&	%��&
�������<���/;?/ก�(�ก���&�"#�"�&; �$<.��!���&��ก��"#�
$������'��
( �0���*�� �(�ก��8���?�!�1ก k  2  
#�.� &� �$<.�"��$��ก"��/�������&	%��&8&.(��8&� 

��ก�/��	.  5  $��;�ก����$��ก#	
i:� !�ก��$�
%��&����������%���	.%��&!��'��
(��	.  0.5 ����  &	
�1���/&����"��/����9�	.����/;�	.  68 t 72 C

o  "#�����"�
ก����  8 #�.� &�  ��*8�
����<���#<
��$���  4.98  ����  
��*ก����$��ก#	
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(��	.  1 ����  &	
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o  "#�����"�

ก���� 7 #�.� &�  ��*8�
����<���#<
��$���  3.66  ���� 
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(�  P = 0.5  bar 
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����<���#<
��$���  5.68  ���� 
��*ก����$��ก#	
i:��	. %��&!��'��
(��	.  1  ����  &	
�1���/&����"��/����9�	.���/;�	. 65 t70 C

o   "#�����"�
ก����$��ก  8 #�.� &�   ��*8�
����<���#<
��$���  5.8  
����  ��ก�/��	. 5 ��*�/��	.  6 ���	����	�� ก��
���	.�������
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Abstract 

The Electric Hoist 12 Volt Research, have Objective for 
design and create, find the Efficiency of User\s 
Satisfaction, the Researcher has been study the data. In 
designing and create the instrument to be high-
performance, decrease the damage of the component 
and fatigue from working. So, the Researcher have been 
create the Electric Hoist 12 Volt, design to properly 
sized for working in the Establishment that using the 
small Hoist for moving the object not more than 500 
Kg. Working control by Switchboard control and 
comparing of working between Hoist 3 types namely 
Direct Drive Motor, Drive Motor Add Hoist and Hand-
Powered Hoists. Result of the experiment found that the 
comparing between lift up by electric current with the 
time of Direct Drive Motor, spending time to lift up and 
throw the weights least that is, lift up 19.98 second and 

61



throwing spend time 4.25 second and comparing using 
the electric current 2 type namely, Direct Drive Motor 
and Drive Motor Add Hoist. The comparing result of 
lift up by electric current found that the Direct Drive 
Motor Type spend time to lift up least and spend the 
electric current highest be equal to 120 Ampere and 
throw the weights spend electric current be equal to 15 
Ampere.  Result of evaluation to find Satisfaction of 
using The Electric Hoist 12 Volt. Term of instrument  
quality have average to be equal to 4.60, in very good 
standard, Technical Design have average to be equal to 
4.65, in very good standard, Bring the instrument to 
using have average to be equal to 4.30, in good standard 
and total average = 4.43, generally in good standard. 
After creating and using. So, the Hoist that created can 
be using and be proper for using. 
 

Keywords : Electric Hoist 12 Volt 
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�ก����������

ก
����
� 12 ����� ก�
!
��#&��#ก�
�ก�25�%��ก+*2�
���!�3����&��#ก�#���+��&�2� 3 �## 	�� �##
����
�+�# �##����
�+�#"���
�ก ��� �##
�ก���
��� 

,�ก�
&1�����กก�
�
$��	��
�ก�����
�����ก
����
�  12  �����  ก7#,�ก�
&1����1�ก�

�ก�25�%��ก!
��#&��#ก�#���&��
���	����-� 1 ��
 
�1���1��ก"�2��*�
�1�#!
��#&��# �25�%��ก&��).$)�ก�

!
��#&��# 	�� 100 ก���ก
�� 200 ก���ก
�� ��� 300 
ก���ก
�� ���&5�ก�
&1���!
��#&��#ก��
�%�3��ก�

�ก�##).$����
�+�#�
� �##����
�"���
�ก ��� 
�##
�ก������ &5�ก�
&1���!
��#&��#�1���'�ก�

�ก+*2����!�3���� &5�ก�
ก7#,�ก�
&1��� �����
��1�,�1����
��&�� 5.1  

 

��
��1F�  5.1  ��
��!
��#&��#ก�
&1��#	��
�ก
����������ก
����
� 12 ����� 
�%�3���25�%��ก&��#
ก�#��� &1����1�ก�
�ก+*2������ 

 
��ก��
��&�� 5.1 ,�ก�
&1���ก�
!
��#&��#


�%�3��ก�
�ก�25�%��ก+*2������!
��#&��#ก�#��� 
,�&1��#ก�
�ก�25�%��ก+*2���ก"�2��*�
�1�# 1 ��
 ��
%7��1$�3� & ก�##�������"���+*2������25�%��ก"���+*2�
�1���3���##����,�ก�
&1��#ก�
�ก1����2 �##
����
�+�#�
���).$����$��&��� 1	�� ก�
�ก&�� 100 
ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 9.47 ����&� ก�
�ก&�� 200 
ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 11.27 ����&� ���ก�
�ก&�� 300 

ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 19.98 ����&� �##����
�+�#
"���
�ก ��).$�����กก�3��##����
�+�#�
� 	�� ก�

�ก&�� 100 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 14.65 ����&� ก�
�ก&�� 
200 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 16 ����&� ���ก�
�ก&�� 300 
ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 25 ����&� ���
�##ก�
�ก
�25�%��ก1$��
�ก�##������).$�����ก&��� 1 	�� ก�
�ก
&���25�%��ก 100 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 26.5 ����&� ก�

�ก�25�%��ก&�� 200 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 31.8 ����&� 
���ก�
�ก�25�%��ก&�� 300 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 36.91 
����&�  

,�ก�
!
��#&��#ก�
!�3���25�%��ก��&��#ก�#���
�1���ก
�1�#�-� 1 ��
 �1�����*�"�2� ��%7��1$�3�ก�

&1���& ก�##���)�ก�
������	3��1�������25�%��ก
��ก+*2� �1�ก�
&1�����3���##����	3�1����2  ก�

&1����##����
�+�#�
���).$���)�ก�
���$��
&��� 1 	�� ก�
!�3���25�%��ก��&�� 100 ก���ก
�� ).$���
&3�ก�# 5.07 ����&� ก�
!�3���25�%��ก��&�� 200 ก���ก
�� 
).$���&3�ก�# 4.83 ����&� ���ก�
!�3���25�%��ก��&�� 
300 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 4.25 ����&� ก�
&1���ก�

!�3���25�%��ก���##����
�+�#"���
�ก).$���)�ก�

����กก�3��##����
�+�#�
� 	�� ก�
!�3���25�%��ก��
&�� 100 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 10.4 ����&� ก�
!�3��
�25�%��ก��&�� 200 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 10.25 ����&� 
���ก�
!�3���25�%��ก��&�� 300 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 
8.15 ����&� ���ก�
!�3���25�%��ก���##
�ก������).$
�����ก&��� 1 	�� !�3���25�%��ก��&�� 100 ก���ก
�� ).$
���&3�ก�# 17.1 ����&� !�3���25�%��ก��&�� 200 ก���ก
�� 
).$���&3�ก�# 13.4  ����&� ���ก�
!�3���25�%��ก��&�� 
300 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 11.9 ����&� ��ก,�ก�

&1��#"#�3������25�%��ก)�ก�
�ก"���+*2����&��).$)�
ก�
�ก��ก+*2� ���ก�
!�3���25�%��ก�������25�%��ก
"���+*2����)�ก�
!�3���25�%��ก�����1�����+��ก�

&1���& ก�## 
5.1.2 ,�ก�
&1���	��
�ก����������ก
����
� 12 
����� ก�
!
��#&��#ก�
�ก�25�%��ก+*2����!�3����

 
 

�25�%��ก 
(ก���ก
��) 

���+*2� (����&�) ����� (����&�) 

����
�
+�#�
� 

�##
����
�

"���

�ก 

�##

�ก
���
��� 

����
�
+�#�
� 

�## 
����
�

"���

�ก 

�## 

�ก
���
��� 

100 9.47 14.65 26.5 5.07 10.40 17.1 

200 11.27 16.0 31.8 4.83 10.25 13.4 

300 19.98 25.0 36.91 4.25 8.15 11.9 
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&��#ก�#ก�
ก��ก
��������� +�� 2 �## 	�� �##
����
�+�# ��� �##����
�+�#"���
�ก  
       ,�ก�
&1�����กก�
�
$��	��
�ก����������
ก
����
� 12 �����  ก7#,�ก�
&1����1�ก�
�ก
�25�%��ก!
��#&��#ก�#ก�
ก��ก
��������&��
���	���
�-� 1 ��
 �1���1��ก"�2��*�
�1�#!
��#&��# �25�%��ก&��
).$)�ก�
!
��#&��# 	�� 100 ก���ก
�� 200 ก���ก
�� 
��� 300 ก���ก
�� ���&5�ก�
&1���!
��#&��#ก��

�%�3��ก�
�ก�##).$����
�+�#�
�ก�#�##����
�
"���
�ก &5�ก�
&1���!
��#&��#�1���'�ก�
�ก+*2����
!�3������$�ก7#,�ก�
&1��� ��1�,�1����
��&�� 5.2 

 
��
��1F� 5.2 ��
��!
��#&��#ก�
&1��#	��
�ก
����������ก
����
� 12 ����� 
�%�3���25�%��ก&��#
ก�#ก�
ก��ก
�������� &1����1�ก�
�ก+*2����!�3��
�� 

 
 

��ก��
��&�� 5.2 ,�ก�
&1���ก�
!
��#&��#

�%�3��ก�
�ก�25�%��ก+*2������!
��#&��#ก�#ก�
ก��
ก
�������� ,�&1��#ก�
�ก�25�%��ก+*2���ก"�2��*�

�1�# 1 ��
 ��%7��1$�3� &�2�����##����ก�
ก��
ก
��������"���+*2������25�%��ก"���+*2��1���3���##
����,�ก�
&1��#ก�
�ก1����2 �##����
�+�#�
���
ก��ก
����������ก&��� 1	�� ก�
�ก&�� 100 ก���ก
�� ก��

ก
��������&3�ก�# 47 ����!
� ก�
�ก&�� 200 ก���ก
�� 
ก��ก
��������&3�ก�# 75 ����!
� ���ก�
�ก&�� 300 
ก���ก
�� ก��ก
��������&3�ก�# 120 ����!
� �##
����
�+�#"���
�ก ��ก��ก
���������$��ก�3��##
����
�+�#�
� 	�� ก�
�ก&�� 100 ก���ก
�� ก��
ก
��������&3�ก�# 30 ����!
� ก�
�ก&�� 200 ก���ก
�� 
ก��ก
��������&3�ก�# 45 ����!
� ���ก�
�ก&�� 300 
ก���ก
�� ก��ก
��������&3�ก�# 70 ����!
�  

   ,�ก�
!
��#&��#ก�
!�3���25�%��ก��&��#ก�#
ก�
ก��ก
��������+������
��1���ก!�3����ก

�1�#	����-� 1 ��
 �1�����*�"�2� ��%7��1$�3�ก�

&1���&�2�����##ก�
ก�������������	3��1������
�25�%��ก�1�� �1�ก�
&1�����3���##����	3�1����2  
ก�
&1����##����
�+�#�
�ก��ก
��������)�
!�3���25�%��ก���$��&��� 1 	�� ก�
!�3���25�%��ก��&�� 
100 ก���ก
�� ก��ก
��������&3�ก�# 9 ����!
�  ก�

!�3���25�%��ก��&�� 200 ก���ก
�� ก��ก
��������&3�ก�# 
11 ����!
� ���ก�
!�3���25�%��ก��&�� 300 ก���ก
�� 
ก��ก
��������&3�ก�# 15 ����!
� ก�
&1���ก�

!�3���25�%��ก���##����
�+�#"���
�กก��
ก
����������กก�3��##����
�+�#�
� 	�� ก�
!�3��
�25�%��ก��&�� 100 ก���ก
�� ก��ก
��������&3�ก�# 12 
����!
� ก�
!�3���25�%��ก��&�� 200 ก���ก
�� ก��
ก
��������&3�ก�# 16 ����!
� ���ก�
!�3���25�%��ก
��&�� 300 ก���ก
�� ก��ก
��������&3�ก�# 19.8 
����!
� ��ก,�ก�
&1��#"#�3������25�%��ก)�ก�
�ก
"���+*2�ก�
ก��ก
��������)�ก�
�ก��ก+*2� ���ก�

!�3���25�%��ก�������25�%��ก�1��)�ก�
!�3���25�%��ก
����ก��ก
���������1�� 
 
 
 
 
 
 
 

	H,�I	*ก 

(ก)��ก
*4) 

ก�
ก)	ก
���������889กLMH	 

(��4�B
�) 

ก�
ก)	ก
���������88

B�:�9�� (��4�B
�) 

4���
�L*8

�
� 

�884���
� 

N)�4
�ก 

4���
�

L*8�
� 

�884���
� 

N)�4
�ก 

100 47 A 30 A 9 A 12 A 

200 75 A 45 A 11 A 16 A 

300 120 A 70 A 15 A 19.8 A 
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5.2 ,�ก�
!
���� 
 

��
��1F� 5.3 ,�ก�
!
����	���"*�"�)���ก����
!
�ก�# ก�
���3�ก�
).$���	��
�ก����������
ก
����
� 12 ����� 
 

1F� I*�LO�ก�
B
�4)	 

-�ก�
B
�4)	 

N X  S.D. 

ก�


B
�4)

	 

1. /O�	LO�ก,�I	/�56(�NL���
���� 

1.1 �5��!).$����1$���
���� !
���	� 

5 4.40 0.55 
��ก 

1.2 ����
�"�w���5��!).$)�
����!
�ก�#ก�
�1$ 

5 4.00 0.00 ��ก 

1.3 	�������
�)�ก�
������ก
�3�+�� 

5 4.60 0.55 
��ก
&��� 1 

�:�S�F�9 4.33 0.37 ��ก 

2. /O�	1�	)�ก�
��ก�88 

2.1 	���%�����ก�#ก�

�5��!).$��� 

5 4.60 0.55 
��ก
&��� 1 

2.2 	���%�����1$�����1 &��).$
�
$��	
������� 

5 4.60 0.55 
��ก
&��� 1 

2.3 	���%�����1$��+��1
����25�%��ก	��
�ก������ก
�3�+���##).$�����
ก
����
� 

5 4.80 0.45 

 
��ก
&��� 1 

2.4 ��	����+7��
�&�&���3�
ก�
).$��� 

5 4.60 0.55 
��ก
&��� 1 

�:�S�F�9 
4.65 0.52 

��ก
&��� 1 

3. /O�	ก�
	,��
����4���BT3O��	 
3.1 	�������
�)�ก�

�#

�25�%��ก 
5 

5.00 0.00 
��ก
&��� 1 

3.2 	�������
�)�ก�
�ก +*2�-
�� 

5 
4.00 0.00 ��ก 

3.3 	�������
�)�ก�
����� 
r$��-+�� 

5 
4.00 0.00 ��ก 

3.4 ก�
	������$���1$��1�ก 5 4.00 0.00 ��ก 
3.5 ก�
#5�
 �
�ก0� 5 

4.60 0.55 
��ก
&��� 1 

�:�S�F�9 4.32 0.11 ��ก 

�:�S�F�9
�4 4.43 0.33 ��ก 

0�ก��
��1F� 5.3 "#�3�����"���
6��1�
��+��,-$&1���
).$���	��
�ก����������ก
����
� 12 �����  �1�
1$��
����	3�?������ก  ( X  = 4.43)   	3��3��#����#�
���
~�� ( S.D.= 0.33 )  �1�
����5�1�#	3�?������ก
&��� 1�5���� 3 �5�1�# 	�� 
    1. 1$��&	��	ก�
��ก�## ,-$&1���).$)%$
�5�1�#	3�?������ก&��� 1 ( X  = 4.65) 	3��3��#����#�
���
~�� (S.D. = 0.52) 
    2. 1$��1$��+$�ก5�%�1	 6(�"	
���� ,-$
&1���).$)%$�5�1�#	3�?������ก ( X  = 4.33) 	3��3��
#����#����
~�� (S.D. = 0.37) 
    3.  1$��ก�
�5�	
��������!).$��� ,-$&1���
).$)%$�5�1�#	3�?������ก ( X  = 4.32 ) 	3��3��#����#�
���
~�� (S.D. = 0.11) 
 
6. �
5B����()B
�9-�ก�
.Mก+� 
6.1 �
 !,�ก�
&1��# 
6.1.1 ��กก�
/*ก0���������"#�3� ก�
�ก�25�%��ก
����
�&5��1$%�����'� .3� ก�
).$	��1�1 ก�
��3�
� 
%
��+#��
�ก ก�
��ก�
��$��ก�3��25�%��ก�ก
�

��ก�3�ก�
�1$!
��#.��ก� .3� ก�
�ก�25�%��ก+��1 
100 ก���ก
�� ).$
�ก��ก�
�1*����"��� 10 ก���ก
�� ก7
����
��ก�25�%��ก 100 ก���ก
���1$ ก�
�
$��	��
�ก
����������ก
����
� 12 ����� "���).$)�ก�
�ก�$��
����+��&�����25�%��ก��ก�!���"�2�&��!4�#������ "���	���
��1�ก 
�1
7� ����1	���������$���กก�
!4�#������ 
�1$&5�ก�
&1������ก7#,�ก�
&1����1�ก7#,�ก�

&1���
�ก�ก������$���3�+��1$������
������ ���
ก�
+�#����
�����25�%��ก������
~�� ����5�,�ก�

&1���&���1$��&5�ก�
!
��#&��#��1�,��1$1����2 
 6.1.1.1 ��กก�
&1���!
��#&��#ก�
�ก
�25�%��ก+*2����!�3���25�%��ก��&��
�1�#	����-���ก"�2�
�*�
�1�#	����-�&1��# 1 ��
 !
��#&��#ก�#���&��
).$)�ก�
�ก+*2����!�3���� �1�!
��#&��# 3 �## 	�� 
�##).$����
�+�#�
� �##����
�+�#"���
�ก ��� 

�ก�##������ ��ก�
&1�����%7��1$�3� �##����
�
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+�#�
�).$���)�ก�
�ก���!�3���25�%��ก�$��&��� 1 	�� 
ก�
�ก�25�%��ก�-�� 1 300 ก���ก
�� ).$���)�ก�
�ก
&3�ก�# 19.98 ����&� ���!�3���25�%��ก��).$���&3�ก�# 
5.07 ����&� ก�
&1����##����
�+�#"���
�ก).$���
�$��ก�3��##����
�+�#�
� 	�� ก�
�ก&���25�%��ก�-�� 1 
300 ก���ก
�� ).$���&3�ก�# 25.0 ����&� ก�
!�3��
�25�%��ก�� ).$���&3�ก�# 8.15 ����&� ���ก�
).$
�ก
�##������).$���)�ก�
�ก��ก&��� 1 	�� ก�
�ก&��
�25�%��ก�-�� 1 300 ก���ก
�� ).$���)�ก�
�ก&3�ก�# 
36.91 ����&� ก�
!�3���25�%��ก�� ).$���&3�ก�# 11.9 
����&� ����!
��#&��#&�2� 3 �##"#�3��##����
�+�#
�
�).$����$��&��� 1 ).$����$��
������	���##
����
�+�#"���
�ก ���).$�����ก&��� 1	��ก�
).$
�ก
�##������ 

6.1.1.2 ��กก�
&1���!
��#&��#ก�
�ก
�25�%��ก+*2����!�3���25�%��ก��&��
�1�#	����-���ก"�2�
�*�
�1�#	����-�&1��# 1 ��
 !
��#&��#ก�#ก�
ก��
ก
��������)�ก�
�ก+*2����!�3���� �1�!
��#&��# 
2 �## 	�� �##).$����
�+�#�
� ����##����
�+�#
"���
�ก ��ก�
&1�����%7��1$�3� �##����
�+�#"���

กก���������)�ก�
�ก���!�3���25�%��ก�$��&��� 1 	�� 
ก�
�ก�25�%��ก�-�� 1 300 ก���ก
�� ก��ก
��������)�
ก�
�ก&3�ก�# 70 ����!
� ���!�3���25�%��ก��ก��
ก
��������&3�ก�# 19.8 ����!
� ���ก�
&1����##
����
�+�#�
�ก��ก
����������กก�3��##����
�+�#
"���
�ก 	�� ก�
�ก&���25�%��ก�-�� 1 300 ก���ก
�� ก��
ก
��������&3�ก�# 120 ����!
� ก�
!�3���25�%��ก�� 
ก��ก
��������&3�ก�# 15 ����!
� ����!
��#&��#&�2� 
2 �##"#�3��##����
�+�#"���
�ก�ก�25�%��ก&�� 300 
ก���ก
�� ก��ก
���������$��&��� 1 &3�ก�# 70 ����!
� 
��3ก�
!�3���25�%��ก���##����
�+�#"���
�ก&��
�25�%��ก 300 ก���ก
�� ก��ก
����������ก&��� 1 &3�ก�# 
19.8 ����!
� ���"#�3��##����
�+�#�
��ก�25�%��ก
&�� 300 ก���ก
�� ก��ก
����������ก&��� 1 &3�ก�# 120 
����!
� ��3ก�
!�3���25�%��ก���##����
�+�#�
�&��

�25�%��ก 300 ก���ก
�� ก��ก
���������$��&��� 1 &3�ก�# 
15 ����!
� 

6.1.1.3 ,�ก�
!
����%�	3�	���"*�"�)��3�
ก�
).$���	��
�ก����������ก
����
� 12 �����  
1$��+$�ก5�%�1	 6(�"	
���� ��	3�?������ก&��� 1 &3�ก�# 
4.60  1$��&	��	ก�
��ก�## ��	3�?������ก&��� 1 
&3�ก�# 4.65  1$��ก�
�5�	
��������!).$��� ��	3�?����
��ก&3�ก�# 4.30  �1�
�� ��	3�?������ก &3�ก�# 4.43  
��กก�
�
$�����ก�
).$���&5�)%$	��
�ก&����ก�##
����
�).$����1$���%������3�ก�
).$��� 
 
6.2 �(�!
��,� 
)�ก�
&1��#ก�
&5����+��	��
�ก����������
ก
����
�  12  ����� ��!
�17��5�	�t�3��p &���1$
�(�!
��,���$1���3��!��2 

6.2.1 1$��	 6(�" ��กก�
�
$��	��
�ก�����
�����ก
����
� 12 ����� ����
������ก
����
�
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A1-009 

เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ 
Car Moving Equipment while locked 

 

จิรศักดิ์ ศรีระษา  อนุวัฒน์ จันทจร  ปริญญา  ค าชาย  และอนุสรณ์  ตวงกระสนิธุ ์
 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 

 

บทคัดย่อ 

โครงการศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
และสร้าง อุปกรณ์ ที่จะช่วยแก้ปัญหา การจอดรถไม่ถูกที่ การ
จอดรถซ้อนคัน การจอดรถขวางทางเข้าออก โดยที่ผู้ขับขี่มักจะ
ดึงเบรกมือ หรือ เข้าเกียร์รถไว้ ไม่ให้สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ 
ส่ งผลท า ให้ เ กิ ดปัญห าโดย เฉพาะในสถานที่ จ อดรถ 
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุหรือ ปัญหาด้านการจราจรติดขัดได้ 

วิธีการด าเนินการศึกษา ได้ออกแบบและสร้าง
เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ ซ่ึงมีลักษณะการ
ท างานโดย ใช้กระบอกไฮดรอลิกส์แบบดึงกลับ ดึงชุดโรเลอร์
รับแรงหน้ ายางรถยนต์  เพื่อดันยกล้อให้ลอยอยู่บนชุด
เคลื่อนย้ายรถ มีทั้ งหมดจ านวน 4 ชุด และสามารถเข็น
เคลื่อนย้ายรถได้สะดวก  ผลการศึกษาพบว่า เครื่องช่วย
เคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อสามารถเคลื่อนย้ายรถขณะล็อค
ล้อได้จริง สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้ทุกทิศทาง ลดแรงใน
การผลักเข็นและลดเวลาในการเคลื่อนย้าย โดยเมื่อใช้
เครื่องช่วยเคลือ่นย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ กับล้อทั้ง 4 ล้อ ซ่ึงใช้
แรงดึงสูงสุด 721.6 N ท าให้รถสามารถเคลื่อนไปได้ เมื่อ
พิจารณาโดยรวมของผู้ทดลองใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อ ผลปรากฏ ความพึงพอใจของผู้ใช้  อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X  = 4.71   SD = 0.41 ) โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย 
3 ด้านคือ 1) ด้านการออกแบบ 2) ด้านการใช้งาน 3) ด้านการ
สร้าง ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อ 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this project was to design and create the 
equipment that helps to solve a problem on parking in the 
wrong place, stacked parking, parking would obstruct traffic, 
which the drivers usually pull the handbrake or parking car in 
gear, cannot moving car that be the cause of problems 
specially car park in Shopping mall that has many customers, 
be the cause of accident or traffic congestion. 
 Project's proceedings, has been design and create 
the Car Moving Equipment while locked that operation by 
The Hydraulic Push/Pull Cylinder, used to push and pull the 
Tire Rollers to hold up the Tires over of the Car Moving 
Equipment, total 4 sets and conveniently moving car. 
 The study’s result found that the Car Moving 
Equipment while locked can be move the car truly, can be 
move the car while locked to every direction, can be labor-
saving to push and time-saving to move the car. When used 
the Car Moving Equipment while locked with 4 tires that have 
the highest traction at 721.6 N, then the car can movable. The 
total result of demonstrator that used the Car Moving 
Equipment while locked found that the Satisfaction of Client 
is in high level ( X  = 4.71   SD = 0.41) Rearrange the 
average as 3 section namely; 1) Design 2) Usability 3) 
Creating, respectively. 
Keywords : Car Moving Equipment while locked 
 

70



1. บทน า 

เนื่องจากในปจัจบุันเทคโนโลยีมคีวามก้าวหน้ากว่าที่
เราจะตามทันได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะก้าวหน้ามาก
น้อยเพียงใดก็ตามล้วนสร้างขึ้นมาเพื่ออ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่มนุษยท์ั้งนัน้ แต่ปัจจุบนัก็มีเครื่องทุน่แรง
ในการท างานในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องมือ
เคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อก็เป็นส่วนหนึง่ในนั้นเช่น 
เดียวกัน [1] เพราะทุกวันนี้มนุษยเ์ราส่วนใหญ่มีรถยนต์ไว้ใช้
ส่วนตัวกันมากขึ้น ซ่ึงในในการจอดรถยนต์ให้เป็นทีเ่ปน็ทาง
บางครั้ง ก็เป็นเรื่องที่ยาก ส าหรับคนในเมืองเนื่องจากที่จอกรถ
ไม่เพียงพอ และ เกิดความยุ่งยากมากมายจึงเป็นส่ิงส าคัญที่ผูใ้ช้
รถยนต์ทุกคนต้องค านึง ถึงการจอดรถยนต์ให้เป็นทีเ่ปน็ทาง 
เช่น หลายๆคนที่ไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมักจะเจอปัญหา
คือการจอดรถซ้อนคัน แม้ว่าจะตดิป้ายห้ามจอดไว้อย่างชัดเจน 
การจอดรถขวางทาง เข้า-ออก และมักจะจอดรถด้วยวิธีการล็อค
ล้อล็อคเกียร์หรือแม้กระทั้งการดงึเบรกมือเป็นต้น 
           ดังนั้นผู้จดัท าจึงเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาตรง
นี้ จึงไดจ้ัดท าเครื่องมือเคลื่อนย้ายรถ ยนต์ขณะล๊อกล้อขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้ออีกทั้งยัง
เพื่อใช้ในการ ศึกษาและการน าไปพัฒนาต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อออกแบบและสร้าง เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์

ขณะล็อคล้อ 
    2.2 เพื่อหาเพื่อหาประสิทธิภาพของ เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อ 
    2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อ           
3.  สมมติฐานการวิจัย 

เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อช่วยลดปัญหาการ
เคลื่อนย้ายรถยนต์ บริเวณลานจอดรถที่มีพื้นที่จ ากัดท าให้มีการ
จอดรถซ้อนคันและกีดขวางการเข้า-ออก 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 ขั้นตอนการด าเนนิงาน 

4.1.1  ศึกษาทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

       4.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฏีของกระบอกไฮดรอลิ
กส์รวมถึงการออกแบบโครงสร้างเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล๊อคล้อ จากต าราและ เอกสารที่เกี่ยวข้อง [2] 
       4.1.3 ขอค าแนะน าจากอาจารย์ทีป่รึกษา และคณะ 
คร-ู อาจารย์ จากสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนคิหนองคาย 
ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบอกไฮดรอลิกส์และการออกแบบ
โครงสร้าง เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล๊อคล้อ              

4.1.4 เสนอโครงงาน การเสนอโครงงาน  ได้เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงงานวจิัย  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เพื่อท าการขออนุมัติ
โครงงานวจิัย 

  4.2 การออกแบบโครงสร้าง 
4.2.1 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องช่วย 

เคลื่อนย้ายรถยนต์ ขณะล๊อคล้อ                             
4.2.2  ช้ินส่วนโครงสร้างที่ 1 (แปน้ยึดหัวกระบอกไฮ

ดรอลิกส์)  ใช้เหล็กกล่องความหนาขนาด 1.1/4 นิ้ว หนา 2.5 
มิลลิเมตร ยาว 44.50 เซนติเมตร แล้วตัดให้ไดจ้ านวน 4 ท่อน 

4.2.3  ช้ินส่วนโครงสร้างที่ 2 (แทน่ยึดกระบอกไฮ
ดรอลิกส์) ใช้เหล็กกล่องความหนาขนาด 1.1/2 นิ้ว หนา 2.3 
มิลลิเมตร ยาว 58 เซนติเมตร แล้วตัดให้ได้จ านวน 4 ท่อน 

         4.2.4  สร้างโรเลอร์รับแรงหน้ายางรถยนต์  โดยใช้
เหล็กแปป็กลมขนาด ¼ นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร วัดขนาดความ
ยาวให้ได้ 12.44 เซนติเมตร แล้วตัดเปน็ท่อนๆ จ านวน 8 ท่อน                                                                                                            
 4.2.5  สร้างแท่นยึดแม่แรงใช้เหลก็ฉากขนาดความ
หนาเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร วัดขนาดความยาวให้ได้ 27.54  
เซนติเมตร จ านวน 4 ท่อน 

4.2.6  ออกแบบโครงสร้างของชิน้ส่วนเครื่องช่วย
เคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อ  ผู้จัดท าจึงได้ออกแบบยดึ
หลักการของการออกแบบ   คือ คงทน โครงสร้างไม่
สลับซับซ้อน ใช้งานได้ดี  ต้นทุนในการผลิตต่ า และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานสูง      

   4.2.7  ภาพโครงสร้างโดยรวมของเครื่องช่วย
เคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อ ดงัแสดงในรปูที่ 4.1 
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หมายเลข 1. ล้อ            
หมายเลข 2. แป้นกดดนักระบอกไฮดรอลิกส์     
หมายเลข 3. โรเลอร์รับแรงหน้ายางรถยนต์     
หมายเลข 4. ช้ินส่วนโครงสร้างที ่1 (แป้นยดึหัวกระบอกไฮ
ดรอลิกส์) 
หมายเลข 5. วาล์วปล่อยน้ ามันไหลกลับ 
หมายเลข 6. กระบอกไฮดรอลิค    
หมายเลข 7. ช้ินส่วนโครงสร้างที ่2 (แท่นยดึกระบอกไฮดรอ
ลิกส์) 

 
รูปที่ 4.1  ส่วนประกอบของโครงสร้างโดยรวมของ

เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล๊อคล้อ 

4.3 ขั้นตอนการสร้าง 

4.3.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องช่วย
เคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล๊อคล้อ 
       4.3.2 เริ่มด าเนินการสร้างเครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล๊อคล้อโดยด าเนินไปตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
               4.3.2.1 ช้ินส่วนโครงสร้างที่ 1 (แป้นยึดหัว
กระบอกไฮดรอลิกส์) [3] ใช้เหลก็กล่องความหนาขนาด 1.1/4 
นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 44.50 เซนติเมตร และมีเหล็กแบน
ยาว 14 เซนติเมตร กว้าง 4.70 เซนติเมตร จ านวน2 แผน่ เชื่อม
เข้ากับเหล็กฉากขนาด 13.30 เซนติเมตร วัดขนาดให้ได้ตาม
สัดส่วนที่ก าหนดโดยก าหนดขนาด คือ ความสูง x ความยาว x 
ความกว้าง เท่ากับ 9.72 x 44.50 x 65.90  เซนติเมตร 
              4.3.2.2 ช้ินส่วนโครงสร้างที่ 2 (แท่นยึดกระบอกไฮ
ดรอลิกส์)  [4]ใช้เหล็กกล่องความหนาขนาด 1.1/2 นิ้ว หนา 2.3 
มิลลิเมตร ยาว 58 เซนติเมตร และมีเหล็กแบนยาว 14 
เซนติเมตร กว้าง 4.70 เซนติเมตร จ านวน 2 แผ่น เชื่อมเข้ากับ

เหล็กฉากขนาด  13.30 เซนติเมตร วัดขนาดให้ได้ตามสัดส่วนที่
ก าหนดโดยก าหนดขนาด คือ ความสูง  x  ความยาว  x  ความ
กว้าง เท่ากับ 3.20  x 58  x 65.90  เซนติเมตร 

         4.3.2.4 สร้างโรเลอร์รับแรงหน้ายางรถยนต์  โดยใช้
เหล็กแปป็กลมขนาด ¼ นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร วัดขนาดความ
ยาวให้ได้  12.44  เซนติเมตร แล้วตัดเป็นท่อนๆ จ านวน 8 
ท่อน จากนั้น ใส่ตลบัลูกปืนที่ส่วนปลายเหล็กกลมทัง้ 2 ด้าน 
จ านวนเหล็กทั้ง 8 ท่อน โดยจ านวนตลับลูกปืนทั้งหมด 16 ชุด 
จากนั้นตัดเหล็กเส้น [5]  เพื่อไว้เชื่อมต่อระหว่าตลับลูกปนืกับ
ชุดโครงสร้างวัดขนาดระยะห่างให้เรียบร้อยแล้วท าการเชื่อม
ติดชุดโครงสร้างทั้งหมด 8 ท่อน ยึดให้แนน่ 

   4.3.2.5 สร้างแท่นยึดแม่แรงใช้เหล็กฉากขนาดความ
หนาเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร วัดขนาดความยาวให้ได้ 27.54  
เซนติเมตร จ านวน 4 ท่อน แล้วตัดเปน็ท่อนๆ จากนั้น เจาะรูยึด
แม่แรงเปน็แผ่นเหล็กส่ีเหลื่ยมขนาด 2.05 เซนตเิมตร  จากนั้น
วัดขนาดความกว้างจากเหล็กคานด้านบนที่มีความยาว 44.50 
เซนติเมตร  จากนัน้ ท าการเชื่อมยึดให้แน่น ส่วนเหล็กแทน่ชิ้น
ที่ 2 วัดระยะห่างจากเหล็กแท่นแม่แรงออกมาให้มีระยะห่าง
เท่ากับ 5.41 เซนติเมตร จากนัน้ท าการเชื่อมยึดติดให้แน่น 

4.3.2.6  สร้างแท่นเก็บเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อ  โดยใช้เหล็กกล่องความขนาด 1.1/4 นิ้ว หนา 2.5 
มิลลิเมตร ยาว 70 เซนติเมตรจ านวน 2 เส้น และเหล็กกล่องยาว 
74.80  จ านวน 1 เส้น เหล็กหน้ากว้าง 9.20 เซนติเมตร ยาว 
74.80 จ านวน 1 เส้น จากนั้นท าการเชื่อมขึ้นรปูเข้าด้วยกันดัง
รูปที่ 3.5  จากนั้นตัดเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว หนา 1 มิลลิเมตร 
ยาว 18 เซนติเมตรจ านวน 4 เส้น แล้วเชื่อมเข้ากับแทน่เก็บโดย
เว้นระยะห่าง จากนั้นท าสีให้เรียบร้อย 

 
 

รูปที่ 4.2 เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อเมื่อใส่บน
แท่นเกบ็เรียบร้อย 
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            4.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานวิจัยการ 
ทดลอง 

ในการขั้นตอนการรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวกับการออกแบบ
และสร้างเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ ซ่ึงมี
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมลูในปจัจบุันได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพได้แก่ 

4.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในโครงงานวจิัย
เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อ โดยขนาดของตัวช้ืน
งานมีความกว้าง เท่ากับ 65.90 เซนติเมตร ความยาวเท่ากับ 
50.72 เซนติเมตร สูงเท่ากับ 16.84 เซนติเมตร 

         4.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานวิจัย 
                4.4.2.2  นาฬิกาจับเวลารุ่น CASIO 

4.4.2.3 เครื่องวัดแรงดึงแรงกดมัลติฟังค์ชัน 
Multifunction push pull gauge[6]   

 
5. ผลการวิจัย 
      จากการด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนในการ
สร้าง เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อไดท้ าการ
ทดลองและเก็บผลการทดลอง เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อโดยทดลอง จากรถเก๋งและรถกระบะเปรียบเทียบ
โดยการใช้  แม่แรงแบบตะเข ้และ เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อ ทั้งแบบใช้งาน 2 ล้อหน้า และ ใช้งานทั้ง 4 ล้อ 
และ น าผลการทดลองที่ได้มาท าการเปรียบ เทียบแสดงผลได้
ดังนี ้
5.1 ผลการทดลองงาน  

5.1.1 จากผลการทดลอง การใช้เครื่องวัดแรงดึงแรง
กดมัลติฟังค์ชัน Multifunction push pull gauge ในการวัดผล
โดยการขึ้นทีร่ถเก๋งและใช้แม่แรงแบบตะเข้ซ่ึงการผลทดลอง
ได้ใช้แรงดึง 874.0 N  รถจึงจะเคลื่อนที่ได ้

5.1.2 จากผลการทดลอง การใช้เครื่องวัดแรงดึงแรง
กดมัลติฟังค์ชัน Multifunction push pull gauge ในการวัดผล
โดยการขึ้นทีร่ถเก๋งและใชเ้ครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะ
ล็อคล้อใช้งาน 2 ล้อหน้าซ่ึงการผลทดลองได้ใช้แรงดึง 222.5 N  
รถจึงจะเคลื่อนที่ได ้

5.1.3 จากผลการทดลอง การใช้เครื่องวัดแรงดึงแรง
กดมัลติฟังค์ชัน Multifunction push pull gauge ในการวัดผล
โดยการขึ้นทีร่ถเก๋งและใชเ้ครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะ

ล็อคล้อใช้งาน ทั้ง 4 ล้อซ่ึงการผลทดลองไดใ้ช้แรงดึง 411.0 N  
รถจึงจะเคลื่อนที่ได ้

5.1.4 จากผลการทดลอง การใช้เครื่องวัดแรงดึงแรง
กดมัลติฟังค์ชัน Multifunction push pull gauge ในการวัดผล
โดยการขึ้นทีร่ถกระบะและใช้แมแ่รงแบบตะเข้ซ่ึงการผล
ทดลองไดใ้ช้แรงดึง 974.0 N  รถจึงจะเคลื่อนที่ได ้

5.1.5 จากผลการทดลอง การใช้เครื่องวัดแรงดึงแรง
กดมัลติฟังค์ชัน Multifunction push pull gauge ในการวัดผล
โดยการขึ้นทีร่ถกระบะและใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อใช้งาน 2 ล้อหน้าซ่ึงการผลทดลองได้ใช้แรงดึง 
289.8 N  รถจึงจะเคลื่อนที่ได้ 

5.1.6 จากผลการทดลอง การใช้เครื่องวัดแรงดึงแรง
กดมัลติฟังค์ชัน Multifunction push pull gauge ในการวัดผล
โดยการขึ้นทีร่ถกระบะและใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อใช้งาน ทั้ง 4 ล้อซ่ึงการผลทดลองไดใ้ช้แรงดึง 
721.6 N  รถจึงจะเคลื่อนที่ได้ 
 
5.2 สรุปผลการทดลองงาน 
ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการทดลอง 

อุปกรณ์ที่ใช้ 
และลกัษณะที่ทดลอง 

แรงที่ใช้ดึง 
รถเก๋ง 

แรงที่ใช้ดึง 
รถกระบะ 

ใช้แมแ่รงแบบตะเข ้ 1350.0 N 1500.0 N 

 ใชเ้ครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อใชง้าน 2 ล้อหน้า 

222.5 N 289.8 N 

ใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อใชง้านทั้ง 4 ล้อ 

411.0 N 721.6 N 
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 5.2.1 ค่าที่วัดเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อค
ล้อได้ขึ้นอยู่กันน้ าหนักของรถยนต์เป็นส่วนประกอบใน
กรณีที่มีสิ่งของทีบ่รรทุกบนรถก็จะท าให้ค่าเพิ่มขึ้นตาม
น้ าหนักของตัวรถ และน้ าหนักที่เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อจะรบัได้ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม และ
ขนาดยางไม่เกิน ความกว้างของหน้ายาง 205 มิลลิเมตร 
อัตราส่วนของแก้มยาง 45 % ของความกว้างหน้ายาง ขอบ
กระทะล้อเส้นผ่านศนูย์กลาง 17 นิ้ว 

5.2.2 พ้ืนผิวในการใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อ ถ้าเป็นพื้นผวิที่ขรุขระก็จะท าใหค้่าที่วัด
เพิ่มขึ้น ต้องเปน็เป็นพื้นที่สนามคอนกรีต  ราบเรียบ เชน่ 
ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถหน่วยงานราชการ 
ลานจอดรถสนามบนิ เปน็ต้น ค่าที่วัดจึงจะไมค่ลาดเคลื่อน 
 5.2.3 เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ
สามารถผลักที่ตัวรถได้ทุกทิศทาง และเคลื่อนที่ของรถยนต์ 
ควบคุมทิศทางได้อย่างอิสระ สามารถหมุนได้ 360 องศา[7] 

5.2.4 จากตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดลอง การใช้
เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อที่สร้างขึน้กับแม่
แรงแบบตะเข้เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อที่สร้างขึ้นเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าแม่แรงแบบ
ตะเข้และปลอดภัยกว่าขึ้นที่ล้อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใช้
งานง่าย 

 
5.3 การทดสอบจากผู้ประเมินเพื่อหาคุณภาพ 

แบบประเมนินีจ้ะถามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีอยู่ 
3 ด้าน  คือ ด้านการออกแบบ ด้านการสร้าง  ด้านการใช้งาน 
จากตารางที่ 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5.2 ประเมินหาคุณภาพ 

จากตารางท่ี 5.2 พบว่าเมื่อพิจารณาโดยรวมของผู้ทดลองใช้
เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อโดยได้รวมค่าเฉลี่ย
รายด้านรวม   (X  = 4.71)   ( S.D.= 0.41 )  โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดจ านวน 3 ล าดับ คือ 
    1. ด้านการออกแบบ ผู้ทดลองใช้ให้ล าดบัค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (X  = 4.76) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.40) 
    2. ด้านการสร้าง ผู้ทดลองใชใ้ห้ล าดับค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด (X  = 4.64) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.40) 
    3.  ด้านการใช้งาน ผู้ทดลองใชใ้ห้ล าดับค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด  ( X  = 4.75 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45) 
แสดงใหเ้ห็นว่า ผู้ทดลองใช้ทัง้ 5 ท่าน มีความเหน็สอดคล้อง
กันว่า เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อที่ผูจ้ัดท า
โครงงานสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้งานในการเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อได้จรงิตรงตามความต้องการของช่างหรือ

จุดประเมิน 

ผู้ทดลองใช้ 

N X  
S.D

. 
แปลผล 

1.  ด้านการออกแบบ     
1.1  เครื่องช่วยเคลือ่นย้ายรถยนต์ขณะลอ็คลอ้ มีความ
แข็งแรง 
1.2  มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
1.3  การจัดวางต าแหน่งต่างๆของอุปกรณ์มคีวามเหมาะสม 
1.4  มีความสะดวกสบายในการเคลือ่นย้ายและเกบ็รกัษา 
1.5  ใช้เครื่องมอืและอปุกรณท์ี่ทันสมัยเหมาะสมกบัการใช้
งาน 

5 
5 
5 
5 
5 

4.80 
4.80 
4.63 
4.60 
5.00 

0.45 
0.45 
0.55 
0.55 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 5 4.76 0.40 มากที่สุด 

2.  ด้านการสร้าง     
2.1  ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน 
2.2  มีความปลอดภัยสูงในขณะทีป่ฏิบัติงาน 
2.3  มีความสะดวกสบายในการติดตัง้และบ ารงุรักษา 
2.4  การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ท าได้ง่าย 
2.5 น าไปให้บริการรถยนต์และบรกิารรว่มกบั
ห้างสรรพสินค้าได้ 

5 
5 
5 
5 
5 

4.83 
4.80 
4.60 
4.20 
4.81 

0.45 
0.45 
0.55 
0.55 
0.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 5 4.64 0.40 มากที่สุด 

3.  ด้านการใช้งาน     
3.1  สามารถน าไปใช้บริการให้กบัรถยนต์ในศูนย์บริการหรือ
ห้างสรรพสินค้าได้ 
3.2  มีประโยชน์ตอ่พนกังานประจ าห้างสรรพสินค้าที่ลูกค้า
เข้ารับบรกิาร 
3.3  ใช้อุปกรณท์ี่ทันสมัยสร้างความประทับให้กับ
ผู้ใช้บริการ 
3.4  ประหยัดเวลาและลดขัน้ตอนในการเคลือ่นย้ายรถยนต์ 

5 
 
5 
 
5 
5 

4.80 
 

5.00 
 

4.42 
4.80 

0.45 
 

0.00 
 

0.89 
0.45 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
 

มาก 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้าน 5 4.75 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรายด้านรวม 5 4.71 0.41 มากที่สุด 
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พนักงานในห้างสรรพสินค้าและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานตาม
วัตถุประสงคข์องโครงงาน 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
6.1 สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาพบว่าการใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะ
ล็อคล้อ สามารถช่วยเคลื่อน ย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อได้จรงิ 
และยังแก้ปัญหาในการจอดรถเนือ่งจากหลายๆคนที่ไปตาม
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ มักจะเจอปญัหาคือการจอดรถซ้อนคัน 
แม้ว่าจะติดป้ายห้ามจอดไว้อย่างชัดเจน การจอดรถขวางทาง 
เข้า-ออก และมักจะจอดรถด้วยวิธีการล็อคล้อล็อคเกียร์ หรือแม้
กระทั้งการดึงเบรกมือเป็นตน้ ซ่ึงการทดลองนั้น ไดท้ าการหา
ตัวแปรจากการยกทดลอง จากรถเก๋งและรถกระบะ เปรียบ 
เทียบโดยการใช้ แม่แรงแบบตะเข ้และ เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อ ทั้งแบบใช้งาน 2 ล้อหน้า และ ใช้งานทัง้ 4 
ล้อ [8]และ น าผลการทดลองที่ไดม้าท าการเปรียบเทียบการใช้
เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อคล้อที่สร้างขึน้ กับแม่แรง
แบบตะเข้ เห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะ
ล็อคล้อที่สร้างขึน้เคลื่อนย้ายได้งา่ยกว่าแม่แรงแบบตะเข้ และ
ปลอดภยักว่าขึ้นที่ล้อไม่ก่อให้เกดิความเสียหายใช้งานง่าย  
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผูท้ดลองใช้  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  สามารถน าไปใช้งานในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อค
ล้อได้จริงตรงตามความต้องการของช่างหรือพนักงานใน
ห้างสรรพสินค้าและศนูย์บริการที่ได้มาตรฐาน 
 
6.2 อภิปรายผล 

ในการทดสอบการท างานของเครือ่งช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อส าหรับในประเด็นส าคัญ ต่างๆ ที่น่าสนใจมี
ดังต่อไปนี ้
        6.2.1 ด้านคุณภาพ ได้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะ
ล็อคล้อ ที่สามารถใช้เคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อและ
สามารถเคลื่อนย้ายรถยนต์ได้สะดวกปลอดภัยตามที่จอดรถ
ห้างสรรพสินค้า  ได้อยู่ในเกณฑด์ีมากโดยการทดสอบจากผู้
ทดลองใช้ 
        6.2.2 ด้านประสิทธิภาพ ได้เครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์
ขณะล็อคล้อ ที่แข็งแรงสามารถใช้ได้ทั้งรถเก๋งและกระบะรบั

น้ าหนักไดจ้นถึง 2,000 กิโลกรัม โดยใช้เครื่องช่วยเคลื่อนย้าย
รถยนต์ขณะล็อคล้อ ตามที่จอดรถห้างสรรพสินค้า  ได้อยู่ใน
เกณฑ์ดีมากโดยการทดสอบจากผู้ทดลองใช้ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

6.3.1 การสร้าง 
            - วัสดุที่น ามาใช้สร้างอุปกรณ์ในการทดลอง ควรจะ
หาวัสดุที่มีความทนทานต่อแรงดนัและการรับน้ าหนัก และมี
ราคาถูก เพื่อที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
          - ส าหรับเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ขณะล็อคล้อ 
ควรเลือกล้อที่มคีวามแข็งแรงและรับน้ าหนักได้สูง และรับ
แรงบิดได้สูงล้อตอ้งมีขนาดใหญพ่อสมควร 
          - กระบอกไฮดรอลิคควรได้มาตรฐาน และเป็น
กระบอกไฮดรอลิคแบบดดูเข้ามีแรงดึงสูงจงึจะสามารถดึงล้อ
ให้ยกขึ้นได ้
      6.3.2 การออกแบบ 
       - ควรพัฒนาในด้านการออกแบบเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกและดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะ
เรื่องของน้ าหนักโดยสภาพปัจจบุนันั้นเรือ่งการขนย้ายอปุกรณ์
ยังเป็นประเด็นส าคัญที่ ควรจะปรับปรุง โดยเฉพาะวัสดุที่
น ามาใช้สร้าง ควรมีขนาดเบาและสามารถทนทานต่อการ
รองรับไดด้ี  จึงจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ าหนักของตัว
อุปกรณ์ในเรื่องการขนย้ายได้ดียิง่ขึ้น 
       - ขนาดของเครื่องช่วยเคลื่อนย้ายรถยนตข์ณะล็อค
ล้อ ควรจะปรบัขนาดเล็กลงในระดับหนึ่ง เพื่อลดพื้นที่ในการ
จัดเกบ็ ยังช่วยสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายได้อีกด้วย 
       - สามารถน าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ 
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เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12  โวลต์ 
Lift truck driver with a helical motor starter gear DC.12 volt 

 

ธนกร  ดวงเพียราช  อาทิตย์  ตางจงราช  มนัส  ดิลกลาภ และถาวร  ราชรองเมือง 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   
  

 

บทคัดย่อ 

โครงการศึกษาฉบับนี้  จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องยกลอ้รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียว
ขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12โวลต์  ส าหรับถอด-ประกอบล้อ
รถบรรทุกเพื่อบริการเปลี่ยนจารบีลูกปืนล้อ เนื่องจากการ
บ ารุงรักษาพ้ืนทีท่ี่อยู่สูง และต้องท างานกับช้ินงานที่หนัก และ 
มีขนาดใหญ่ เช่น ล้อรถ 10 ล้อ หรือ รวมถึงรถ 6 ล้อ ต้องมี
อุปกรณ์เพื่อช่วยในการปฏบิัติงาน ถ้าอุปกรณ์นั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดอบุัติเหตุได้ เพื่อป้องกันปัญหา
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีเครื่องอ านวยความสะดวกให้ท างานได้
อย่ามีประสิทธิภาพ 

วิธีการด าเนินการศึกษา ได้ออกแบบสร้างเครื่องยกล้อ
รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12โวลต์  
ตัวเครื่องประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญคือ โครงสร้าง
เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท 
DC.12โวลต ์ มีลักษณะเป็นรูปทรงตัว L  มีขนาด  กว้าง xยาวx
สูง : 101 ซม. x 136.43 ซม. x 115 ซม. มีฐานรองรับล้อที่
สามารถถอด-ประกอบได้กับรถบรรทุก 10 ล้อ 6 ล้อ และ รถ
บัสขนส่งผู้โดยสาร โดยแขนยกล้อที่มีความแข็งแรงขนาด
ขนาดความยาว 71.91 เซนติเมตร เพื่อรองรับน้ าหนักของล้อรถ
ในการถอด-ประกอบ โดยมีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเท่า 4.5 เซนติเมตร อยู่ดา้นหน้าของเครื่องสามารถ
ถอดประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ผลการศึกษาพบว่าสามารถยกส่ิงของที่มนี้ าหนักได้
สูงสุดที่ 300 กิโลกรัม และด้านความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้
เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท 
DC.12โวลต ์ซ่ึงเป็นช่างประจ าสถานประกอบการ บริการ

รถบรรทุกมาตรฐาน จ านวน 10  คน  จาก 7 สถานประกอบการ 
ข้าราชการครู 2 ท่าน ลูกจ้างครู 1 ท่าน  พบว่าในด้านความพึง
พอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องยกลอ้รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียว
ขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12โวลต์  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก  X̅ =4.45 , S.D.=0.54 
 
ค าส าคัญ: เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12  โวลต์ 
Abstract 

This study  project is arranged with the objective 
to design and build a mechanical device to raise the wheels of 
Lift truck driver with a helical motor starter gear DC.12 volt. 
In order to take apart and reassemble the wheels of lift truck 
to service the lubrication of the metal beads around the core 
of the wheel . Due to the maintenance being performed in 
high elevation area, and work with large and heavy 
equipment, such as ten-wheeler truck, passenger bus, 
including six-wheeler. There is a need for high efficiency 
equipment, in order to prevent the risk of accident. There is 
necessity for equipment to provide convenience to work 
safely and efficiently. 

The process of the study in designing and building 
the device to lift up the wheels of Lift truck driver with a 
helical motor starter gear DC.12 volt. The important 
components is the structure in L shape, which the following 
width x length x height dimentions ; 101 cm x 136.43 cm x 
115 cm. There is a base to receive the wheels, which is able to 
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take off and reassemble the wheels to trucks with ten and six 
wheels. Replace the last line with Lift truck driver with a 
helical motor starter gear DC.12 volt. Ten and six wheelers 
truck, and passenger bus with a 71.91 cm arm to lift up the 
weight of the wheel while taking off and reassembling. The 
arm is round with 4.5 cm diameters locates in front of the 
device could do the taking off and reassembling the wheel 
efficiently. 

The result of the study finds that the device could 
lift up subject up to the maximum weight of 300 kg. For the 
satisfactory aspect of the study. The testers of the device are 
ten mechanics who regularly work at seven service stations 
which perform this type of service for standard-sized trucks, 
two teachers and one assistance teacher. The study concludes 

that the testers are highly X̅  = 4.45, S.D. = 0.54.  
  

Keywords : Lift truck driver with a helical motor starter gear 
DC.12 volt 
1. บทน า 

ในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จ าเป็นที่
จะต้องมีเครื่องอ านวยความสะดวก เพื่อช่วยในการท างาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ทุ่นแรงและสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้แรงคน ท าให้การท างานมี
ความรวดเร็วฉับไว ในการด ารงชีวิตและการท างานนั้น ส่ิงที่เรา
สัมผัสอยู่บ่อย ๆ ก็คือการใช้ยานพาหะกันอยู่เป็นประจ าทุกวัน  
เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการดูแลและบ ารุงรักษา เพื่อซ่อมแซมจุด
ที่ช ารุดเสียหาย และการถอดล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนลูกปืนล้อ
เปลี่ยนจารบีล้อ เปลี่ยนผ้าเบรก เป็นต้น [1] หากการบ ารุงรักษา
พื้นที่ที่อยู่สูงจากพื้น และต้องท างานกับช้ินงานที่หนักและมี
ขนาดใหญ่ เช่นรถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ และ 4 ล้อ 
จ า เป็ นที่ ต้ อ งมี อุ ปกรณ์ ช่วยให้ ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน เกิ ดความ
สะดวกสบาย รวดเร็ว ทุ่นแรง ปลอดภัย และประหยัดเวลา  แต่
ถ้าอุปกรณ์นั้นไม่มีประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว จะต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่จะ
ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขนาดและน้ าหนักของ
ล้อรถบรรทุกมีขนาดใหญ่ท าให้ยากต่อการยกเพื่อถอดประกอบ
ล้อ  

ดังนั้น คณะผูจ้ัดท าจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบในการ
สร้างเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์
สตาร์ท DC.12 โวลต ์ เพื่อเปน็อุปกรณ์ที่ช่วยยกล้อรถบรรทุก
เป็นอีกเครื่องมือหนึง่ที่น ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้การ
ท างานมีประสทิธิภาพมากขึ้นมีความปลอดภัย เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกในการปฏิบตัิงานและทุ่นแรงคนในการยกล้อรถบรรทุก
ที่มีน้ าหนักมากเพื่อประกอบกบัดมุล้อ  
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อออกแบบสร้างเครื่องยกลอ้รถบรรทุกแบบเฟือง

เกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12โวลต์  เพื่อถอด-ประกอบ
ชุดล้อรถบรรทุก 

2.2 เพื่อศึกษาสมรรถนะการใช้งานของเครื่องยกล้อ
รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 
โวลต ์

2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช ้เครื่องยกล้อ
รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 
โวลต ์
           

3.  สมมติฐานการวิจัย 
3.1 เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟอืงเกลียวขับด้วยมอเตอร์

สตาร์ท DC.12 โวลตท์ี่มีประสิทธภิาพสามารถยกล้อรถบรรทุก
ทุกชนิดแบบล้อเดี่ยวและล้อคู่น้ าหนักไม่เกิน 300 กิโลกรัมและ
เคลื่อนที่ได้สะดวก 
  3.2  ปรับระดบัความสูงของลอ้รถจากพื้นได้ตั้งแต่ 10-40 
เซนติเมตรและสามารถลากเลื่อนเพื่อถอดประกอบได้อย่าง
คล้องตัว 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
  4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน  

          ในการวางแผนปฏิบัตงิาน คณะผู้ศึกษาได้ด าเนิน
ตามขั้นตอนดังนี ้

  4.1.1 ศึกษาทฤษฎทีี่เกี่ยวกับโครงงาน  
  4.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีรวมทั้งออกแบบโครง 

สร้างของเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอ 
เตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์ จากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง [2]                                                                                                               

  4.1.3 ขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ คร-ูอาจารย์ จาก
สาขางานเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในเรื่องการ
ออกแบบโครงสร้าง 
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  4.1.4 เสนอโครงงาน การเสนอโครงงานไดเ้สนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
ภาคนิพนธ์  ของคณะเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อขออนุมัติโครงงาน  

4.2 การออกแบบและการสร้างเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบ 
เฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตารท์ DC.12 โวลต ์

ในขัน้ตอนการด าเนินงาน ผูจ้ดัท าได้แบง่ออกเปน็ล าดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

  4.2.1 ออกแบบโครงสร้างของเครือ่งยกล้อรถบรรทุก
แบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอรส์ตาร์ท DC.12 โวลต ์ผู้ศึกษา
ได้ออกแบบโดยยึดหลักการของการออกแบบ คือ คงทน 
แข็งแรง โครงสร้างในการท างานไม่สลับซับซ้อน ใช้งานได้ดี 
ต้นทุนในการผลิตต่ าและมคีวามปลอดภัย [3] 

4.2.2 ส่วนประกอบของโครงสร้างรวม  ดังแสดงใน
รูปที่ 4.1 และ 4.2 
 

รูปที ่4.1 ด้านหน้าเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับ
ด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์ 

 

รูปที ่4.2 ด้านบนเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับ
ด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์

1. กล่องควบคุม    2. เฟืองเกลียวขบัแบบแท่ง   
3. ล้อ 4. ฐาน  5. ลิมิตสวิทช์ 

6. ชุดแขนเลื่อน ขึ้น-ลง 
7. ชุดปลอกเลื่อนแขนยก  8. แบตเตอรี่                   

 9. ชุดพูเล่ย์  10. ตลับลูกปนื          
 11. มอเตอร์สตาร์ท            12. แขนยก 

13. โรลเลอร์แขนยก        14. เพลาส่งก าลัง 
 
4.2.3 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องมือช่วยถอด-

ประกอบล้อรถบรรทุกแบบเกลียวหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
 4.2.4 การด าเนินการสร้าง ในการด าเนินการสร้าง

เครื่องมือช่วยถอด-ประกอบล้อรถบรรทุกแบบเกลียวหมนุด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ [4] คือ 

 4.2.4.1 สร้างฐานเครื่องมือยกล้อรถบรรทุกแบบ
เฟืองเกลียว โดยน าเหล็กกล่องเหล่ียม ขนาด กว้าง 3.5 
เซนติเมตร ยาว 300 เซนตเิมตร สูง 7 เซนติเมตร ความหนาของ
เหล็ก 3.2 มิลลิเมตร น ามาตัดจ านวน 2 เส้น ความยาว 124 
เซนติเมตร แล้วน าเหล็กขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร สูง 7 
เซนติเมตร ยาว 92 เซนติเมตร น ามาเชื่อมต่อกันใหเ้ป็นรปูตัวยู 
(U) และน าล้อ 4 ล้อมาเช่ือมต่อทีใ่ต้ฐานเปน็ 4 จุด 

 4.2.4.2 น าเหล็กท่อ ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 4.5 
เซนติเมตร ยาว 300 เซนตเิมตรจ านวน 1 เส้น มาดัดให้อยู่ในรปู
ตัวยู (U) แล้วน ามาเชื่อต่อเข้ากับฐานตัวยู  (U) 

 4.2.4.3 น าเหล็กกล่องขนาด 7×3.5 เซนติเมตร  ตัด
ให้มีความยาว 73.5 เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน และน าเหล็ก
กล่องขนาด 7×3.5 เซนติเมตร มาตัดให้ได้ความยาวที่ 50 
เซนติเมตร จ านวน 2 ท่อน มาเช่ือมต่อกันใหเ้ป็นรูปสี่เหลี่ยม
เพื่อเปน็ฐานของแขนยก  

 4.2.4.4 น าเหล็กกลมตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
4.5  เซนติเมตร ยาว 71.5  เซนติเมตรจ านวน 2 เส้นมา
เชื่อมต่อเข้ากับเหล็กส่ีเหลี่ยม ตามข้อ 3.2.4.3  เพื่อเป็นแขนยก 

 4.2.4.5 น าเหล็กท่อขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 4.5 
เซนติเมตร ยาว150เซนติเมตร น ามาดัดเปน็รูปตัวยู (U)  และ
น าปอกเลื่อนขนาดความโตเส้นผา่นศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว เพื่อที่จะน ามาเชื่อมต่อกับฐาน
แขนยก น าชุดลูกกลิ้งล้อ ขนาดเว้นผ่านศนูย์กลาง 3.5 ยาว 49 
เซนติเมตร จ านวน 2 ช้ินเพื่อติดตัง้กลับแขนยกล้อ  

 4.2.4.6 น าเหล็กเกลียว ยาว 97.5  เซนติเมตรกว้าง 
3 เซนติเมตร และเฟืองบายสีเดือยหมู ขนาด 16 ฟัน มา
ประกอบเข้ากับเหล็ก ฐานแขนยกล้อ ที่เพลาเดือยหมจูะมีเฟือง
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ไว้ส าหรับต่อเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด100 A  แล้วน าสายไฟ
ต่อเข้ากับสวิตซ์ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ในการบงัคบั
มอเตอร์ให้หมุนด้านซ้าย – ขวา ด้วยกระแสไฟจากแบตเตอรี ่

 4.2.4.7 น าเหล็กขนาด 15×30 เซนติเมตร หนา 5 มิลิ
เมตร จ านวน 2 ช้ิน มาเชื่อมติดกับฐานเพื่อเป็นฐานล้อหลงั และ
น าเหล็กตัว L ขนาด 15×5 เซนติเมตร จ านวน 2 แผ่น มาเชื่อม
ติดกับแขนยกล้อเพื่อเพิ่มความแขง็แรง 

 4.2.4.8 เหล็กกล่องขนาด 1.8×1.8 เซนติเมตร ยาว 
100 เซนติเมตร มาเช่ือต่อกับโครงสร้างเพื่อเปน็ฐานเลื่อนระดับ
ลิมิตเซนเซอร ์

4.3 วิธีการใช้งาน 

ในการใชเ้ครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์

ซ่ึงในครั้งนี้ผูศ้ึกษาไดจ้ัดท าเครื่องมือขึ้นเพื่อใหผู้้ทดลองใช้
งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง  จึงได้
ท าการศึกษาทดลองตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ในการใช้งาน โดยจะอธิบายรายละเอียดตามล าดับขั้นตอน
ต่างๆ [5] ดังนี้ 

       4.3.1 การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน  
-ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่และกระแสไฟของแบตเตอรี่
จะต้องไม่ต่ ากว่า11.8 โวลต์ 
-ตรวจสอบความปกติปุ่มกดและสวิตช์เปิดระบบ 
-ตรวจสอบต าแหน่งและการตดัระบบไฟฟ้าของลิมติ
สวิตช์ทั้ง2ตัว            
-ต าแหน่งแขนยกลงสุดวัดจากพื้น 10 เซนติเมตร 
ระดับต่ าสุดจะมีแถบสีแดงติดไว้ที ่เสาลิมิตสวิชต์
ห้ามเกินแถบสีแดง เพื่อป้องกันชดุแขนสไลด์ชนกับ
เฟืองขบั                                                                                      
-ต าแหน่งแขนยกขึ้นสุดวัดจากพื้น 45 เซนตเิมตร 
-ตรวจสอบการหยอนและการตึงของสายพาน สภาพ
ของสายพาน 
-สามารถกดขึ้น-ลงได้ครั้งละประมาณ 10เซนติเมตร 
ควรพักสักระยะหนึ่งคอยใช้งานตอ่เพื่อป้องกันวงจร
ร้อนจนเกินไป อาจจะท าความเสยีหายอุปกรณ์
ควบคุม 

 4.3.2 ขั้นตอนการยกรถและถอดเพลาข้าง เมื่อเราใช้
แม่แรงตะเข้ยกรถบรรทุกขึ้นทั้ง 4 ล้อ เมื่อล้อรถบรรทุกลอยตัว
อยู่บนอากาศประมาณ10-15เซนติเมตร น าเอาสามขาตั้ง
รถบรรทุกไปวางไว้เพื่อช่วยรองรบัน้ าหนักของตัวรถ ที่ถูก
ยกขึ้นด้วยแม่แรงตะเข้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย แล้วท าการ
คลายน็อตเพลาข้างและดึงเพลาขา้งออกมา  

4.3.3 ขั้นตอนการใช้การควบคุมระบบสวิตซ์ต่างๆ 
ของโครงสร้างเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขบัด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์ [6] 

4.3.4 ขั้นตอนการถอดล้อรถบรรทุก ด้วยเครื่องยกล้อ
รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 
โวลต ์[7] 

4.3.5  ขั้นตอนการประกอบล้อรถบรรทุก ด้วยเครื่อง 
ยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์ สตาร์ท 
DC.12 โวลต์ 

4.4 เครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในโครงงานวจิัยการทดลอง 

      ในการขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ
และสร้างเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์ ซ่ึงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลในปัจจุบนัได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ [8]ได้แก่ 
  4.4.1 เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โดยขนาดของตัวเครื่อง   มีความกว้าง
เท่ากับ 92 เซนติเมตร   ความยาวเท่ากับ  130  เซนติเมตร  สูง
จากพืน้เท่ากับ  123 เซนติเมตร 

  4.4.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานวจิยัการทดลอง 
4.4.2.1 สามขาตั้งรถบรรทุก สามขาค้ า 

รถบรรทุก คือ อปุกรณ์เครื่องมือช่าง ส าหรับค้ ายันค้ า 
รถบรรทุก เพื่อช่วยรองรับน้ าหนกัของตัวรถที่ถูกยกขึ้นด้วย 
แม่แรงตะเข้ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งาน 
ของแม่แรงตะเข้ ในกรณีที่ต้องยกรถค้างไว้เป็นเวลานาน  
ซีลของแม่แรงตะเขจ้ะเส่ือมและรัว่ง่ายสามขาตั้งรถบรรทุก 

4.4.2.2 นาฬิกาจับเวลารุ่น CASIO 
4.4.2.3 แม่แรงตะเข ้   
4.4.2.4 คลิปแอมป์ เป็นเครื่องมือวัดแรงเคลื่อน  

ไฟฟ้า(โวลท์) การวัดความต้านทานไฟฟ้า(โอห์ม)และวัด
กระแสไฟฟ้า(แอมป์) เครื่องมือวัดไฟฟ้า เป็นสิ่งจ าเป็นที่ควรมี
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ไว้ ใช้ในระบบประปาหมู่บ้านเพือ่แก้ไขหรือใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆในชีวิตประจ าวันเรื่องระบบไฟฟ้า 
 
5. ผลการวิจัย 

จากการด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอน    
ในการสร้างเครื่องยกล้อรถบรรทกุแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์ได้ท าการทดลองและเก็บผลการ
ทดลองโดยท าการยกน้ าหนักที่ 50,100,150,200 และ 300 
กิโลกรัม แล้วท าการวัดกระแสไฟฟ้าขับมอเตอรข์ณะขึน้และ 
ขณะลง และวัดความเร็วของการยกขณะขึ้นและขณะลง 
ตามล าดับของน้ าหนักแต่ละขนาด และน าผลการทดลอง         
ที่ได้มาท าการเปรียบเทียบแสดงผลได้ดังนี ้
5.1 ผลการทดลอง  
จากผลการทดลอง เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับ
ด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์    ท าการเปรียบเทียบระยะ
การเคลื่อนที่แขนยกล้อ และการใช้กระแสไฟฟ้าขณะยกขึ้น  
ตามล าดับน้ าหนัก 50,100, 200 และ 300 กิโลกรัม  ดังนี้ 

 
 

รูปที่ 5.1  เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนที่ของแขนยกล้อที่
น  าหนัก 50, 100, 200 และ 300 kg 

 

 
 

รูปที่ 5.2  เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่                    
น  าหนัก 50, 100, 200 และ 300 kg 

 
จากรูปที ่5.1 และรูปที่ 5.2  ผลการทดลองจะเหน็ได้ว่า

ผลการทดลองเปรียบเทียบระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อที่
น้ าหนัก 50 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขน
ยกล้อ 3 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 วินาที จะใช้ระยะการ
เคลื่อนที่แขนยกล้อ 7 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้
ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 12 เซนติเมตร เมื่อใชเ้วลา 12 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 16.5 เซนติเมตร และ
เมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 19.5 
เซนติเมตร  

เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อที่น้ าหนัก 
100 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใชร้ะยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 
3 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขน
ยกล้อ 6.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้ระยะการ
เคลื่อนที่แขนยกล้อ 12.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะใช้
ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 15 เซนติเมตร และเมื่อใช้เวลา 15 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 18 เซนติเมตร  

เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อที่น้ าหนัก 
200 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใชร้ะยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 
2.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่
แขนยกล้อ 6 เซนติเมตร เมื่อใชเ้วลา 9 วินาที จะใช้ระยะการ
เคลื่อนที่แขนยกล้อ 11.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะใช้
ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 14.5 เซนติเมตร และเมื่อใช้เวลา 
15 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนทีแ่ขนยกล้อ 17 เซนติเมตร  
เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อที่น้ าหนัก  300 kg เมื่อ
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ใช้เวลา 3 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 2 
เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 วินาที  จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขนยก
ล้อ 4.3 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่
แขนยกล้อ 10.7 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะใช้ระยะ
การเคลื่อนที่แขนยกล้อ 13 เซนตเิมตร และเมื่อใช้เวลา 15 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่แขนยกล้อ 15.5 เซนติเมตร   

การใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 50 kg เมื่อใช้เวลา 3 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  150 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 6 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  160 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  160.8 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  162.5 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  163.5 แอมป ์   

เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 100 kg 
เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  169 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 
6 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  170.5  แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า 171 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  172 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  174 แอมป์   

เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 200 kg 
เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  179.6 แอมป์ เมื่อใช้
เวลา 6 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  180.9  แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า 182.2 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที 
จะใช้กระแสไฟฟ้า  184.4 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  185.2  
แอมป์และเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 300 kg 
เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  188.2 แอมป์ เมื่อใช้
เวลา 6 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  189.5  แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า 191.8 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที 
จะใช้กระแสไฟฟ้า  195.3 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  197.5 แอมป ์
  5.2 การทดสอบจากผู้ประเมินเพื่อหาคุณภาพ  

แบบประเมนินีจ้ะถามความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ
เกี่ยวกับเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์
สตาร์ท DC.12 โวลต ์  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีอยู่ 10 ข้อค าถาม โดย
ถามเกี่ยวกับตัวเครื่องรวมถึงการใช้งาน  
ตารางที่ 5.1 แสดงการวิเคราะหข์อ้มูลผู้ทดลอง 

รายการประเมิน ผู้ทดลอง 

N X  S.D. แปลผล 

การออกแบบมีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

10 4.32 0.48 มาก 

เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการ
ใช้งาน 

10 4.25 0.63 มาก 

โครงสร้างมีความแข็งแรงเละ
คงทน 

10 4.63 0.52 มากที่สุด 

มีความสามารถในการยกวัตถุ 10 4.74 0.48 มากที่สุด 

มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 10 4.30 0.67 มาก 

สามารถบ ารุงรักษาได้ง่าย 10 4.52 0.53 มากที่สุด 

มีความปลอดภัยในการใช้งาน 10 4.33 0.48 มาก 

สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค ์

10 4.63 0.52 มากที่สุด 

มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันและสะดวกต่อ
การใช้งาน 

10 4.42 0.52 มาก 

มีขั้นตอนในการใช้งานที่เข้าใจ
ง่ายไม่เสียเวลา 

10 4.40 0.52 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 10 4.45 0.54 มาก 

จากตารางท่ี 5.1  พบว่าเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความพึงพอใจ
ของผูท้ดลองใช้สร้างเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียว
ขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์ โดยได้รวมค่าเฉลี่ยราย
ด้านรวมอยู่ในระดับมาก  (X  = 4.43) , ( S.D.= 0.54 )  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสามารถในการยกวัตถุ  อยู่ใน
ระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74  รองลงมา โครงสร้างมีความ
แข็งแรงเละคงทน และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อยู่
ในระดบัมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่4.63 และอันดับสุดท้าย  
สามารถบ ารุงรักษาได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.52 
     
6. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
6.1 สรุปผลการทดลอง 

      6.1.1 จากการศึกษาพบว่า  การถอด-ประกอบชดุล้อ
รถบรรทุกด้วยเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขบัด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์ นั้น  ช่วยให้เกิดความสะดวกใน
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การปฏิบัตงิานยกล้อรถบรรทุกทีม่ีน้ าหนักมากเพื่อประกอบกับ
ดุมล้อได้จริง  และท าใหเ้กิดความคล่องตัวขณะปฏบิัติงานและ
ทุ่นแรงคนในการยกล้อรถบรรทกุที่มีน้ าหนักมาก  และยัง
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  ซ่ึงการทดลองนั้น 
ได้ท าการหาค่าจากระยะการเคลื่อนที่คานยกล้อ (cm) และการ
ใช้กระแสไฟฟ้าการ (A) โดยใช้ช่วงระยะเวลากด คือ 3, 6, 9, 
12, 15 วินาที และน้ าหนักที่ท าการทดลองคือ 50, 100, 200 และ 
300  kg  จากนั้นท าการทดสอบจึงพบว่า 
       6.1.1.1 สมรรถนะในการถอด-ประกอบดุมล้อ
รถบรรทุกของเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขบัด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC. 12 โวลต ์จากการใช้งานพบว่า ในการ
ทดลองยกน้ าหนักของล้อรถบรรทุกในแต่ละช่วงระยะเวลากด
ที่มีระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ และใช้กระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุด 
อยู่ที่น้ าหนัก  50 kg  โดยจะมีระยะการเคลื่อนที่คานยกล้อมาก
ที่สุด และใช้กระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด  
 6.1.1.2 ช่วงระยะเวลากด ระยะการเคลื่อนที่คาน
ยกล้อ และการใช้กระแสไฟฟ้าของการใช้เครื่องยกล้อ
รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 
โวลต ์จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับทีด่ีที่สุด หลงัจากท าการ
ทดลองยกน้ าหนักที่ 50, 100, 200 และ 300 kg เก็บผลทดลอง
ได้จากการวัดด้วยเครื่องวัดระยะการเคลื่อนที่และเครื่องมือวัด
กระแสไฟฟ้า  โดยท าการวัดใช้เวลาตามช่วงละ 3,6,9,12 และ 
15 วินาที โดยน าค่าที่วัดไดใ้นแตล่ะช่วงมาท าการสร้างกราฟ 

เพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพจากการทดลองของ
งานวิจัยครัง้นี้ เปรียบเทียบค่าไดจ้าก ระยะเวลากด ระยะการ
เคลื่อนที่คานยกล้อ และการใช้กระแสไฟฟ้า 

 ผลการทดลองจะเหน็ได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบระยะการ
เคลื่อนไหวที่คานยกล้อที่น้ าหนัก 50 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะ
ใช้ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 3 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่คานยกล้อ 7 เซนติเมตร เมื่อใช้
เวลา 9 วินาที จะใช้ระยะการเคลือ่นที่คานยกล้อ 12 เซนติเมตร 
เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 16.5 
เซนติเมตร และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่
คานยกล้อ 19.5 เซนติเมตร  

 เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนไหวที่คานยกล้อที่
น้ าหนัก 100 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่
คานยกล้อ 3 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 วินาที จะใช้ระยะการ

เคลื่อนที่คานยกล้อ 6.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้
ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 12.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 12 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่คานยกล้อ 15 เซนติเมตร และ
เมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 18 
เซนติเมตร  

 เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนไหวที่คานยกล้อที่
น้ าหนัก 200 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่
คานยกล้อ 2.5 เซนติเมตร เมื่อใชเ้วลา 6 วินาที จะใช้ระยะการ
เคลื่อนที่คานยกล้อ 6 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้
ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 11.5 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 12 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่คานยกล้อ 14.5 เซนติเมตร และ
เมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 17 
เซนติเมตร  

 เปรียบเทียบระยะการเคลื่อนไหวที่คานยกล้อที่
น้ าหนัก 300 kg เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่
คานยกล้อ 2 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 6 วินาที จะใช้ระยะการ
เคลื่อนที่คานยกล้อ 4.3 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะใช้
ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 10.7 เซนติเมตร เมื่อใช้เวลา 12 
วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนที่คานยกล้อ 13 เซนติเมตร และ
เมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้ระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ 15.5 
เซนติเมตร  

 ส่วนการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 50 kg เมื่อใช้
เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  150 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 6 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  160 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟา้  160.8 แอมป์ เมือ่ใช้เวลา 12 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  162.5 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  163.5 แอมป ์   

เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 100 kg 
เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  169 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 
6 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  170.5  แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า 171 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  172 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะใช้
กระแสไฟฟ้า  174 แอมป์   

เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 200 kg 
เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  179.6 แอมป์ เมื่อใช้
เวลา 6 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  180.9  แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า 182.2 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที 
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จะใช้กระแสไฟฟ้า  184.4 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  185.2 แอมป ์  

เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าที่น้ าหนัก 300 kg 
เมื่อใช้เวลา 3 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  188.2 แอมป์ เมื่อใช้
เวลา 6 วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า  189.5  แอมป์ เมื่อใช้เวลา 9 
วินาที จะใช้กระแสไฟฟ้า 191.8 แอมป์ เมื่อใช้เวลา 12 วินาที 
จะใช้กระแสไฟฟ้า  195.3 แอมป์ และเมื่อใช้เวลา 15 วินาที จะ
ใช้กระแสไฟฟ้า  197.5 แอมป์   

จึงสรุปได้ว่า  การยกล้อรถบรรทุกที่น้ าหนัก 50 kg  
จะท าให้มีการใช้งานทีด่ี  โดยจะมีระยะการเคลื่อนทีค่านยกล้อ
ที่สามารถยกได้สูงมากกว่าน้ าหนักอื่นๆ และใช้กระแสไฟฟ้า
น้อย ท าให้การใช้งานมปีระสิทธภิาพดียิ่งขึ้น      

     6.1.2  สรุปผลการวิเคราะห์การใชเ้ครื่องยกล้อ
รถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 
โวลต ์ ผู้จัดท าแบง่การใช้งานของเครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบ
เฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตารท์ DC.12 โวลตไ์ว้  10  ข้อ  
และท าการวิเคราะหน์ าเสนอโดยค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ที่ได้มาจากกลุ่มผู้ทดสอบจากสถานประกอบการ
และในวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย  ผลการวิเคราะหค์วามพึง
พอใจในการใชเ้ครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขบัด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์ โดยภาพรวมพบว่า  อยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ย  4.45  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่าใน
ภาพรวมของกลุ่มผู้ทดสอบจากสถานประกอบการและใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย    มีการใช้เครื่องยกล้อรถบรรทุก
แบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอรส์ตาร์ท DC.12 โวลต ์อยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ผู้ทดลองมีการใช้
เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท 
DC.12 โวลต ์ อยู่ในระดับมาก คอื  การออกแบบมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน  เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในการใช้งาน  
มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสะดวกต่อการ
ใช้งาน และมีขั้นตอนในการใช้งานที่เข้าใจง่ายไม่เสียเวลา   
และมีการใชเ้ครื่องยกล้อรถบรรทกุแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์ในระดับมากที่สุด  คือ 
โครงสร้างมีความแขง็แรงและคงทน  มีความสามารถในการยก
วัตถุ  สามารถบ ารุงรักษาได้ง่าย และสามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์   โดยมีการใชเ้ครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟือง

เกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต ์ ในข้อมี
ความสามารถในการยกวัตถุ  มากที่สุด รองลงมาคือใชเ้ครื่อง
ยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท DC.12 
โวลต ์ ในข้อโครงสร้างมีความแข็งแรงคงทน  และสามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ และใชเ้ครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบ
เฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตารท์ DC.12 โวลต ์ ในข้อ
สามารถบ ารุงรักษาได้ง่ายตามล าดับ    
 
6.2 อภิปรายผล 

       ในการทดสอบการท างานของเครื่องยกล้อรถบรรทุก
แบบเฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอรส์ตาร์ท DC.12 โวลต ์ ส าหรับ
ในประเดน็ส าคัญต่างๆ ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี ้
       6.2.1  ด้านคุณภาพ ไดเ้ครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟือง
เกลียวขับด้วยมอเตอร์สตาร์ท     DC.12 โวลต ์ ที่สามารถใช้
งานได้และยังช่วยใหเ้กิดความสะดวกในการปฏบิัติงานยกล้อ
รถบรรทุกที่มนี้ าหนักมากเพื่อประกอบกับดุมล้อไดจ้ริง  และ
ท าให้เกดิความคล่องตัวขณะปฏบิัติงานและทุ่นแรงคนในการ
ยกล้อรถบรรทุกที่มนี้ าหนักมากอยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยการ
ทดสอบจากผู้ทดลองใช ้
        6.2.2  ด้านประสิทธิภาพได้เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบ
เฟืองเกลียวขับด้วยมอเตอร์สตารท์ DC.12 โวลต ์ เครื่องนี้จะ
สามารถใช้ในการถอด-ประกอบล้อรถบรรทุกที่มนี้ าหนักมาก  
โดยสามารถใช้ประกอบดุมล้อรถบรรทุกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
โดยการทดสอบจากผู้ทดลองใช ้
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 

- ควรปรบัปรุงให้สามารถใช้งานได้มากกว่า 2 ระบบ 
กล่าวคือ เครื่องยกล้อรถบรรทุกแบบเฟืองเกลียวขับด้วย
มอเตอร์สตาร์ท DC.12 โวลต์ นี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อใช้
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ควรพิจารณาปรับปรงุให้สามารถ
ใช้ด้วยระบบ Manual ได้ด้วย 

- ควรพัฒนาใหเ้ปน็ระบบไฮดรอลิกส์ต่อไป 
- ให้สามารกดต่อเนื่องได้เป็นเวลานาน 

  - ควรพัฒนาในด้านการออกแบบเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกและ ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
เรื่องของน้ าหนักโดยสภาพปัจจบุนันั้นเรือ่งการขนย้ายอปุกรณ์
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ยังเป็นประเด็นส าคัญทีค่วรจะปรบัปรุง โดยเฉพาะวัสดุที่
น ามาใช้สร้าง ควรมีขนาดเบาและสามารถทนทานต่อการ
รองรับ ได้ดี  จงึจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ าหนักของตัว
อุปกรณ์ในเรื่องการขนย้ายได้ดียิง่ขึ้น 
 
 

เอกสารอ้างอิง  
 

[1] ณัฏฐชัย  ตู้จินดา, ธีรพล  บุญถึง, ปริวรรต     เจริญสุข , 
2554 , เครื่องยกไฟฟ้า (Hand Lift), วิทยานิพนธ์วิศวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
[2]  หจก.จีทีอาร์ซัพพลาย , ออกแบบสร้างแม่แรงยกยางรถสิบ 
ล้อ เครื่องยกยางรถบรรทกุเป็นเครื่องทุ่นแรงในการยกล้อรถสบิ 
ล้อรถบรรทกุหรือรถที่มขีนาดของล้อใหญ,่ 
[3] [ระบบออนไลน]์. แหล่งที่มา http://www.gtrsupply.com/ .  
(10  มีนาคม  2558)  
[4] หจก. mc machine tools , ออกแบบสร้างแทน่ยกล้อ 
รถบรรทุก. 
[5] [ระบบออนไลน]์. แหล่งที่มา 
http://www.mcmachinetools.com/ . (28  มีนาคม  2558)   
[6] กิตติธัช นิราศภัย ธวัชชัย กวินกมลกุล และโยชูวา ลาภสุพร
ชัย , 2556 , ลิฟท์สแตนส าหรับยกรถยนต์ (lift stand for a car) 
, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน . 
[7] ธีระ  กุลชัยวิวัฒนกิจ, มนต์ชัย วัฒนกุล,  ฉัตรชัย สิงหะ   ปิ
ยะพันธ์ พงษ์เผ่าพงษ์,   ชาญชัย  เคนประคอง, คฑาวุธ  เชื้อทอง
,  พิชญพงค์  บุญเรืองชัย,   สรายุทธ  กิมานุวัฒน์,   แสง
อุษา จินดาวัฒน์  และอรัญ หมวดเชียงคะ , 2556 , เครื่องถอด
ล้อ , วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี. 
[8] อดิศักดิ ์นวลศรี, วงค์วรรณ  แสนซุ้ง,  สินชัย  นะเอ้ย , 2556 
, อุปกรณ์ช่วยยกลอ้รถยนต,์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                               

85

http://www.gtrsupply.com/
http://www.gtrsupply.com/
http://www.gtrsupply.com/
http://bverd.vec.go.th/innovation/bverd/bb_project_detail.php?project_id=7364
http://bverd.vec.go.th/innovation/bverd/bb_project_detail.php?project_id=7095


A2-001 

รูปแบบการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์  
The Model of Learning Network Management to Develop Skills of Students in Mold & Die Field 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยรูปแบบการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะฝีมือผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคภาค
กลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิธีการ
ด าเนินการศึกษาโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพหุกรณีศึกษา 
(Multi case Study) โดยเลือกวิทยาลัยเทคนิคสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการจัดการเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์ที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ครูผู้สอนที่ เกี่ยวข้องกับสาขางานแม่พิมพ์และผู้บริหาร
วิทยาลัย เทคนิค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตาม
ตาราง Krejcie & Morgan และท าการสุ่มอย่างมีขั้นตอน ได้
กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูผู้สอนสาขางานแม่พิมพ์ 7 คน หัวหน้า
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 26 คน และผู้บริหาร 3 คน รวม
ทั้งหมด 36 คน 
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ผลการศึกษาพบว่า 
รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนา 3 ล าดับแรก

ประกอบด้วย รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน
รูปแบบระบบร่วมกันผลิต รูปแบบใช้วิทยากรจากภาคเอกชน 
(Specialist) แนวทางการน ารูปแบบการเรียนระบบเครือข่าย
สาขางานแม่พิมพ์ ได้แก่ การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การส่ือสารส่งเสริม
พหุปัญญา และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
แบบรอบด้าน โดยการสร้างเครือข่ายและวิทยาลัยร่วมพัฒนา
ระบบการศึกษาเครือข่ายรูปแบบโรงงาน – โรงเรียน 
ค าส าคัญ 
เครือข่ายการเรียนรู้, แม่พิมพ์, วิทยาลัยเทคนิค 

Abstract 

 Research form of model network management to 
development learning skills of students in Mold & Die field. 
The purpose is to study network management to learn of the 
technical college in central region under the office of 
vocational education commission. If conducted by studying 
the samples of multi-case study from college in vocational 
education commission. Network management to improve 
learning skills. Those studying has been recognized by a 
professional association composed of Samutsongkram 
technical college, Sutthaheep technical college, 
Nakhonrchasia technical college and Ratchaburi technical 
college .The samples were teachers involved in the field of 
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mold and administrators of technical college. Under the 
office of vocational education commission has set the Size 
of the sample table Krejcie & Morgan (1970: 607-610) and 
random access to samples teachers are the 7 people, chief 
executives 26 people and 3 people including a total of 36 
people.  
The study indicated that 

The study network consists of three forms. First is 
cooperation in the development model. Production system 
integrated model and. Uses the speakers from private sector 
model (specialist). Guidelines for the learning matrix of 
branch network for technical college are potential learners. 
The use of information technology and communications. 
Communication to promote multiple intelligences. Care 
student system. Development networks by creating a 
network of factory – school model 

 

Keywords:  
Learning Network, Mold, Technical College. 
 

1. ค าน า 

จากนโยบายทางของรัฐบาลด้านการศึกษา และของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)  มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษา    และ
ผลิตบุคลากรทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ     แต่เนื่องจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนสาขางานแม่พิมพ์ของส านักงานคณะกรรมการ    
การอาชีวศึกษา  เป็นไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ.) พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาสาขางานแม่พิมพ์ 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีสมรรถนะไม่ครบถ้วนตามความต้องการของ
สถานประกอบการ และไม่สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการได้ทันทีซ่ึงสถานประกอบการต้องใช้ระยะเวลา
หนึ่งให้การฝึกอบรมเพิ่มเติมก่อนการปฏิบัติงานจริง  

จากข้อมูลของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ 
(กรอ.อศ.) พบว่าการจัดการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรม 
สาขางานแม่พิมพ์ ในปีพ.ศ. 2558 มีสถานศึกษาที่เปิดการ
เรียนการสอนสาขางานแม่พิมพ์จ านวนเพียง  32 แห่ง 
(รายงานผลการด าเนินงาน Demand size และ Supply size : 
2558) แต่ผลจากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ความต้องการ
ช่างแม่พิมพ์ของสถานประกอบการยังมีอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการขยายของอุตสาหกรรมการผลิต ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 และอุตสาหกรรมหลัก S Curve ตามเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายการยกระดับ
และสร้างบุคลากรด้านแม่พิมพ์ของโครงการยกระดับขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนโดยสถาบันไทย-เยอรมัน ดังนั้น
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เป็นไป
อย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง  จึงต้องมีการศึกษาสภาพ
การจัดการเครือข่ายการเรียน เพื่อน ารูปแบบไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการผลิต
แม่พิมพ์ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ของ

วิทยาลัยเทคนิคภาคกลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

2.1 เพื่อหาแนวทางในการสร้างรูปแบบการจัดการ
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือผู้เรียนสาขางาน
แม่พิมพ์  

 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพหุกรณีศึกษา (Multicase 

Study)  โ ด ย เ ลื อ ก วิท ย า ลั ย เ ท คนิ ค สั ง กั ด ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีการจัดการเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์ที่ได้รับ
การยอมรับจากสมาคมวิชาชีพ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
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1) สัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้อง  โดยสัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับสาขางาน
แม่พิมพ์ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิค
สัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี จ านวน โดยสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาลัยละ 2 คน 
ผู้อ านวยการและหรือรองผู้อ านวยการวิทยาลัยละ 2 คน รวม
ทั้งหมด 16 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

2) ประ ชุ มปฏิ บั ติ ก า ร เ ชิ ง วิ ช า ก า ร  ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามเกี่ยวกับ สภาพการจัดการ
เครือข่ายการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และรูปแบบการ
จัดการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือผู้เรียนสาขา
งานแม่พิมพ์ โดยประชุมผู้บริหาร ครูสาขางานแม่พิมพ์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะน าไปใช้เป็นองค์ประกอบใน
รูปแบบฯ ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นรวมทั้งข้อสรุปหรือกลยุทธ์ที่
เหมาะสมกับการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือ ผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์ ที่ตรงตามสภาพจริง จ านวน 14 
วิทยาลัย ประกอบด้วยครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับสาขางาน
แม่พิมพ์และผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ครูผู้สอนสาขางาน
แม่พิมพ์ 7 คน หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 26 คน และ
ผู้บริหาร 3 คน รวมทั้งหมด 36 คน 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
หลังจากได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพหุกรณีศึกษา 

(Multicase Study) และการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแล้ว 
ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามเพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพ
การจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาค
กลาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารคู่มือ แผนการจดัการเรียนการสอน  
2) สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
3) สังเกตการปฏิบัติงาน 

ผู้วิจัยได้สรุปและน าเสนอการศึกษา สภาพการจัดการ
เครือข่ายการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยดังตารางที่ 1-5 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ด้านบรบิท (Context Evaluation)  

รายการประเมิน Mean S.D. Level 

ด้านบริบท(Context Evaluation)    
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้อง
กับปรัชญาและจุดมุ่งหมายการศึกษา 

4.19 .74 มาก 

2.ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม เ ป็ น ปั จ จุ บั น 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของประเทศ 

4.38 .80 มาก 

3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
สาขาวิชา มีความชัดเจน เหมาะสม และ
ความเป็นมาตรฐานในการน าไปจัดท า
หลักสูตรสาขาวิชา 

3.75 .87 มาก 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรน าสู่การ
ปฏิบัติ ท่ีเป็นรูปธรรมได้ เมื่อเปิดการ
เรียนการสอน 

3.77 .92 มาก 

5. หลักสูตรมีความเป็นเอกลักษณ์ทาง
วิชาชีพ มีความทันสมัยกับวิทยาการ
ปัจจุบัน 

4.02 .87 มาก 

6.หลักสูตรสาขาวิชาแม่พิมพ์มีความ
เหมาะสมกับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

   

     6.1 จุดประสงค์รายวิชา 4.11 .91 มาก 
     6.2  มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ   

สาขาวิชา/มาตรฐานสมรรถนะ 
3.41 .84 ปานกลาง 

    6.3โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา 3.41 .89 ปานกลาง 
   6.4 มาตรฐานรายวิชา/สมรรถนะ 3.63 .97 มาก 
   6.5 ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวน

หน่วยกิต รหัสวิชา 
3.86 .76 มาก 

7.จัดสัดส่วนหน่วยสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะย่อยเหมาะสมตามโมดุล
อาชีพและแบบสมรรถนะ 

3.83 .97 มาก 

8. จัดเวลาเรียนสอดคล้องและครบถ้วน
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

3.33 .75 ปานกลาง 

9. รายวิชามีความสอดคล้องกับสภาพ
ของชุมชนและโลกอาชีพในสังคม
ปัจจุบัน 

3.44 .88 ปานกลาง 

10. รายวิชาสามารถท าให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายหลักสูตร  

3.47 .73 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 แสดงระดับความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ด้านปจัจัยเบื้องตน้ (Input Evaluation)  

รายการประเมิน Mean S.D. Level 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น     
1. ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ  และความ
เชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา/รายวิชา 

3.63 .99 มาก 

2. ครูฝึกในสถานประกอบการมีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงตาม
สาขาวิชา/รายวิชา 

3.86 .79 มาก 

3. ครูผู้สอนทักษะและประสบการณ์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายของ
หลักสูตร 

3.83 .89 มาก 

4. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดการ เรียนรู้ มีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

3.80 .85 มาก 

5. หนังสือเรียน ต ารา เอกสาร ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนเพียงพอกับ
จ านวนผู้เรียน 

3.66 .95 มาก 

6. สื่อเทคโนโลยี และอุปกรณ์เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

3.33 .94 
ปาน
กลาง 

7. สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

3.55 .99 มาก 

8. สถานศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.47 .97 
ปาน
กลาง 

9. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3.91 .99 มาก 

10. สถานศึกษามี งบประมาณ
สนับสนุ นจั ดซื้ อ วัส ดุ  เ ค รื่ อ งมื อ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และการซ่อมบ ารุง 
และจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

3.41 .88 
ปาน
กลาง 

 

ตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน
กระบวนการ (Process  Evaluation)  

รายการประเมิน Mean S.D. Level 

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ( Process  
Evaluation) 

   

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน    
    1.1 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 4.27 .91 มาก 
    1.2 การจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้ เ รี ยน เป็นส าคัญใช้ วิธีก ารที่
หลากหลาย   

3.86 .89 มาก 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
รายการประเมิน Mean S.D. Level 

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ( Process  
Evaluation) 

   

    1.3 การจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบทวิภาคี รวมทั้งจัดท าแผนการ
ฝึกอาชีพตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 

3.63 .98 มาก 

2.จัดให้มีการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง  ตาม
มาตรฐานรายวิชา  

3.41 .90 
ปาน
กลาง 

3. จัดให้มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพนักศึกษา เมื่อลงทะเบียนครบ
ตามโครงสร้างหลักสูตร  

3.83 .97 มาก 

4. การบริหารจัดการหลักสูตรให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

4.05 .95 มาก 

5. สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร เช่น พัฒนาครูผู้สอน และ
จัดระบบนิเทศ เป็นต้น 

3.47 .99 
ปาน
กลาง 

6. สนับสนุนให้ครูผู้สอนไปศึกษาดู
ง าน  ฝึ ก ปฏิ บั ติ   อบรม ในสถ าน
ประกอบการ 

3.55 .93 มาก 

7. สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านสื่อการเรียนรู้และเครื่องมือ
ต่าง  ๆ  ที่ เป็นประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.88 .99 มาก 

8.  ชุ ม ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ให้
เอื้อต่อการเรียนรู ้

3.63 .79 มาก 

9. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

3.54 .87 มาก 

10. มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในการน าหลักสูตรไป
ใช้อย่างเป็นระบบ 

3.63 .99 มาก 

 
ตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
ผลผลิต (Product Evaluation)   

รายการประเมิน Mean S.D. Level 

ด้านผลผลิต     
1. คุณภาพผู้จบการศึกษามีความรู้ 
ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมผ่าน
เกณฑ์การประเมินการเรียน 

3.30 .92 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
รายการประเมิน Mean S.D. Level 

ด้านผลผลิต     
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ใน  3 ด้าน คือ 

   

   2.1 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ 

3.44 .90 ปานกลาง 

   2.2 ผู้ เรียนมีมาตรฐานวิชาการ 
(V-NET) 

3.47 .99 ปานกลาง 

   2.3 ผู้ เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ 
(VQ) 

3.80 .92 มาก 

3. ผู้ เรียนด า เนินชี วิตอย่าง
ประมาณตน มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี  รอบรู้  รอบคอบ และ
ระมัดระวัง  

3.41 .80 ปานกลาง 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
และการสร้างปัญญา  

3.33 .98 ปานกลาง 

5. ผู้เรียนมีทักษะการประกอบ
อาชีพในสังคมปัจจุบัน 

3.30 .98 ปานกลาง 

6. สถานศึกษามีสาขาวิชาตรงกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการท าให้ผู้เรียนเพิ่มขึ้น 

3.75 .99 มาก 

7. ครูผู้สอน สาขาวิชาแม่พิมพ์ เกิด
องค์ความรู้ใหม่สู่การพัฒนาต่อ
ยอดการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู ้

3.36 .93 ปานกลาง 

8. สถานประกอบการได้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสายอาชีพตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงง านสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.1 .78 ปานกลาง 

 
 ตารางท่ี 5 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้านรูปแบบการเรียนการสอนระบบเครือข่าย 
รูปแบบการเรียนการสอนระบบ
เครือข่าย 

Mean S.D. Level 

1. รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนา
ก าลังคน   

4.66 .54 มากที่สุด 

2. รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา (R&D Sponsor)   

3.44 .87 ปานกลาง 

 
 

 

ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

รูปแบบการเรียนการสอนระบบ
เครือข่าย 

Mean S.D. Level 

3. รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษา 
(Scholarship)   

3.66 .93 มาก 

4 รูปแบบให้เครื่องมือกล  และ
อุปกรณ์ (Machine & Equipment 
Donation)    

3.08 .87 ปานกลาง 

5. การจัดหลักสูตรพิ เศษใน
สถาบันการศึกษา (Special Program)   

3.22 .89 ปานกลาง 

6. รูปแบบจัดหลักสูตรพิเศษนอก
สถ าบั นก ารศึ ก ษ า /ก ารบริ ก า ร
วิชาการ (Extension Service) 

3.47 .90 ปานกลาง 

7. รูปแบบดูงาน (Industrial Study) 3.44 .93 ปานกลาง 
8. รูปแบบฝึกง านในสถาน
ประกอบการ (On the Job Training) 

3.72 .88 มาก 

9. รูปแบบใช้วิทยากรจากภาคเอกชน 
(Specialist) 

3.86 .89 มาก 

10. รูปแบบความร่วมมือทางอ่ืน ๆ   
เช่น  การจัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

3.72 .97 มาก 

11. รูปแบบระบบร่วมกันผลิต    3.61 .97 มาก 
12. รูปแบบความร่วมมือกันพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา   

3.47 .93 ปานกลาง 

13. การฝึกอบรมเตรียมคนเข้าท างาน 3.41 .92 ปานกลาง 
14. การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับฝีมือ
แรงงาน 

3.27 .98 ปานกลาง 

 
สรุปสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสาขางานแม่พิมพ์

ของวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลางในปัจจุบัน จ าแนกเป็น
ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input 
Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้าน
ผลผลิต (Product Evaluation)   
 ด้านบริบท (Context) ห้าล าดับแรกประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา หลักสูตรมีความเป็นปัจจุบัน  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาสาขาวิชา มีความชัดเจน 
เหมาะสม และความเป็นมาตรฐานในการน าไปจัดท า
หลักสูตรสาขาวิชา  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรน าสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้เมื่อเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรมี
ความเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ มีความทันสมัยกับวิทยาการ
ปัจจุบัน  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input  Evaluation) ห้าล าดับแรก
ประกอบด้วย ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ และความเช่ียวชาญตรงตาม
สาขาวิชา/รายวิชา  ครูฝึกในสถานประกอบการมีความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชา/รายวิชา 
ครูผู้สอนทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร หนังสือเรียน ต ารา เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน  

ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ห้าล าดับแรก
ประกอบด้วย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้วิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสอนเป็นทีมแบบบูรณาการ และ 
Project-based เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิ
ภาคี รวมทั้งจัดท าแผนการฝึกอาชีพตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 
จัดให้มีการประเมินมาตรฐาน วิชา ชีพนักศึกษา เมื่ อ
ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร  การบริหารจัดการ
หลักสูตรให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  

ด้านผลผลิต (Product  Evaluation) ห้าล าดับแรก
ประกอบด้วยด้านผู้ เรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) และ
สถานศึกษามีสาขาวิชาตรงกับความต้องการ ผู้ เรียนมี
มาตรฐานวิชาการ (V-NET) ผู้ เ รียนมีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ ผู้เรียนด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี รอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง   

 รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66  เป็นล าดับแรก รองลงมาได้แก่ รูปแบบระบบ
ร่วมกันผลิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รูปแบบใช้วิทยากรจาก
ภาคเอกชน (Specialist) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รูปแบบความ
ร่วมมือทางอื่น ๆ   เช่น การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

การจัดนิทรรศการ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รูปแบบให้
เ งิ น ทุ นสนั บสนุ น ก า รศึ กษ าแก่ นิ สิ ต และนั กศึ กษ า 
(Scholarship) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รูปแบบจัดหลักสูตรพิเศษ
นอกสถาบันการศึกษา/การบริการวิชาการ  (Extension 
Service) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รูปแบบความร่วมมือกันพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 
รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D 
Sponsor) ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.47 รูปแบบดูงาน (Industrial 
Study) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รูปแบบการฝึกอบรมเตรียมคนเข้า
ท างาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
ฝีมือแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 การจัดหลักสูตรพิเศษใน
สถาบันการศึกษา (Special Program)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 
และรูปแบบให้เครื่องมือกล  และอุปกรณ์ (Machine & 
Equipment Donation)  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 เป็นส าดับสุดท้าย 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสาขางานแม่พิมพ์ของ
วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง จ าแนก ด้านบริบท (Context) 
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ 
(Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์มีทักษะ 
ความรู้ และเจตคติที่ดี และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งตามระดับการศึกษาได้เหมาะสม 
ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในการ
พัฒนาผู้เรียนมีหลากหลายเช่น รูปแบบความร่วมมือในการ
พัฒนาก าลังคน  รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา (R&D Sponsor)  รูปแบบให้เงินทุนสนับสนุน
การศึกษาแก่นิสิตและนักศึกษา (Scholarship)  รูปแบบให้
เครื่องมือกล  และอุปกรณ์  (Machine & Equipment 
Donation) ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละวิทยาลัย 

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือผู้เรียนสาขางานแม่พิมพ์ สามารถ
ท าโดยท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา คณะอนุกรรมร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิต 
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ
แม่พิมพ์ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ หรือสถาบันไทย -
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เยอรมัน เป็นต้น จัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พัฒนาส่ือ ครุภัณฑ์การสอน พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เป็นต้น  
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ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย สถาบันไทย-เยอรมัน 
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A2-002 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการใช้แม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียม 
แบบความดันต ่า ชิ้นงาน Box Driver DFDD  

Improve Process for Aluminums Low Pressure Die is Name Box Driver DFDD 
 

สมชาย  สูญสิ้นภัย   อภิวัฒน์  วงศ์แปน้  และศรายุทธ   ทองอุทัย 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง

แม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียมแบบความดันต่่า ช้ินงาน Box Driver 
DFDD ทดลองและน่ามาใช้ท่าการผลิตจริงใน บริษัท อัลลอย 
อินดัสทรี จ่ากัด ผู้วิจัยใช้โปรแกรม ZW3D ออกแบบ เขียน
แบบและสร้างโปรแกรมก่าหนดทางเดินของคมตัด  สร้าง
ช้ินส่วน และประกอบเป็นแม่พิมพ์ วัสดุทดลองเป็นอลูมิเนียม
เกรด LM25 อุณหภูมิแม่พิมพ์ 300 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้่า
โลหะ 700-750 องศาเซลเซียส   เวลาเทน้่าโลหะ 5-7 วินาที  
และเวลาในการรอน้่าโลหะแข็งตัวประมาณ 1 นาที และเปลี่ยน
ค่าตัวแปรเพื่อที่จะหาอุณหภูมิที่ดีที่สุดส่าหรับการหล่อ 

ผลการศึกษาพบว่า 
จากการทดลองสภาวะการหล่อขึ้นรูปประกอบด้วย 

วัสดุที่ใช้เป็นอลูมิเนียมเกรด LM25 อุณหภูมิแม่พิมพ์ 300 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิน้่าโลหะ 700-750 องศาเซลเซียส   เวลาเทน้่า
โลหะ 5-7 วินาที  และเวลาในการรอน้่าโลหะแข็งตัวประมาณ 
1 นาที แต่ช้ินงานที่ท่าการหล่อมีปัญหาการยุบตัว รอยแตก และ
ครีบของช้ินงานไม่เต็ม ท่าให้ไม่สามารถน่ามาใช้งานได้ จึงได้
ท่าการทดลองเพิ่มเติมโดยก่าหนดเงื่อนไขของอุณหภูมิของ
แม่พิมพ์และน้่าโลหะออกเป็นช่วงอุณหภูมิที่ต่างกัน  
 
*สมชาย  สูญส้ินภัย 
E-mail address sarayut15@yahoo.com Tel 08 1942 7721 

 
ได้ผลสรุปว่าช้ินงานออกมาดีที่สุดในช่วงอุณหภูมิแม่พิมพ์ต่่า 
อุณหภูมิประมาณ 250-280 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้่า
โลหะสูง ประมาณ 750-780 องศาเซลเซียส       

ค่าส่าคัญ : แม่พิมพ์, แม่พิมพ์ความดันต่่า 
Abstract 

The education this time have the objective for designs and 
build mold induce the aluminums low pressure Die Casting in 
a model “Box Driver DFDD” experiment and use for 
production in ALLOY INDUSTRY CO,.LTD by use a 
program “ZW3D” design and build a cam tool path for build a 
part of mold specified the experiment conditions which LM25 
aluminums grade 300 degree Celsius temperatures of mold 
700-750 degree Celsius temperatures of melting aluminums 
the time pours 5-7 second and the time to wail aluminums 
hardens about 1 minute but the work pieces have many 
trouble such as a contraction crack and the fin of not full work 
make cannot apply the work then get do the experiment adds 
by set conditions in the temperature of a mold and melting 
aluminums differently the temperature from that time do the 
experiment adds and effective conclude the work come out 
best during is low temperature of mold and high temperature 
of melting aluminums and then get summarize the data for 
bring in rows adaptation way corrects the casting procedure 
later. 

The study indicated that 
The current economic conditions are rapidly 

changing and highly competitive. Most industry therefore 
needs to improve production time. In order to optimize its 
manufacturing capabilities to meet the needs of customers to 
produce timely. Customer demand for products which have 
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exotic and diverse to date. For the establishment of a 
production order (Made to Order) made relatively short period 
of time to produce because of the demand for each product 
are not equal. And factories to produce many forms. At 
present, the production process is not continuous and there 
inefficiency occurs in the production line. The cause of 
wasted costs and low production rates. Therefore, to increase 
the production rate must be improved manufacturing 
processes to reduce waste and reduce working time in order to 
optimize the production process and production continuity. It 
can produce up to meet the needs of customers, which 
produce a large amount of mold is an important tool in the 
process of production control. Modern tools and machinery 
And skill So the industry is particularly important to support 
all types of industry. 

Keywords: Mold, Aluminums Low Pressure Die, 
Aluminums 

1. บทน่า 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วและมีการแข่งขันสูง ท่าให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึง
ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่ เสมอ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าสามารถผลิตได้ทันเวลา ซ่ึงลูกค้ามีความ
ต้องการสินค้าที่แปลกใหม่และหลากหลายอยู่เสมอ ส่าหรับ
สถานประกอบการที่มีการผลิตแบบตามส่ัง (Made to Order) 
ท่าให้ระยะเวลาในการผลิตงานค่อนข้างส้ันเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสินค้าแต่ละแบบมีไม่เท่ากันและโรงงานต้องผลิต
สินค้าหลายรูปแบบ จึงท่าให้ปัจจุบันกระบวนการผลิตเป็นไป
อย่างไม่ต่อเนื่องและยังมีความสูญเปล่าเกิดขึ้นในสายการผลิต 
ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของต้นทุนที่สูญเปล่าไปและอัตราการผลิตที่
ต่่า  ดังนั้นการที่จะเพิ่มอัตราการผลิตต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าและลดเวลาในการ
ท่างานเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการ
ผลิตที่ต่อเนื่อง ท่าให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความ
ต้องการของลูกค้าซ่ึงในการผลิตเป็นจ่านวนมากนั้นแม่พิมพ์
เป็นเครื่องมือส่าคัญในกระบวนการผลิตนอกเหนือจากการ
ควบคุมการผลิต เครื่องมือและเครื่องจักรทันสมัย และทักษะ

ของบุคลากร ดังนั้นอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงมีความส่าคัญอย่าง
ยิ่งที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท  ในปัจจุบัน
สถานประกอบการที่กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี
แม่พิมพ์ได้ปฏิบัติงานอยู่ ท่าการผลิตช้ินงานด้วยกระบวนการ
หล่ออลูมิเนียมโดยใช้แบบหล่อทรายซ่ึงแบบหล่อทรายมีขอ้เสีย
คือผลิตงานได้ช้า และใช้แรงงานมาก ซ่ึงมีปัญหาอื่น ๆ ที่เกิด
เช่น ปัญหาทรายตกในแบบหล่อ ปัญหาการเทไม่เต็มแบบ 
ปัญหางานยุบตัว ปัญหางานมีโพรงอากาศ และปัญหาเนื้องอก 
เป็นต้น ท่าให้กระบวนการผลิตล่าช้ามากขึ้นเป็นเหตุให้ส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้าล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ซ่ึงจากการตรวจสอบ
จากข้อมูลจริงของทางสถานประกอบการพบว่าในปีพ.ศ.2557 
มีค่าส่ังซ้ือโคมไฟฟ้าสาดแสงรุ่น DFDD จากลูกค้าจ่านวน 
2,010 ชุด และในเดือนพฤษภาคมของปีพ.ศ. 2558 ยังคงมีค่า
ส่ังซ้ือเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ยังท่าการผลิตได้ไม่ครบตาม
จ่านวนตามค่าส่ังซ้ือ (Order) ท่าให้ถูกยกเลิกค่าส่ังซ้ือไปแล้ว
จ่านวน 16 ชุด (ฝ่ายวางแผน บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จ่ากัด , 
พฤษภาคม, 2558) เกิดผลเสียต่อทางสถานประกอบการ ลูกค้า
ขาดความเชื่อม่ัน เกิดความสูญเสียในด้านของธุรกิจและการค้า 
ทางกลุ่มผู้ จัดท่ าโครงการจึ งได้ท่ าการ เลือกที่ จะศึกษา
กระบวนการผลิตของชิ้นงานหล่อ Box Driver DFDD โดยที่ผล
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า กระบวนการผลิตของสถาน
ประกอบการ ช้ินงาน Box Driver DFDD ในเดือนพฤษภาคม 
2558 กระบวนการผลิตโดยใช้แบบหล่อทรายสามารถท่าการ
หล่อช้ินงาน Box Driver DFDD ได้จ่านวน 50 ช้ินต่อวันและมี
ของเสียเป็นจ่านวนมากต่อเดือน ท่าให้ไม่สามารถผลิตได้ทัน
ตามวันและเวลาของค่าส่ังซ้ือที่ฝ่ายขายก่าหนด ดังนั้นกลุ่ม
ผู้จัดท่าโครงการจึงศึกษากระบวนการหล่ออลูมิเนียมจาก
หนังสือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและผู้เช่ียวชาญทางด้านการหล่อ
อลูมิเนียม พบว่าปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการน่าเอา
แ ม่ พิม พ์ เ ท ห ล่ อ อ ลู มิ เ นี ย ม แ บ บ ค วาม ดั น ต่่ า ม า ช่ วย ใ น
กระบวนการผลิตได้ จึงได้น่าข้อมูลดังกล่าวน่าเสนอต่อสถาน
ประกอบการ ท่ าให้ได้รับการสนับสนุนจากทางสถาน
ประกอบการในการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ เทหล่อ
อลูมิเนียมแบบความดันต่่า ช้ินงาน Box Driver DFDD แม่พิมพ์
ชนิดนี้มีข้อดีคือสามารถผลิตได้ปริมาณช้ินงานต่อวันที่มี
จ่านวนมากกว่า อีกทั้งยังสามารถควบคุมขนาดของช้ินงานและ
ความเรียบของผิวช้ินงานยังท่าได้ดีกว่าการหล่อทรายแบบเดิม
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อีกด้วย กลุ่มผู้จัดท่าโครงการคาดว่าแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งกับทางสถานประกอบการในด้านการ
ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาในการผลิต เป็นการน่าความรู้จาก
การศึกษามาประยุกต์เพื่อน่าไปปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างเป็น
นวัตกรรมใหม่ในสถานประกอบการ ตลอดจนเสริมสร้าง
ทักษะตามสมรรถนะงานตามหลักสูตรที่ก่าหนดไว้ และเป็น
แนวทางใ นการป รับ ปรุ ง กร ะบ วนการ ผลิ ตขอ ง สถาน
ประกอบการในอนาคตต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียม
แบบความดันต่่าช้ินงาน Box Driver DFDD ทดลองและ
น่ามาใชท้่าการผลิตจริงในสถานประกอบการ 

2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียม
แบบความดันต่่าช้ินงานBox Driver DFDD 
 
3. วิธีการด่าเนินการวิจัย 
     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงการปรับปรุงกระบวนการผลิต 

คณะท่างานประกอบด้วยผู้ควบคุมโรงหล่อ 1 คน 
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และทักษะในการสร้างแม่พิมพ์ 1 คน
พนักงานท่าแบบหล่อทรายและเทน้่าโลหะ 3 คนโดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากบุคคลที่มีประสบการณ์ท่างานในด้านการท่า
แม่พิมพ์หรือการหล่อโลหะอย่างน้อย 3 ปี 

วิธีการด่าเนินการ 
1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น กลุ่มผู้จัดท่าโครงงานและทาง

สถานประกอบการได้ท่าการประชุมกัน เพื่อเลือกช้ินงานที่
เหมาะสมในการน่ามาปรับปรุงกระบวนการผลิต และได้
ข้อสรุปร่วมกันก็คือชิ้นงาน Box Driver DFDD  

2) การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์  เมื่อได้
ท่าการศึกษาเกี่ยวกับแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียมแล้ว จึงเริ่มท่า
การออกแบบแม่พิมพ์ แต่ก่อนที่จะออกแบบเป็นช้ินส่วน
แม่พิมพ์ได้นั้นจะต้องมีการออกแบบ Gating System หรือ
ระบบทางเดินของน้่าโลหะเสียก่อน ซ่ึงจะพิจารณาจากรูปร่าง
และลักษณะของช้ินงานเป็นหลักโดยได้รับค่าแนะน่าจาก
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกที่ทางสถานประกอบการได้จัดจ้างมา 

3) กระบวนการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส่าหรับการ
สร้างแม่พิมพ์นั้นจะแบ่งออกเป็นช้ินส่วนมาตรฐาน และเหล็ก

ปาดเจียร โดยเหล็กที่ใช้สร้างช้ินส่วนต่างๆของแม่พิมพ์นั้น
ได้รับค่าแนะน่าจากผู้เช่ียวชาญว่าจะต้องเปน็เหล็กเกรด SKD61 
เพราะสามารถทนความร้อนได้ดีและมีสมบัติต้านทานการกัด
กร่อนทางความร้อนได้ดี แต่ทางสถานประกอบการเลือกใช้
เหล็กเกรด S50C มาแทนที่ เพราะมีเหตุผลเรื่องต้นทุนและ
จ่านวนการผลิต 

4) การสร้างช้ินส่วนแม่พิมพ์  เมื่อได้ท่าการออกแบบ
ช้ินส่วนและท่าการส่ังซ้ือวัสดุเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การสร้างชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์การสร้างชิ้นส่วนแต่ละช้ิน
จะใช้โปรแกรม ZW3D ออกแบบและสร้างค่าส่ัง G – Code 
เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องกัด CNC และได้มีการก่าหนดขนาด
เครื่องมือตัดโดยใช้เครื่องมือตัดขนาดใหญ่ เพื่อลดเวลาการ
ท่างานแล้วใช้เครื่องมือตัดขนาดเล็กกัดให้ได้ขนาดตามที่
ออกแบบไว้  [1] [2] [3] [4] 

5) ขั้นตอนการปรับประกอบแม่พิมพ์ เมื่อได้ท่าการ
สร้างชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์และได้ท่าการตรวจสอบรูปร่าง
และขนาดแล้ว ก็จะน่ามาประกอบเข้าด้วยกันตามที่ได้ออกแบบ
ไว้ จะแบ่งออกเป็นแม่พิมพ์ชุดบน ชุดล่าง ชุดซ้ายและขวา  

6) การเตรียมน้่าโลหะก่อนที่จะท่าการเทต้องแจ้งยังผู้
ควบคุมโรงหล่อเพื่อจัดเตรียมน้่าโลหะส่าหรับการทดสอบ [5] 

7) การเตรียมแม่พิมพ์ก่อนเทน้่าโลหะชุดแม่พิมพ์จะ
ถูกประกอบเข้ากับเครื่อง Gravity ด้วยสกรูหัวจม M16 ยึดเข้า
กับ T-Slot ทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและขวา จากนั้นจึงท่า
การขันสกรูปรับตั้งระยะการเปิดปิดแม่พิมพ์ทั้งด้านซ้าย 
ด้านขวาและด้านบน โดยที่ด้านบนจะเป็นชุดส่าหรับการปลด
ช้ินงานของแม่พิมพ์จากนั้น อุ่นแม่พิมพ์โดยการใช้แก๊สLPG 
เป็นเช้ือเพลิงส่าหรับการให้ความร้อนแก่แม่พิมพ์ [6] [7] 

จากการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียม
แบบความดันต่่าช้ินงาน Box Driver DFDD แล้ว จากนั้นก็จะ
ท่าการทดลองโดยการหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ว่าสามารถ
หล่อช้ินงานได้จริงหรือไม่  
 

4.ผลการทดลอง 
ด  จากการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียม

แบบความดันต่่าช้ินงาน Box Driver DFDD ได้ท่าการทดลอง
ใช้งานแม่พิมพ์โดยมีค่าพารามิเตอร์ที่ต้องควบคุมในการ
ทดลองดังนี้ 
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- อุณหภูมิอุ่นแม่พิมพ์ (Pre Heat ) อยู่ที่ประมาณ 300 
องศาเซลเซียส 

- อุณหภูมิของน้่าโลหะในเตาประมาณ 700 -750 
องศาเซลเซียส  

-เวลาในการเทน้่าโลหะ 5-7 วินาที 
ด - เวลาในการรอน้่าโลหะแข็งตัวประมาณ 1 นาที 

จากที่ได้ท่าการทดสอบหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์
เทหล่ออลูมิเนียมช้ินงาน Box Driver DFDD ผลที่ได้จากการ
ทดลอง เป็นช้ินงานที่เสียทั้งหมด โดยช้ินงานเสียที่ได้จากการ
หล่อมีลักษณะดังนี้ 

1) ยุบตัว    
2) มีรอยแตก 

  3) ครีบไม่เต็ม   
4) ฟองอากาศ 
เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ท่าการ ค้นคว้าหาข้อมูล

และได้ท่าการปรับแก้ไขค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง โดย
ท่าการเพิ่มอุณหภูมิของแม่พิมพ์ในส่วนของครีบ และลด
อุณหภูมิในส่วนของ Core Insert เพื่อแก้ปัญหารอยแตก เมื่อท่า
การแก้ไขแล้วพบว่าสามารถแก้ไขปัญหารอยแตกได้  จากการ
สรุปผลในช่วงแรก ได้สรุปเลือกช้ินงาน Cover Box Driver 
DFDD มาร่วมกันท่าการศึกษาและแก้ไขปัญหาก่อน เนื่องจาก
รูปร่างชิ้นงานไม่ซับซ้อนมากและได้ท่าการทดลองเทน้่าโลหะ
โดยเพิ่มเงื่อนไขของช่วงอุณหภูมิแม่พิมพ์และช่วงอุณหภูมิของ
น้่าโลหะที่ใช้ในการทดลอง 

 

ตารางที  1 แสดงช่วงอุณหภูมิที่ใช้ในการทดลอง 

ช่วงอุณหภูม ิ
อุณหภูมิ

แม่พิมพ ์
อุณหภูมิน้่า
โลหะ 

สูง 350-400 °C 730-780 °C 
กลาง* 300-350 °C 700-730 °C 

ต่่า 250-300 °C 680-700 °C 
 
ตารางที  2 เงื่อนไขอุณหภูมิและเกรดของอลูมิเนียม LM25 

ที่ใช้ในการทดลอง 
เกรดของ

อลูมิเนียม 
เงื อนไขการหล่อ 

LM 25 1 2 3 

ช่วงของอุณหภูมิ
แม่พิมพ์ 

สูง สูง ต่่า 

ช่วงของอุณหภูมิ
น้่าโลหะ 

สูง ต่่า สูง 

** สมบัติ LM 25 ทนแรงเสียดทาน ไหลตัวได้ดี อุณหภูมิเท
หล่อต่่า 

ตารางที  3 เงื่อนไขอุณหภูมิและเกรดของอลูมิเนียม LM6 ที่
ใช้ในการทดลอง 

เกรดของ
อลูมิเนียม 

เงื อนไขการหล่อ 

LM 6 1 2 3 
ช่วงของอุณหภูมิ

แม่พิมพ์ 
สูง สูง ต่่า 

ช่วงของอุณหภูมิ
น้่าโลหะ 

สูง ต่่า สูง 

** สมบัติ LM 6 อัตราการยืดตัวดี ไหลตัวง่าย อุณหภูมิเท
สูงกว่าอลูมิเนียมเกรดอื่น ๆ ราคาสูง 

 
ตารางที  4 เงื่อนไขอุณหภูมิและเกรดของอลูมิเนียม AC4A 

ที่ใช้ในการทดลอง 
เกรดของ

อลูมิเนียม 
เงื อนไขการหล่อ 

AC4A 1 2 3 
ช่วงของอุณหภูมิ

แม่พิมพ์ 
สูง สูง ต่่า 

ช่วงของอุณหภูมิ
น้่าโลหะ 

สูง ต่่า สูง 

** สมบัติ AC4A ทนต่อความร้อน การเสียดสี และอัตราการยืด
ตัวดี ราคาสูง 
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ตารางที  5 ปัญหาโดยรวมของชิ้นงานหล่ออลูมิเนียม LM25 

ปัญหาโดยรวมของชิ้นงานหล่อ อลูมิเนียม LM25 
บริเวณครบีของชิ้นงาน

หล่อมีปัญหาเนื่องจากน้่า
โลหะไม่สามารถไหลได้
เต็มโพรงแบบ 

 

ช้ินงานเกิดการยุบตัวที่
บริเวณที่ไกลรูเทมากที่สุด 

 

เกิดการแตกร้าวของ
ช้ินงานในช่วงอุณหภูมิ
แม่พิมพ์สูง 

 

 

ตารางที  6 ปัญหาโดยรวมของชิ้นงานหล่อ อลูมิเนียม LM6 

ปัญหาโดยรวมของชิ้นงานหล่อ อลูมิเนียม LM6 
บริเวณครบีของชิ้นงาน

หล่อมีปัญหาเนื่องจากน้่าโลหะ
ไม่สามารถไหลได้เต็มโพรง
แบบ  

เกิดฟองอากาศขนาดใหญท่ี่
บริเวณด้านบนของชิ้นงาน 

 
เกิดการยุบทั่วทัง้บรเิวณ

ของตัวช้ินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที  7 ปัญหาโดยรวมของชิ้นงานหล่อ อลูมิเนียม AC4A 

ปัญหาโดยรวมของชิ้นงานหล่อ อลูมิเนียม AC4A 
บริเวณครบีของชิ้นงานหล่อมี
ปัญหาเนื่องจากน้่าโลหะไม่สามารถ
ไหลได้เต็มโพรงแบบ 

 

เกิดการยุบทั่วทัง้บรเิวณของตัว
ช้ินงานและจะมีมากขึ้นหาก
อุณหภูมิน้่าโลหะหรืออุณหภูมิ
แม่พิมพ์สูงขึ้น 

 

เกิดการยุบทั่วทัง้บรเิวณของตัว
ช้ินงานและจะมีมากขึ้นหาก
อุณหภูมิน้่าโลหะหรืออุณหภูมิ
แม่พิมพ์สูงขึ้น 

 

 
5.สรุปผล 

ผลการศึกษาทดลองพบว่าการใช้เกรดอลูมิเนียมที่
แตกต่างกัน อุณหภูมิที่แตกต่างกัน ช่วยให้ช้ินงานมีคุณภาพดี
ขึ้น ของเสียลดลง แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด จึง
ต้องกลับมาที่กระบวนการออกแบบ และสร้างช้ินส่วนแม่พิมพ์ 
รวมถึงกระบวนการประกอบแม่พิมพ์ ใหม่ โดยเพิ่มเติมในส่วน
การระบบายอากาศในโพรงแบบ เพิ่มพื้นที่ส่าหรับให้น้่าโลหะ
ไหลเต็มก่อนที่จะเย็นตัว เป็นต้น สอดคล้องกับบทความของ
สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมที่กล่าวถึงปัญหาในการใช้แม่พิมพ์แบบ Permanent Mold 
ส่าหรับหล่ออลูมิเนียมที่ต้องปรับอุณหภูมิ แม่พิมพ์ อุณหภูมิน้่า
โลหะสัมพันธ์กัน และหากแก้ปัญหาไม่ได้ต้องกลับไปดูตั้งแต่
กระบวนการออกแบบ สร้าง และประกอบช้ินส่วนแม่พิมพ์ 
และจากการปฏิบัติงานโครงการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์เท
หล่ออลูมิเนียมแบบความดันต่่าช้ินงาน Box Driver DFDD 
ผู้จัดท่าได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
การปฏิบัติงานทั้งในเรื่องกระบวนการเทหล่ออลูมิเนียมแบบ
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ความดันต่่า การออกแบบแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียมแบบความ
ดันต่่า วัสดุที่ใช้ในการสร้างแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียมแบบ
ความดันต่่า การปรับปรุงคุณสมบัติทางความร้อนการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการผลิต (CAM) และการปฏิบัติงานกับเครื่องกัดขึ้นรูป 
CNC และยังได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขั้นตอน
ต่างๆของการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคที เกิดขึ้น 
จากการปฏิบัติงานโครงการออกแบบและสร้าง

แม่พิมพ์เทหล่ออลูมิ เนียมแบบความดันต่่าพบปัญหาและ
อุปสรรคโดยแบ่งตามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

1) ด้านการออกแบบ 
1.1) ในช่วงแรกของการออกแบบผู้จัดท่าได้ใช้

โปรแกรม ZW3D ซ่ึงมีความซับซ้อนในการสร้างค่าส่ัง G-
Code และเนื่องจากผู้จัดท่ายังไม่มีประสบการณ์การท่า CAM 
มาก่อนจึงใช้เวลาศึกษาค่อนข้างมาก ท่าให้เกิดความล่าช้าไป
จากแผนการผลิตที่วางไว้  

1.2) ต้องรอผู้เช่ียวชาญเข้ามาตรวจสอบแบบทุก ๆ 
วันเสาร์ ซ่ึงท่าให้เกิดการรอและเสียเวลา 

1.3) เนื่องจากยังขาดความรู้และเทคนิคการ
ออกแบบแม่พิมพ์เทหล่ออลูมิเนียม จึงท่าให้ต้องแก้ไขแบบ
หลายครั้ง 

2) ด้านการทดลอง 
2.1) การอุ่นแม่พิมพ์ท่าได้ยาก เพราะแม่พิมพ์มี

รูปร่างซับซ้อนและผนังที่หนาบางไม่เท่ากันท่าให้อุณหภูมิใน
แม่พิมพ์ไม่สม่่าเสมอ 

2.2) ยังขาดทักษะในการเทน้่าโลหะ จึงต้องขอ
ความช่วยเหลือจากพนักงานมาท่าการเทน้่าโลหะให้ 

2.3) ออกแบบชุดขาของแม่พิมพ์ผิด จึงต้องน่ามา
ท่าการแก้ไขใหม่ 

แนวทางการแก้ไข 
ดปัญหาของช้ินงานที่ท่าการทดลองจากอลูมิเนียมแต่ละ

เกรดจะต่างกันอย่างชัดเจนแต่ละช่วงอุณหภูมิของการทดลอง
จะมีผลต่อขนาดของรอยยุบ และฟองอากาศ โดยที่ช่วงอุณหภูมิ
แม่พิมพ์ต่่าจะเกิดปัญหาการยุบตัวมากที่สุดและช่วงอุณหภูมิ
แม่พิมพ์สูงจะมีปัญหาการแตกร้าวของช้ินงาน จากงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องของ P.D. Lee ได้สรุปปรากฏการณ์ส่าคัญที่ท่าให้เกิดรู
พรุนและการเกิดข้อบกพร่องในช้ินงาน ได้ดังนี้ 

  1) การไหลของของไหล และการเคลื่อนย้ายมวลใน
ของเหลว (Fluid Flow and Mass transport in Bubble) 

    2) การถ่ายเทความร้อนและกระบวนการแข็งตัว  
    3) การเกิดและโตของเกรน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

อุณหภูมิและความเข้มของสารละลาย 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร บริษัท  อัลลอย 
อินดัสทรี จ่ากัด ที่สนับสนุนการจัดท่าโครงการนี้ ทั้งในด้าน
การให้ความรู้และให้การสนับสนุนด้านเครื่องจักร วัสดุ
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โครงการนี้ 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
[1] ASSOCIATION OF LIGHT ALLOY REFINERS 

LIMITED. British and European Aluminium Casting 
Alloys. Birmingham : ALARS LTD, 1992 

[2] John R. Brown. NON-FERROUS FOUNDRYMAN’S.  
 11th edition. UK : BUTTERWORTH HEINEMANN,  
 1999  
[3] ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ. โลหะอะลูมิเนียมผสม. (ออนไลน)์. 

https://www.scribd.com/doc/โลหะอลูมิเนียมผสม-
Aluminum-Alloys. 26 กุมภาพันธ์ 2559 

[4] วรวิทย์  จิรัฐิตเิจริญ. ดร.เทคนิคการออกแบบงานหลอ่ : 
ส่านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

[5] สุภชัย  ประเสิรฐสกุล. รศ. คู่มือช่างหล่อ. วิศวโลหะการ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

[6] บริษทั ไทยเบอร์เนอร8์9 จ่ากัด. เทคนิคการหลอมอลมูิเนียม
ผสม. (ออนไลน)์. http://www.nppi3enz.in.th/reference-
website/.  11 มีนาคม 2559 

 

98

https://www.scribd.com/doc/โลหะอลูมิเนียมผสม-Aluminum-Alloys
https://www.scribd.com/doc/โลหะอลูมิเนียมผสม-Aluminum-Alloys
http://www.nppi3enz.in.th/reference-website/
http://www.nppi3enz.in.th/reference-website/


[7] สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม. อลูมิเนียม . (ออนไลน์).  

 http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/ELEC2101/term
work/aluminum/p02.html. 10 ตุลาคม 2558 
 

99



 
 

A2-003 

การสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) ชื่อชิ้นงาน Link Rod 
Creation of Progressive Die Name: Link Rod 

พิพัฒน์  ทุกข์สูญ1  ปรรณวัฒน์  ทองวัสด์ิ2  และเบญจวรรณ  ปกป้อง3 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 2สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

  3รองผู้อ านวยการ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 
 

บทคัดย่อ 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างแม่พิมพ์

โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) ช่ือช้ินงาน Link Rod 2)
เพื่อหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ (Progressive Die) และ3) เพื่อ
หาคุณภาพของช้ินงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ และทักษะในการสร้างแม่พิมพ์โลหะใน
บริษัท เวสเทอร์น โมลด์ จ ากัด จ านวน 5 คน  โดยใช้เครื่องมือ
ในการหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง 
(Progressive Die) ช่ือช้ินงาน Link Rod จากแบบประเมินความ
สอดคล้อง (IOC)  

ผลการวิจัยพบว่า 
จากแบบสอบถามประเมินค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญในสถาน

ประกอบการ ผลปรากฏว่าแม่พิมพ์อยู่ในระดับดี ทั้ง 29 ข้อ คิด
เป็น 100 %  ประกอบด้วย การออกแบบช้ินส่วน Insert Die 
การออกแบบช้ินส่วน Punch การก าหนดจุดเริ่มต้นช้ินงาน 
(Start Feed ) การเลือกใช้วัสดุในการสร้างแม่พิมพ์ ขนาดของ 
Pilot Size ขนาดของช้ินงานเหมาะกับแม่พิมพ์ การออกแบบ 
Lifter/Bar Guide การออกแบบ Process Lay Out การออกแบบ
จ านวนช้ินงาน การออกแบบระบบปลดช้ินงาน  การวาง
ต าแหน่งของเข็มกระทุ้ง ขนาดของเข็มกระทุ้ง ขนาดของสกรู
จับยึดช้ินส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุสร้างชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ ความเหมาะสมของการออกแบบ Liner  
ความเหมาะสมของการออกแบบ Insert Stripper ความ
เหมาะสมของการออกแบบ Guide Lifter ความเหมาะสมของ
การออกแบบ Punch Form ความเหมาะสมของการออกแบบ 
 *พิพัฒน์  ทุกข์สูญ 
E-mail address sarayut15@yahoo.com Tel 08 1942 7721 

 
Shoulder Punch  ความเหมาะสมของการออกแบบ Bottom 
Die คุณภาพในการสร้างแผ่น  Punch Holder Plate คุณภาพใน
การสร้างแผ่น Punch Plate คุณภาพในการสร้างแผ่น  Stripper 
Blacking Plate คุณภาพในการสร้างแผ่น Stripper Plate 
คุณภาพในการสร้างแผ่น Die Plate คุณภาพในการสร้างแผ่น  
Die Holder Plate ความเหมาะสมของการเลือกใช้ขนาดชนิด
ของสปริง ขนาดของ Guide Pin มีความเหมาะสม ขนาดของ 
Guide Post มีความเหมาะสม  

        คุณภาพของชิ้นงาน จากการทดลองปั๊มช้ินงานจ านวน 
30 ช้ิน แล้วน าช้ินงาน 3 ช้ินมาตรวจวัดขนาด ตาม Drawing 
Part ที่ก าหนด ผลปรากฏว่าช้ินงานที่ตรวจสอบนั้นมีคุณภาพ
ตามก าหนด โดยประเมิน 22 จุด คิดเป็น 100 % 

 

ค าส าคัญ 
แม่พิมพ์โลหะ, แม่พิมพ์ต่อเนื่อง, การหาประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
This research aims at Creation Progressive Die under the 

name of Link Rod and subsequently studying for its 
efficiency and quality of the constructed work called Link 
Rod. In the study the populations are 5 experts who have good 
knowledge and skills on the construction of metal mold from 
Western Mold Co. Ltd. There are four technicians working on 
adjusting and assembling the mold: Mr. Anek Boonlieng, 
Mr.Supote jaranai, Mr. Rungreung Doklumjeak and 
Mr.Tapanawat Yata and one technician on designing the 
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mold, Mr. Sakol Kaewkunmeung. By using the tool which is 
a conformity assessment test, IOC, prepared by experts in a 
corporation for finding the mold efficiency of Progressive Die 
type called Link Rod,  

From the assessment questionnaire for IOC values 
prepared by experts from one corporation, the result indicates 
that the mold is at good level from 29 items which is 
considered 100 per cent. the result shows that the mold is at 
good level with the following details reported with IOC 
average score: for the design of parts (Insert Die), for the 
design of parts (Punch), for the starting piece (Start Feed), for 
the selection of materials for the mold construction, for the 
pilot size, for the appropriate size between the work piece and 
the mold, for the design of Lifter / Bar Guide for the design of 
Process Layout, for the design on number of pieces, for the 
design of part detachment system, for the position of Guide 
Pin, for the size of Guide Pin, for the size of screw to tighten 
parts in the mold, for the selection of materials for the 
construction of mold parts, for the appropriateness of Liner 
design, for the Insert Stripper design, for the appropriateness 
of Guide lifter design, for the appropriateness of Punch Form 
design , for the appropriateness of Shoulder design, for the 
appropriateness of Shoulder Punch design, for the 
appropriateness of Bottom Die, for the quality of Punch 
Holder Plate construction, for the quality of Punch Plate 
construction, for the quality of Stripper Blacking Plate 
construction, for the quality of Stripper Plate construction, for 
the quality of Die Plate construction, for the quality of Die 
Holder Plate construction, for the appropriateness in selecting  
size and kind of spring, and for the appropriateness in 
selecting the Guide Pin and for the Guide Post.  

From a quality piece of work named Link Rod results 
show that the specimen is examined according to quality 
assessment by 22 basis points to 100%. 
Keywords:  
     Metal Die, Progressive Die, Efficiency 
 

 

1. บทน า 
ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลก และอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มี

แนวโน้มการแข่งขันกันสูงขึ้น โรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึง
ต้องมีการพัฒนาแม่พิมพ์ เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตให้มีความรวดเร็ว
ในการผลิต และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้า ในการผลิตงานที่เหมือนกันมีปริมาณความต้องการสูง 
และในการผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมอัดขึ้นรูป เป็น
ต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรม
ที่เช่ือมโยงอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรืออาจเรียกได้ว่า Mold and 
Die Mother of Industry โดยแม่พิมพ์ที่ดีจะส่งผลให้
อุตสาหกรรมการผลิตสามารถผลิตช้ินส่วนจ านวนมาก และมี
ความเที่ยงตรงสูง มีรูปร่าง และขนาดได้มาตรฐาน รวมทั้งลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง
อีกด้วย การน าแม่พิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต [4] 

 

 
 

กราฟที่  1 แสดงมูลค่าน าเข้า และส่งออกแม่พิมพ์ของ
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550-2556 
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กราฟที่ 2 แสดง มูลค่าและปริมาณการน าเข้าแม่พิมพ์ของ
ประเทศไทยจากประเทศต่าง ๆ ป ีพ.ศ. 2556  

 

 
 

กราฟที่ 3 แสดง มูลค่า และปริมาณการน าส่งออกแม่พิมพ์
ของประเทศไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2556  

 

 
 

กราฟที่ 4 แสดง มูลค่าการส่งออกแม่พิมพ์ของประเทศไทย 
แบ่งตามประเภทของแม่พิมพ์ 

2, วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อออกแบบ และสร้างแม่พิมพ์โลหะ (Progressive 

Die) ช่ือช้ินงาน Link Rod  
2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ (Progressive Die) 

และคุณภาพของชิ้นงาน ช่ือช้ินงาน Link Rod 
ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
- ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ และทักษะในการสร้างแม่พิมพ์

โลหะในบริษัท เวสเทอร์น โมลด์ จ ากัด จ านวน 5 คน ได้แก่  
1) นาย เอนก บุญเลี้ยง ช่างเทคนิคปรับประกอบแม่พิมพ์  
2) นาย รุ่งเรือง ดอกล าเจียก ช่างเทคนิคปรับประกอบ

แม่พิมพ์  
3) นาย สุพจน์ จาระนัย ช่างเทคนิคปรับประกอบแม่พิมพ์  
4) นาย สกล แก้วคุณเมือง ช่างเทคนิคออกแบบแม่พิมพ์  
5) นาย ฐปนวัฒน์ ยาทา ช่างเทคนิคปรับประกอบแม่พิมพ์ 

 
3. วิธีด าเนินการงานวิจัย 

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล
เบื้ องต้น เกี่ ยวกับการสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อ เนื่ อง 
(Progressive Die) ทางคณะผู้ศึกษางานวิจัยได้จัดการแบ่ง
งานออกตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

 
 

ออกแบบ และเขียนแบบแมพ่ิมพ์
โลหะแบบต่อเนื่อง(Progressive Die)  

สร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 

ปรับประกอบแม่พิมพ์   

ทดลองการท างานของแม่พิมพ์   

แก้ไขปรับปรุงแม่พิมพ์      

102



 
 

1.   การออกแบบ และเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง
(Progressive Die) [1]       

การออกแบบแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง(Progressive 
Die) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เรียกว่าเป็นหัวใจในการสร้าง
แม่พิมพ์เลยก็ว่าได้ ทางคณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาการใช้
โปรแกรม Gstar CAD จากการในสถานประกอบการทางคณะ
ผู้ จัดท าโครงการจึงได้ออกแบบแม่พิมพ์แม่พิมพ์โลหะ
แบบต่อเนื่อง (Progressive Die) เพื่อใช้ในปั๊มช้ินงาน Link Rod 
โดยเห็นว่าช้ินงานที่น าเสนอควรจะจัดท าการสร้างแม่พิมพ์ 1 
ชุด ซ่ึงเป็นแม่พิมพ์ Progressive Die เนื่องจากเป็นแม่พิมพ์ที่
สามารถท าการได้หลาย ๆ กรรมวิธีในแม่พิมพ์เพียง 1 ชุด เช่น 
การตัดเฉือน (Shearing) ซ่ึงแบ่งเป็นการปั๊มเจาะ (Blanking) 
และการตัดเจาะรู (Piercing) 2. การดัด (Bending) หรือการขึ้น
รูป (Forming) และ 3. การลากขึ้นรูป (Drawing) เพราะช้ินงาน 
Link Rod มีการท างานหลากหลายจึงจ าเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ 
Progressive Die คณะผู้วิจัยได้ช่วยกันออกแบบแม่พิมพ์ชุดนี้ 

ขั้นตอนการเขียนแบบแม่พิมพ์   (Mold Drawing  
Process)  ส าหรับขั้นตอนการเขียนแบบส่วนประกอบของ
แม่พิมพ์ได้ก าหนดขั้นตอนล าดับ  ดังนี้ 

1) ศึกษาวางแผน และออกแบบเบื้องต้น  
 ศึกษาข้อมูลการออกแบบที่ทางลูกค้าส่งมาให้ทางแผนก

ออกแบบเพื่อท าการศึกษา และทบทวนรายละเอียดข้อมูล 
ทั้งหมดตลอดจนความต้องการลูกค้า หากข้อก าหนดใดไม่
สมบู ร ณ์  คลุม เ ครื อ  หรือมีข้ อขั ดแย้ งกัน  หรือ เกินขี ด
ความสามารถที่จะท าได้ตามข้อตกลง ทางแผนกออกแบบ
จะต้องท าการตกลงกับลูกค้าเพื่อหาข้อยุติของข้อก าหนดเหล่านี้
ให้ได้เสียก่อน [2] [3] 

2. กระบวนการจัดซื้อวัสดุชิ้นส่วนมาตรฐาน และอุปกรณ์

การสร้างแมพ่ิมพ ์

เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ ถัดมาจากการเขียนแบบซ่ึง
ต้องรวบรวมข้อมูลจากแบบมาด าเนินการส่ังเหล็ก และ 
Standard Part ส าหรับขึ้นรูปและปรับ ประกอบเป็นแม่พิมพ์ ซ่ึง
ใช้เวลาในการส่ังประมาณ 3 สัปดาห์ 

 

 
รูปที่ 3.1 Drawing Part ช้ินงาน Link Rod 

 
3. ขั้นตอนในการสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ประกอบด้วย 

3.1 ขั้นตอนในการ Machine 
3.2 การตรวจสอบ Material 
3.3 การตรวจสอบชิ้นงาน 
3.4 การผลิตชิ้นงานประเภท 2D 

3.4.1 การเตรียมงานก่อนการ Machine 
3.4.2 ท าการ Machine 
3.4.3 หลังการ Machine ส้ินสุด  

3.5 การผลิตชิ้นงานประเภท 3D 
3.5.1 การเตรียมงานก่อน Machine  
3.5.2 ท าการ Machine 
3.5.3 หลังการ Machine ส้ินสุด  

3.6 ขั้นตอนการ Set งานก่อนการ Machine  
3.6.1 Operator พิจารณากรรมวิธีการจับยึดส่วน

ช้ินงาน โดยไม่ให้กระทบกับการท างานของเครื่องขณะ 
Machine เว้นแต่จะถูกระบุกรรมวิธีการจับยึด 

3.6.2 กรรมวิธีจับยึดส่วนมากจะแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ 

1) การใช้ปากกาไฮดรอลิกในการจับยึด 
2) การใช้ Clamp และ Support ในการจับ 

3.7 ขั้นตอนการ Set ความสูง Tool 
3.7.1 ท าความสะอาดผิวระนาบด้านบนเหล็ก 

และน า High Presetter วางบนผิว และล็อคให้แน่น 
3.7.2 เปลี่ยน Tool ทีจ่ะ Set ความสูง และน ามา

แตะบน High Pre setter เลื่อนแกน Z ลงจนมไีฟสัญญาณสีแดง
ปรากฏขึ้น และค่อย ๆ เลื่อนจนถงึตัวเลข 0  

3.8 เครื่องจักรที่ใช้ในการผลติ 
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ในการสร้างชุดแม่พิมพ์แบบซับซอ้น (Progressive 
Die)  จ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการสร้าง 
ดังต่อไปนี ้[5] 

1) เครื่องกลึง (Lathe Machine) 
2) เครื่องกัด (Milling Machine) 
3) เครื่องเจาะ (Drilling Machine) 
4) เครื่องเจียรไนราบ (Grinding Machine) 
5) เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า (CNC Wire-Cut 

EDM) 
6) เครื่องกัดซีเอน็ซี (CNC Milling Machine) 
7) เครื่องเพรส (Press Machine)  

4.  ขั้นตอนการประกอบแมพ่ิมพ ์
ในขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ จ าเป็นต้องใช้

ความเชี่ยวชาญ และความระมัดระวังในการประกอบ และต้อง
มีความเข้าใจของหลักการท างานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
เนื่องจากในการปั๊มช้ินงานนั้น มีความเที่ยงตรงสูง และระยะ
ช่องว่างของแม่พิมพ์นั้นมีค่า น้อยเพียง 0.20 มิลลิเมตรเท่านั้น 
หากมีการประกอบที่เยื้องศูนย์กันมากระหว่างชุดแม่พิมพ์บน 
และชุดแม่พิมพ์ล่าง จะท าให้ชิ้นงานที่ได้จากการปั๊มนั้นออกมา
ไม่ดีได้   

4.1   ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
ในขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะมีขั้นตอน 

ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 รับช้ินส่วนที่ผ่านการตรวจเช็คจาก QC มา

ปรับตกแต่งให้เรียบร้อยเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการประกอบ  
 ขั้นตอนที่ 2 ท าการประกอบชุดแม่พิมพ์ตัวเมียก่อน โดย

เริ่มจากการท าความสะอาดแผ่น Die Holder และน า Guide 
Post ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 140 มิลลิเมตร 
มาประกอบเข้ากับ Punch Holder และ Die Holder โดยท าการ
ยึด ด้วยสกรู M 8 x 30 มิลลิเมตร และ Dower Pin Ø 8 x 40 
มิลลิเมตร 

ขั้นตอนที่ 3 ท าความสะอาดแผ่น Die Backing Plate และ
น ามาวางเข้ากับ Die Holder เพื่อเตรียมยึดร่วมกับ Die Plate  

 ขั้นตอนที่ 4 ท าความสะอาดแผน่ Die Plate จากนั้นน า 
Insert Die, Button Die มาประกอบเข้ากับ Die Plate  

 ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นน าแผน่ Die Plate ที่ท าการประกอบ 
Insert Die, Button Die แล้วมาประกอบร่วมกับ Die Backing 

Plate, Die Holder โดยท าการยึดด้วยสกร ูM10 x 60 มิลลิเมตร 
และ Dower Pin Ø 10 x 60 มิลลิเมตร 

 ขัน้ตอนที ่6 น า Guide Lifter Ø13x40 จ านวน 8 ตวั, Spring 
Ø16x55 (สีเหลือง) จ านวน 8 ตวั, Screw Plug M 20x1.5p. 
จ านวน 8 ตัว มาประกอบเข้ากับชุด Die Holder โดยการน าเอา 
Guide Lifter สวมจากด้านล่างชุด Die Holder และใส่ Spring 
จากนั้นน า Screw Plug ยึดปดิ  

ขั้นตอนที่ 7 จากนั้นน าเอาชุด Stock Guide หรือชุดทางเขา้
มาประกอบเข้ากับชุด Die Holder โดยน า Stock Guide-01 ยดึ
กับ Die Holder ก่อน และยึดด้วยสกรู M 10 x 40 มลิลเิมตร 
และ Dower Pin Ø 8 x 40 มลิลเิมตร จากนัน้น า Stock Guide-
02, Stock Guide-03 มาประกอบร่วมกับ Stock Guide-01 โดย
ท าการยดึดว้ยสกร ู M 6 x 20 มลิลเิมตร และ Dower Pin Ø 6 x 
30มิลลิเมตร  

ขั้นตอนที่ 8 น า Stroke End Block มายึดร่วมกับ Die 
Holder โดยยึด Screw M10 x 60 

ขั้นตอนที่ 9 จากนั้นท าการตรวจเช็คระดับความสูงของ Bar 
Lifter, Guide Lifter และระยะความสูงต่างๆของ Die ว่าได้
ความสูงตามแบบที่ก าหนด หรือไม่  

ขั้นตอนที่ 10 น า Liner ทั้งหมดมาประกอบร่วมกับชุด 
Lower Die ตามแบบAssembly ก าหนด โดยยึดสกรู M 10 x 40   

ขั้นตอนที่ 11 ท าความสะอาดแผน่ Punch Backing Plate 
และน ามาวางเข้ากับ Punch Holder เพื่อเตรยีมยดึรว่มกบั Punch 
Plate  

ขั้นตอนที่ 12 น าแผ่น Punch Plate มาท าความสะอาด
จากนั้นน า Punch Trim, Punch Form, Guide Pin, Shoulder 
Punch, Pilot Punch, Burring Punch, Miss Feed Sensor มาสวม
เข้ากับ Punch Plate และในขัน้ตอนการประกอบนั้นต้องใช้
ความระมัดระวังในการสวม Punch ต่าง เนื่องจากขนาดของ 
Punch นั้นถูกออกแบบมาให้สวมพอดีกับแผ่น Punch Plate  

ขั้นตอนที่ 13 จากนัน้น าแผ่น Punch Plate ที่ท าการ
ประกอบ Punch Trim, Punch Form, Guide Pin, Shoulder 
Punch, Pilot Punch, Burring Punch, Miss Feed Sensor  แลว้
มาประกอบร่วมกับ Punch Backing Plate, Punch Holder โดย
ท าการยึดด้วยสกร ูM 10 x 60 มลิลเิมตร และ Dower Pin Ø 10 
x60  มิลลิเมตร 
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ขั้นตอนที่ 14 น า Spring Ø30 x65 (สีน้ าตาล) จ านวน 14 ตวั 
มาวางใส่กับชุด Punch Holder ตามต าแหน่งที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 15 น าแผ่น Stripper Plate มาเช็ดท าความสะอาด
จากนั้นน า Insert Stripper มาสวมใส่เข้ากับ Stripper  

ขั้นตอนที่ 16 จากนั้นน าแผน่ Stripper Backing มาท าความ
สะอาด และท าการยึดร่วมกับStripper Plateโดยท าการยึดด้วย
สกร ูM 6 x 15 มิลลิเมตร  

ขั้นตอนที่ 17 ท าการประกอบชดุ Stripper Plate เข้ากับชุด 
Punch Holder แล้วยึดด้วย Stripper Bolt Ø 13 x 60 จ านวน 6 
ตัว  

ขั้นตอนที่ 18 จากนั้นท าการตรวจเช็คระดับความสูงของ 
แม่พิมพ์ชุด Upper Die เช่นความสูงของแผ่น Stripper Plate 
ตอนแม่พิมพ์ไม่ท างาน และระยะความสูงต่างๆของ Punch ว่า
ได้ความสูงตามแบบที่ก าหนด หรอืไม่  

ขั้นตอนที่ 19 เมื่อท าการประกอบชุดแม่พิมพ์ตัวเมีย Lower 
Die และชุดแม่พิมพ์ผู้ Upper Die เสร็จ ท าการทดลองแม่พิมพ์
โดยการวางชุดแม่พิมพ์ตัวเมียไว้ด้านล่าง  และท าการยกชุด
แม่พิมพ์ผู้มาประกบกับชุดแม่พิมพ์ตัวเมียโดยให้ต าแหน่งของ  
Guide Post  ตรงกันทั้ง 2 ต าแหน่ง เป็นอันเสร็จส าหรับการ
ประกอบชุดแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die)  

 
รูปที ่1 แสดงการประกอบชุดแม่พิมพ์ตัวเมีย Lower Die 

และชุดแม่พิมพ์ตัวผู้ Upper Die 
5. ทดลองการท างานของแม่พิมพ์ 
เมื่อได้ท าการสร้ าง  และประกอบชุดแม่พิมพ์โลหะ

แบบต่อเนื่อง(Progressive Die) เสร็จแล้ว จึงได้ท าการทดลอง
ปั๊มขึ้นรูปเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแม่พิมพ์ที่ได้ผลิตขึ้น 
ว่าสามารถผลิตช้ินงานได้ตรงตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
หรือไม่ การทดลองน าแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปไปยึดกับเครื่องปั๊ม
ชนิด เพลาข้อเหว่ียง  200 TON. แล้วท าการปั๊มขึ้นรูปช้ินงาน

ขึ้นมาจ านวน 30 ช้ิน จากนั้นน าช้ินงานทั้งหมดไปท าการวัด
ขนาดเพื่อตรวจสอบว่าช้ินงานได้ขนาด และช้ินงานตรงตามที่
ได้ออกแบบไว้ หรือไม่ เพื่อด าเนินการปรับ แก้ไข 
 
4. ผลการทดลอง 

การสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) ช่ือ
ช้ินงาน Link Rod ทางคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ า งแม่ พิ มพ์ โ ลหะแบบต่ อ เนื่ อ ง 
(Progressive Die) ประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านแม่พิมพ์ และ
ด้านวัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ ในกระบวนการ
สร้างแม่พิมพ์ช้ินงาน Link Rod ผู้วิจัยออกแบบแม่พิมพ์โดยใช้
โปรแกรม Gstar CAD  และส่ังช้ินส่วนตามแบบ และ
ด าเนินการสร้างแม่พิมพ์ โดยใช้เครื่องจักร Manual และ
เครื่องจักรอัตโนมัติ จากนั้นทดลองปั๊มช้ินงานแก้ไขปรับปรุง
แม่พิมพ์จน  สามารถทดลองปั๊ม ช้ินงานจริ ง  และได้ท า
แบบสอบถามเพื่อหาประสิทธิภาพของแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 
(Progressive Die) โดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินค่า
ความสอดคล้ อง ( IOC)  ของผู้ เ ช่ี ย วชาญที่ อ ยู่ ในสถาน
ประกอบการ บริษัท เวสเทอร์น โมลด์ จ ากัด จ านวน 5 คน 
ได้แก่ นาย เอนก บุญเลี้ยง นาย รุ่งเรือง ดอกล าเจียก นาย สุพจน์ 
จาระนัย นาย สกล แก้วคุณเมือง นาย ฐปนวัฒน์ ยาทา คิด
ค่าเฉลี่ยดังนี้ การออกแบบช้ินส่วน Insert Die คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
IOC = 1  การออกแบบช้ินส่วน Punch คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 
0.8 การก าหนดจุดเริ่มต้นช้ินงาน (Start Feed ) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
IOC = 0.8 การการเลือกใช้วัสดุในการสร้างแม่พิมพ์ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย IOC = 1 ขนาดของ Pilot Size คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 
ขนาดของช้ินงานเหมาะกับแม่พิมพ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 
การออกแบบ Lifter/Bar Guide คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 0.6 การ
ออกแบบ Process Lay Out คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1  การ
ออกแบบจ านวนช้ินงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 0.8 การ
ออกแบบระบบปลดช้ินงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 การวาง
ต าแหน่งของเข็มกระทุง้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 ขนาดของเข็ม
กระทุ้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 ขนาดของสกรูจับยึดช้ินส่วน
ต่างๆของแม่พิมพ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 0.8  การเลือกใช้
วัสดุสร้างช้ินส่วนแม่พิมพ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 0.6 ความ
เหมาะสมของการออกแบบ Liner คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 0.8 
ความเหมาะสมของการออกแบบ Insert Stripper คิดเป็น
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ค่าเฉลี่ย IOC = 1 ความเหมาะสมของการออกแบบ Guide 
Lifter คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 ความเหมาะสมของการ
ออกแบบ Punch Form คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1ความเหมาะสม
ของการออกแบบ Shoulder Punch  คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 
ความเหมาะสมของการออกแบบ Bottom die คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
IOC = 1 คุณภาพในการสร้างแผ่น  Punch Holder Plate คิด
เป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 คุณภาพในการสร้างแผ่น Punch Plate คิด
เป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 คุณภาพในการสร้างแผ่น  Stripper 
Blacking Plate คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 คุณภาพในการสร้าง
แผ่น  Stripper Plate คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 คุณภาพในการ
สร้างแผ่น  Die Plate คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 คุณภาพในการ
สร้างแผ่น  Die Holder Plate คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 1 ความ
เหมาะสมของการเลือกใช้ขนาดชนิดของสปริง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
IOC = 0.6 ขนาดของ Guide Pin มีความเหมาะสม คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย IOC = 0.8  ขนาดของ Guide Post มีความเหมาะสม 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย IOC = 0.8 จากแบบสอบถามประเมินค่า IOC 
จากผู้เช่ียวชาญจากสถานประกอบการ 1 แห่ง ผลปรากฏว่า
แม่พิมพ์อยู่ในระดับที่ดี โดยคิดจาการประเมิน 29 ข้อ คิดเป็น 
100 % 

 
5, สรุปและอภิปรายผล 

การจัดท าแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) ใน
ครั้งนี้ ในส่วนการออกแบบ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Gstar CAD  
ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ในปัจจุบันสถานประกอบการใช้งานอยู่แล้ว 
และสามารถท า Simulation เพื่อช่วยให้การออกแบบสมบูรณ์
มากขึ้น ส่วนเครื่องจักรที่ใช้จะเน้นในส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
ที่กลุ่มผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจ า ท างานอยู่แล้ว 
สามารถท างานได้รวดเร็ว ถูกต้อง เม่นย าสูง การปรับประกอบ 
และทดลองแม่พิมพ์ ได้ความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ
ในการให้ค าแนะน าจนสามารถสร้างแม่พิมพ์แบบต่อเนื่องนี้
ส าเร็จตามขอบเขตเวลาที่ก าหนด ช้ินงานที่ได้มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของลูกค้า และทางคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
หาผลสัมฤทธิ์จากขอบเขตการวิจัยโดยได้ท าการศึกษาหาข้อมูล
ด้วยการท าแบบสอบถามค่าความพึงพอใจโดยผู้ใช้แม่พิมพ์ 
และแบบประเมินค่าความสอดคล้อง(IOC) ของผู้เช่ียวชาญที่อยู่
ในสถานประกอบการ บริษัท เวสเทอร์น โมลด์ จ ากัด จ านวน 5 
คน ได้แก่ นาย เอนก บุญเลี้ยง, นาย รุ่งเรือง ดอกล าเจียก, นาย 

สุพจน์ จาระนัย, นาย สกล แก้วคุณเมือง, นาย ฐปนวัฒน์ ยาทา 
ผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าการออกแบบ และการสร้าง
แม่พิมพ์การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการสร้างแม่พิมพ์ผ่านเกณฑ์
การประเมินในทุกด้าน ซ่ึงถือได้ว่าแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง 
(Progressive Die) ช่ือช้ินงาน Link Rod ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ความเหมาะสมที่จะใช้ปั๊มชิ้นงานที่มีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
การจัดสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive 

Die) ช่ือช้ินงาน Link Rodในครั้งนี้ได้มีการน าไปจัดท าหรือ
พัฒนาในการสร้างในครั้งต่อไปเพื่อให้เป็นผลดีอีกทั้ งเป็น
แนวทางในการจัดท าโครงการครั้งต่อไปทางคณะผู้ศึกษา
โครงการมีข้อเสนอแนะและข้อแก้ไขปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

- ถ้าแม่พิมพ์ต้องใส่ Button Die ควรออกแบบแม่พิมพ์ให้
เหมาะสมเพื่อจะใส่ Button Die ที่เหมาะสม 

- การเลือกใช้วัสดุท าแผ่น Stripper Plate ควรใช้เหล็ก S50C 
และมีการชุบแข็งการชุบแข็งเพื่อความคงทนต่อการใช้งาน  

- Bush และ Guide Pin สวมอัดเข้าไปแล้วต้องไม่แน่นมาก
จนเกินไป 

- Punch Black และ Punch Holder ควรมีรูคายเศษใน
ต าแหน่งที่มีการเจาะรู หรือการ Trim ขอบชิ้นงาน 

- แม่พิมพ์ควรมี Hook ยึดติดกับ Punch Holder และ Die 
Holder เพื่อใช้ในการยกแม่พิมพ์ และ การถอดซ่อมแม่พิมพ์ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส า เร็จลุล่วงไปได้ดี  เนื่ องจากได้รับ
ค าแนะน า และค าปรึกษารวมถึงการอนุเคราะห์ในเรื่อง การ
สร้างแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) ตลอด
จนถึงแนวทางในการจัดท าโครงการวิจัยนวัตกรรมศึกษานี้เป็น
อย่างดีจากท่าน ดร. ศรายุทธ  ทองอุทัย และคุณ ปาลีรัฐ จั่น
บ ารุง ซ่ึงเป็นที่ปรึกษางานวิจัย และควบคุมในการด าเนินงาน
ศึกษา และจัดท าวิจัยครั้งนี้ 
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                                  เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง 
Biomass stove mixed oxygen core 

 
สิทธิไชย  สิงห์มหาไชย   อภิสิทธ ิ ทินาพิมพ์  และชลพรรษ  บทมาตร 

 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดย่อ 

โครงการเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง 
จัดท าขึ้นเพื่อออกแบบและสร้างเตาชีวมวลแบบมิกซ์อ
อกซิเจนแกนกลางที่สามารถน าพลังงานที่ได้มา
ทดแทนพลังงานแอลพีจีแล้วยังได้น าพลังงานความ
ร้อนที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง เป็นเตาที่สามารถ
เผาเศษวัสดุชีวมวลให้ได้พลังงานความร้อนออกมาซ่ึงสามารถ
ปรับเปลวไฟและการใช้งานได้ใกล้เคียงการใช้งานเตาแก็สแอล
พีจีซ่ึงมีกระบวนท างานที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้โดยการ
น าพลังงานความร้อนที่ได้น ามาเปลี่ยนเปน็พลังงานไฟฟ้าได้ใน
ตัวในการใช้งานสามารถใช้ทดแทนเตาแก็สแอลพีจี เพื่อช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชน 

ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้เตาชีวมวลแบบ
มิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง โดยใช้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน ผู้ผลิตสินค้าโอท็อบ   หลังการใช้เตาชีวมวลแบบมิกซ์ 
ออกซิเจนแกนกลางพบว่าสามมารถช่วยลดต้นทุนให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการได้มากกว่า50%  

 
Abstract 

The biomass stove mixed oxygen core development. 
The funded activities to promote and support research from 

the National Research Council of creation and development  
of hybrid furnace by developing continuous furnace biomass 
hybrid. 

Biomass stoves mixed oxygen nucleus as a stove that can 
burn waste biomass for thermal energy is released, which can 
adjust the flame and its use as close to the furnace gas, 

liquefied petroleum gas is a procedure done. work the voltage 
produced by the thermal energy that can be converted into 
electrical energy in the built-in applications can replace 
liquefied petroleum gas stove to save on energy costs in the 
community. 

The results of the evaluation, the ability to use biomass 
stoves using mixed oxygen nucleus with the operator 
community OTOP producers bake oven after using biomass 
mixed oxygen core that enables third car. reduce costs a group 
of entrepreneurs over 50%. 

Keyword : Biomass , Stove. 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
การน าพลังงานมาใช้ในปัจจุบันนี้มีมากและมีแนวโน้มที่จะ

สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตามจ านวนการเพิ่มของ
ประชากรและความทันสมัยของเทคโนโลยี ท าให้เกิดปัญหาการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม การเตรียมหาแหล่งพลังงาน
ส ารองไว้รองรับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นนี้  รวม
ไปถึงการเสาะแสวงหาพลังงานรูปอื่น มาใช้แทน  

1จากสถิติการใช้ปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีของประเทศปี 
2559 ภาคครัวเรือนใช้แก๊สแอลพีจีคิดเป็นร้อยละ 44 ในขณะที่
ภาคขนส่งหรือรถยนต์ใช้แก๊สแอลพีจี คิดเป็นร้อยละ  16 ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าภาคครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมร้านอาหารทีต่้อง
ใช้เตาแก๊สหุงต้มเป็นแหล่งให้ความร้อนมีปริมาณมากส าหรับ
การถ่ายเทความร้อนในเตาแก๊สหุงต้มจะเป็นลักษณะของเปลว
ไฟพุ่งชนซ่ึงจะให้อัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงและต้องใช้
ปริมาณแก๊สแอลพีจี 6 ล้านกิโลกรัมต่อวัน1  ซ่ึงแนวโน้มการใช้
แก๊สแอพีจีในอนาคตมีค่าสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรหาพลังง าน
ทางเลือกอื่น  มาใช้ทดแทนซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศ
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เกษตรกรรม มีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือชีวมวลเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่  สามารถน ามาใช้ ทดแทนหรือใช้ร่วมกับ
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม จากข้อมูลปริมาณการใช้วัสดุ 
เหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศไทยพบว่าปริมาณการใช้วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในประเทศปัจจุบันถูกใช้เป็นแหล่ง
พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยมีการเพิ่มขึ้น
จากในปี 2558 

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าซ่ึงได้เหน็ถึงปญัหาดังกล่าวจึงคิดที่จะ
ออกแบบและสร้างเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลางเพื่อ
น ามาใช้แทนพลังงานที่ได้จากเตาแก๊สแอลพีจี และน าพลังงาน
ความร้อนที่ สูญเสียจากการหุงต้มหรือใช้งานเตาแก๊สมา
เปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้ง
เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพรวมทั้ ง
สามารถน าไปใช้ในชุมชน เป็นการอนุรักษ์พลังงานและใช้
พลังงานอย่างชาญฉลาดต่อไป  

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แก๊สซิฟายเออร์ 

เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานในรูปก๊าซ
เช้ือเพลิง โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี [1] ความร้อนจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงในสภาวะจ ากัดปริมาณอากาศ แสดงในรูปที่ 1 
เมื่อให้ความร้อนแก่ชีวมวลร่วมกับเทคนิคการจ ากัดปริมาณ
อากาศหรือออกซิเจนหรือไอน้ า เพื่อให้เกิดสภาวะที่มีการ
ควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดส่วนที่ต่ ากว่าปริมาณที่ท าให้เกิด
การเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ (หรือท าให้เกิดสภาวะการเผา 
ไหม้แบบไม่สมบูรณ์ที่มีการควบคุม) ท าให้ชีวมวลเกิดการแตก
ตัวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในรูปของแข็งและก๊าซ โดย
ก๊าซที่ได้จากกระบวนการนี้มีลักษณะเป็นก๊าซเช้ือเพลิงหลาย
ชนิดปะปนอยู่ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ก๊าซไฮโดรเจนก๊าซมี เทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซ
ไนโตรเจนและก๊าซอื่นๆ เรียกว่า โปรดิวเซอร์ก๊าซ [5] และหาก
ก๊าซมีความบริสุทธ์ิสูงจะประกอบไปด้วยก๊าซหลักๆ ได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์และก๊ าซไฮโดรเจนจะเรียกว่า ก๊าซ
สัง เคราะห์กระบวนการแก๊สซิฟิ เ ค ช่ันจากชีวมวลเป็น

กระบวนการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่
เกิดขึ้นจะมีความซับซ้อนและสามารถเกิดผลิตภัณฑ์หรือก๊าซ
หลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของชีวมวลและเทคนิคในการจ ากัด
ปัจจัยต่างๆ เช่น กรณีการใช้อากาศเป็นตัวท าปฏิกิริยาจะได้ก๊าซ
ที่มีค่าความร้อนต่ า หากมีการเติมไอน้ าจะท าให้ได้ก๊าซที่มีค่า
ความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกรณีการใช้ออกซิเจนบริสุทธ์ิแทน
อากาศจะท าให้ได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนสูง อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแต่ก๊าซเช้ือเพลิง
เท่านั้น ยังมีของแข็งและส่ิงเจือปนที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้หมด 
ได้แก่ ถ่านชาร์เถ้าน้ ามันดินและไอน้ า เป็นต้น 

 
รูปที่ 1กระบวนการแปรสภาพแก๊ส 

2.2 เทอร์โมอิเล็คทริก 
2.2.1 เทอร์โมอิเลค็ทริก 
เทอร์โมอิเล็กทริก [2] คือ สมบัติพิเศษของวัสดุที่สามารถผัน

ความร้อนเป็นไฟฟ้าและสามารถผันไฟฟ้าเป็นความเย็นโดย
อาศัยหลักการส่ันสะเทือนของโครงสร้างภายในของแข็งที่เป็น
วัสดุ   เทอร์โมอิเล็กทริกในเชิงควอนตัมฟิสิกส์เรียกว่า โฟนอน
เมื่อวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกได้รับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 

ที่อุณหภูมิสูงก็จะถ่ายเทไปยังที่ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่านั้นคือมี
อิเล็กตรอนและโฮลเคลื่อนที่ซ่ึงจะได้ไฟฟ้าออกมาซ่ึงสามารถ
น ามาสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและสร้างเครื่องท าความเย็นได้ 

 
รูปที่ 2 ส่วนประกอบของเทอร์โมอิเล็กทริก 

1 ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน เว็บไซต์ http://www.doeb.go.th 
* นายสิทธิไชย สิงห์มหาไชยผู้เขียนผู้รับผดิชอบบทความ 
E-mailaddress: ssit1@hotmail.com 
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2.2.2 การประยุกต์ใช้งานเทอร์โมอิเล็กทริก 
เทอร์โมอิเล็กทริก [3] ได้ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อดีที่ว่ามีขนาดเล็กน้ าหนักเบาท าความเย็น
ได้ต่ าและสามารถรักษาอุณหภูมิได้ถูกต้องคงที่จึงได้มีการ
น า ม า ใ ช้ ง าน ในระบบระบายคว ามร้ อนของอุ ปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างเช่นการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อ
ระบายความร้อนจากซีพียูคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นเทอร์โมอิ
เล็กทริกได้ถูกประยุกต์ใช้งานกับเครื่องปรับอากาศภายในห้องที่
สามารถผลิตความเย็นและความร้อนได้ภายในเครื่องเดียวกัน
เพียงแค่สลับขั้วของแหล่งจ่ายไฟฟ้า 

นอกจากนี้ได้มีการประยุกต์ใช้งานเทอร์โมอิเล็กทริกในการ
น าความร้อนที่ถูกทิ้งสู่ส่ิงแวดล้อมกลับมาใช้ใหม่ในรูปของ
พลังงานไฟฟ้าอย่างกว้างขวางตัวอย่างเช่นเตาถ่านที่มีการใช้ใน
ครัวเรือนเพื่อท าอาหารได้มีการติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริกบนผนัง
ด้านนอกของเตาเพื่อเปลี่ยนความร้อนที่เตาถ่านสูญเสียให้กับ
ส่ิงแวดล้อมกลับมาใช้ใหม่ในรูปพลังงานไฟฟ้า 

2.3 เชื้อเพลงิชีวมวล 
2.3.1 แกลบ 
แกลบ [7] ถือเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่ได้จากกระบวนการสี

ข้าวเปลือกซ่ึงท าให้เกิดเศษของเปลือกข้าวออกมามีลักษณะสี
เหลืองทอง สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาลแดงขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุข้าวดัง
รูปที่ 3 

แกลบประกอบด้วยสารอินทรีย์  และซิลิกา  ปริมาณ
สารอินทรีย์จะประกอบด้วยธาตุคาร์บอนประมาณร้อยละ 51 
ออกซิเจนร้อยละ 42 ส่วนที่ เหลือจะเป็นไฮโดรเจน และ
ไนโตรเจน ส่วนซิลิกาจะพบมากบริเวณผิวนอกของแกลบจึงท า
ให้แกลบมีความแข็งสูงสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุขัดผิวได้ 

 
รูปที่ 3 แกลบ 

แกลบที่ได้จากการสีข้าวเปลือกจะมีประมาณร้อย 22-25 โดย
น้ าหนักจากเมล็ดข้าวเปลือก ท าให้การ สีข้าวเปลือกแต่ละครั้ง

จะเกิดแกลบจ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบันมีการน าแกลบมาใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลายด้านด้วยกัน  

2.3.2 ประโยชน์ของแกลบ [8] 
1. เป็นเช้ือเพลิงหุงต้มในภาคครัวเรือน เช่น เช้ือเพลิงในเตา

ประหยัดพลังงาน เช้ือเพลิงอัดแท่ง โดยแกลบ  1 กิโลกรัม 
สามารถให้พลังงานจากการเผาไหม้ได้สูงถึง 3800 กิโลแคลอรี 
ซ่ึงใกล้เคียงกับไม้ และถ่านไม้ที่  4000-5000 กิโลแคลอรี/
กิโลกรัม จึงสามารถน ามาทดแทนเชื้อเพลิงจากไม้ได้อย่างดี 

2. เป็นเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าชีวมวล เช้ือเพลิงส าหรับเครื่องจักรไอน้ าของ
โรงสีข้าว เช้ือเพลิงโรงงานเครื่องปั้นดินเผา โรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น 

3. ใช้เป็นวัสดุขัดผิวทั้งในภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม 
4. ใ ช้ในการ เผาถ่านเพื่อลดและควบคุมอุณหภูมิให้

เหมาะสมส าหรับการเผาถ่านป้องการการลุกไหม้เป็นเปลวไฟ 
5. เป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐบล็อก อิฐมอญ 

รวมถึงผสมดินเหนียวส าหรับงานก่อต่างๆ 
2.4 พลังงานชีวมวล 

ชีวมวล [4] คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจาก
ธรรมชาติและสามารถน ามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ได้จากการสีข้าวเปลือก
ชานอ้อย ได้จากการผลิตน้ าตาลทรายเศษไม้ ได้จากการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น 
2.5 ประโยชน์ของชีวมวล 

1. ในการเผาไหม้สสารชีวมวลทุกชนิดจะท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งล่องลอยไปในอากาศและห่อหุ้มโลกไว้ 
เมื่อแสงอาทิตย์ส่องลงมายังโลก รังสีบางส่วนไม่สามารถ
สะท้อนกลับออกไปได้ท าให้โลกร้อนขึ้น  จึง เรียกก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ว่ า เป็นก๊ าซ เรื อนกระจก แต่ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียน
กลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง ดังนั้นการเผาชีวมวลไม่
ถือว่าก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  

2. การไม่น าชีวมวลมาใช้ โดยปล่อยให้ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ จะเกิดก๊าซมีเทนซ่ึงถือว่าเป็นก๊าซเรือน
กระจกชนิดหนึ่งและมีอันตรายกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
21 เท่า 
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3. ชีวมวลจะมีก ามะถันหรือซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ 
ดังนั้นการน าชีวมวลมาเผาไหม้ จะไม่สร้างปัญหาเรื่องฝนกรด  

4. ขี้เถ้าของชีวมวลมีสภาพเป็นด่าง ดังนั้นเหมาะสมที่จะ
น าไปเพาะปลูกหรือปรับสภาพดินที่เป็นกรด แต่ขี้เถ้าจากการ
เผาถ่านหินจะมีสารโลหะหนักปนอยู่ ดังนั้นต้องน าไปฝังกลบ
อย่างถูกวิธีเช่นมีผ้ายางรองรับด้านล่าง 

 5. ช่วยลดภาระในการก าจัดเช่น น าไปฝังกลบและเผาทิ้ง
เป็นต้น 

  6. ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น ชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น มีการประเมินว่าการน าชีวมวลในท้องถิ่นมาใช้ท าเงิน
หมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่าและรายได้ประชาชาติ
สูงขึ้น กล่าวคือเมื่อชาวไร่ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากชีวมวล จะ
น าเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในท้องถิ่นเช่นค่าจ้างคนเก็บ
และรวบรวมชีวมวล คนเหล่านี้จะน าเงินไปใช้จ่ายต่ออีกทอด
หนึ่ง เป็นอย่างนี้เรื่อยไป 

7. ประหยัดเงินตราต่างประเทศเพราะไม่ต้องน าเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศเช่น น้ ามันเตา และถ่านหิน เป็นต้น 
3. วิธีด าเนินการ 
3.1 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

 
รูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

จากรูปที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการท างาน บล็อกไดอะแกรม
ระบบของเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลางจะใช้ความ
ร้อนจากการเผาไหม้ด้านบนมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อ
น าไปจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ดีซีมอเตอร์ และดีซีมอเตอร์ท างาน
โดยดูดอากาศเข้าไปในระบบเผาไหม้ท าให้ไฟที่จุดติดอยู่
ตลอดเวลาโดยจะมีวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื่อสามารถ
ปรับความแรงของลมที่เป่าเข้าไปท าให้สามารถปรับระดับเปลว
ไฟของเตาได้ 

 
รูปที่ 5 แบบร่างเตาชีวมงลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง 

 
รูปที่ 6 ขนาดของเตาชีวมงลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง 

  

จากรูปที่ 6 ขนาดของเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจน
แกนกลาง มีความสูงจากฐาน 45 ซม. ปล่องพ้นไฟมีขนาด    
30 ซม. ตัวฐานสูง 15 ซม. 

ตารางที่ 1 ข้อมูลค่าความร้อนจากเชื้อเพลิง 

ชนิดของเชื้อเพลิง 
ค่าความร้อน 

 (แคลอรีต่่อกรมั) 
ชานอ้อย 2,200 
ซังข้าวโพด 2,500 
แกลบ 2,000 

ไม้ฝืน (ไม้สน) 3,700 
ถ่านไม้ 5,000 – 7,000  

ที่มา: ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิง 

ประเภทเชื้อเพลิง ราคา (บาท) 
ชีวมวล 0.5-1.8 

แก็สแอลพีจี 20.29 
ที่มา: ราคาเชื้อเพลิงชีวมวล เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มลูนธิพิลงังานเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมและราคาแก๊สแอลพีจี เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 กระทรวง
พลังงาน 
 
 

เผาไหม้ เทอร์โมอิ-
เล็กทริก 

วงจรชาร์ต
แบตเตอร์ร่ี 

แบตเตอร์ร่ี ดีซีมอเตอร์ 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการหาประสิทธิภาพของเครื่อง เตาแก็สแกลบโดย

พิจารณาในด้านแรงดันไฟฟ้าที่ได้  เมื่อความร้อนของเตาแก๊สที่ 
ระดับไฟอ่อน ไฟปานกลาง และไฟแรง ที่ช่วงเวลาต่างกัน คือ 
เวลา 5 นาที  10 นาที  15 นาที  และ 20 นาที  โดยวัดจาก
แรงดันไฟฟ้าที่ผ่ านออกมาจากเทอร์โมอิ เล็กทริก และ
แรงดันไฟฟ้าที่ผ่านออกมาจากวงจรเพิ่มแรงดัน DC to DC  
แสดงผลได้ดังตารางที่ 3 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 เก็บข้อมูลอุณหภูมิทีเ่วลา 5 นาที 10 นาที 15 นาที  
และ 20 นาท ี

4. ผลการทดลอง   
ผลการทดลองโครงการสร้างและพัฒนาเตาไฮบริดจ์ท าการ

ทดลองโดยการก าหนดเช้ือเพลิงแต่ละชนิดเช่น แกลบ เศษไม้ 
เศษต้นอ้อย เป็นต้น โดยจะท า การก าหนดเช้ือเพลิงชีวมวลที่ใช้
เผาทดลอง ในแต่ละครั้งที่ทดลองในปริมาณที่มากขึ้นและวัด
พลังงานความร้อนที่ได้ พร้อมบันทึกผลตามตารางผลการ
ทดลอง 

4.1 ผลการทดสอบเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ระดับไฟอ่อน 

เวลา 
(นาที) 

แรงดันไฟฟ้า (V) 
ระดับไฟอ่อน 

แรงดันออกจาก
เทอร์โมอิเล็กทริก 

แรงดันออกจาก
วงจรรักษาระดับ

แรงดัน 
5 0.8 0 
10 1.2 5 
15 1.8 5 
20 2 5 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ระดับไฟปานกลาง 

เวลา 
(นาที) 

แรงดันไฟฟ้า (V) 
ระดับไฟปานกลาง 

แรงดันออกจาก
เทอร์โมอิเล็กทริก 

แรงดันออกจาก
วงจรรักษาระดับ

แรงดัน 
5 1 5 

10 1.7 5 
15 2 5 
20 2.5 5 

 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ที่ระดับไฟแรง 

เวลา 
(นาที) 

แรงดันไฟฟ้า (V) 
ระดับไฟแรง 

แรงดันออกจาก
เทอร์โมอิเล็กทริก 

แรงดันออกจาก
วงจรรักษาระดับ

แรงดัน 
5 1.5 5 
10 2 5 
15 2.7 5 
20 3.3 5 

 
จากตารางที่ 3 4 และ 5 เมื่อเปิดไฟเตาแก๊สที่ความร้อน 

ระดับ ไฟอ่อน ไฟปานกลางและไฟแรง ในช่วงเวลา 5 นาที 
10 นาที  15 นาที  และ 20 นาที พบว่า แรงดันไฟฟ้าที่ออกมา
จากเทอร์โมอิเล็กทริก วัดได้สูงสุด 3.3 V และแรงดันไฟฟ้าที่
ออกจากวงจรเพิ่มแรงดัน DC to DC  วัดได้สูงสุดมีค่าเท่ากับ  
5V เท่ากันทุกระดับความร้อน และทุกช่วงเวลา 

5. บทสรุป 
5.1 อภิปรายผลการทดลอง 

5.1.1 ผลการทดลอง เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิ เจน
แกนกลาง 

ได้ทดสอบ โดยใช้เช้ือเพลิงชีวมวลจะมาราคาประมาณ 0.5-
1.8 บาท ในแต่ละชนิดของเช้ือเพลิงเช่น แกลบ ราคากิโลกรัมละ 
0.5 บาท ไม้ช้ินสับ ราคากิโลกรัมละ 1 บาท เป็นต้น เมื่อใช้เช้ือ
เพลงจากแกลบในการอบหนึ่งครั้ง จะใช้แกลบทั้งหมด 324 
กิโลกรัม รวมราคาแกลบ 162 บาท ก็คือ 2 กิโลกรัมต่อบาทใน
เมื่อแก๊สหุงต้มราคา 20.29 บาทต่อกิโลกรัม ซ่ึงจะประหยัด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายลง 

แล้วยังท าพลังงานความร้อนที่ได้มาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้ 

5.1.2 ปัญหาที่พบ 
ส าหรับปัญหาการใช้งานที่พบ  คือจะต้องใช้เช้ือเพลิงที่มี

ความช้ืนต่ าหรือ เป็นแกลบใหม่ที่ได้จากการสีข้าว ในกรณีที่ใช้
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แกลบที่เก็บไว นาน  จะมีความช้ืนสูงและมีค่าความร้อนต่ า ท า
ให้ต้องใช้แกลบในปริมาณมากและอุณหภูมิที่ใช้ ในการอบ
เมล็ดกาแฟ สูงไม่พอรวมทั้งอาจจะมีกลิ่นเขม่าควันติดที่ผล 
ปัญหาที่พบอีกประหนึ่ง คือ ราคาแกลบมีแนวโน้มสูงขึ้น 
เนื่องจากมีความต้องการใช้งานสูง  
5.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

5.2.1. ควรเพิ่มเติมระบบเผาไหม้ที่สะอาดและให้ก๊าซเรือน
กระจกที่น้อยลงเพื่อเป็นพลังงานที่สะอาด 

5.2.2. ควรเพิ่มฟังก์ช่ันการควบคุมด้วยระบบควบคุมและ
แสดงผลผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

5.3.1. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการลดมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ 

5.3.2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการใช้เช้ือเพลิงที่มี
ความสะอาดในการเผาไหม้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลางที่
พัฒนาขึ้นมาได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติจากโครงการ สร้างและพัฒนาเตาไฮบริดจ์ 
โดยพัฒนาต่อเนื่องจากเตาชีวมวลไฮบริดจ์ 

หัวข้อรายงานการวิจัยโครงการได้รับความช่วยเหลือจาก 
ดร.วรวิทย์  ศรีตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซ่ึงกรุณาให้สนับสนุน 
ส่งเสริม ผู้จัดท าโครงการวิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็น
อย่างยิ่งจึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การสร้างเคร่ืองสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 
The Construction of Solar Energy Brown Rice Milling Polishing Machine for Community 

รุ่งสว่าง  บุญหนา 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
 
บทคัดย่อ 

            การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน 3) 
สร้างเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ให้
มีประสิทธิภาพ 4) ประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 5) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของชาวนาที่มีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  ประชากรที่ใช้ศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นกลุ่มชาวนาจากต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 10 คนสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตาม
ตารางเครซ่ีและมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจสถิต
ที่ใช้ในการวิจัย สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ   ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 w 
จ านวน 2 แผง เปอร์เซ็นต์ของแสงอาทิตย์ 100 % สามารถผลิต
ไฟฟ้า 3,600 w/วัน กรณีวันที่ไม่ได้มแีสงแดดทั้งวันใช้ค่าเฉลี่ย 
4 ชม. ต่อวัน  เปอร์เซ็นต์ของแสงอาทิตย์ 70 % สามารถผลิต
ไฟฟ้า 2,400 w/วัน 2) เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน การ
จัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ ความจุของแบตเตอรี่ในการ
บรรจุพลังงาน 12 V 35 A จ านวน 2 ลูก 70 A  ใช้เวลาในการ
ชาร์ตจากแผงโซลาร์เซลล์ 1 ช่ัวโมง 40 นาที 3) ประสิทธิภาพ
สีข้าวกล้อง  ในเวลา 1ช่ัวโมง สีข้าวได้ข้าวกล้อง 20 กิโลกรัม 
4) การประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์  พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าว 

 
ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
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กล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30  ด้าน 

ความเหมาะสมของส่ิงประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 ด้านการใช ้

งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 5) ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 
คน ที่มีต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน  

พลังงานแสงอาทิตย์  พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30 ด้าน
ความเหมาะสมของส่ิงประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านการใช้
งาน มีค่าเฉลี่ย 4.50 
ค าส าคัญ:   เครื่องสีข้าวกล้อง, พลังงานแสงอาทิตย์  
 
Abstract  
     The purposes of this research were to : 1) produce 
electricity from solar energy, 2) increase performance energy 
3) build an efficient  solar energy brown rice milling 
machine for community, 4) assess the quality of  solar 
energy rice milling machine for community, and 5) study the  
satisfaction of the farmer with  solar energy rice milling 
machine for  community.The sample group was 10 farmers 
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in Yangchumnoi sub-district, Yangchumnoi district, Sisaket. 
The tool for data collection was a satisfaction questionnaire.  
The basic statistic used was percentage.  From the research 
findings, it was found that: 1) to generate electricity from 
sunlight by using 300 w two solar panels, 100 percent of 
solar could generate electricity at 3,600 w / day. In case of 
not sunny day, average of the four hours a day was used, 70 
percent of solar could generate electricity at 2,400 w. /day.2) 
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. 3) efficiency of milling 
brown rice in one hour yielded 20 kilograms of brown rice.  
4) the assessment of the quality of   solar energy brown rice 
milling machine found that the properties of brown rice from 
community had average at 4.30, the suitability of invention 
in the field of design was with an average at 4.20, the 
material was with an average at 4.60,the use of brown rice 
was with an average at 4.40 and 5) satisfaction of the 10 
farmers with the use of  solar energy brown rice milling 
machine found that the properties of brown rice milling 
machine was with an average at 4.30, the suitability of 
invention in the field of design was with an average of 4.31, 
material was with an average at 4.22,the use of brown rice 
was with an average at 4.50 
 
Keywords : Brown Rice Milling Machine,  Solar Energy 
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Edducation College, Institute of Vocational Education : 
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1.  บทน า 
ในปัจจุบันทางรอดชาวนาไทยในยุคราคาข้าวเปลือกวิกฤติ 

ชาวนาจะต้องท านาเองแบบครบวงจร ตั้งแต่ปลูกข้าวเอง การ
แปรรูปข้าว และจ าหน่ายเอง ที่ส าคัญไม่พึ่งพาระบบโรงสีข้าว

และพ่อค้าคนกลาง ซ่ึงตลาดข้าวในประเทศไทย ร้อยละ 55 
บริโภคเองภายในประเทศ ร้อยละ 45 ส่งออกจ าหน่ายนอก
ประเทศ ข้าวเปลือกที่ชาวนาปลูกได้ไปขายให้โรงสีข้าวผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ชาวนาต้องผลิตข้าวเปลือกไปขายอย่างเดียว 
ไม่สามารถที่จะแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพราะไม่มี
เครื่องสีข้าวเป็นของตัวเอง จากอดีตที่ผ่านมาการแปรรูป
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร อาจจะใช้กรรมวิธีการต าข้าวด้วย
ครกกระเดื่อง หรือการสีข้าวด้วยเครื่องทุนแรง เช่นโรงสีข้าว
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน ซ่ึงโรงสีข้าวมี
จ านวนจ ากัด บางหมู่บ้านยังไม่มีโรงสีข้าว ชาวนาจะต้อง
เสียเวลาในการเดินทางเอาข้าวเปลือกไปแปรรูป และเวลารอ
คอยนานกว่าจะได้ข้าวสารมาบริโภค ผู้ประกอบการโรงสีข้าว
ยังคิดค่าจ้างในการสีข้าวในรูปของปลายข้าว ร าข้าว ซ่ึงการสี
ข้าวแต่ละครั้งส้ินเปลือง พลังงานไฟฟ้า ท าให้ส้ินเปลือง
พลังงาน อีกทั้งกรรมวิธีการสีข้าวจากโรงสีข้าวท าให้เรา
สูญเสียจมูกข้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งข้าวกล้อง ข้าว
ไรซ์เบอรี่เป็นข้าวที่มีคุณค่า มีประโยชน์และราคาแพง           
        จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ความรู้และ
เทคโนโลยี จึงจ าเป็นที่ชาวนาจะต้องมีเครื่องสีข้าวไว้สีเองใน
ครัวเรือนหรือมีเครื่องสีข้าวกล้องในชุมชนที่มีสมาชิกกลุ่มละ 
3-4 คน จะได้สีข้าวกล้องไว้บริโภคเอง  เมื่อเหลือจากการ
บริโภคก็สามารถจ าหน่ายได้โดยไม่ผ่านระบบโรงสีและพ่อค้า
คนกลาง เป็นการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน เครื่องสีข้าว
กล้องที่จะประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแต่
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับชาวนา 
ซ่ึงอายุการใช้งานของพลังงานแสงอาทิตย์ มีอายุการใช้งาน 25 
ปี ทางเลือกของแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานที่ส าคัญของโลก
ส่วนใหญ่ได้มาจากฟอสซิล ได้แก่ น้ ามัน ก๊าซ และ ถ่านหิน 
เมื่อมีการเติบโต ทางเทคโนโลยี และ ทางเศรษฐกิจ จึงท าให้
การบริโภคพลังงานเป็นไปอย่างมหาศาล ซ่ึงคาดว่า แหล่ง
พลังงานของ โลกที่ได้มาจากฟอสซิลดังกล่าว จะมีส ารองให้
ใช้ได้อีกไม่เกิน 50 ปี กระบวนการผลิต และใช้พลังงานจาก 
ฟอสซิล นั้น ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมติดตาม
มาอย่าง มากมาย เช่น มลพิษทางอากาศ ฝนกรด และ สภาวะ
เรือนกระจก ซ่ึงมีผลกระทบเป็น ลูกโซ่ต่อทั้งระบบนิเวศน์ 
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และ ความเป็นอยู่ของมนุษย์ การน าพลังงานในรูปแบบอื่นมา
ใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้าจาก นิวเคลียร์ มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ในการก่อสร้าง และ ทิ้ง ท าลายเตาปฏิกรณ์สูงมาก และยังไม่
สามารถสร้างความเช่ือมั่นในความปลอดภัยที่ประชาชน 
ทั่วไปยอมรับได้การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้
มากขึ้น ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีว
มวล และการแปรรูปจากมูลฝอย ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาสู่
ปัจจุบัน กระบวนการแปรรูป พลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็น
พลังงาน ไฟฟ้า นับเป็นกระบวนการที่สะอาดและไร้มลภาวะ 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งในด้านการลงทุน เพื่อให้
ได้มา ซ่ึ ง  พลั ง ง าน  โดยรวมถึ งผลกระทบที่ อ าจมีต่ อ
ส่ิงแวดล้อมด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าต้นทุนพลังงานที่ผลิตได้จาก 
เซลล์แสงอาทิตย์ มีราคาถูกกว่า แหล่งพลังงานประเภทอื่น 
และประการส าคัญก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งใน
พลังงาน ที่มีความยั่งยืน ไม่มีที่ส้ินสุด  
        จากสภาพปัญหาดั งกล่ าวผู้ วิจั ยจึ งได้สนใจและ

ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยให้มีเครื่องสีข้าวกล้องไว้
สีข้าวในครัวเรือนหรือในชุมชน ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องใช้
พลังงานไฟฟ้า 
2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
    2.1  เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
     2.2  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน 
     2.3  เพื่อพัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มปีระสิทธิภาพ 
     2.4  เพื่อประเมนิคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย ์
     2.5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชาวนาที่มีต่อการ 
ใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน  
3.  สมมติฐานการวิจัย 
     3.1 คุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์อยู่ในระดับดี 
     3.2 ความพึงพอใจของชาวนาที่มีต่อการใช้งานของเครื่องสี
ข้าวกล้องส าหรับชุมชนอยู่ในระดับดี 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     4.1  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการสีข้าว

กล้อง เพื่อจะได้ทราบปัญหาที่ เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้น 2) ขั้นตอนการออกแบบ 3)  ขั้นตอนการ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  4)  ขั้นตอนการสร้างเครื่องสีข้าว
กล้อง 5)  ขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพการสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์ 6) ขั้นตอนการประเมิน
คุณภาพ 7) ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน 

4.2  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 

ส่วนคือ  
ส่วนที่  1 เป็นการหาคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง 

ด าเนินการโดยการอธิบายการสร้างเครื่อง การสาธิตการ
ท างานของเครื่องให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้พิจารณา
และประเมินคุณภาพด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น 

ส่วนที่ 2 เป็นการหาประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง 
โดยการทดลองสีข้าวกล้องที่สร้างขึ้นแล้วน ามาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 3 น าเครื่องสีข้าวกล้อง ไปเผยแพร่ให้ชุมชนต าบล
ยางชุมน้อย จากนั้นประเมินความพึงพอใจ  
5.  ผลการวิจัย 

5.1 การทดลองผลการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดังตาราง
ที่ 1 
ตารางที่ 1 การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
 

เปอร์เซ็นต์
แสงอาทิตย์ 

จ านวนวัตต์ กระแสไฟฟ้า
เฉลี่ยสูงสุด 
(ชม./วัน) 

ผลิตไฟฟ้า 

100 % 300 W*2 
=600 w 

6 ชม.ต่อวัน 600w*6hr 
=3,600 w/วัน 

เปอร์เซ็นต์
แสงอาทิตย์ 

จ านวนวัตต์ กระแสไฟฟ้า
เฉลี่ยสูงสุด 
(ชม./วัน) 

ผลิตไฟฟ้า 

70 % 
เผื่อวันที่ไม่ได้มี
แสงแดดทัง้วัน
ใช้ค่าเฉลี่ย 4 ชม. 

ต่อวัน 

300 W*2 
=600 w 

4 ชม.ต่อวัน 600w* 4hr 
=2,400w./วัน 

 
     จากตารางที่   1  การทดลองผลการผลิตไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 w จ านวน 2 แผง 
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เปอร์เซ็นต์ของแสงอาทิตย์ 100 % สามารถผลิตไฟฟ้า 3,600 
w/วัน กรณีวันที่ไม่ได้มีแสงแดดทั้งวันใช้ค่าเฉลี่ย 4 ชม. ต่อวัน  
เปอร์เซ็นต์ของแสงอาทิตย์ 70 % สามารถผลิตไฟฟ้า 2,400 w/
วัน 
     5.2 การทดลองจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 การทดลองจัดเก็บพลงังานของแบตเตอรี่ 

 
ความจุของ

แบตเตอรี่ในการ
บรรจุพลังงาน 

จ านวนของ
แบตเตอรี่ 

การชาร์ตจากแผง
โซลาร์เซลล์ 

600 w 
12 V 35 A  2 ลูก (70 A) 

v

w

12

600
=50 A/h 

 
     จากตารางที่  2  การทดลองจัดเก็บพลังงานของแบตเตอรี่ 
ความจุของแบตเตอรี่ในการบรรจุพลังงาน 12 V 35 A จ านวน 
2 ลูก 70 A  แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพการชาร์ตจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ เท่ากับ 
v

w

12

600 =50 A/h ถ้า 70 A ใช้เวลาในการ

ชาร์ตจากแผงโซลาร์เซลล ์1 ช่ัวโมง 40 นาที 
     5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานงาน ดังตาราง 
ที่ 3  
ตารางที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานงานโดยการผลการ
เปรียบเทียบการใช้แรงดันไฟฟ้า  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 - 
ค่าความแตกต่าง    5.28 บาท 
(AC) 220 V 6ชม.ต่อวัน 1,760 W 1.76 x 3 

x6=31.68 บาท 
(DC) 24 V 6ชม.ต่อวัน 600 W - 

ค่าความแตกต่าง
ต่อวัน 

   31.68 บาท  

ค่าความแตกต่าง
ต่อปี 

  ค่าความแตกต่าง
ต่อปี 

11,563 บาท 
จุดคุ้มทุน 3 ปี 

 

     จากตารางที่  3  ผลการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานโดย
การเปรียบเทียบการใช้แรงดันไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า 
ของเครื่องสีข้าวกล้องที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V ในเวลา 1 
ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 1,760 W  1.76 ยูนิต เสียค่าไฟฟ้า 5.28 
บาท  เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ใช้
แรงดันไฟฟ้า 24 V ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 600 W  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ค่าความแตกต่างในเวลา 1 ช่ัวโมง เครื่องสี
ข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ประหยัดค่า
ไฟฟ้า 5.28  บาท สีข้าว 6ชม.ต่อวัน ค่าความแตกต่าง  31.68 
บาท ต่อวัน ค่าความแตกต่างต่อปี 11,563 บาท จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
3 ปี 
     5.4  การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง  ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง   
 

เป
อร
์เซ
็นต

์ขอ
ง

แส
งอ
าท
ิตย

์ 

กร
ะแ
สไ
ฟฟ้

าเฉ
ลี่ย
สูง
สุด

 

(ช
ม.
/วัน

) 

ผล
ิตไ
ฟฟ้

า 

ประสิทธิภาพ 
การสีข้าวกล้อง 

เวล
า 

ข้า
วเป

ลือ
ก 

ข้า
วก
ล้อ

ง 

%
 กา

รส
ูญเ
สีย

 

 

100 % 300 
W*2=60

0 w 
(6 ชม.
ต่อวัน) 

600w*
6hr 
=3,600 
w/วัน 

1 
ชม. 

20 
กก. 

16 
กก. 

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   2
0 %

 

6 
ชม. 

120 
กก. 

96 
กก. 

70 % 
เผื่อวันที่
ไม่ได้มี
แสงแดด
ทั้งวันใช้
ค่าเฉลี่ย 4 
ชม. ต่อ
วัน 

300 
W*2=60

0 w 
(4 ชม.
ต่อวัน) 

600w* 
4hr 
=2,400
w/วัน 

4 
ชม. 

80 
กก. 

64 
กก. 

     
     จากตารางที่  4  การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง   
ใช้เวลาในสีข้าว 1 ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 20 กิโลกรัม ได้
ปริมาณข้าวกล้อง 16 กิโลกรัม  ใช้เวลาในสีข้าว 2 ช่ัวโมง 
ปริมาณข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 32 
กิโลกรัม  ใช้เวลาในสีข้าว 4 ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 80 
กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 64 กิโลกรัม  ใช้เวลาในสีข้าว 6 
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ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 120 กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 
96 กิโลกรัม  การสูญเสีย 20 % 
     5.5  ประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์  ดังตารางที่ 5  
ตารางที่ 5 ประเมินคุณภาพเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
 

รายการประเมิน X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ด้านคุณสมบัติ    
     1.1  ความเหมาะสมของขนาด 
รูปร่าง 

4.60 .55 มากที่สุด 

    1.2  พัฒนาไปสูเ่ชิงพาณิชย์ 4.00 .71 มาก 
รวม 4.30 .57           มาก 

2.  ด้านการออกแบบ    
   2.1  การออกแบบเหมาะสม  4.20 .45 มาก 
   2.3  มีความปลอดภัย 4.20 .84 มาก 

รวม 4.20 .47 มาก 

3.  การใช้วัสดุผลิต    
  3.1  วัสดุเหมาะสมกับงาน 4.40 .55 มาก 
  3.2  วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ 4.80 .45 มากที่สุด 

รวม 4.60 .41 มากที่สุด 

4.  ด้านการใช้งาน    
  4.1  ความสะดวกในการใช้งาน 4.60 .54 มาก 
  4.2  คุณภาพของผลผลิต 4.40 .89 มาก 
   4.3  ความสะดวกในการ 
บ ารุงรักษา 

 
4.40 

 
.54 

 
มาก 

  4.4  ประสิทธิภาพการท างาน 4.20 .83 มาก 
รวม 4.40 .28 มาก 

                เฉลี่ยรวม 4.37 .07 มาก 

  
     จากตารางที่ 5 การประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน 
พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30  เรียงล าดับจากมากที่สุด 
2 อันดับแรก คือ สามารถท างานได้ตามวัตถุประสงค์ มี
ค่าเฉลี่ย 4.60  รองลงมาคือ สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์
หรืออุตสาหกรรมได้ มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านความเหมาะสมของ
ส่ิงประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 เรียงล าดับ
จากมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ การออกแบบมีความเหมาะสม 

มีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ มีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.20 
ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 
อันดับแรก คือ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.80 มีค่าเฉลี่ย 
4.40 รองลงมาคือ วัสดุเหมาะสมกับงานด้านการใช้งาน มี
ค่าเฉลี่ย 4.40 เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับ คือ ความ
สะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.60  รองลงมาคือ คุณภาพ
ของผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.40  
     5.6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของ
ชาวนา ดังตารางที่ 6  
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของชาวนา 
จ านวน 9 คน ที่มีต่อการใช้งานของเครือ่งสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.  ด้านคุณสมบัติ    
     1.1  ความเหมาะสมของขนาด 
รูปร่าง 

 
4.70 

 
.48 

 
มากที่สุด 

    1.2  พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ 4.10 .56 มาก 
รวม 4.40 .32           มาก 

2.  ด้านการออกแบบ    
     2.1  การออกแบเหมาะสม  4.20 .63 มาก 
     2.3  มีความปลอดภัย 4.50 .52 มาก 

รวม 4.35 .41 มาก 

3.  การใช้วัสดุผลิต    
  3.1  วัสดุเหมาะสมกับงาน 4.20 .78 มาก 
  3.2  วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ 4.40 .84 มาก 

รวม 4.30 .54 มาก 

4.  ด้านการใช้งาน    
  4.1  ความสะดวกในการใช้งาน 4.50 .70 มาก 
  4.2  คุณภาพของผลผลิต 4.50 .52 มาก 
  4.3  ความสะดวกในการ
บ ารุงรักษา 

 
4.30 

 
.67 

 
มาก 

  4.4  ประสิทธิภาพการท างาน 4.70 .48 มากที่สุด 
รวม 4.50 .26 มาก 

                เฉลี่ยรวม 4.38 .11 มาก 

 
     จากตารางที่ 6 ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 คน ที่มี
ต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์  พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้อง
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ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.40  เรียงล าดับ
จากมากที่สุด 2 อันดับ คือ ความเหมาะสมของขนาด รูปร่าง มี
ค่าเฉลี่ย 4.70  รองลงมาคือ พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย 
4.10 ด้านความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ 
มีค่าเฉลี่ย 4.35 เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับ คือ มีความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือ การออกแบบมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.30 
เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับ คือ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 4.40  รองลงมาคือ วัสดุเหมาะสมกับงาน มีค่าเฉลี่ย 
4.20 ด้านการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 4.50 เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 
อันดับ คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมา
คือ คุณภาพของผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.50  
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     6.1 สรุปผลการวิจัย 
            จากผลการทดลองการสีข้าวกล้องด้วยเครื่องสีข้าว
กล้องส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์สรุปผลไดด้ังนี ้
            6.1.1 การทดลองผลการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 w จ านวน 2 แผง เปอร์เซ็นต์ของ
แสงอาทิตย์ 100 % สามารถผลิตไฟฟ้า 3,600 w/วัน กรณีวันที่
ไม่ได้มีแสงแดดทั้งวันใช้ค่าเฉลี่ย 4 ชม. ต่อวัน  เปอร์เซ็นต์
ของแสงอาทิตย์ 70 % สามารถผลิตไฟฟ้า 2,400 w/วัน  
            6.1.2  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยการ
เปรียบเทียบการใช้แรงดันไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า 
ของเครื่องสีข้าวกล้องที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V ในเวลา 1 
ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 1,760 W  1.76 ยูนิต เสียค่าไฟฟ้า 5.28 
บาท  เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ใช้
แรงดันไฟฟ้า 24 V ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 600 W  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย   
            6.1.3 การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง   ใช้เวลา
ในสีข้าว 1 ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 20 กิโลกรัม ได้ปริมาณ
ข้าวกล้อง 16 กิโลกรัม  ใช้เวลาในสีข้าว 2 ช่ัวโมง ปริมาณ
ข้าวเปลือก 40 กิโลกรัม ได้ปริมาณข้าวกล้อง 32 กิโลกรัม   
            6.1.4 การประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน 
พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30  ด้านความเหมาะสมของ

ส่ิงประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการใช้
วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40 
           6.1.5 ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 คน ที่มีต่อ
การใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์  พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านความ
เหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.35 
ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.50 
     6.2 อภิปรายผล 
       6.2.1 การทดลองผลการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดย
ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 300 w จ านวน 2 แผง เปอร์เซ็นต์ของ
แสงอาทิตย์ 100 % สามารถผลิตไฟฟ้า 3,600 w/วัน กรณีวันที่
ไม่ได้มีแสงแดดทั้งวันใช้ค่าเฉลี่ย 4 ชม. ต่อวัน  เปอร์เซ็นต์
ของแสงอาทิตย์ 70 % สามารถผลิตไฟฟ้า 2,400 w/วัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของประเวศ [1] ได้พัฒนา
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพผลิต
ข้าวได้ 4.46 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 6.9 นาที  
           6.2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยการ
เปรียบเทียบการใช้แรงดันไฟฟ้า  ก าลังไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า 
ของเครื่องสีข้าวกล้องที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V ในเวลา 1 
ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 1,760 W  1.76 ยูนิต เสียค่าไฟฟ้า 5.28 
บาท  เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ใช้
แรงดันไฟฟ้า 24 V ในเวลา 1 ช่ัวโมง ใช้ก าลังไฟฟ้า 600 W  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ค่าความแตกต่างในเวลา 1 ช่ัวโมง เครื่องสี
ข้าวกล้องส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  ประหยัดค่า
ไฟฟ้า 5.28  บาท สีข้าว 6 ชม.ต่อวัน ค่าความแตกต่าง  31.68 
บาท ต่อวัน ค่าความแตกต่างต่อปี 11,563 บาท จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
3 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของประวิช [2] ได้วิจัยโครงงาน
เรื่องจักรยานออกก าลัง ผลิตไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจัก
ยานออกก าลังกายผลิตไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า ปั่นไฟเข้า
แบตเตอรี่ 1 ช่ัวโมงจะได้ไฟฟ้า 0.72 โวลต์ ความเร็วในการ
ขับเคลื่อน Generater ความเร็วรอบ 5 รอบต่อวินาที โดยการ
ปั่นความเร็วของจักรยาน อยู่ที่ 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ถ้าปั่น 
1 นาที จะได้ความเร็วรอบ 300 รอบต่อนาที 
           6.2.3 การทดลองหาประสิทธิภาพสีข้าวกล้อง   ใช้เวลา
ในสีข้าว 1 ช่ัวโมง ปริมาณข้าวเปลือก 20 กิโลกรัม ได้ปริมาณ
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ข้าวกล้อง 16 กิโลกรัม  ใช้เวลาในสีข้าว 2 ช่ัวโมง  การสูญเสีย 
20 %  สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวิชญ์  [3]  ได้ศึกษาการ
พัฒนาเครื่องสีข้าวกล้องขนาดครอบครัวเรือนแบบลูกยาง
หมุนจ านวน 3 ลูก และสามารถเคลื่อนย้ายด้วยแรงคน 2 ใช้
สายพานลิ่มและใช้พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงแบบก้นหอยโข่ง
ดูดแยกแกลบออกจากข้าวกล้อง พบว่า เครื่องสีข้าวกล้อง
สามารถสีข้าวกล้อง  ได้อัตราเฉลี่ย 12.6 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
สีข้าวกล้อง 1 รอบ เครื่องสีข้าวกล้องได้อัตราการสีข้าว
กล้อง ปลายข้าวกล้อง แกลบและผงฝุ่นได้อัตราเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 70.91, 0.34 และ 28.12 ตามล าดับ 
           6.2.4  การประเมินคุณภาพของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์  โดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน 
พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน
พลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30  ด้านความเหมาะสมของ
ส่ิงประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านการใช้
วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.60 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.40
สอดคล้องกับงานวิจัยของวานิช [4]  ได้พัฒนาเครื่องสีข้าว
กล้อง รุ่น YTC 5 แบ่งขั้นตอนการพัฒนาเครื่องสีข้าวออกเป็น 
3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการออกแบบเครื่องสีข้าว ขั้นตอนการ
สร้างเครื่องสีข้าว ขั้นตอนการศึกษาประสิทธิภาพและการ
น าไปใช้กับชุมชน   พบว่า  1) ด้านการออกแบบเครื่องสีข้าว
กล้องได้ออกแบบเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  เครื่องสีข้าว
กล้องมี  ขนาดความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว 100 
เซนติเมตร ความสูง 215 เซนติเมตร มีน้ าหนักรวม 180 
กิโลกรัม   อุปกรณ์ทุกช้ินส่วนสามารถถอดประกอบได้ มี
ความปลอดในการใช้งาน    สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก     
2) ด้านการสร้างเครื่องสีข้าว เป็นเครื่องสีข้าวที่สร้างได้ถูกต้อง
ตามหลักวิชา  ประกอบด้วยส่วนต่างดังนี้  ชุดกะเทาะ
ข้าวเปลือก ชุดพัดลม ชุดตระแกรงโยก ชุดตระแกรงคัดข้าว
หัก  โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 0.5 แรงม้า 1 ตัว และมอเตอร์
ขนาด 0.25 แรงม้า 1 ตัว   3) การน าเครื่องสีข้าวกล้องไป
ทดสอบประสิทธิภาพและน าไปใช้กับชุมชน  เป็นเครื่องสีข้าว
ใช้ไฟฟ้า 0.75 แรงม้า 1 ตัวความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้
เครื่องสีข้าวกรงม้า   มีระบบคัดแยกกากข้าว 1 ช้ัน 32 ช่อง 
ด้วยอัตราความเร็ว 30 เมตรต่อนาที   คัดแยกกากข้าวได้
ต่อ เนื่องช่ัวโมงละ 50 กิโลกรัม  จะเห็นได้ ว่า  2  ลูก มี
ประสิทธิภาพการสีต่อเนื่องได้ช่ัวโมงละ 50 กิโลกรัม  

           6.2.5  ความพึงพอใจของชาวนา จ านวน 10 คน ที่มี 
ต่อการใช้งานของเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน พลังงาน
แสงอาทิตย์  พบว่า ด้านคุณสมบัติของเครื่องสีข้าวกล้อง
ส าหรับชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์  มีค่าเฉลี่ย 4.30  เรียงล าดับ
จากมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ สามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.67  รองลงมาคือ สามารถพัฒนา
ไปสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้ มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้าน
ความเหมาะสมของส่ิงประดิษฐ์ในด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ย 4.31 เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ มีความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.44 รองลงมาคือ การออกแบบมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.17 ด้านการใช้วัสดุผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.22 
เรียงล าดับจากมากที่สุด 2 อันดับแรก คือ วัสดุที่ใช้มีคุณภาพ มี
ค่าเฉลี่ย 4.33 มีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงมาคือ วัสดุเหมาะสมกับ
งาน มีค่าเฉลี่ย 4.78  ด้านการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 4.50 เรียงล าดับ
จากมากที่สุด 2 อันดับ คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 
4.33 มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือ คุณภาพของผลผลิต มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประชา [5]  ได้
สร้างเครื ่องสีข้าวกล้องและหาประสิทธิภาพของเครื่องสี
ข้าวกล้องขนาดครัวเร ือน สามารถสีข ้าวกล้องได้ 300 
กิโลกร ัมต ่อว ัน  ซึ ่งท าการประเม ินประสิทธ ิภาพจาก 
รูปแบบเครื ่องสีข ้าวกล้อง การใช้งาน เทคนิคและการ
ท างานของเครื ่องสีข้าวกล้องขนาดครัวเรือน พบว่า ผู ้มี
อาชีพท านาข้าวมีความเหมาะสมที่ใช้เครื่องสีข้าวกล้องใน
ครัวเรือน ร้อยละ 92.5 
     6.3 ข้อเสนอแนะ 
           6.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
                    1) การน าผลงานเครื่องสีข้าวกล้องส าหรับชุมชน 
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้า
ใช้ ชุมชนที่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้า 
                    2) เวลาน าไปใช้งานจริง ประสิทธิภาพของแผ่น
โซล่าเซลล์อาจไม่ได้ 100% อาจจะเกิดจากสาเหตุของอุณหภูมิ
จุดต่อ voltage drop ในสาย  
            6.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                     1)  พัฒนาต่อยอด เครื่องสีข้าวกล้องส าหรับ
ชุมชน หลากหลายพลังงาน เช่น พลังงานจากลม  
                    2)  การพัฒนาชุดแยกเมล็ดข้าวเปลือก ก่อนที่จะ
น ามาสีกะเทาะเปลือก  
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A2-012 

การออกแบบและวิเคราะห์แนวเชื่อมโครงสร้างเคร่ืองกล : กรณีศึกษา รถสามล้อส าหรับคนพิการด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์อิเลเมนต์ 

Design and weldment Analysis Mechanical Structural : Case Study Tricycle for Disable Person using 
Finite Element Method 

นายมนตรี  มนตรีพิลา 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต/สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3           

 
 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอ แนวทางในการออกแบบและ
วิเคราะห์จุดต่อโครงสร้างรถสามล้อส าหรับคนพิการด้วย
โปรแกรมSolidWorks ท าการศึกษาจ านวนจุดต่อของ
โครงสร้างตัวถังรถสามส าหรับคนพิการด้โดยการจัดกลุ่มจุดตอ่ 
และการวิเคราะห์หาจุดต่อที่มีคา่ความเค้นสูงสุด ซ่ึงเป็นจุดต่อที่
เป็นตัวแทนของตัวถังรถสามล้อส าหรับคนพิการ มาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อหาความเหมาะสมของรอยต่อด้วยวิธีไฟไนท์อิลิ
เมนต์ งานวจิัยนี้เลือกใช้เหล็ก AISI 1020 ผลจากการวิจัยพบว่า 
จากการก าหนดขนาดของแนวเช่ือม และการวิเคราะห์ด้วยวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ พบว่าจุดต่อที่มีขนาดแนวเช่ือมเท่ากับ  3 
มิลลิเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะน ามาก าหนดเป็นแนว
เช่ือมของโครงสร้างตัวถังรถสามล้อ โดยสามารถรับความเค้น
แรงดึงสูงสุด ที่ 174.4 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร และระยะยืด
สูงสุดที่ 3.270 มิลลิเมตร ซ่ึงมีระดับความปลอดภัย เท่ากับ 2    
ค าส าคัญ: รถสามล้อส าหรับคนพิการ,  วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์,  
ความเค้นแรงดึงสูงสุด, ระยะยืดสูงสุดที่, ระดับความปลอดภัย, 

Abstract 

This research presented an approach to design and analyze 
the structure of tricycle for a disabled person with SolidWorks 
Program. An approach started with creating drawing by 
Computer Aided Design (CAD). Then, the type of joints in bus 
body was studied structure and maximum stress values were 

analyzed using finite element method (FEM). AISI 1020 steel 
was selected to be analysis.  

The result of this study revealed that the tricycle for a 
disabled personbody structure. Most of joints are mainly the T 
joint and K joint. The welding size 3 mm. is the optimal 
solution in order to apply to joint assembly in bus body 
structure resulted from finite element analysis. It can support 
the maximum tensile stress 174.4 N/mm2 and the maximum 
displacement 3.270  mm and a level of safety factor is 2. 
Keywords: (3-5 keywords must be given) abstract, format, 
methods 

1. ค าน า 
จากสภาพที่ปรากฏในปัจจุบันพบว่า ยังมีบุคคลอีกกลุ่ม

หนึ่งที่ยังต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นที่มีร่างกายที่สมประกอบ บุคคลกลุ่มเหล่านั้นก็คือ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ซ่ึงอาจเรียกพวกเขาว่า คน
พิการ  ปัจจุบันจ านวนผู้พิการในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงมาก
ขึ้น  ซ่ึงความพิการนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก การเกิดอุบัติเหตุ
หรือความพิการมาตั้งแต่ก าเนิด ท าให้ผู้พิการขาดโอกาสในการ
ด าเนินชีวิตเหมือนกับบุคคลปกติทั่วไป และต้องอาศัยผู้คอย
ดูแลช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ซ่ึงส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้พิการ
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน เนื่องจากคิดว่าตัวเองเป็นภาระของ
ผู้อื่น ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้
สามารถใช้ชีวิตประจ าวัน และเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมได้อย่างปกติ ซ่ึงอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ 
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รถเข็นคนพิการ เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่สามารถเดิน
ได้ เช่น ผู้พิการขาขาด หรือป่วยเป็นอัมพาต เป็นต้น ให้
สามารถเคลื่อนที่ไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้เหมือนคนปกติ โดย
ลักษณะของรถเข็นคนพิการ จะมีลักษณะคล้ายเก้าอี้แต่มีล้อ 
ส่วนใหญ่เป็นแบบสี่ล้อ หรือแบบสามล้อ 
2. ทฤษีบทท่ีเกี่ยวข้อง 

คนพิการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยความยากล าบาก และ
ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมแต่บุคคลที่พิการก็เป็นทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนาประเทศ เพราะคนพิการบางส่วนมี
ความสามารถใช้สมองและอวัยวะส่วนที่ไม่พิการประกอบ
ภารกิจในชีวิตประจ าวันหรือท างานเลี้ยงตนเองได้  ดังที่
รัฐธรรมนูญได้ก าหนดสิทธิของการด ารงชีวิตและสิทธิทางการ
ศึกษาให้เท่าเทียมกับบุคคลปกติทั่วไป ดังที่ได้ก าหนดไว้ใน
มาตรา 9 ว่า บุคคลมีสิทธิได้รับ มีส่วนร่วม มีความเสมอภาคใน
การได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
และในมาตรา 10 ว่าบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ส่ือสาร การเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการหรือทุพพลภาพ บุคคลซ่ึงมีความสามารถพิเศษ มิสิทธิ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) 
ให้ค านิยามของค าว่า “ความพิการ” (disability) ไว้ว่าเป็น
ข้อจ ากัดหรือการขาดซ่ึงความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรมใด 
ๆ โดยวิธีการ หรือโดยวิสัยของบุคคลทั่วไป เนื่องจากความ
บกพร่องอย่างหนึง่อย่างใด  

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ให้ค า
นิยามของค าว่า “คนพิการ” (disabled persons) ไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Declaration on the Rights of 
Disabled Persons) ไว้ว่าหมายถึง บุคคลซ่ึงไม่สามารถสร้าง
หลักประกันให้แก่ตนเองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในด้าน
ส่ิงจ าเปน็ต่อการด ารงชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป เนื่องจากความสามารถทาง
ร่างกายและจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเปน็มาแต่ก าเนิดหรือไม่
ก็ตาม 

2.1 รถสามล้อส าหรับคนพิการ 

รถสามล้อที่ใช้แรงคนเป็นต้นก าลังขับเคลื่อนสร้าง
ขึ้นมาเพื่อให้คนพิการส่วนขาใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง
ตามปกติในชีวิตประจ าวัน หรือเพื่อไปประกอบอาชีพ เช่น 

ขายล็อตเตอรี่ ซ่ึงเราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปการผลิตนั้น
จะใช้เหล็กท่อกลม และอะไหล่จักรยานเป็นส่วนใหญ่ และจะ
ผลิตตามค าส่ังซื้อมักไม่ค่อยมีวางขายโดยทั่วไป 

 

 
รูปที่ 1 รถสามล้อโยกซ่ึงขับเคลื่อนด้วยแรงคนโดยการใช้มือ

โยกกลไก 
2.2การออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กมีวิธีการเฉพาะส าหรับ

แต่ละส่วนโครงสร้าง ขึ้นกับแรงหรือโมเมนต์ที่ส่วนโครงสร้าง
นั้นๆต้องรับหรือต้านทานซ่ึงวิเคราะห์หาค่าได้โดยวิธีอิลา
สติกส์(Elastic Analysis) ซ่ึงจะพบว่ามีทั้งส่วนโครงสร้างที่รับ
แรงต้านตามแนวแกน ซ่ึงอาจเป็นแรงดึงหรือแรงอัด ส่วน
โครงสร้างที่รับโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน ส่วนโครงสร้างที่รับ
แรงตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงต้อง
พิจารณาออกแบบรอบต่อเพื่อให้ทุก ๆ ส่วนของโครงสร้าง
ร่วมกันรับน้ าหนักที่กระท าได้ตามต้องการ 

2.3 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  
(Computer Aided Design, CAD) 

CAD เป็นค าย่อของ Computer Aided Design ซ่ึงแปล
เป็นภาษาไทยว่าคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบเป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างชิ้นส่วน (Part) ด้วยแบบจ าลอง
ทางเรขาคณิตวิศวกรเครื่องกลหรือวิศวกรออกแบบใช้ CAD 
Software ในการสร้างชิ้นส่วน หรือเรียกว่าแบบจ าลอง (Model) 
และแบบจ าลองนี้สามารถแสดงเป็นแบบ (Drawing)  
                2.4 การใช้คอมพิวเตอรช์่วยในงานวิศวกรรม  
(Computer Aided Engineering, CAE) 
 CAE เป็นค าย่อของ Computer Aided 
Engineering แปลเป็นไทยว่าคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม 
โดยพื้นฐานแล้วเป็นการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการ
แก้ปัญหา CAEเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรม ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซ่ึง
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ยากเกินไป หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ปัญหาแบบเดิม  

 
รูปที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม 
(www.sourceforge.net/projects/calculixforwin) 

 
งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม SolidWorks/COSMOSWorks 

เพื่อท าการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่อาศัยการค านวณเชิงตัวเลข 
เทคนิคการค านวณนี้ เ รี ยกว่า  ไฟไนต์ เอลิ เมนต์  ( Finite 
ElementAnalysis) โดยโปรแกรม COSMOSWorks มี
จุดประสงค์เพื่อสร้างโปแกรมให้สามารถใช้งานได้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ COSMOSWorks จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆตาม
ขีดความสามารถในการใช้งานและลักษณะของงานได้แก่ งาน
วิเคราะห์แบบสถิติ งานวิเคราะห์แบบไดนามิกส์และงาน
วิเคราะห์แบบความร้อน การวิเคราะห์การโก่งจากแรงกระท า
ในแนวแกน (Bucking)และการทดสอบการปล่อยตก (Drop 
Test) เป็นต้น โปรแกรม SolidWorks และ COSMOSWorksจะ
เช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยผู้ออกแบบจะต้องสร้างช้นงาน
จากโปรแกรม SolidWorks แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม 
COSMOSWorks จะกล่าวได้ว่าโปรแกรม COSMOSWorks 
เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ทางวิศวกรรมที่อาศัยการค านวณเชิง
ตัวเลข เทคนิคการค านวณนี้เรียกว่า“Finite Ekement Analysis” 
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า “FEA” 

2.5  การวิเคระห์ปัญหาด้วยระเบยีบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ (Finite Elment Analysis, FEA) 

ทฤษฎีวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
การแก้สมการจะใช้สมการเชิงอนุพันธ์(Partial Differential 
Technique) ที่เขียนจากสมการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกแบบเครื่องจักร,วิศวกรรมระบบเสียง, สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า, กลศาสตร์ของแข็ง, กลศาสตร์ของไหล วิศวกรออกแบบ
จะใช้ FEA ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ งานโครงสร้าง 
(Structural), งานวิเคราะห์การส่ันสะเทือน (Vibration) และงาน

วิเคราะห์ความร้อน (Thermal) เป็นต้น จุดเด่นของวิธีการ
ค านวณด้วย FEA จะถูกใช้เพื่อแก้ปัญหา ตั้งแต่ปัญหาง่ายจนถึง
ปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก วิศวกรรมออกแบบจะใช้ FEAใน
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มขั้นตอนการวิเคราะห์เข้าไป
ในกระบวนการออกแบบ 

 
รูปที่ 3  ไฟไนต์อิเลเมนตข์องชิ้นงานเชื่อม  

การท างานด้วยการแบ่งเอลิเมนต์ FEA จะแก้สมการ
ด้วยการประมาณค่าในแต่ละเอลิเมนต์ จนกว่าจะครบทุก
ช้ินส่วน แต่ถ้าเป็นช้ินงานประกอบ จะแยกค านวณในแต่ละ
ช้ินส่วนแล้วน ามาประมวลผลรวมกัน ขั้นตอนการค านวณจะ
แยกตามส่วนของโปรแกรม ซ่ึงจะมี3 ขั้นตอนดังนี้ 

 
รูปที่ 4  ขั้นตอนการค านวณของระเบียบวิธี FEA 

 

3. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาโครงสร้างรถสามล้อส าหรับคนพิการต้นแบบ
พบว่าโครงสร้างตัวรถที่ท าการประกอบอยู่ปัจจุบันอาศัย
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบโครงสร้าง  ซ่ึงมี
หลายรูปแบบ จึงอาจส่งผลด้านความแข็งแรง ด้านน้ าหนัก
โครงสร้าง อย่างไม่เหมาะสม 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบรถสามล้อคน
พิการแบบต่างๆ  พบว่าการต่อตัวรถสามล้อต้องเริ่มจากงาน
ออกแบบเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นส าหรับงานทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ 
ถ้าจุดเริ่มต้นออกมาดี จุดสุดท้ายก็จะออกมาดีเช่นกัน ลักษณะ
งานที่ท าการศึกษาเป็นลักษณะงานโครงสร้างที่ใช้ส าหรับการ
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วิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ดังนั้นการเขียนแบบ
จะแตกต่างกับงานทั่ ว  ๆ ไป และน า เสนอส่วนต่อไปมี
รายละเอียดดังภาพที่ 3-1 ต่อไปนี้ 

 
�          3                                 (Wire Frame)

            �                                               �  

  �        �                 

                                                   
 

รูปที่ 5  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   3                                 (Wire Frame)

                   �                 �           
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รูปที่ 6 การวิเคราะห์โครงสร้างตวัถังรถสามล้อคน

พิการด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างตวัถังรถสามล้อคนพิการ 
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์

ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างรถสามล้อโดยสารด้วยระ
บียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้าง
ต้นแบบที่มีอยู่ในปจัจบุัน เพื่อบง่ช้ีความแข็งแรงโครงสร้างและ
จุดอ่อนของโครงสร้าง ณ ต าแหน่งใด การวิเคราะหเ์สมือนเป็น
การพยากรณ์โครงสร้างที่ได้จากการเขียนแบบโดยอ้างองิจาก
โครงสร้างจรงิ ซ่ึงช่วยในการทดสอบ โดยไม่ต้องทดสอบกบั
โครงสร้างจรงิ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาส าหรับ
การทดสอบ ขัน้ตอนการทดสอบโครงสร้างตัวถังจะแสดงดัง
รูปที่ 6 

4.  ผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์โครงสร้างรถสามล้อส าหรับคน

พิการด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ พบว่า โครงสร้างรถสามล้อ
ส าหรับคนพิการมีการรับภาระจากแรงภายนอก แรงภายในและ
แรงจากน้ าหนักของโครงสร้างตัวถัง ดังรูปที่ 7 ซ่ึงกระท าต่อ
โครงสร้างตัวถังรถสามล้อคนพิการในจุดต่างๆ และคุณสมบัติ
ทางกลของท่อเหล็กด าที่ใช้ในการวิเคราะห์        ในงานวิจัยนี้
คือ AISI 1020 

 

รูปที่ 7  ผลของค่าความเคน้ (Stress) ที่เกิดขึ้นจากการ 
วิเคราะห์แรงกระท าขนาด 1000 N 

 
รูปที่ 8  ผลของค่าระยะขจัด (Displacement) เกิดขึน้จากการ

วิเคราะห์แรง 
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รูปที่ 9  ผลของค่าแฟคเตอรค์วามปลอดภัย 

( Factor of safety : FOS ) 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองรถสามล้อแรงกระท า
ขนาด 1000 N 

ขนาดท่อ ( 
mm.) 

ความเค้น
สูงสุด 
(N/mm 2) 

ระยะขจัดการ
ยืดตัวสูงสุด 
(mm.) 

ค่าความ
ปลอดภัย 

Ø 21.3 x 2.3 
mm. 

191.452 
N/mm 2 

8.86071 mm 1.8 

Ø 21.3 x 3.2 
mm. 

113.47 N/mm 
2 

4.90607 mm 3.1 

Ø 26.9x 2.3 
mm. 

157.044 
N/mm 2 

7.68858 mm 2.2 

Ø 26.9x 3.2 
mm. 

83.6895 
N/mm 2 

2.82334 mm 4.2 

Ø 33.7x 3.2 
mm. 

56.8439 
N/mm 2 

1.59142 mm 6.2 

 
ตารางท่ี2  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองรถสามล้อแรงกระท า
ขนาด 1200 N 

ขนาดท่อ ( 
mm.) 

ความเค้น
สูงสุด 
(N/mm 2) 

ระยะขจัดการ
ยืดตัวสูงสุด 
(mm.) 

ค่าความ
ปลอดภัย 

Ø 21.3 x 
2.3 mm. 

215.473 
N/mm 2 

9.91604 mm 1.6 

Ø 21.3 x 
3.2 mm. 

128.609 
N/mm 2 

5.58377 mm 2.73 

Ø 26.9x 2.3 
mm. 

176.506 
N/mm 2 

8.59554 mm 2 

Ø 26.9x 3.2 
mm. 

94.7639 
N/mm 2 

3.19282 mm 3.7 

Ø 33.7x 3.2 
mm. 

64.2736 
N/mm 2 

1.80011 mm 5.5 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองรถสามล้อแรงกระท า
ขนาด 1500 N 

ขนาดท่อ 
 ( mm.) 

ความเค้น
สูงสุด 

(N/mm 2) 

ระยะขจัดการ
ยืดตัวสูงสุด 

(mm.) 

ค่าความ
ปลอดภัย 

Ø 21.3 x 
2.3 mm. 

251.504 
N/mm 2 

11.499 mm 1.4 

Ø 21.3 x 
3.2 mm. 

151.318 
N/mm 2 

6.60033 mm 2.3 

Ø 26.9x 2.3 
mm. 

205.699 
N/mm 2 

9.95598 mm 1.7 

Ø 26.9x 3.2 
mm. 

111.376 
N/mm 2 

3.74704 mm 3.2 

Ø 33.7x 3.2 
mm. 

75.4183 
N/mm 2 

2.11315 mm 4.7 

 

ตารางท่ี 4 แสดงผลของค่า Stress ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบแรง
กดขนาดแนวเชื่อม 3 มิลลิเมตร 

weld
ment 

Force 
(N) 

 

TensileStress 
(N/mm^2) 

Displacement 
FOS 

Max Min 

3 
 

500 20.5 
4.006E-

001 
1.000E

-03 
17.1

9 

1000 39.8 
7.608E-

001 
1.000E

-03 
8.83 

1500 59.2 
1.121E+0

00 
1.000E

-03 
5.94 

2000 78.5 
1.481E+0

00 
1.000E

-03 
4.48 

2500 97.8 
1.842E+0

00 
1.000E

-03 
3.59 

3000 117.2 
2.202E+0

00 
1.000E

-03 
3.00 

3500 136.5 
2.562E+0

00 
1.000E

-03 
2.57 

4000 155.9 
2.992E+0

00 
1.000E

-03 
2.26 

4480 174.4 
3.270E+0

00 
1.000E

-03 
2.0 

4500 175.2 
3.282E+0

00 
1.000E

-03 
2.01 
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    ผลการวิเคราะห์ขนาดรอยเช่ือมเช่ือมต่อโครงสร้างรถสามล้อ
คนพิการโดยสารด้วยวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต ์
 ต าแหน่งที่มีค่าความเค้นแรงดึงสูงสุด คือบริ เวณ
ต าแหน่งที่นั่งผู้ขับโดยมีคานรองรับน้ าหนักจากผู้โดยสาร 
เรียกว่า จุดวิกฤติ (Critical point) น าโครงสร้างบริเวณดังกล่าว
มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนตใหม่ ซ่ึงเป็นการ
วิเคราะห์เฉพาะส่วน โดยท าการเขียนแบบ 3 มิติ บริเวณจุด
วิกฤติขึ้นมาใหม่ ด้วยการเขียนแบบโครงถัก และก าหนดขนาด 
ระยะความยาวต่างๆ เท่ากับขนาด ระยะความยาวจริงตาม
แบบเดิม ได้ผลดังภาพที่ 4-5 

 
รูปที่ 10 ก าหนดขนาดของแนวเชือ่ม 4 มิลลิเมตร 
 

5.  สรุปและอภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อท าการศึกษาความ
แข็งแรงของโครงสร้างรถสามล้อส าหรับคนพิการเพื่อก าหนด
ขนาดวัสดุที่ เหมาะสมส าหรับการผลิตรถสามล้อคนพิการ  
และศึกษาขนาดของแนวเ ช่ือมเมื่อรับภาระแรงสุงสุดที่
เหมาะสมกับขนาดของวัสดุที่ก าหนด  จากการศึกษาพบว่า 
 
ความแข็งแรงของโครงสร้างรถสามล้อส าหรับคนพิการ 
 ที่สภาวะ แรงกระท าขนาด  1200 N  ที่โครงสร้างที่
นั่ง  200 N ใต้ที่นั่งคนขับ และ 100 N ที่พักเท้า รวมภาระแรง 
1500 N  ท่อเหล็กด าขนาด Ø 21.3 x 3.2 mm. ค่าความเค้นแรง
ดึงสูงสุด 128.609 N/mm 2 ระยะขจัดยืดตัวสูงสุด5.58377 mm  
และแฟคเตอร์ความปลอดภัย เท่ากับ 2.73 ซ่ึง เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ท่อเหล็กด าขนาด Ø 26.9 x 2.3 mm. ซ่ึงค่าแฟคเตอร์ความ
ปลอดภัยเท่ากับ 2 ซ่ึงเส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่าแต่ความหนา
น้อยกว่า  จึงเลือกท่อเหล็กด าขนาด Ø 21.3 x 3.2 mm. น ามา
สร้างต้นแบบโครงสร้างรถสามล้อส าหรบคนพิการขนาดของ
แนวเช่ือมเมื่อรับภาระแรงสุงสุด  

 เมื่อพิจารณาช้ินส่วนที่รับแรงโดยตรงคือช้ินส่วนที่นั่ง
คนขับ  ผู้วิจัยได้ใส่ขนาดแนวเช่ือม คือ  2 mm. 3mm. และ 4 
mm. จากการศึกษาพบว่าแนวเช่ือมขนาด 3 mm. ที่ค่าแฟคเตอร์
ความปลอดภัย เท่ากับ 2 ซ่ึงเป็นค่าในการออกแบบทั่วไปแนว
เชื่อมสามารถรับแรงกดได้ถึง 4,480 N  และรับความเค้นแรง
ดึงได้ถึง 174.4 N/mm 2  จากประสบการณ์ผู้วิจัยพบว่าการเช่ือม
ด้วยลวดเช่ือมขนาด 3.2 mm. สามารถเช่ือมงานได้เร็วและไม่
เปลืองพลังงานในการเช่ือมมากและมีความแข็งแรงและเหมาะ
แก่การพัฒนาต้นแบบรถสามล้อส าหรับคนพิการ 
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A2-014 

ผลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม 
Watermelon Seeds Sorting Machine 

 
กรวิชญ์   เผ่ือนดา  ประภาส  ก ามหาวงษ์  และโสภณ  ดวงชาทม 

 
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องมือกล   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 
 

บทคัดย่อ 

        ผลงานการออกแบบพัฒนาเครื่องปั่นคว้านคัดแยก
เมล็ดแตงโมมจีุดมุ่งหมายเพื่อเรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบหลักการ การท างานเครือ่งปั่นคว้านคัดแยกเมล็ด
แตงโม นี้ผูศ้ึกษาได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคัดแยกเนื้อออก
จากเมล็ดแตงโมของกลุ่มเกษตรกร ที่มีสาเหตุมาจากความ
ต้องการคัดแยกจ าหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธ์ุของแตงโม เพื่อ
จ าหน่ายเมลด็พันธ์ุแตงโมให้มีคณุภาพตามความต้องการของ
ตลาดที่มีราคาสูง จึงมีวัตถปุระสงค์ออกแบบเพื่อสร้างเครื่อง
ปั่นคว้านคัดแยกเมลด็แตงโม โดยสามารถคัดแยกเมล็ดแตงโม
ออกจากเนื้อได้รวดเร็ว จากเดิมเมือ่เปรียบเทียบกับการใช้มือ 
หรือใช้อุปกรณ์ช่วยคว้านเนื้อแตงโมให้ออกจากผลแตงโม 
ผู้ปฏบิัติงานต้องเสียเวลาในการท างานนาน และเกิดความ
เมื่อยล้า ความไม่ปลอดภัยในผูป้ฏิบัติงาน 

ผู้วิจัยจดัท าไดค้ิดคน้ประดษิฐ์ออกแบบจดัท าเครื่อง
ปั่นคว้านคัดแยกเมลด็แตงโม เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาใน
การท างาน และมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัตงิาน ต่อการแยก
เมล็ดแตงโมให้ออกจากเนื้อผลแตงโมได้รวดเร็ว และช่วย
ประหยดัเวลาในขบวนการผลิต  การท างาน และช่วยลดต้นทุน
การผลิตให้กับเกษตร 

 
Abstract 

The Purpose of the project named “ Watermelon 
Seeds Sorting Machine” was to soive the problem adut  
sorting the waste and the small seeds for increasing price.  

  
 

 
The researckor created  this machine by 

it can separate the waste and the seeds faster than 
vsing hand or other machine. 
 The result at the fest showed that this 
machine can reduce the cost and time  It also safe 
while working 

1. บทน า 

             เนื่องจาก ในปัจจุบนัทางเกษตรกร ได้ปลูกแตงโมเปน็
อาชีพหลัก และเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ควบคู่กบัการ ท า
นาปลูข้าวซ่ึงท ารายได้เป็นอย่างด ีให้กับเกษตร ไม่ว่าจะเป็น
การปลูกเพื่อจ าหน่ายในรูปแบบผลกินเนื้อและปลูกเพื่อ
จ าหน่ายแบบขายเมล็ดแตงโมหรอืแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
การคัดแยกจ าหน่ายเมล็ดแตงโมในการจ าหน่ายแบบคดัแยก
เมล็ดแตงโมงจะได้ราคาดีมาก ทั้งนี้การคัดแยกเมล็ดแตงโม มี
ขั้นตอนในการท างานหลายขั้นตอน เสียค่าใช้จ่ายในการจ้าง
แรงงานคนเพิ่มในการผลิตคดัแยกเมล็ดแตงโม 
    ผู้วิจัยจัดท าได้คิดค้นประดษิฐ์ออกแบบจดัท าเครื่อง
คว้านคัดแยกเมลด็แตงโมเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการ
ท างานต่อการแยกเมล็ดแตงโมใหอ้อกจากผลแตงโม ได้รวดเรว็ 
และช่วยประหยัดเวลาในขบวนการผลิต การท างานให้มีความ
เจริญก้าวหน้าโดยมคีวามทันสมัยและลดต้นทนุในการท านา 
และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กบัเกษตร 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อประดิษฐค์ิดค้นสร้างเครื่องปั่นคว้านคัดแยก

เมล็ดแตงโม  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องปัน่คว้านคดัแยกเมล็ด

แตงโม  
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องปั่นคว้าน

คัดแยกเมล็ดแตงโม  

3.  สมมุติฐานการวิจัย  
 การคิดค้นเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมใช้

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกลังและการส่งถ่ายก าลังโดยสายพาน 
และพูเล่ย์ ในการขับเคลื่อนเพลาที่มีชุดหัวหัวปั่นคว้าน และ
เนื้อแตงโมและเมล็ดได้ไหลลงในชุดล าเลียงจากเพลาตัวที่ 
สองจะปัดคัดแยกเมล็ดแตงโมออกจากเนื้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แนวความคิดการออกแบบสร้างเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ด
แตงโม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2  แนวความคิดการออกแบบสร้างเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ด 
                   แตงโม 

 4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    4.1เพื่อคว้านคดัแยกเมล็ดแตงโมออกจากเนื้อได้รวดเร็ว 
    4.2 เพื่อลดเวลาในการท างานในการคัดแยกเมล็ดแตงโม
และความปลอดภัยในการท างาน 
      4.3 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายช่ายลดต้นทุน เพิ่มผลการผลิต
ให้กับเกษตร 

4.4 เป็นตัวกลางการถ่ ายทอด เทคโนโลยี 
(Intermediate Technology Transfer) และเป็นแหล่งที่รวม
ข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมและผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อ
ชุมชน และท้องถิ่นน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตสู่เชิงพานิชย์ 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมโดยการศึกษา
รูปแบบในการสร้างพัฒนาผู้ใช้เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ด
แตงโม  ดังนี ้

5.1 ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นการออกแบบ และเขียนแบบ
ผู้ใช้เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม  

5.2 การสร้างเครื่องผู้ใชเ้ครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมลด็
แตงโม ตามแบบ 

 5.3 การทดลองใช้ผู้ใช้เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมลด็
แตงโม  

      5.4 การประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ปรับปรุงแก้ไข 
5.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึน้กับการคดัแยกเมล็ด
แตงโมให้ออกจากเนื้อ เพื่อแยกเมล็ดแตงโม ใช้ก าหนดในการ
ออกแบบ สร้างเครื่องปัน่คว้านคดัแยกเมล็ดแตงโม 
  5.1.1 ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบง่กล่มตัวอย่างการวิจัยออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ 

 5.1.1.1 ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
กาออกแบบ กาสร้าง หรือ มีประสบการณ์ในการสอนที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลจา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานอื่นๆ ผู้วิจัยได้
เลือกแบบเจาะจงโดยใช้ผู้เช่ียวชาญในเขตพื้นที่จังหวัด 
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มหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ซ่ึงมีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี จ านวน 3 ท่าน 
    5.1 .1.2  ผู้ เ ช่ียวชาญที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ โดยการสัมภาษณ์นายสุเทพ  อุ่นแก้ว   อายุ 46 ปี   
อยู่บ้านเลขที่ 212 หมู่ 10 บ้านดอนหัน ต าบลนาทอง  อ าเภอ
เชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม ผู้ประกอบอาชีพคัดแยกพันธ์ุ
เมล็ดแตงโมขาย ด้วยการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  ในค้วานเมล็ด
แตงโมออกจากเนื้อแตงโม ซ่ึงผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ ผู้ 
ประกอบอาชีพขายเมล็ดแตงโมด้วยตัวเอง การสัมภาษณ์ผู้
ประกอบอาชีพ เน้นการถามในเรื่องปัญหาเครื่องมือในการ 

แยกเมล็ด ที่ท าอยู่ในปัจจุบันซ่ึงมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 23 
ปี  จ านวน 1 ท่าน 
  5.2 การสร้าง เครื่องมือในวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ตารางท่ี 5-1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอ
คุณภาพด้านโครงสร้างเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมลด็แตงโม 
ตารางท่ี 5-2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้าน
ประสิทธิภาพด้านการใช้งานการผลิต เครื่อปั่นคว้านคัดแยก
เมล็ดแตงโม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 

1. การออกแบบโครงสร้างมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

  

2. ความสมดุลของขนาดและรปูร่าง
ของเครื่อง 

  

3. ความเหมาะสมของวัสดทุี่ใช้ท า
เครื่อง 

  

4. ความสะดวกในการถอดประกอบ
และเปลี่ยนช้ินส่วน 

  

5. ความปลอดภัยขณะใช้งาน   

6 การจัดวางชิ้นส่วนหรืออุปกรณื
ประกอบมคีวามเหมาะสม 

  

7 การเลือกใช้วัสดุในการสร้างเครื่อง
มีความเหมาะสมตามมาตรฐาน 

  

8 การออกแบบระบบส่งก าลัง   

9 ความสะดวกในการถอดเปลี่ยน
อุปกรณ์ 

  

10 การบ ารุงรักษาสามารถท าได้
สะดวก 

  

11 การถอดเปลี่ยนซ่อมแซมสามารถท า
ได ้

  

12 ความเหมาะสมของการออกแบบ
โดยภาพรวม 

  

 เฉลี่ยรวมด้านโครงสร้าง   

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 

1. ความสามารถในการคว้านเมล็ด
แตงโมได้รวดเร็ว 

  

2. สมารถแยกเมล็ดแตงโมออก
จากเนื้อได้รวดเร็ว 

  

3. มีความสะดวกในการเก็บเมล็ด
แตงโมได้ง่าย 

  

4. การฉีดน้ ามีความสม่ าเสมอ
สะดวก 

  

5. สมารถตรวจสอบข้อบกพร่อง
ช ารุดของอุปกรณ์ใช้ง่ายได้ง่าย 

  

6. ความสะดวกในการท าความ
สะอาด 

  

7. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา   

8. ความปลอดภัยในขณะทีท่ างาน   

 เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน   
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ตารางท่ี 5-3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้าน
ประสิทธิภาพด้านผลิตผล  เครื่อปั่นคว้านคัดแยกเมลด็แตงโม  
 
5.3 การทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  5.3.1 การทดลองเพื่อหาขอ้มูลในด้านการใช้งานที่
เป็นผลดีและผลเสียที่ต้องน ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้
เครื่องสามารถท างานไดต้ามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้และเพิ่ม
สมรรถนะในการท างานของเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ด
แตงโม ให้ดียิง่ขึน้และได้น าไปทดลอง กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
แตงโมในจังหวัดมหาสารคามโดยพิจารณาจากด้านโครงสร้าง 
ด้านการท างานและด้านการผลิต 

5.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้จดัออกแบบ
เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมง ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 
ท่าน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทีม่ีต่อเครื่องปั่นคว้านคดัแยก
เมล็ดแตงโมง แล้วน ามาวิเคราะหข์้อมูลว่าผู้ประเมินมีความเห็น
สอดคล้องในเรื่องคุณภาพ และการใช้งานของเครื่องปั่นคว้าน
คัดแยกเมล็ดแตงโมง ที่สร้างขึ้นมคีุณภาพระดับใด ซ่ึงผู้วิจัยได้
แสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลของตารางประกอบค าอธิบาย โดย
ผลการศึกษาในครั้งนีน้ าเสนอตามหัวข้อแบบประเมินคุณภาพ 
แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี ้

5.3.2.1  แบบประเมินคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทาง  ด้านโครงสร้าง 

5.3.2.2  แบบประเมินคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทาง  ด้านการใช้งาน 

5.3.2.3  แบบประเมินคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทาง  ด้านผลผลิต 

5.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
      5.4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้น าผลจาก แบบประเมินม
คุณภาพ ที่ผู้เช่ียวชาญแตละท่านได้ใหข้้อมูลมาท าการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยก าหนดคุณภาพ เป็นคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช้โปรแกรม Excel เพื่อแปลผลของข้อมูล ดังนี้ 
(สิทธิ์  ธีรสรณ์, 2550 : 141) 
 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีระดับคุณภาพดีมาก 
 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพดี 
 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพพอใช้ 

 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพควรปรับปรุง 
 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีระดับคณุภาพต้องปรับปรุง 
 

 
 น าคะแนนที่ได้มาค านวณ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตร 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 
 

เมื่อ       คือค่าคะแนนเฉลีย่ 
    ΣX     คือผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n    คือจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 

  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้สูตร 
 
 
 
 เมื่อ SD คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างประชากร 
ΣX²      คือ ผลรวมของข้อมูลทัง้หมดยกก าลังสอง 
ΣX   คือ ผลรวมของข้อมูลทัง้หมด 
X    คือ ข้อมูลแต่ละจ านวน 
n    คือ จ านวนของกลุ่มตัวอย่างประชากร 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 

1. การคว้านเมล็ดแตงโมไดร้วดเร็ว
เป็นอิสระ 

  

2. เมล็ดแตงโมแยกออกจากเนื้อได้
รวดเร็ว 

  

3. เมล็ดแตงโมที่แยกมีคุณภาพเมล็ด
ไม่แตก 

  

4. การฉีดน้ ามีความสม่ าเสมอ
สะดวก 

  

 เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน   
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5.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ การ
ประเมินคุณภาพของเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม 
ด้านโครงสร้างได้แบ่งการประเมินออกเป็น 12 ข้อ  
 ตารางท่ี 5.4-1 ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญต่อ

เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม 
 

 ค่าเฉลี่ย X  4.63 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 0.48 

 
จากข้อมูลทีผู่้เช่ียวชาญได้ลงความเห็นสอดคล้องกัน

ในด้านคุณภาพของเครื่องปัน่คว้านคัดแยกเมลด็แตงโม เมื่อ
พิจารณาสรุปโดยรวมพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เพราะ
ค่าเฉลี่ย X ของจุดประเมนิทัง้ 12 ขอ้ ได้ค่าประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีระดับคุณภาพดีมาก ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ไม่เกิน 1.0 โดยมีข้อที่ 4 ความ
เหมาะสม ความสะดวกในการถอดประกอบและเปลี่ยน

ช้ินส่วน อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.33 และ S.D. 
เท่ากับ 0.5  และข้อที่ 9 ความสะดวกในการถอดเปลียน
อุปกรณ์อยู่ในระดบั ดี ทีค่่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.44 และ S.D. 
เท่ากับ 0.527 

 ผลการวิเคราะหข์้อเสนอแนะจากการออกแบบด้าน
โครงสร้าง เครื่องปัน่คว้านคดัแยกเมล็ดแตงโม ผู้เช่ียวชาญได้
ลงความเห็นสอดคล้องกันเหน็ว่า การออกแบบด้านโครงสร้าง
มีความแข็งแรง และเหมาะสมกับการใช้งาน 

 ตารางที่  5.4-1 แสดงค่า เฉลี่ ย  ค่ าส่วนเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน ของคุณภาพด้านโครงสร้างเครื่องปั่นคว้านคัดแยก
เมล็ดแตงโม 

 
5.4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการใช้งาน ได้แบ่งการประเมินออกเปน็ 8 ข้อ 

ตารางที่ 5.4-2  ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญต่อเครื่อง
ปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม 

 
 ค่าเฉลี่ย X  4.45 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 0.505 

จากข้อมูลทีผู่้เช่ียวชาญได้ลงความเห็นสอดคล้องกันในด้าน
คุณภาพของเครือ่งปัน่คว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม เมื่อพจิารณา
สรุปโดยรวมพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี เพราะค่าเฉลี่ย X
ของจดุประเมินทั้ง 8 ข้อ ได้ค่าประเมินอยู่ในเกณฑ์ 3.50 - 4.49 
หมายถึง มีระดับคุณภาพดี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ไม่เกิน 
1.0 โดยมีข้อที่ 1 ความเหมาะสม ความสามารถในการคว้าน
เมล็ดแตงโมไดร้วดเร็ว  อยู่ในระดับ ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 
4.66 และ S.D. เท่ากับ 0.5  และขอ้ที่ 2 เมล็ดแตงโมแยกออก
จากเนื้อได้รวดเร็ว อยู่ในระดบั ดมีาก ที่ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.55 
และ S.D. เท่ากับ 0.52 ข้อที่ 3มีความสะดวกในการเก็บเมล็ด
แตงโมได้ง่าย อยู่ในระดับ ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.55  
และ  S.D. เท่ากับ 0.52 

 ผลการวิเคราะหข์้อเสนอแนะจากการออกแบบด้าน
การใช้งาน เครื่องปัน่คว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม ผู้เช่ียวชาญได้
ลงความเห็นสอดคล้องกันเหน็ว่า ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
เนื่องจากคุณภาพในแต่ละข้ออยูใ่นระดบั ดี ถึงดีมาก 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 

1. การออกแบบโครงสร้างมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4.77 0.44 

2. ความสมดุลของขนาดและรูปร่างของเครื่อง 4.77 0.44 

3. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ท าเครื่อง 4.66 0.5 

4. ความสะดวกในการถอดประกอบและ
เปลี่ยนชิ้นส่วน 

4.33 0.5 

5. ความปลอดภัยขณะใช้งาน 4.55 0.527 

6 การจัดวางชิ้นส่วนหรืออุปกรณืประกอบมี
ความเหมาะสม 

4.66 0.5 

7 การเลือกใช้วัสดุในการสร้างเครื่องมีความ
เหมาะสมตามมาตรฐาน 

4.66 0.5 

8 การออกแบบระบบส่งก าลัง 4.77 0.44 

9 ความสะดวกในการถอดเปลียนอุปกรณ์ 4.44 0.527 

10 การบ ารุงรักษาสามารถท าได้สะดวก 4.66 0.5 

11 การถอดเปลี่ยนซ่อมแซมสามารถท าได้ 4.66 0.5 

12 ความเหมาะสมของการออกแบบโดย
ภาพรวม 

4.66 0.5 

 เฉลี่ยรวมด้านโครงสร้าง 4.63 048 
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 ตารางท่ี 5.4-2  แสดงค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านประสิทธิภาพด้านการใช้งานเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ด
แตงโมง 
 
ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 

1. ความสามารถในการคว้าน
เมล็ดแตงโมไดร้วดเร็ว 

4.66 0.5 

2. เมล็ดแตงโมแยกออกจากเนื้อ
ได้รวดเร็ว 

4.55 0.52 

3. มีความสะดวกในการเก็บเมล็ด
แตงโมได้ง่าย 

4.55 0.52 

4. การฉีดน้ ามีความสม่ าเสมอ
สะดวก 

4.44 0.52 

5. สมารถตรวจสอบข้อบกพร่อง
ช ารุดของอุปกรณ์ใช้ง่ายได้ง่าย 

4.33 0.5 

6. ความสะดวกในการท าความ
สะอาด 

4.44 0.52 

7. ความสะดวกในการบ ารุงรักษา 4.44 0.52 
8. ความปลอดภัยในขณะที่

ท างาน 
4.22 0.44 

 เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน                         4.45 0.505 
 

5.4.2.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ    
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลผลิต ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ข้อ 

 ตารางท่ี 5.4-3 แสดงค่าเฉลี่ยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน
มาตรฐานด้านประสทิธิภาพด้านผลิตผลเครื่องปั่นคว้านคัดแยก
เมล็ดแตงโมง 

 
ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 

1. การคว้านเมล็ดแตงโมได้

รวดเร็วเปน็อิสระ 

4.55 0.52 

2. เมล็ดแตงโมแยกออกจากเนื้อ

ได้รวดเร็ว 

4.44 0.5 

3. เมล็ดแตงโมที่แยกมีคุณภาพ

เมล็ดไม่แตก 

4.44 0.52 

4. การฉีดน้ ามีความสม่ าเสมอ

สะดวก 

4.33 0.5 

 เฉลี่ยรวมด้านการใช้งาน 4.41 0.51 

 
ตารางท่ี 5.4-3 ผลการประเมนิของผู้เช่ียวชาญต่อเครื่องปั่น

คว้านคัดแยกเมลด็แตงโม 
 

 ค่าเฉลี่ย X  4.41 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 0.51 

จากข้อมูลทีผู่้เช่ียวชาญได้ลงความเห็นสอดคล้องกัน
ในด้านคุณภาพของเครื่องปัน่คว้านคัดแยกเมลด็แตงโม เมื่อ
พิจารณาสรุปโดยรวมพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เพราะ
ค่าเฉลี่ย X ของจุดประเมนิทัง้ 4 ข้อ ได้ค่าประเมินอยู่ในเกณฑ ์
3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพดี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. ไม่เกิน 1.0 โดยมีข้อที่ 1 ความเหมาะสม ความสามารถใน
การคว้านเมล็ดแตงโมไดร้วดเร็วเป็นอิสระ  อยู่ในระดับ ดีมาก 
ที่ค่าเฉลี่ย X เท่ากับ 4.55 และ S.D. เท่ากับ 0.52 
 ผลการวิเคราะหข์้อเสนอแนะจากการออกแบบด้าน
ผลผลิต  เครื่องปั่นคว้านคดัแยกเมล็ดแตงโม ผู้เช่ียวชาญได้ลง
ความเห็นสอดคล้องกันเห็นว่า ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เนื่องจากคุณภาพในแต่ละข้ออยูใ่นระดบั ดี ถึงดีมาก 
 
จาก ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องปัน่คว้านคัดแยก
เมล็ดแตงโม 
 

ด้านการประเมนิ  X                     S.D. 
1.เฉลี่ยด้านโครงสร้าง 4.63 0.48 
2.เฉลี่ยด้านการใช้งาน 4.45 0.505 
3.เฉลี่ยด้านการผลผลิต 4.41 0.51 

ภาพรวม 4.54 0.49 

 จากข้อมูลทีผู่้เช่ียวชาญได้ลงความเห็นสอดคล้องกัน
ในด้านคุณภาพของเครื่องปัน่คว้านคัดแยกเมลด็แตงโมเมื่อ
พิจารณาสรุปโดยรวมพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดเีพราะ
ค่าเฉลี่ย X ของจุดประเมนิทัง้ 22 ขอ้ ได้ค่าประเมินอยู่ใน

134



 
 

เกณฑ ์  3.50 - 4.49   หมายถึง มีระดับคุณภาพดี  หมายถึง ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ไม่เกิน 1.0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 5.3 แสดงการท างานของเครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม 

 

6.  สรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
     6.1 สรุปผลการวิจัยหาประสิทธ์ิภาพการท างานของ
เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโม ได้ดังต่อไปนี้ 

 6.1.1 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมสามารถ
คว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมออกจากเนื้อแตงโมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง  

6.1.2 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมมี
ประสิทธิภาพในการคัดแยกเมล็ดแตงโมช่วยลดเวลาในการ
ท าง าน  และมีความปลอดภัย ในการท าง านได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูง  

6.1.3 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมสามารถเพิ่ม
ศักยภาพเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้กับ
เกษตรได้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุ่นเพิ่มผลผลิตให้กับ
เกษตร 
      6.2 อภิปรายผล 
  จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นของเครื่องปั่นคว้านคัดแยก
เมล็ดแตงโม โดยผู้เชียวชาญพบว่าคุณภาพด้านการออกแบบ
โครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ความเหมาะสมของขนาด และ
รูปร่างความเหมาะสมของวัสดุทีใ่ช้ท าเครื่อง และการจัดวาง
ช้ินส่วนหรืออุปกรณ์มีความเหมาะสมมีคุณภาพอยู่ใน ระดับดี
มาก ทั้งนี้ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาข้อมูลและการออกแบบ
โครงสร้างของเครืองให้มีความมัน่คง แขง็แรง ตามหลักการ
ออกแบบ ซ่ึงส่งผลให้การท างานโดยสภาพรวม มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดี โดยมดี้านที1่ ด้านโครงสร้าง มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
มาก 
 
6.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         ในการประดิษฐ์เครื่องปัน่คว้านคัดแยกเมล็ดแตงโมทีจ่ะ
สร้างหรือพัฒนาให้มปีระสิทธิภาพที่ขึ้นคณะผูจ้ัดท าจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางดังนี้ 

6.3.1 ปรบัปรงุชุดกรองเนื้อแตงโม 
 6.3.2 ปรบัปรงุชุดกรองแยกเมล็ดและเพื่อให้ย่อยเนื้อ
ออกออกจากเมล็ดให้สะอาดและรวดเร็ว 

6.3.3 ปรับปรงุชุด ตะแกรงหมุนท างานอย่างต่อเนื่อง
จะได้เมล็ดแตงโมที่ปราศจากเนื้อแตงโมเนื้อจะไม่ตดิมา
ด้วย และไม่ต้องน าไปแยกปั่นอีกครั้ง 
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6.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
            ในการประดิษฐ์เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมลด็แตงโม ที่
จะสร้างหรือพัฒนาให้มปีระสิทธภิาพที่ดีขึ้นคณะผูจ้ัดท าจึงมี
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางดังนี้ 
 6.4.1 ควรมีงบประมาณส ารองไว้เผื่อต้องท าการแก้ไข
ปรับปรุงในบางจุดของโครงสร้าง 
 6.4.2 เพื่อง่ายต่อใช้งานโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนใน
การป้อน รวมทั้งออกแบบในระบบการป้อนใหม่ และชุดแยก
เมล็ดแตงโมให้ออกจากเนื้อ และเปลือกโดยการป้อนคว้านทั้ง
ลูกเป็นแครื่องที่สามารถท างานได้หลากหลาย 
  6.4.2 เพื่อสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม
ส่ิงประดษิฐ์ ใช้ในระบบอตุสหกรรมได้เพื่อพัฒนาในการ
ประกอบอาชีพสู่เชิงพานิชยไ์ด้ 

 กิตตกิรรมประกาศ 

          ส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม ่เครื่องคว้านคัดแยกเมล็ด
แตงโม ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
ของท่าผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิมหาสารคาม และคณะ
ผู้บริหารทุกท่าน ทีใ่หค้ าช้ีแนะ และคอยสนับสนนุในการจดัท า
มาโดยตลอด ตลอดจนขอขอบพระ คุณครู ประภาส ก ามหา
วงษ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยเีครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนคิ
มหาสารคาม   ขอบพระคุณทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจพวกเรามา
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เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ   
Oil removal by Air bubble system 

 
ธีรพงษ์   พลแสนจันทร์   วีรชาต ิ จัตวากุล 

 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

 
1.บทคัดย่อ 

การ วิจั ย  เ รื่ อ ง  เ ค รื่ อ ง ดั ก ไขมันด้ วยฟองอากาศ  มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศเพื่อหา
ประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 

 รู ป แบบก าร วิ จั ย เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ งทดลอ ง  โ ด ยมี

วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ออกแบบ สร้าง ทดสอบประสิทธิภาพ

เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลและสถิติที่ ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การที่เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ เป็นเครื่องดัก
ไขมันด้วยฟองอากาศ ประกอบด้วยโครงสร้างกล่องพลาสติก
รูปทรงส่ีเหลียม ขนาดกว้าง 43 เซนติเมตร ยาว 62 เซนติเมตร 
สูง 36 เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ท าในเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
ใช้แผ่นอะคริลิกตัดเป็นแผ่นยาวๆ ให้ขนาดยาวเท่ากับขนาด
ของกล่องพอดี และการตีฟองอากาศนั้นใช้เครื่องออกสิเจนใน
การตีฟองอากาศ ท่อน้ าทิ้งจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ ท่อส่วนของการ
ท างานที่มีปริมาณน้ าล้นออกและท่อส่วนที่ปล่อยน้ าที่ค้างใน
เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศออก จะมีช่องให้ไขมันออกมา
อยู่  3 ช่องและไหลออกมาตามท่อมาลงที่ถังเก็บไขมัน ซ่ึง
เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้เพราะว่าได้ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ สามารถดักไขมัน
ที่มากับน้ าได้จริงและสามารถดักไขมันปริมาณ 1 ลิตรได้เกือบ
หมดเพียง 25 นาทีก็จะได้น้ าที่ไม่มีไขมันปนเปื้อนอยู่ เพราะจะ
ใช้ฟองอากาศในการดันไขมันที่ลอยบนผิวน้ าออกมาตามช่องที่
เตรียมไว้และไขมันก็จะไหลมาตามท่อลงสู่กล่องเก็บไขมัน 

3. ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งาน เครื่องดัก
ไขมันด้วยฟองอากาศ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เพราะว่า
ได้จากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จึงบ่งบอกได้ว่า
ผู้ใช้งานนั้นมีความพอใจต่อเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศมาก
ที่สุด 
Abstract  

Research Oil removal by Air bubble system objective is 
(1)build Oil removal by Air bubble system (2)find quality Oil 
removal by Air bubble system (3) Satisfaction Study Oil 
removal by Air bubble system Research design was 
experimental research. To conduct the research, including 
design, build, test performance Oil removal by Air bubble 
system. The tools used to collect research data is 
work sheet and statistics used in data analysis were mean and 
standard deviation 

The research found that  
Oil removal by Air bubble system structure consists of a 

plastic box shaped rectangle measuring 43 cm long, 62 cm 
wide and 36 cm high. 

 Oil removal by Air bubble system can be in the water 
was 80 percent 

Satisfaction with the use of grease traps air bubbles in the 
very good level. 

 
4. บทน า 

น้ าเสีย หมายถึง น้ าที่มีสารใด ๆ หรือส่ิงปฏิกูลที่ไม่พึง
ปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของส่ิงสกปรกเหล่านี้ จะท าให้ 
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คุณสมบัติของน้ าเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ส่ิงปนเปื้อนที่อยู่ในน้ าเสีย ได้แก่ 
น้ ามัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ท าให้
เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ 

ผลกระทบที่เกิดจากน้ าเสียยกตัวอย่างได้เช่น น้ าจะมีสีและ
กลิ่นที่น่ารังเกียจ น้ าเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในน้ า เกิดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งของเช้ือโรคต่างๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และ
พืช อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งมลพิษทางน้ าจะ
ส่งผลให้มีการท าลายทัศนียภาพในเรื่องส่ิงแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยวด้วย 

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหารหรือแม้กระทั้ง
ครัวเรือนที่พักอาศัยได้ปล่อยน้ าเสียประเภทต่างๆ ออกมา
มากมาย หนึ่งในนั้นมีน้ าเสียประเภทน้ ามัน ไขมัน และสีต่างๆ
ที่ยากแก่การตกตะกอน ดังนั้นก่อนที่จะน าน้ าเสียเหล่านี้ไป
บ าบัดขั้นต่อไปหรือปล่อยออกสู่ธรรมชาติ จึงต้องมีการแยก
ตะกอนออกจากน้ าเสีย 

จากสมบัติของไขมันที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ าจึงลอย
อยู่บนผิวน้ า เมื่อมีฟองอากาศที่ผิวน้ าจะท าให้ไขมันลอยติดกับ
ฟองอากาศด้วยหลักการนี้จึงสามารถแยกไขมันออกจากน้ าโดย
ใช้ฟองอากาศ 
ดังนั้นผู้วิจัยจงึสนใจทีจ่ะสร้างเครือ่งดักไขมันด้วยฟองอากาศ
เพื่อลดปัญหาไขมันอดุตันในท่อและได้น้ าสะอาด (โดยใช้อี
เอ็ม) ที่ไม่มีไขมนัก่อนทีป่ล่อยลงสู่แม่น้ าล าคลองซ่ึงเป็นการ
รักษาส่ิงแวดล้อมที่ดีอีกด้วย และรวมทั้งยังสามารถน าไขมันที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการท าสบู่ เปน็ต้น 
 
5. วัตถุประสงค์การวิจัย 

5.1 เพื่อสร้างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
5.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
5.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องดักไขมันด้วย

ฟองอากาศ 
 
6. สมมติฐานการวิจัย 

6.1 ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยต่อคุณภาพของเครื่องดักไขมันด้วย
ฟองอากาศไม่ต่ ากว่าระดับมาก 

6.1 เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศสามารถดักไขมันที่ปน
อยู่ในน้ าได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

6.2 ผู้ใช้เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศมีความพึงพอใจต่อ
เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศไม่ต่ ากว่าระดับมาก 
 

7. วิธีด าเนินการวิจัย 

7.1 รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบของการวิจัยเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศเป็น

การวิจัยเชิงทดลอง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการได้แก่ ออกแบบ
และสร้างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ ทดสอบการท างานการ
แยกไขมันออกจากน้ าของเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศและ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครื่องดักไขมัน
ด้วยฟองอากาศ 

7.2 วิธีการสร้างและวิธีด าเนินการทดลอง 
7.2.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแยกไขมัน

ออกจากน้ าและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.2.2 ออกแบบเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
7.2.3 ให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบให้ค าแนะน า  และ

ปรับปรุงแก้ไขแบบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
7.2.4 ประมาณการรายการวัสดุและจัดซ้ือรายการวัสดุ

ตามประมาณการรายการวัสดุเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
7.2.5 ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบข้อบกพร่องของเครื่องดัก

ไขมันด้วยฟองอากาศที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมปรับปรุงแก้ไข 
7.2.6 ด าเนินการทดสอบการท างานการท างานของ

เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศพร้อมบันทึกผลการทดสอบ  
7.2.7 วิเคราะห์ผลการทดสอบการท างานการท างานของ

เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
7.2.8 สรุปผลการ วิ เ คราะห์ เค รื่ อ งดั กไขมันด้ วย

ฟองอากาศ 
7.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

7.3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
7.3.2 ตัวแปรตามได้แก่ (1) ปริมาณของไขมันที่ปนมา

กับน้ า (2) ระยะเวลาในการแยกไขมันออกจากน้ า 
7.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณของไขมัน 
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก

ข้อมูลการทดสอบการดักไขมันของเครื่องดักไขมันด้วย
ฟองอากาศ 
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7.5 วัสดุและอุปกรณ์ 

 
ล าดับ 

 
รายการวัสด ุ

จ านวน
หน่วย 

ราคา
ต่อ

หน่วย 
รวม 

1 ถังพลาสติก 1 350 350 
2 แผ่นอะคริลิคขนาด 

4*10 ซม. หนา 5 มม. 
2 200 200 

3 ปั้มลมตู้ปลา 1 900 900 
4 ท่อพีวีซี ½ นิ้ว 1 เมตร 1 20 20 
5 ข้องอท่อพีวีซี 5 5 25 
6 กาวซิลิโคน 1 130 130 
 รวม   1,625 
 
แบบร่างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
                          ภาพด้านข้าง 
 
 
 
 
                         ภาพด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ภาพด้านบน 

7.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.6.1 เตรียมเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศโดยการน า
ช่องน้ าเข้าไปสวมเข้ากับที่ปล่อยน้ าทิ้งของซิงค์ล้างจาน 

7.6.2 เตรียมถ้วยชามที่รับประทานเสร็จที่มีไขมันติด
ภาชนะ 

7.6.3 เปิดปั้มลมของเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
7.6.4 ใส่อีเอ็มลงในเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศใน

สัดส่วน 40 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร 
7.6.5 ช่ังน้ าหนักไขมันก่อนเทไขมันลงในเครื่องดัก

ไขมันด้วยฟองอากาศและท าการล้างถ้วยชามตามปกติ 
7.6.6 ช่ังน้ าหนักของไขมันที่แยกได้จากเครื่องดักไขมัน

เปรียบเทียบกับปริมาณไขมันที่ใส่เข้าไปในครั้งแรก 
7.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องโดยน าคะแนนการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญมาแทนค่าในสูตรดัชนีความสอดคล้อง 
ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป 
ถือว่า เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ไม่ต้อง
ท าการปรับปรุง โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective 
Congruence: IOC) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์. 2531, 124) 

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง 
  ΣR  หมายถึง ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
  N  หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
จากการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องได้ค่าคะแนนความ

สอดคล้องเท่ากับ 1.0 จึงถือว่าแบบบันทึกข้อมูลการทดสอบการ
ดักไขมันของเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศมีความสอดคล้อง 
 
8. ผลการวิจัย 

8.1 ผลการสร้างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ  
ผลการสร้างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ เป็นเครื่อง

ดักไขมันด้วยฟองอากาศ ประกอบด้วยโครงสร้างกล่อง
พลาสติกรูปทรงส่ีเหลียม ขนาดกว้าง 43 เซนติเมตร ยาว 62 
เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ท าในเครื่องดกัไขมันดว้ย

ปั้มน ้ำ 

ภำชนะ
จัดเก็บไขมัน 

ท่อน ้ำล้น 

รำงไขมัน 

ปั้มน ้ำ 
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ฟองอากาศ ใช้แผ่นอะคริลิกตัดเป็นแผ่นยาวๆ ให้ขนาดยาว
เท่ากับขนาดของกล่องพอดี และการตีฟองอากาศนั้นใช้เครื่อง
ออกสิเจนในการตีฟองอากาศ ท่อน้ าทิ้งจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ ท่อ
ส่วนของการท างานที่มีปริมาณน้ าล้นออกและท่อส่วนที่ปล่อย
น้ าที่ค้างในเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศออก จะมีช่องให้
ไขมันออกมาอยู่ 3 ช่องและไหลออกมาตามท่อมาลงที่ถังเก็บ
ไขมัน 

 
 
 
 
       รูปที ่8.1เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 

8.2 ผลการวิเคราะห์การดักไขมันด้วยฟองอากาศของเครื่อง
ดักไขมันด้วยฟองอากาศ 

 ผลการวิเคราะห์การทดสอบการดักไขมันของเครื่องดกั
ไขมันด้วยฟองอากาศโดยใช้ไขมันในการทดลอง 1 ลิตร 

ระยะเวลา ปริมาณไขมันที่ได ้ หมายเหตุ 
5 นาท ี 0.2 ลิตร  
10 นาที 0.4 ลิตร  
15 นาที 0.6 ลิตร  
20 นาที 0.8 ลิตร  
25 นาที 0.9 ลิตร  

8.3 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเครื่องดักไขมันด้วย
ฟองอากาศ อยู่ในระดับ มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 
โดยเฉพาะความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที่ ใ ช้ในการ
ออกแบบกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดซ่ึง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 
9. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

9.1 สรุปผล 
9.1.1 ผลการสร้างเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ เป็น

เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ ประกอบด้วยโครงสร้างกล่อง
พลาสติกรูปทรงส่ีเหลียม ขนาดกว้าง 43 เซนติเมตร ยาว 62 

เซนติเมตร สูง 36 เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ท าในเครื่องดกัไขมันดว้ย
ฟองอากาศ ใช้แผ่นอะคริลิกตัดเป็นแผ่นยาวๆ ให้ขนาดยาว
เท่ากับขนาดของกล่องพอดี และการตีฟองอากาศนั้นใช้เครื่อง
ออกสิเจนในการตีฟองอากาศ ท่อน้ าทิ้งจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ ท่อ
ส่วนของการท างานที่มีปริมาณน้ าล้นออกและท่อส่วนที่ปล่อย
น้ าที่ค้างในเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศออก จะมีช่องให้
ไขมันออกมาอยู่ 3 ช่องและไหลออกมาตามท่อมาลงที่ถังเก็บ
ไขมัน 

9.1.2 ประสิทธิภาพของเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศสามารถดักไขมันที่อยู่ใน

น้ าได้ร้อยละ 80 
9.1.3ความพึงพอใจของผู้ใชเ้ครื่องดักไขมนัด้วยฟองอากาศ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

9.2 ข้อเสนอแนะ 
9.2.1 ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อการน าผลการวิ จัยไปใช้

ประโยชน์ 
ในการน าเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศไปใช้

งานในการติดตั้งควรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องดัก
ไขมันด้วยฟองอากาศการใช้เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
หลังการใช้งานควรเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้
เครื่องเกิดการเสียหาย 

9.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
ในการวิจัยต่อยอดผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้สนใจควร

จะท าวิจัยเกี่ยวกับเครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัย เรื่อง เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ 

สามารถส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากแผนกวิชาช่างแมค
คาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาและอาจารย์มงคล  
ธุระ ตั้ งแต่การให้ข้อมูลการเริ่มสร้าง และข้อเสนอแนะ
จนกระทั่งส าเร็จ       

ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณ คุณครูที่ได้ให้ค าปรึกษาทุก
คน มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่อง 
เครื่องดักไขมันด้วยฟองอากาศ นี้จะเป็นไปโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ศึกษาและน าไปใช้งาน 
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A1-011 

การพัฒนาเครื่องก้าจัดความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ 
The Development of Biodiesel Humidity Reducing Machine With Vacuum Method 

 
ทศพล  บุญเลศิ1 สุภาษิต  จิตรไทย2  ชินท์ณภัทร  ก้อนค้า3 และ พิศษิฐ์  พลแก้ว4 

 
1,2ภาควิชา/สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

3รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
             การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาที่พบในขั้นตอนการ

ผลิตน้้ามันไบโอดีเซล  คือ เมื่อท้าการแยกเอากลีเซอรีนออก
จากไบโอดีเซลแล้วจะมีเมทานอล(Methanol)  ไดกรีเซอไรด์
(Diglyceride)  ไตรกรีเซอไรด์ (Triglyceride) กรีเซอรีนอิสระ
(Free   glycerin)  หรือกรีเซอรีนตกค้างอยู่  ซ่ึงหากเก็บไบโอ
ดีเซลไว้นานๆ กรีเซอรีนก็จะคืนสภาพท้าให้ไบโอดีเซล ไม่อยู่
ในสภาพที่จะใช้งานได้  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการก้าจัดความช้ืนใน  2 สภาวะคือ  แบบให้ความ
ร้อนธรรมดาและ  แบบให้ความร้อนในสภาวะสุญญากาศ  
หลงัจากกการทดลองพบว่าค่าความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซล  ที่
ก้ าจัดด้วยวิธี สุญญากาศจะมีค่ าความช้ืนตามมาตรฐาน       
ASM D 6751 สหรัฐอเมริกาที่ประเทศขอ  3.186 โดยใช้เวลา
ในการก้าจัดความช้ืน  60 นาที   ใช้พลังงานไฟฟ้า 3.564  KW-
hr  ส่วนค่าความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซล    ที่ก้าจัดด้วยวิธีให้
ความร้อน  จะมีค่าความช้ืนที่ 12.61 ใช้เวลา  180 นาที  ใช้
พลังงานไฟฟ้า 4.30 KW-hr 
ค้าส้าคัญ :  ความช้ืน,น้้ามันไบโอดีเซล ,สภาวะสุญญากาศ 
 

Abstract 
  This research were to study the problems inbiodiesel 

production. After separated glycerin from biodiesel, 
Methanol, Diglyceride, Triglyceride, Free glycerin or glycerin 
were remained. If store biodiesel for along time, it’ll revert 
and not in condition to work. In present we rinse biodiesel 

with the water. The problem of this method is biodiesel mixed 
with humidity, so it not available, because it can cause 
damange to the engine. The current methods to reduce 
humidity boiling, sun, air, which requires high energy to heat. 
The purpose of this study aims to compare the reducing of 
humidity in the two conditions is a common heating and 
beneath low pressure heating. The results showed that the 
biodiesel in low pressure heating has humidity content of the 
ASMD6751 standard of the United States at 3.186 
Keywords : Vacuum, Biodesel Fuel, Vacuum Method ,  
 

1. ค้าน้า                
 น้้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งในประเทศในภาวะราคา
น้้ามัน ปีโตรเลี่ยมที่สูงขึ้นอย่างมาก  แนวโน้มราคาน้้ามันจึง
สูงขึ้นเรื่อยๆ  [1,2,3]  จึงมีการน้าไขมันและน้้ามันที่ได้จากพืช
หรือสัตว์  มาใช้เป็นเช้ือเพลิงทางเลือก  (alternative fuel(  เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนน้้ามันเช้ือเพลิง  ปีโตรเลี่ยม  น้้ามันไบ
โอดีเซลเป็นน้้ามันทางเลือกใหม่ที่ได้รับจากพืช หรือไขมัน
สัตว์  เมื่อน้ามาใช้กับเครื่องยนต์แล้ว  พบว่ามีคุณสมบัติในการ
เผาไหม้ได้ดีไม่ต่างจากน้้ามันปิโตรเลี่ยม  แต่มีข้อดีกว่าหลาย
อย่าง  คือ  มีการเผาไหม้ที่สะอาดกว่า ไอเสียมีคุณภาพดีกว่า 
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นปัญหาที่พบในขั้นตอนการผลิต
น้้ามันไบโอดีเซล  คือ เมื่อท้าการแยกเอากลีเซอรีนออกจากไบ
โอดีเซลแล้ว  จะมีเมทานอล( Methanol)  ไดกรีเซอไรด์
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(Diglyceride)  ไตรกรีเซอไรด์(Triglyceride) กรีเซอรีนอิสระ
(Free glycerin)  ตกค้างอยู่  ซ่ึงหากเก็บไบโอดีเซลไว้นานๆ กรี
เซอรีนก็จะคืนสภาพท้าให้ไบโอดีเซลไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้นั่นเอง [4]     

       ผู้วิจัยจะน้าวิธีการให้ความร้อนกับน้้ามันไบโอดีเซลใน
สภาวะสุญญากาศมาใช้  ซ่ึงจะท้าให้น้้าในน้้ามันไบโอดีเซล
ระเหยที่อุณหภูมิต่้า  จึงเป็นการประหยัดพลังงานและเวลา อีก
ทั้ งยังสามารถน้าไปใช้ในกระบวนผลิตไบโอดี เซลของ
หน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 

2. การทดลอง 
2.1 การก้าจัดความชื้นในน้้ามันไบโอดีเซลโดยวิธีให้ความ

ร้อน 
 
    
 
 
 
 
 

 
                    รูปที ่1 การก้าจัดความชื้นโดยวิธีให้ความร้อน 

       รูปที่  1 เมื่อน้าน้้ามันไบโอดีเซลบรรจุลงในถัง
สุญญากาศและท้าการปิดวาล์ว เปิดสวิทซ์จ่ายไฟให้กับเครื่อง
แล้ว  ฮีตเตอร์พร้อมจะท้างานจนได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้    และ
ปั๊มน้้ามันจะท้างานสูบวนเพื่อให้น้้ามันสัมผัสกับอากาศมาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  รูปที ่2 การก้าจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศ 

  

รูปที่ 2 ในวิธีการให้ความร้อนในสภาวะสุญญากาศ  ผู้วิจัยจะ
ก้าหนดให้ฮีตเตอร์ท้างานพร้อมกับเครื่องท้าสุญญากาศ  และใช้
ปั๊มน้้ามันท้างานสูบวนเพื่อให้น้้ามันสัมผัสกับอากาศตามปกติ  
แล้วท้าการเก็บบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์  

 2.2  วิธีการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 ต้าแหน่งการวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 

       การวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ จะท้าการวัด  3 
จุดด้วยกัน  คือจุด T1 เป็นจุดที่ท้าสุญญากาศ ปริมาตรการสูบ
อากาศที่ 85 ลิตร/ต่อนาที มีความสูงจากตัวถัง 55 cm. ส้าหรับ  
T2  จะวัดอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ ที่ช่องระบายความช้ืน  
โดยมีปั้มสูบวนน้้ามันเป็นตัวควบคุมการท้างาน  มีความสูงจาก
ตัวถัง 35 cm. และ T3 เป็นจุดที่ให้ความความร้อน มีความสูง
จากพื้นถัง 6  cm. 
              ในการสร้าง ผู้ วิจัยก้าหนดให้ เครื่องท้างานแบบ
อัตโนมัติ   คือเมื่อ เปิดสวิทซ์จ่ายไฟให้กับเครื่องแล้ว  ฮีตเตอร์
พร้อมกับเครื่องท้าสุญญากาศจะท้างานจนได้อุณหภูมิที่ตั้งไว้  
และปั๊มน้้ามันจะท้างานสูบวนเพื่อให้น้้ามันสัมผัสกับอากาศ
มากที่ สุด  จนกว่าน้้ามันไบโอดี เซลจะมีค่าความช้ืนตาม
มาตรฐาน  DIN E1606 ของประเทศเยอรมันนีไม่เกินร้อยละ 5 
ดังแสดงขั้นตอนการท้างานของเครื่องในรูปที่ 4 

 
 
       
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการท้างานของเครื่องก้าจัดความชื้นด้วยวิธีสุญญากาศ 
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3. ผลการทดลอง 
       งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพัฒนาการก้าจัดความช้ืนใน

น้้ามันไบโอดีเซลเปรียบเทียบเวลา ระหว่างการก้าจัดความช้ืน
โดยวิธีให้ความร้อน กับการก้าจัดความช้ืนโดยวิธีให้ความร้อน
ในสภาวะสุญญากาศ  ที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยผลการ
ทดลองจะเก็บตัวอย่างน้้ามันทุก  20 นาที   จ้านวน  500cc  
แล้วปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง  หลังจากนั้นช่ังหาน้้าหนักของ
ตัวอย่างน้้ามันไบโอดีเซลที่ต้มไล่ความช้ืนแล้ว เพื่อพิจารณา
น้้าหนักที่หายไป และวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รูปที่ 5 ผลการทดลองก้าจัดความชื้นเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ  35°C 

              จากรูปที่  5  เมื่อท้าการทดลองก้าจัดความช้ืนใน
น้้ามันไบโอดีเซลเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ  35   พบว่าอัตราส่วน
ความช้ืนของน้้ามันไบโอดีเซลที่ผ่านการก้าจัดความช้ืนโดยวิธี
ให้ความร้อนในสภาวะสุญญากาศจะต่้ากว่าอัตราส่วนความช้ืน
ของน้้ามันไบโอดีเซลที่ผ่านการก้าจัดความช้ืนโดยวิธีให้ความ
ร้อนมากโดยอัตราส่วนจะค่อนข้างคงที่ที่อัตราส่วนความช้ืน
ประมาณ  23.5% 

 
 
 
 
 
 
      
 
 

รูปที่  6 ผลการทดลองก้าจัดความชื้นเทียบกับเวลาที่อุณหภูมิ 60°C 

               จากรูปที่ 6 เปรียบเทียบการก้าจัดความช้ืนในน้้ามันไบ
โอดีเซลในภาวะสุญญากาศกับวิธีให้ความร้อนเทียบกับเวลา  
พบว่าค่าความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซลที่ก้าจัดด้วยวิธี                  

 สุญญากาศจะมีค่าความช้ืนตามมาตรฐาน ASMD 6751 
สหรัฐอเมริกาที่ประเทศขอ  3.186   โดยใช้เวลาในการก้าจัด

ความช้ืน  60 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 3.564  KW-hr ส่วนค่า
ความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซลที่ก้าจัดด้วยวิธีให้ความร้อน  จะมี
ค่าความช้ืนที่ 12.61 โดยใช้เวลา  180 นาที ใช้พลังงานไฟฟ้า 
4.30 KW-hr 
 

4. สรุป 
   1. ท้าการทดสอบก้าจัดความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซล

จ้านวน 75 ลิตร  ด้วยเครื่องก้าจัดความช้ืนใน 2 สภาวะคือ  
แบบให้ความร้อนธรรมดาและแบบให้ความร้อนสภาวะ
สุญญากาศ  เก็บตัวอย่างน้้ามันรอให้เย็นที่อุณหภูมิห้องบันทึก
ค่าน้้าหนักตัวอย่างน้้ามันจ้านวน500  cc หลังก้าจัดความช้ืน
เทียบกับเวลา  ท้าการค้านวณหาค่าความช้ืนในน้้ามันไบโอ
ดีเซลทั้ง 2 วิธี พบว่าค่าความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซลที่ก้าจัด
ด้วยวิธีสุญญากาศจะมีค่าความช้ืนตามมาตรฐาน ASMD 6751 

สหรัฐอเมริกาที่ประเทศงขอ  3.186  โดยใช้เวลาในการก้าจัด
ความช้ืน 60 นาทีมีสมการใช้พลังงานไฟฟ้า 3.564  KW-hr  
ส่วนค่าความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซลที่ก้าจัดด้วยวิธีให้ความ
ร้อน  จะมีค่าความช้ืนที่ 12.61 ใช้เวลา 180 ใช้พลังงานไฟฟ้า 
4.30 KW-hr  

   2. จากผลการทดสอบเปรียบเทียบการก้าจัดความช้ืน
ในน้้ามันใบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศกับวิธีให้ความร้อน  
พบว่าการก้าจัดความช้ืนในน้้ามันไบโอดีเซลด้วยวิธีสุญญากาศ
จะใช้เวลาน้อยกว่าแบบให้ความร้อนในการที่จะท้าให้น้้ามันไบ
โ อ ดี เ ซล มี ค ว าม ช้ื น ต าม ม า ต ร า ฐ า น  ASMD 6751 

สหรัฐอเมริกาที่ประเทศงขอ  3.186   ส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าที่
ใช้ในการก้าจัดความช้ืนด้วยวิธีสุญญากาศใช้น้อยกว่าแบบให้
ความร้อนตามไปด้วย  จึงบอกได้ว่าการก้าจัดความช้ืนด้วยวิธี
สุญญากาศมีประสิทธิภาพ 

        ดีกว่าแบบให้ความร้อน  อีกทั้งเครื่องก้าจัดความช้ืนก็
ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างและการท้างานง่ายวัสดุที่ใช้หาได้
ภายในประเทศง่ายต่อการซ่อมบ้ารุง  เหมาะส้าหรับการผลิตไบ
โอดีเซลในชุมชนขนาดเล็กต่อไป   
 

  5. กิตติกรรมประกาศ  
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        งานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือของ 
รศ.ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆ รวมทั้งหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการ
ท้างาน ที่ให้ค้าปรึกษาและให้ค้าแนะน้ามาโดยตลอด ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงผู้ วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ผู้ ซ่ึงเป็น
กรรมการสอบ อันได้แก่ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ ภาควิชา
ครุศาสตร์ไฟฟ้า และดร.คงศักดิ์   อนันตหิรัญรัตน์ ที่ท่านได้
สละเวลาอันมีค่า เพื่อเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และให้
ค้าแนะน้าอย่างดียิ่ง จนท้าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จเรียบร้อย
ด้วยดีข้าพเจ้าผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงและตระหนักในคุณค่าในทุกส่ิง
ที่ท่านได้มอบให้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสนี้ 
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การศึกษาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน ้าของแก็สโซฮอล์ E85 
ด้วยวิธีการจ้าลองการจุดระเบิดเผาไหม้ 

Studies rate of heating value ethanol E 85 in Combustion Bomb Calorimeter, 
With a Oxygen Combustion Bomb Method . 

ชาญณรงค์  นามสนิท   ชาตรี  สรงประเสริฐ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
 
บทคัดย่อ 
     งานวิจัยนี้ท าการศึกษาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเท
ผ่านน้ าของ เ ช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์  E85 ด้วยวิธีการ 
Oxygen Combustion Bomb โดยใช้อุปกรณ์ Oxygen 
Bomb Calorimeter รุ่น 1108    ด้วยเทคนิคการออกแบบ
การทดลอง (Design of Experiment, DOE) แบบ 2K  จาก
การเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงที่ 0.2, 0.4 กรัม ตามล าดับ และ
ทดสอบด้วยความยาวฟิวส์ 10 เซนติเมตร  ผลการวิจัย
ปรากฏว่าการค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของ
เชื้อเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 เพิ่มขึ้น โดยปริมาณเชื้อเพลิงที่ 
0.2 กรัม เทียบกับเช้ือเพลิงเป็น 0.4 กรัม เมื่อเพิ่มปริมาณ
เชื้อเพลิงมากขึ้น ตามแนวโน้มของเวลาที่เพิ่มขึ้น ในช่วง
เดียวกัน จากอุณหภูมิน้ า 1.3 c เพิ่มขึ้นเป็น 1.9 c โดย
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 0.6 c ต่อปริมาณน้ าหนัก
เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น 0.2 กรัม 
ค าส าคัญ(Key word) :  แก็สโซฮอล์  E85,เอทานอล ,
เชื้อเพลิงฟอสซิล,เชื้อเพลิง,Oxygen Bomb Calorimeter  
 
 
 

Abstract  
This research was conducted to heating the Low heating 
value of the gas, gasohol E85 in Oxygen Bomb 
Calorimeter Model 1108 of experimental design 
techniques (Design of Experiment, D.O.E.) is 2K. By 
increasing the fuel Volume, the percentage of 0.2 g, 0.4 

g.  and the Fuse  of 10 cm. The results show that the 
Volume, the percentage of 0.2 g. to 0.4 g. Increased to 
0.6 c In time between 5-10 minutes and relationships 
per Weight. 
Keywords: Gasohol 85,ethanol,fossil fuel,Fuel,Oxygen 
Bomb Calorimeter  
1.บทน้า 
     แก็สโซฮอล์ E85 มีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นใน
อุตสาหกรรมยานยนต์[2] เนื่องจากราคาถูกและปัญหา
การขาดแคลนเช้ือเพลิงจากฟอสซิล[12]  แผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี ของส านักงานนโยบายและ
แผนงานกระทรวงพลังงานเพื่อรองรับการลดก าลังการ
ผลิตเช้ือเพลิงจากฟอสซิล  จึงมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้
มีการใช้เอทานอล 3 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2554  6.2 ล้าน
ลิตรต่อวัน ในปี 2559  และ 9 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2569  
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเช่ือมั่น
ในการใช้แก็สโซฮอล์ E85 ในรถยนต์และ แก็สโซฮอล์ 
E10 ในรถจักรยานยนต์[2],[8]  แต่เนื่องจากแก็สโซฮอล์ 
E85 มีค่าความดันไอ(vapor pressure) ต่ ากว่าน้ ามันแก็ส
โซลีน จึงท าให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากในขณะเครื่อง
เย็นหรืออุณหภูมิต่ า ส่งผลให้การใช้แก็สโซฮอล์ E85 ใน
ยานยนต์มีอัตราความส้ินเปลืองมากกว่าน้ ามันแก็สโซลีน
ประมาณ25-40% เมื่อเทียบกับระยะทางทีเ่ท่ากัน[3-5],[9] 
เพื่อให้เครื่องยนต์ท างานได้ตามปกติจึงต้องจ่ายเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้น 20-30%[1],[4],[5] ซ่ึงระบบการฉีดเช้ือเพลิงแบบ 
Fuel Injection เมื่อเพิ่มปริมาณการฉีดให้ส่วนผสมหนา
ขึ้น (Rich) ส่งผลให้ส้ินเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง เพื่อหา

*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นายชาญณรงค์ นามสนิท 
E-mailaddress: chan2818@hotmail.com 
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77 x 96 

23 

46.07 

พารามิเตอร์ของการเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงชดเชยค่าความ
ร้อนที่เหมาะสม และการศึกษาค่าพลังงานความร้อน
ถ่ายเทผ่านน้ า เป็นแนวทางลดอัตราความส้ินเปลืองแก็ส
โซฮอล ์E 85 ในยานยนต์  
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
     เพื่อท าการศึกษาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ า
ของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ด้วยวิธีการ  Oxygen 
Combustion  Bomb ด้วยอุปกรณ์ Oxygen Bomb 
Calorimeter รุ่น 1108 โดยท าการศึกษาข้อมูลของการใช้
เอทานอล ด้านพลังงานความร้อน(Energy) ที่เกิดจากการ
จุดระเบิดในห้องเผาไหม้จ าลอง (Oxygen Combustion 
Bomb) ด้วยการวัดความร้อน(c) และวิเคราะห์สรุป
แนวทางเพื่อการน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงข้อมูลจาก
การศึกษาจะเป็นแนวทางในการน าแก็สโซฮอล์ E85 มา
ใช้ในยานยนต์เพื่อความยั่งยืนต่อไป 
3.  สมมติฐานของการวิจัย 
3.1 คุณสมบัติของเอทานอล 
     เนื่องจากค่าความร้อน(Low heating value) ของเอทา
นอลมีค่าน้อยกว่าแก็สโซลีนอยู่ประมาณ 30% โดยวัดต่อ
หน่วยน้ าหนัก ดังตารางที่ 1 เมื่อคิดที่สมการการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์แก็สโซลีนมีอัตราส่วนระหว่างอากาศกับ
เช้ือเพลิงเป็น 14.7:1 แต่เอทานอลมีอัตราส่วนระหว่าง
อากาศกับเช้ือเพลิงเป็น 9:1 ดังนั้นเมื่อน าเอทานอลมาใช้
เป็นเช้ือเพลิงจึงจ าเป็นต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าแก็ส
โซลีนเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถท างานได้  โดยน ามา
ผสมในอัตราส่วนเอทานอล 85% และแก็สโซลีน 15% 
เป็นแก็สโซฮอล์ E85  
ตารางท่ี 1 คุณสมบัตขิองเอทานอลกับแกส็โซลีน                 
  
4. วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
     ท าการศึกษากระบวนการเผาไหม้ เ ช้ือ เพลิงใน
เครื่องยนต์จะเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างออกซิเจน
กับคาร์บอนและไฮโดรเจน จึงท าให้ได้พลังงานในรูป
ของความร้อนและส่งผลให้ความดันภายในกระบอกสูบ
เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณความต้องการอากาศในทางทฤษฎี
ส า ห รั บ ก า ร เ ผ า ไ ห ม้ ที่ ส ม บู ร ณ์ ห รื อ เ รี ย ก ว่ า 

Stoichiometric Air/Fuel ratio โดยพื้นฐานอากาศจะ
ประกอบด้วยออกซิเจนประมาณ 23% โดยน้ าหนัก หรือ 
21 % โดยปริมาตร การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของเอทานอล
ดังสมการที่ 1[9] 
 
C2H5OH + 3(O2) = 2CO2 + 3H2O               (1)

    

คิดในหน่วยโมลเชื้อเพลิง 
1 โมลใช้ออกซิเจน 3 โมล จะได้ คาร์บอนไดออกไซด์ 2 
โมลและน้ า 3 โมล  
คิดในหน่วยน้ าหนัก 
 
46.07 + 3(16 x 2)     = (2 x 44.01) + (3 x 18.02) 

46.07 + 96                = 88.02 + 54.06 

 

ในอากาศ 100 กิโลกรัม มี O2 = 23 กิโลกรัม และม ี 
N2 = 77 กิโลกรัม เพราะฉะนั้น O2 = 96 กิโลกรัม  
จะมี N2 เท่ากับ  

        
 

N2 =                       = 321.391 กิโลกรัม   
              
อากาศ (O2+ N2) เท่ากับ 96+321.391 = 417.391 กิโลกรัม 
เพราะฉะนั้นอากาศที่ใช้ต่อเอทานอล 1 กิโลกรัม จะมีค่า
เท่ากับ 
 
(A/F)S =                   = 9.05 กิโลกรัม 
   
ในทางทฤษฎีเอทานอล 1 กิโลกรัม จะต้องใช้อากาศ 9 
กิโลกรัม จึงจะท าให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ จากผล
อัตราส่วนผสมของเอทานอล E100 ท าให้เราสามารถที่ 

 

Fuel Gasoline Ethanol 
Formula            C8.26 H15.5 C2H5OH 
Low heating value (MJ/kg)    44 26.9 
Stoichiometric air/fuel ratio    14.6 9 
Heat of vaporization (kJ/kg)  305 840 
Research octane number        88-100 108.6 
Motor octance number 80-90 89.7 

417.391 
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จะหาค่า Stoichiometric ของแก็สโซฮอล์ E85 ได้จาก
สมการที่ 2[7] 
EFFStoich=(EEthanol x E100Stoich)+(GGasoline x E0Stoich)(2) 
โดยที:่ EFFStoich    คือ ค่า Stoichiometric แก๊สโซฮอล์ที่
อัตราส่วนผสมต่างๆ 
EEthanol              คือ อัตราส่วนของเช้ือเพลงิเอทานอล 
GGasoline              คือ อัตราส่วนของเช้ือเพลงิแก็สโซลีน 
E100Stoich           คือ ค่า Stoichiometric ของ เชื้อเพลิง 

               เอทานอล (E100) 
E0Stoich                คือ ค่า Stoichiometric ของเช้ือเพลิง

แก็สโซลีน (E0) 
 
ดังนั้นค่า Stoichiometric ของ E85 คือ 
E85Stoich  = (0.85 x 9.0) + (0.15 x 14.7) = 9.86 [11] 
ขีดจ ากัดของอัตราส่วนผสม ค่า λ (Lambda) = 1[6] 
 
 λ  =  [13]                              (3) 
 
เมื่อ   λ  คือ อัตราส่วนผสมไอดี 
 (A/F)Act คือ ความต้องการอากาศที่เป็นจรงิ
 (A/F)th   คือ ความต้องการอากาศทางทฤษฎี 
 
4.1 เครื่องมือและกระบวนการทดลอง 
     ในการวิจัยได้ออกแบบขั้นตอนการทดลองดังภาพที่ 1 
 

 
 
      

 
                                                                                                                                                                                                               

 
              

 
  
 
  
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา 
 

     จากรูปที่ 1 ได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษาไว้ 6 ล าดับๆ 
ที่ 3 เป็นการทดลองเพื่อหาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเท
ผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 โดยใช้เครื่อง 1341 
Oxygen Bomb Calorimeter รุ่น 1108 Oxygen 
Combustion Bomb ดังรูปที่ 2 ซ่ึงสามารถหาค่าพลังงาน
ความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 
ได้โดยใส่น้ ามันเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ใน Oxygen 
Bomb Calorimeter ปริมาณ 0.2 ,0.4 กรัม ตามล าดับ ดัง
รูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 2 อุปกรณ์ 1341 Oxygen Bomb Calorimeter รุ่น 1108 
Oxygen Combustion Bomb  

     

 
 

รูปที่ 3 ตัวถังจุดระเบิดในการเผาไหม้ (1108 Oxygen  
Combustion Bomb) 

 
     ในการศึกษาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของ
เช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ได้นั้นต้องท าการติดตั้งตัวถัง
จุดระเบิดในการเผาไหม้ (1108 Oxygen Combustion 
Bomb)     ใช้ในการเป็นห้องบรรจุเช้ือเพลิงและอากาศ  
เพื่อวัดค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิง
ด้วยเทอร์โมมิเตอร์(Thermometer)  โดยบรรจุอากาศ
(Oxygen) ในปริมาณ 25 ปอนด์ต่อความดันบรรยายกาศ 

(A/F)th 

( A/F)A

ct 

การศึกษาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล์ 
E85 

1.ศึกษาข้อมูลเชื้อเพลิงเอทานอล 

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ติดต้ังอุปกรณ์ 

3.ทดลองหาค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 
 

5.เปรียบเทียบค่าความความร้อน เพื่อหาพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม 

แก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณ 0.4 กรัม 

6.สรุปผล 

4.จัดท ากราฟความสัมพันธ์ 

แก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณ 0.2 กรัม 

 

[2.1] 
[2.3] 
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น าตัวถังจุดระเบิดในการเผาไหม้ ใส่ในถังรูปไข่ที่บรรจุ
น้ า จ านวน 2 ลิตร ดังรูปที่ 4  
 

 
 

รูปที่ 4 การติดตั้งตัวถังจุดระเบิดในการเผาไหม้ (1108 Oxygen 
Combustion Bomb) 

 
3.2 เครื่องมือ 
     เครื่องมือที่ใช้ในการท าการศึกษาค่าพลังงานความ
ร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 เป็น
เครื่อง 1341 Oxygen Bomb Calorimeter รุ่น 1108 
Oxygen Combustion Bomb   โดยมีรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2   
 
ตารางท่ี 2 รายละเอียด 1341 Oxygen Bomb Calorimeter 
ข้อมูล       คุณสมบัติ(Specification) 
รุ่น 1108 Oxygen Combustion Bomb 

เครื่องจุดระเบิด Ignition Unit  

มอเตอร์ Motor assembly with pulley 

เกจแรงดัน Pressure gage 0-60 P 
Pressure gage 0-4,000 psi 

เทอร์โมมิเตอร์ Mercurial Calorimetric   Thermocheters  
19-35 c 

 
     ออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีปัจจัย  2 
ปัจจัย (2K) โดยปัจจัยที่ 1 คือการเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงที่ 
0.2, 0.4 กรัม และปัจจัยที่ 2 ทดสอบด้วยความยาวฟิวส์ 
10 เซนติเมตรจากนั้นท าการติดตั้งอุปกรณ์การทดลองใน
1341 Oxygen Bomb Calorimeter ซ่ึงประกอบด้วยชุดวัด
ค่าความร้อน โดยท าการติดตั้ งตามรูปที่  3 และ 4 
ตามล าดับ และท าการทดลองหาค่าพลังงานความร้อน
ถ่ าย เทผ่ านน้ าของ เ ช้ือ เพลิ งแก็สโซฮอล์  E85 ใน

ห้องปฏิบัติการอุณหภูมิห้อง 25 c จดบันทึกผลของการ
เปลี่ยนแปลงค่าถ่ายเทความร้อนผ่านน้ าทุกๆ 1 นาที  โดย
วัดแบบปริมาณเช้ือเพลิงที่ 0.2 กรัม ทดสอบด้วยความ
ยาวฟิวส์ 10 เซนติเมตร และวัดแบบปริมาณเช้ือเพลิงที่ 
0.4 กรัม ทดสอบด้วยความยาวฟิวส์ 10 เซนติเมตรจน
ครบตามล าดับ น าค่าที่ได้ของค่าความร้อนเช้ือเพลิงแก็ส
โซฮอล์ E85 ที่ เพิ่มในแต่ละปริมาณของเช้ือเพลิง 
วิเคราะห์สรุปแนวทางเพื่อการน ามาใช้เป็นเช้ือเพลิง ด้าน
พลังงาน (Energy) ซ่ึ งข้อมูลจากการศึกษาจะเป็น
แนวทางในการน าแก็สโซฮอล์ E85 มาใช้ในยานยนต์เพื่อ
ความยั่งยืนต่อไป 
5. ผลการวิจัย 
     ด้านพลังงานผลจากการศึกษาหาค่าพลังงานความ
ร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ใน
ห้องปฏิบัติการโดยวัดแบบปริมาณเช้ือเพลิงที่ 0.2 กรัม 
ทดสอบด้วยความยาวฟิวส์ 10 เซนติ เมตรแสดงค่า
พลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็ส
โซฮอล์ E85 ดังรูปที่ 5 และวัดแบบปริมาณเช้ือเพลิงที่ 
0.4 กรัม ทดสอบด้วยความยาวฟิวส์ 10 เซนติเมตร แสดง
ในรูปที่ 6 

25 25 25 25 25

26

26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3

24

24.5

25

25.5

26

26.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

volume 0.2 g.
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Time(Min)

รูปที่ 5 ค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเชื้อเพลิง 
แก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ 0.2 กรัม 

 
     จากข้อมูลแสดงในรูปที่ 5 จะพบว่า ค่าพลังงานความ
ร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณ
เช้ือเพลิงที่ 0.2 กรัม ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มของ
เวลาที่เพิ่มขึ้น ในช่วงของเวลาเริ่มเปิดมอเตอร์ให้ใบพัด
กวนน้ าจากนาทีที่ 1-5 อุณหภูมิน้ า 25 c    และเริ่มกดการ
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จุดระเบิดของชุดถังจุดระเบิดในการเผาไหม้ (1108 
Oxygen Combustion Bomb) ดังนี้ จากนาทีที่ 5 อุณหภูมิ
น้ า 25 c   นาทีที่ 6 อุณหภูมิน้ า 26 c   นาทีที่ 7 อุณหภูมิ
น้ า 26.3 c  นาทีที่ 8 อุณหภูมิน้ า 26.3 c นาทีที่ 9 
อุณหภูมิน้ า 26.3 c   นาทีที่ 10-15 อุณหภูมิน้ า 26.3 c 
ตามล าดับ  จากผลดังกล่าวพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่าน
น้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณเช้ือเพลิงที่ 0.2 
กรัม ปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังการจุดระเบิดจาก 25 c – 26.3 c  
รวมการ ถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 
เท่ากับ 1.3 c  ในระยะเวลา 5 นาที แล้วค่าความร้อนคงที่  
หลังจากนั้นมีแนวโน้มลดลงตามเวลา   

25 25 25 25 25
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รูปที่ 6 ค่าพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่านน้ าของเชื้อเพลิง 
แก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ 0.4 กรัม 

 

     จากข้อมูลในรูปที่ 6 จะพบว่า ค่าพลังงานความร้อน
ถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณ
เช้ือเพลิงที่ 0.4 กรัม ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามแนวโน้มของ
เวลาที่เพิ่มขึ้นในช่วงของเวลาหลังจากการจุดระเบิดของ
ชุดถังจุดระเบิดในการเผาไหม้  แล้วคงที่ ดังนี้ จากนาทีที่ 
5 อุณหภูมิน้ า 25 c นาทีที่ 6 อุณหภูมิน้ า 26 c นาทีที่ 7  
อุณหภูมิน้ า  26.5 c นาทีที่ 8 อุณหภูมิน้ า 26.8 c  นาทีที่ 
9  อุณหภูมิน้ า 26.8 c นาทีที่ 10-15 อุณหภูมิน้ า 26.9 c  
ตามล าดับ  จากผลดังกล่าวพลังงานความร้อนถ่ายเทผ่าน
น้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณเช้ือเพลิงที่ 0.4 
กรัม ปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังการจุดระเบิดจาก 25 c – 26.9 c 
รวมการ ถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 
เท่ากับ 1.9 c ในระยะเวลา 5 นาที แล้วค่าความร้อนคงที่  
มีแนวโน้มลดลงตามเวลา 

     ข้อมูลในรูปที่ 5 และ 6 จะพบว่าค่าพลังงานความร้อน
ถ่ายเทผ่านน้ าของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ปริมาณ
เช้ือเพลิงที่ 0.2 กรัม ปรับเพิ่มเป็น 0.4 กรัม เมื่อเพิ่ม
ปริมาณเชื้อเพลิงมากขึ้น ตามแนวโน้มของเวลาที่เพิ่มขึ้น 
ในช่วงเดียวกัน จากอุณหภูมิน้ า 1.3 c เป็น อุณหภูมิน้ า 
1.9 c โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 0.6 c ต่อปริมาณ
น้ าหนักที่เพิ่มขึ้น 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     ผลจากรูปที่ 5- 6 การปรับเพิ่มปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิง
แก็สโซฮอล์ E85 จาก 0.2 กรัม เป็น 0.4 กรัม และทดลอง
หาค่าการถ่ายเทความร้อนผ่านน้ าในตัวถังจุดระเบิดใน
การเผาไหม้ (1108 Oxygen Combustion Bomb)   ส่งผล
ให้ค่าความร้อนสูงขึ้นตามปริมาณเช้ือเพลิงที่เพิ่มขึ้น 
เหมือนกับการทดลองในรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คลิกไอ 
125 ซีซี. ซ่ึงค่าแลมด้า (λ)=1 โดยการจ่ายเช้ือเพลิงเพิ่ม 
38%[3] และเหมือนกับการทดลองในรถจักรยานยนต์
ฮอนด้า เวฟไอ 125 ซีซี. โดยการเพิ่มก าลังอัดจาก 9.3:1 
เป็น 12:1 ก าลังของเครื่องยนต์ เพิ่มสูงขึ้นการจ่าย
เช้ือเพลิงเพิ่ม 35% จึงมีอัตราความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
จ า เพาะ(BSFC)มากขึ้ น  40%[4] ซ่ึ งการทดลองใน
รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สปราก์ไอ 135 ซีซี. โดยปรับ
รอบความเร็วตั้งแต่ 3,000 - 9,000 รอบต่อนาที และเปิด
ปีกผีเส้ือ เพิ่ม10 - 40% ซ่ึงค่าแลมด้า (λ) =1 จะได้ค่า
แรงบิดที่เหมาะสมในการขับขี่ของการใช้เช้ือเพลิงแบบ
ยืดหยุ่น[7] การน าเอทานอลมาเป็นเช้ือเพลิงนั้นท าให้ลด
การน าเข้าเช้ือเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศและเป็นการ
ส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงซ่ึงเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถ
ผลิตได้ภายในประเทศ จึงส่งผลต่อความยั่งยืนด้าน
พลังงานของประเทศและเป็นแนวทางการอนุรักษ์
พลังงาน                                                                                                                                                                                                                        
     ดังนั้นการน าแก็สโซฮอล์ E85 ใช้เป็นเช้ือเพลิงในยาน
ยนต์ นั้ น จ ะลดการน า เ ข้ า เ ช้ื อ เ พลิ งฟอส ซิลจ าก
ต่างประเทศและเป็นการส่งเสริมให้ใช้เช้ือเพลิงซ่ึงเป็น
พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศดังที่
กล่าวมาแล้วนั้น แต่เนื่องจากแก็สโซฮอล์ E85 มีค่าความ
ดันไอ(vapor pressure) และค่าความร้อน (Low heating 
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value)  ต่ ากว่าน้ ามันแก็สโซลีน จึงท าให้เครื่องยนต์
สตาร์ทติดยากในขณะเครื่องเย็นหรืออุณหภูมิต่ า ส่งผล
ให้การใช้แก็สโซฮอล์ E85 ในยานยนต์มีอัตราความ
ส้ินเปลืองมากกว่าน้ ามันแก็สโซลีนประมาณ 25-40% 
เพื่อให้เครื่องยนต์ท างานได้ตามปกติจึงต้องจ่ายเช้ือเพลิง
เพิ่มขึ้น ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อชดเชยค่าความร้อน
ของเช้ือเพลิงแก็สโซฮอล์ E85 ที่ต่ ากว่าน้ ามันเช้ือเพลิง
แก็สโซลีน สอดคล้องกับโครงการวิจัยและทดลองใช้
แก็สโซฮอล์ที่ผสมเอทานอลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปใน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส าหรับรถยนต์ในกลุ่ม A 
(Toyota Vios 1.5J ปี 2005) และ กลุ่ม B (Honda Civic 
1.7 Exi ปี 2005) โดยรถในกลุ่ม A มีอัตราการส้ินเปลือง
น้ ามันเช้ือเพลิง(Fuel Consumption) เช้ือเพลิงแก็สโซลีน 
91 ที่ 17.36 km/l  แก็สโซฮอล์ E20 ที่ 16.21 km/l   และ
รถในกลุ่ม B มีอัตราการส้ินเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง
เชื้อเพลิงแก็สโซลีน 91 ที่ 13.98 km/l แก็สโซฮอล์ E20 ที่ 
13.20 km/l [1] ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 อัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงแก็สโซลีน 91 และ

เชื้อเพลิงแก็สโซฮอล์ E20 ตามชนิดของรถ[1] 
  
ข้อเสนอแนะ ในงานวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาถึงค่าความร้อน
ของเ ช้ือ เพลิงในรูปการค านวณจากสมการ และ
ผลกระทบการเส่ือมสภาพของช้ินส่วนในยานยนต์ที่
สัมผัสกับน้ ามันแก็สโซฮอล์ E85 ซ่ึงจะได้ท าการศึกษา
ต่อไป 
7. กิตติกรรมประกาศ   

     งานวิจัยนี้ส าเร็จได้โดยความกรุณาให้ค าแนะน าของ 
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ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่เสียสละเวลาในการให้
ค าแนะน า เพื่ อให้ ง านวิจั ยส า เ ร็ จลุล่ วงด้วยดีและ
ขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ 
และครุภัณฑใ์นการวิจัยครั้งนี้ 
8. เอกสารอ้างอิง  
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[2] ชวลิต พิชาลัย, 2554 เรื่องนโยบายและแผนเชื้อเพลิง : แก๊ส
โซฮอล์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (มุมมองด้านนโยบาย) ส านักงาน
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A1-014 

อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 
The truck wheel alignment apparatus 

 
ธนันรัฐ  ศรีสงูเนิน   อุดมพร  จิตรสม   สมศักดิ์  แก้วไสย   ทวีศักดิ์  โคตรโสภา และภาคิน  อัศวภมูิ  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก2) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก และ3) เพื่อ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก กลุ่มตัวอย่างรถบรรทุกได้แก่รถบรรทุกกึ่งพ่วง  
รถบรรทุกกึ่งพ่วงวัสดุยาว และรถลากจูง  จ านวน 3 คัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมิน และแบบบันทึกผล
การทดสอบ สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การรวบรวมข้อมูลน าอุปกรณ์เครื่องช่วย
ปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกที่ออกแบบและสร้างขึ้นไปให้
ผู้เ ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม  ทดสอบและประเมิน
สมรรถนะของอุปกรณ์ โดยเปรียบเทียบเวลาในการวัดกับการ
ใช้ตลับเมตร ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก โครงสร้างมีลักษณะเป็นรูปตัวที ท าจากเหล็กกล่อง 
มีแกนเป็นเพลาตันกลึงเกลียวซ้าย และเกลียวขวา มีช่องใส่ชุด
เลเซอร์ และมีสเกลบอกระยะห่าง มีขนาดความยาว 480 มม. 
จากจุดกึ่งกลางยื่นออกมาด้านหน้าท าจากเหล็กกล่องมีความยาว 
205 มม. ปลายสุดของเหล็กกล่องเป็นช่องใส่ชุดเลเซอร์ 
ด้านข้างมีสเกลบอกระยะห่าง ผลการประเมินความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกพบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ผลการทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะ พบว่าใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าการใช้ตลับ
เมตร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

 

 

ค าส าคัญ : ศูนย์ล้อรถบรรทุก, รถบรรทุก 

 

Abstract 

     The research aims 1) to design and build equipment truck 
wheel alignment apparatus 2) to assess the proper equipment 
truck wheel alignment apparatus and 3) to test and evaluate 
the performance of the equipment truck wheel alignment 
apparatus. The sample groups taken for this study are truck 
trailers trucks and long bed trailers total three vehicles. The 
instruments used in this study is assessed and recorded  for 
test results .The statistics used for data analysis were 
percentage, average and standard deviation. Data was 
collection of the truck wheel alignment apparatus designed 
and built to provide expert evaluation test and evaluate the 
performance wheel alignment apparatus. The measurements 
were compared with a tape . The result found that the truck 
wheel alignment apparatus. It is a T-shaped structure Steel 
box with a shaft axis tons threading left and right screw slot 
series lasers. It had scale spacing length of 480 mm. extending 
from the center front of the iron box with a length of 205 mm. 
The tip of the iron box is a box set of lasers side scale 
spacing. Assessment of the suitability of the equipment truck 
wheel alignment is found in high levels and use it as intended 
test and evaluation time to find less than a tape measure is 
based on the hypothesis that the intended to the set criteria. 
 

Keywords : truck wheel alignment, trucks 
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1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      ปัจจุบันการขนส่งด้วยรถบรรทุกเป็นการขนส่งหลักของ
ประเทศ สถิติการขนส่งสินค้าของกระทรวงคมนาคมในปี พ.ศ. 
2553 พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าหลักที่ท า
การขนส่งด้วยรถบรรทุกมากที่สุดรวม 185,883 ล้านตัน-
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของปริมาณการขนส่งสินค้าหลัก
ของประเทศ มีจ านวนรถบรรทุกทั้งประเทศรวม 816,844 คัน 
ท าการขนส่งสินค้าบนทางหลวง ซ่ึงระยะทางรวม 67,315 
กิโลเมตร ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ท าให้ประเทศไทยและสมาชิกประเทศ ASEAN ทั้งหมด 
สามารถ เดิ นทาง เ ช่ือมโยงในมิ ติบู รณาการได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณการขนส่งสินค้า
และรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางหลวงสายหลักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  
        โดยปกติแล้วรถบรรทุกสินค้าที่ท าการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า 4 
ช่ัวโมง ประเทศไทยจึงได้เปรียบสถานที่ตั้งด้านภูมิศาสตร์ 
(Geographical Advantage) จึงมีศักยภาพสูงในการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งของ ASEAN และสามารถอ านวยความ
สะดวกการขนส่งเชื่อมต่อการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ า 
และทางอากาศ  ในบริบทขนส่งต่อ เนื่ องหลายรูปแบบ 
(Multimodal Transport) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การขนส่งสินค้าหลักทางถนน ซ่ึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย
มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน 
      กรมการขนส่งทางบก [1] ให้นิยามของรถบรรทุกไววา คือ
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ เพื่อสินจ้างโดยไมก าหนด
เส้นทาง หรือเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเอง ซ่ึงมีน้ าหนักเกิน  
1,600 กิโลกรัมขึ้นไป รถบรรทุกที่ใช้ในปัจจุบันมีทั้งหมด 9 
ชนิด แต่ละชนิดจะประกอบขึ้นเป็นพิเศษตามลักษณะการใช้
งานบรรทุก รถบรรทุกส่วนใหญ่ที่ประกอบเสร็จจากโรงงาน 
แต่ละชนิดจะมีส่วนประกอบเหมือนกัน เช่น แชสซีรถ ระบบ
รองรับน้ าหนัก เครื่องยนต์ กระปุกเกียร์ เฟืองท้าย หัวเก๋ง ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ จานลาก แล้วต้องน าไปประกอบนอก
โรงงานเพิ่มเติมอีก เช่น กระบะบรรทุก หรือต่อเติมตาม
ลักษณะงานที่ใช้บรรทุกแต่ต้องท าตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  

     ระบบรองรับน้ าหนักรถบรรทุกมีส่วนส าคัญอย่างมากใน
การรับน้ าหนักบรรทุก ในขณะที่ยางรถยนต์จะท าหน้าที่รองรับ
น้ าหนักรถ และน้ าหนักบรรทุก หรือเรียกว่าเป็นการรับแรงใน
แนวรัศมี ช่วยลดแรงกระแทก ช่วยให้เกิดความนุ่มนวล บังคับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ ซ่ึงเป็นการรับแรงทางด้านข้าง การ
ยึดเกาะถนน และช่วยในการขับเคลื่อนไปข้างหน้า และการ
หยุดรถ อย่างไรก็ตามระบบรองรับน้ าหนัก เมื่อใช้บรรทุก
น้ าหนักมาก ๆ และใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ ระบบรองรับ
น้ าหนักจะเกิดการสึกหรอท าให้ส่วนประกอบของระบบ
รองรับน้ าหนักเกิดการเสียหาย เช่น ลูกยาง ก้านยึดหรือลูกยาง
ก้านลูกหมาก ลูกยางโตงเตง หรือบูชโตงเตง แตกขาด เป็น
สาเหตุท าให้ศูนย์ล้อเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ยางเกิดการสึก
หรอเร็วกว่าปกติหรือเรียกว่าอาการกินยาง เมื่อเปลี่ยนอะไหล่ที่
เสียหายแล้ว จ าเป็นต้องมีการปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก โดย
การใช้ตลับเมตรวัดที่ขอบกระทะล้อ ข้างซ้ายและขวาให้เท่ากัน 
และช่วงล้อคู่หน้า คู่กลาง และคู่หลัง ให้ได้ระยะที่เท่ากัน 
      สภาพปัญหาที่พบในการตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกแบบเดิมที่ใช้
ตลับเมตรคือ ขอบกระทะล้อที่ไม่เท่ากันเพราะกระทะล้อที่ใช้
ในการใส่ยางรถมีหลายขนาดตามแต่ลักษณะยางที่ใช้ จ านวน
คนที่ตั้งระยะห่างศูนย์ล้อ ต้องใช้ถึง 3 คน และใช้เวลาในการ
ปรับตั้งศูนย์ล้อนาน และเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากความ
ละเอียดแม่นย ามีน้อย  
      จากความเป็นมาความส าคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้
ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุกโดยใช้เหล็กเพลาตันน าไปกลึงเกลียวซ้าย และเกลียว
ขวา และน าเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร 1 ท่อน 
และขนาด 21.50 เซนติเมตร 1 ท่อน น ามาเช่ือมเป็นตัวที แล้ว
สอดเพลาตันเข้าไปในเหล็กกล่อง ขนาด 21.50 เซนติเมตร อีก 
1 ท่อนจะติดแสงเลเซอร์ จากนั้นน าอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุกไปติดตั้งในกระทะล้อ โดยขันเกลียวให้ไปดัน
กระทะล้อด้านในและท าการเปิดเลเซอร์ เลเซอร์จะยิงน าศูนย์
ไปที่อุปกรณ์คู่หลัง คู่หลังจะยิงไปที่คู่กลาง คู่กลางจะยิงไปที่คู่
หน้า ทั้งซ้ายและขวา ส่วนคู่หน้าจะใช้ตลับเมตรยาวดึงไปที่
สลักคิงพิน แล้วสังเกตที่แสงเลเซอร์ข้างซ้ายและขวา ให้แสง
เลเซอร์ที่สเกลตรงกันทั้งสองข้าง หากไม่ตรงกันให้ท าการ
ปรับตั้งให้ตรงกัน จากวิธีการดังกล่าวคณะผู้ศึกษาคิดว่าจะช่วย
ให้การตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ช่วย
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อ านวยความสะดวกในการท างานให้รวดเร็วขึ้น ลดแรงงานใน
การปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก อีกทั้งช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ยางรถยนต์บรรทุกให้ยาวนานขึ้น และมีความปลอดภัยในการ
ขับขี่ นอกจากนี้อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก น าไปใช้นอกสถานที่ได้ และประหยัด
งบประมาณในการสร้าง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์

ล้อรถบรรทุก 
 1.2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมอุปกรณ์ช่วยปรับตั้ง

ศูนย์ล้อรถบรรทุก 
 1.2.3 เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ช่วย

ปรับตัง้ศูนย์ล้อรถบรรทุก 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1.3.1 กลุ่มตัวอย่างรถบรรทุกทีใ่ช้ในการศึกษา คือ 
รถบรรทุกก่ึงพ่วง รถบรรทุกกึ่งพ่วงวัสดุยาว และรถลากจูง 
จ านวน 3 คัน 

 1.3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระคืออุปกรณ์
ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก  ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกและ
สมรรถนะของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 

1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1 ระดับผลการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์

ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก โดยผู้เช่ียวชาญมีผลการประเมิน
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 1.4.2 ระยะเวลาการปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกโดยใช้
อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกใช้เวลาน้อยกว่า และมี
ความแม่นย ามากกว่าการใช้ตลับเมตรในการวัด 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก หมายถึง 

อุปกรณ์ที่ท าจากเพลาตันน าไปกลึงเกลียวซ้าย และเกลียวขวา
และน าเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร 1 ท่อน และ
ขนาด 21.50 เซนติเมตร 1 ท่อน น ามาเช่ือมเป็นรูปตัวที แล้ว 
สอดเพลาตันเข้าไปในเหล็กกล่อง ขนาด 21.50 เซนติเมตร อีก 
1 ท่อนจะติดแสงเลเซอร์จากนั้นน าอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุกไปติดตั้งในกระทะล้อ โดยขันเกลียวให้ไปดัน
กระทะล้อด้านใน เหล็กกล่องที่ยื่นออกมาจะเป็นจุดศูนย์กลาง

ของกระทะล้อ เพื่อจะใช้เป็นเกณฑ์วัดจากจุดศูนย์กลางของเส้ือ
เพลาหนึ่งไปยังอีกเสื้อเพลาหนึ่ง  

  1.5.2 ระยะห่าง หมายถึง ช่วงศูนย์กลางดุมล้อของแต่ละ
เพลา ประกอบด้วยเพลาหน้า เพลากลาง และเพลาท้าย 

1.6 ประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับ 
 1.6.1 สถานประกอบการบริการซ่อมรถยนต์บรรทุกได้

อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกจ านวน 6 ตัว เพื่อใช้
ประโยชน์ในการปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก  

 1.6.2 ช่วยอ านวยความสะดวกในปรับตั้งศนูย์ล้อ
รถบรรทุก ลดเแรงงาน และเวลาปรับตัง้ได ้

 1.6.3 อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกมีความ
แม่นย า เที่ยงตรงในการปรับตั้ง และช่วยลดความผิดพลาดได้ 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 หลักการออกแบบและสร้างช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

        หลักการออกแบบและสร้างช้ินส่วนเครื่องจักรกล [2-5] 
ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล 
สรุปได้ว่า การสร้างเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ คือการ
น าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน มาคิดและออกแบบเพื่อ
สร้างอุปกรณ์นั้น โดยการน าเอาทฤษฎีพื้นฐานมาใช้ การ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรกลที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และ
วิธีด าเนินการในการออกแบบเครื่ องจักรกลหรือช้ินส่วน
เครื่องกล โดยให้ค านึงถึงความคงทน แข็งแรง น้ าหนักเบา 
สวยงาม บ ารุงรักษาง่าย และปลอดภัย  รวมทั้งผู้ออกแบบต้อง
วางแผนการท างาน มีความรู้ด้านวิศวกรรม  การเลือกใช้วัสดุ
โดยใช้หลักและทฤษฎีในการออกแบบเครื่องจักรกลให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ  การซ่อมบ ารุง  และความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
      จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ [6-7] ได้
กล่าวถึงการออกแบบช้ินส่วนเครื่องกล สรุปได้ ว่า เป็น
กระบวนการที่ต้องค านึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่
สร้างขึ้น เช่น ต้องก าหนดหน้าที่พื้นฐาน พิจารณากลไกการ
ท างานและโครงสร้างที่จ าเป็น นอกจากนี้ต้องก าหนดรูปทรง
รายละเอียดพื้นฐาน ขนาด วัสดุ และอื่น ๆ รวมทั้งพื้นฐานด้าน
การค านวณและหลักการเลือกใช้วัสดุส าหรับผลิตช้ินส่วนตาม
ความเหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกับงานลักษณะที่แตกต่าง
กัน โดยอาศัยความคิดผู้ใช้ ผู้ผลิต นักประดิษฐ์ และวิศวกร 
ดังนั้นผลจากความคิดเห็นต่าง ๆ ท าให้เกิดการดัดแปลง 
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ปรับปรุงเครื่องจักรกลอยู่ตลอดเวลา ค้นพบวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ จนกระทั่งพบวิธีที่ดีที่สุด น าไปสู่การออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรกลที่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อไป 
         2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ณรงค์กร  เดินหลักค า [8] ได้วิจัยออกแบบและพัฒนา
เครื่องหาจุดศูนย์ถ่วง แบบพกพาส าหรับรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 
40 ตัน โดยออกแบบใช้หัววัดน้ าหนัก ท างานร่วมกับโปรแกรม
การหาจุดศูนย์ถ่วง ค านวณน้ าหนักของรถพร้อมกับน้ าหนัก
รวมของตัวรถและต าแหน่งของจุดศูนย์ถ่วงตามแนวแกน x-y-z 
ผลการวิจัยพบว่าสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีความ
ผิดพลาดน้อยกว่า ± 10 มม. ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยโครงการ อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับต้ังศูนย์ล้อรถบรรทุก 

   3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  
    โดยศึกษาข้อมูลหลักการออกแบบเครื่องจักรกลจาก [2-7] 
และโลหะวิทยา [9] ประกอบ เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก
รวมทั้งศึกษาการสร้างแบบประเมิน และแบบบันทึกผลการ
ทดสอบเพื่อน าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

3.2 ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก 
    3.2.1 ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างอุปกรณ์ช่วย
ปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก มีช้ินส่วนประกอบดังนี้ 
       1. เพลาตันกลึงเกลียวซ้าย และเกลียวขวา 

     2. ตัวยันขอบกระทะล้อเกลียวซ้าย 
     3. ตัวยันขอบกระทะล้อเกลียวขวา 
     4. ที่จบัส าหรับหมุนการปรับตัง้ 
     5. เหล็กกล่องรูปตัวท ี
     6. ชุดเลเซอร์ยิงน าศูนย ์

 
รูปที่ 2 การออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
รูปที่ 3 ชิ้นส่วนประกอบอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 

         จากนั้นเสนอแบบช้ินส่วนอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุกต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

3 1 2 4 

5 6 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถ 

ประเมินความเหมาะสมอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก 

ที่ปรึกษา

เริ่มต้น 

จัดหาและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 

       ที่ปรกึษา

ผ่าน 

ปรับปรุง แก้ไข 

ผ่าน 
ปรับปรุง แก้ไข 

สิ้นสุด 

ทดสอบและประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถ 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม 
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และให้ข้อเสนอแนะ หากไม่ผ่านน าไปปรับปรุงแก้ไข หากผ่าน
ก็จะจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์
ล้อรถบรรทุกตามที่ได้ออกแบบไว้ 

3.2.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องเช่ือม อุปกรณ์
ตัดแก๊ส ตลับเมตร เหล็กฉากวัด ท่อกลม เพลาตัน และเหล็ก
กล่องเพื่อสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 

 

 
 

รูปที่ 4 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการสร้างอุปกรณ์ช่วยต้ังศูนย์  

 

3.2.3 กลึงเกลียวซ้ายและเกลียวขวา (เกลียวนอก ) 
ของเพลาตัน ขนาด 25.5 มม. ยาว 380 มม. ด้านละ 50 มม.  
 

 
 

      รูปที ่5  เพลาตันและการกลึงเกลียวซ้าย-ขวา 

 

จากนั้นแบ่งจุดกึ่งกลางของเพลา จากจุดกึ่งกลางแบ่งออก
ด้านซ้ายและขวาด้านละ 90 มม. เจาะรูขนาด 16.28 มม. ผ่ารูที่
เจาะไว้จากรูด้านซ้ายไปหารูด้านขวา และต๊าปเกลียว ดังรูปที่ 6 

 

       

รูปที่ 6 เจาะรูและต๊าปเกลียว 

   3.2.4 กลึงเกลียวซ้ายและเกลียวขวา (เกลียวใน) ใช้ท่อกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 23.50 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง

ด้านนอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 33 มม. ยาว 94.66 มม. กลึง
เกลียวในความยาวเกลียว 50 มม. จากนั้นใช้เหล็กแผ่นขนาด
ความกว้าง 40 มม. ยาว 76 มม. หนา 2 มม. วัดกึ่งกลางแผ่น
เหล็กแล้วน าไปเช่ือมต่อกับท่อกลมด้านที่ไม่ได้กลงึเกลียว  

 
 

รูปที่ 7 น าท่อกลมมาเชื่อมต่อกับเหล็กแผ่น 

 

   3.2.5 ออกแบบและจดัท ามอืหมุน โดยใชท้่อกลมขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลาง 60 มม. ยาว 35 มม. และใชท้่อกลมขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลาง 30 มม. และเจาะรูขนาด 8 มม. จากนั้น
ตัดหล็กแผน่เปน็วงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางนอก 60 มม. เส้น
ผ่านศูนย์กลางใน 26 มม. และน าช้ินส่วนต่าง ๆ มาเช่ือมต่อเข้า
ด้วยกัน ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 การออกแบบและจัดท ามือหมุน 

 

   3.2.6 ออกแบบเหล็กกล่องท าเป็นรูปตัวที โดยใช้เหล็ก
กล่องท่อนที่ 1 ขนาด 36 มม. ยาว 215 มม.  และเหล็กกล่อง
ท่อนที่ 2 ขนาด 36 มม. ยาว 203 มม. น าท่อกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 31.95 มม. ยาว 12.50 มม. จ านวน 2 ท่อน น าไป
เชื่อมต่อกับปลายทั้งสองข้างของเหล็กกล่องท่อนที่ 1 และเจาะรู
ขนาด 10 มม. ตรงด้านซ้ายของเหล็กกล่องท่อนที่ 1 จากนั้นน า
น็อตเบอร์ 17 ขนาดเกลียว 10 x 1.75 มม.ไปเช่ือมต่อตรงที่เจาะ
รูไว้ และเจาะรูเหล็กกล่องท่อนที่ 2 ขนาด 3 มม.ตามล าดับ
หลังจากนั้นวัดจุดกึ่งกลางเหล็กกล่องท่อนที่ 1 โดยประกอบ
ช้ินส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แล้วขันน็อตเกลียวซ้าย และเกลียว
ขวาให้สุด จากนั้นวัดจากซ้ายสุดไปขวาสุดแล้วแบ่งจุดกึ่งกลาง 
แล้ววัดจุดกึ่งกลางเหล็กกล่องท่อนที่ 2 แล้วน าเหล็กกล่องท่อน
ที่ 1 มาเชื่อมต่อกับเหล็กกล่องท่อนที่ 2 ดังแสดงในรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 วัดจุดกึ่งกลางเหล็กกล่องแล้วเชือ่มต่อเหล็กกล่องทัง้สองเข้า
ด้วยกัน 

   จากนั้นเชื่อมต่อส่วนต่าง ๆให้แขง็แรง เจียระไนปรับแต่ง
ให้เรียบ โป้วสีเก็บรอย และพ่นสีให้สวยงาม ดังรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 ชิ้นส่วนส าเร็จอุปกรณ์ช่วยต้ังระยะห่าง 
              ศูนย์ล้อรถบรรทุก 

 

    3.2.7 ออกแบบและจัดท าชุดเลเซอร์น าศูนย์ และต่อ
วงจรไฟฟ้าควบคุมโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี1่.5 โวลต ์
 

 
 

รูปที่ 11 ออกแบบและจัดท าชุดเลเซอร์น าศูนย์ 

 

3.2.8 ออกแบบสเกลตรวจวัดศนูยล์้อรถบรรทุก 

 

 
 

รูปที่ 12 ออกแบบสเกลวัดระยะห่างศูนย์ล้อรถบรรทุก 

 

3.2.9 น าอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก ที่สร้างเสร็จ
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์

ก่อนน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ในด้าน
โครงสร้าง การเชื่อมต่อ การใช้งานและคู่มือการใช้งานต่อไป 

 3.3 ทดสอบและประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ช่วยปรับตัง้
ศูนย์ล้อรถบรรทุก 
             1) เตรียมรถบรรทุกกึ่งพ่วง โดยจอดรถในพื้นทีเ่รียบ 

หมุนขาค้ าลง ดึงตัวลอ็กจานลากออก ถอดสายลมและสายไฟ

ออก และขับรถเดินหน้าออก 
     2) น าอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกไปติดตัง้
ด้านในของกระทะล้อให้ครบทั้ง 6 ล้อ โดยคลายเกลียวซ้ายและ
เกลียวขวาออกไปยันที่ขอบกระทะล้อให้แนน่และมั่นคง 
จากนั้นเปิดเลเซอรย์ิงน าศนูย์จากคู่หลังไปยังคู่กลางและคู่หน้า
ตามล าดับ ดังรูปที่ 13 

 

 
รูปที่ 13 ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ระยะห่างของล้อรถบรรทุก 

 

  3) ปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก โดยเริ่มจากขั้นตอนดังนี้  
  ปรับตั้งศูนย์ล้อคู่หน้าก่อน โดยใช้ตลับเมตรยาววัดจาก

สลักคิงพินไปยังศูนย์ล้อคู่หน้าด้านขวา และด้านซ้าย แล้วอ่าน
ค่าความยาวที่วัดได้ ถ้าค่าที่วัดได้ไม่เท่ากันให้ท าการปรับตั้งที่
ก้านยึดของเพลาหน้า ให้ได้ความยาวที่เท่ากัน หรือ ± ได้ไม่เกิน 
3 มม. แต่ถ้าความยาวที่วัดได้เท่ากันทั้งสองด้านให้ท าตาม
ขั้นตอนต่อไป 

 
รูปที่ 14 ระยะห่างล้อรถบรรทุก 

    อธิบายได้ดังนี้ จุด A คือสลักคิงพิน จุด B คือ จุดศูนย์กลาง
ล้อที่เส้ือเพลาหน้า เสื้อเพลากลางและเสื้อเพลาหลังตามล าดับ 

จุด X คือ ระยะห่างของสลักคิงพนิกับศูนย์กลางล้อ  
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จุด Y คือ ระยะห่างของศูนย์กลางล้อในแต่ละเพลา 
ส่วนการปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกที่เส้ือเพลากลาง และเส้ือ

เพลาหลังให้วัดจากศูนย์กลางล้อคู่หน้าไปยังศูนย์กลางล้อคู่
กลาง โดยให้ระยะห่างทางด้านขวาและทางด้านซ้ายให้เท่ากัน 
หรือ ± ได้ไม่เกิน 1.5 มม. จากนั้นให้วัดจากศูนย์กลางล้อคู่กลาง
ไปยังศูนย์กลางล้อคู่หลัง โดยให้ระยะห่างทางด้านขวาและ
ทางด้านซ้ายให้เท่ากัน หรือ ± ได้ไม่เกิน 1.5 มม.ตามล าดับ โดย
สังเกตดูแสงเลเซอร์ของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก
ที่ยิงน าศูนย์ไปตกกระทบบนสเกลของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์
ล้อรถบรรทุก ในกรณีที่ศูนย์กลางล้อทางด้านขวาและทางด้าน
ซ้ายไม่เท่ากัน ให้ตรวจสอบการช ารุดของลูกยางก้านยึด หาก
พบการช ารุด ควรมีการเปลี่ยนลูกยางก่อนท าการปรับตั้งศูนย์
ล้อรถบรรทุก 

 

 
        
 

รูปที่ 15 ต าแหน่งการปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก 

 

4. ผลการวิจัย 
   4.1 ผลการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก 
          ผลการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก มีจ านวน 6 ตัว มีลักษณะเดียวกันดังรูปที่2-3 
โครงสร้างมีลักษณะเป็นรูปตัวที ท าจากเหล็กกล่อง มีแกนเป็น
เพลาตันกลึงเกลียวซ้าย และเกลียวขวา มีช่องใส่ชุดเลเซอร์ และ
มีสเกลบอกระยะห่าง มีขนาดความยาว 480 มม. จากจุดกึ่งกลาง
ยื่นออกมาด้านหน้าท าจากเหล็กกล่องมีความยาว 205 มม. 
ปลายสุดของเหล็กกล่องเป็นช่องใส่ชุดเลเซอร์ ด้านข้างมีสเกล
บอกระยะห่าง โดยอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก มีช้ิน
ส่วนประกอบส าคัญดังนี้ 1) เพลาตัน 2) ตัวยันขอบกระทะ
เกลียวซ้าย 3) ตัวยันขอบกระทะเกลียวขวา 4) ที่จับส าหรับหมุน
การปรับตั้ง 5) เหล็กกล่องตัวที และ 6) ชุดเลเซอรย์ิงน าศูนย์ 

   4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยตั้ง
ศูนย์ระยะห่างล้อรถบรรทุก ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ 
                รถบรรทุก (n=3) 

รายการประเมิน x  S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1 . ด้านโครงสร้างอุปกรณ์    
1.1 โครงสร้างมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
1.2 โครงสร้างมีความแข็งแรง 4 .3 3 0.57 มาก 
1.3 อุปกรณ์มีน้ าหนักเหมาะสม 4.00 0 .48  มาก 
1.4 ออกแบบเหมาะสมกับการใชง้าน 4.00 0.00 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.14 มาก 

2 .ด้านการเชื่อมต่อโครงสร้าง    
   2.1 แนวเชื่อมต่อแบบเว้ามีความ
เหมาะสมต่อการรับแรง 

4.67 0.57 มากที่สุด 

   2.2 แนวเชื่อมต่อโครงสร้างมี
ความสวยงามแต่ละจุดเชื่อม 

4.67 0.57 มากที่สุด 

   2.3 ขนาดของแนวเชื่อมมีความ
เหมาะสม 

3.67 0.57 มาก 

   2.4 ชิ้นส่วนไม่มีการบิดงอจากการ
เชื่อม 

4.33 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.35 0.57 มาก 

3. ด้านการใชง้าน    

   3.1 การเคลื่อนย้ายสะดวก 5.00 0.00 มากที่สุด 
   3.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.00 1.00 มาก 
   3.3 ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว 4.33 0.57 มาก 
   3.4 เลเซอร์มีความเที่ยงตรง 3.33 0.57 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 4.16 0.53 มาก 
4. ด้านคู่มือการใช้งาน    

   4.1 การออกแบบคู่มือการใช้งานมี
ความเหมาะสม เข้าใจง่าย 

3.33 0.57 ปานกลาง 

   4.2 ขั้นตอนการใช้งานและเนื้อหา
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.00 0.00 มาก 

   4.3 แบบภาพประกอบมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.33 0.57 มาก 

   4.4 รูปเล่มคู่มือมีขนาดเหมาะสม 4.67 0.57 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.08 0.42 มาก 

เฉลี่ยรวมทั้งหมดทั้ง 4 ด้าน 4.16 0.41 มาก 

ผลการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้ง
ศูนย์ล้อรถบรรทุก จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน พบว่าโดยรวมทั้ง 4 
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ( x

ก้านยึด 

น็อตล็อก ต าแหน่งการปรับตั้ง 
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=4.16, S.D.= 0.41) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณาจากมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่าด้านการ
เช่ือมต่อโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( x =4.35, S.D.= 0.57) 
รองลงมาด้านการใช้งาน ( x =4.16, S.D.= 0.53)  

4.3 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ช่วย
ปรับตัง้ศูนย์ล้อรถบรรทุก ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ 
               ล้อรถบรรทุก 

ทดสอบ อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อ
รถบรรทุก 

ตลับเมตร 

ครั้งที่ 1 3.20 นาที 5.72 นาที 
ครั้งที่ 2 3.14 นาที 5.69 นาที 
ครั้งที่ 3 3.17 นาที 5.68 นาที 
เวลาเฉลี่ย 3.17 นาที 5. 69 นาที 

        
         จากตารางที่  2 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
อุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกโดยทดสอบ จ านวน 3 
ครั้ง พบว่า ใช้เวลาในการวัด เฉลี่ย 3.17 นาที ส่วนการใช้ตลับ
เมตร ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 5.69 นาที ซ่ึงแตกต่างกัน 2.52 นาที 
กล่าวคืออุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุกใช้เวลาในการ
วัดน้อยกว่าการใช้ตลับเมตรวัดซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
      4.3 อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ช่วยปรับตั้ง
ศูนย์ล้อรถบรรทุกพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
เนื่ องจากการออกแบบได้ศึ กษาแนวคิดการออกแบบ
เครื่องจักรกลตามหลักทฤษฎีการออกแบบ และหลักวิศวกรรม 
การเลือกใช้วัสดุ และการสร้างอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของ [2-7] ที่กล่าวไว้ว่า การออกแบบ
เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ นักออกแบบที่ดีต้องมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานการท างานและการออกแบบ การเลือกใช้
วัสดุ การใช้เครื่องจักรกล กรรมวิธีการผลิต  มีขั้นตอนการ
ออกแบบอย่างเป็นระบบ  อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัย [8] ซ่ึง
ได้ท าการวิจัยออกแบบและพัฒนาเครื่องหาจุดศูนย์ถ่วง  แบบ
พกพาส าหรับรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 40 ตัน พบว่าสามารถใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีความผิดพลาดน้อยกว่า ± 10 มม. ซ่ึง
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีความสะดวกในการใช้งาน และ
สามารถน าไปใช้งานนอกสถานที่ได้ 

4.4 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1. ควรใช้วัสดุที่เบาเช่น สแตนเลส หรืออลูมิเนียม เพื่อ

ลดน้ าหนักลง 
      2. ด้านโครงสร้างอุปกรณ์ช่วยปรับตั้งศูนย์ล้อรถบรรทุก

ควรสร้างกลไกปรับตั้งให้ง่ายขึ้นและคล่องตัว  

เอกสารอ้างอิง 

[1] ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร ,2557  
http://www.otp.go.th/  

[2] บรรเลง  ศรนิลและกิตติ  นิงสานนท์.การค านวณและการ
ออกแบบช้ินส่วนเครื่องกล. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ผลิตต ารา
เรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
มปป. 

[3] ภาณุฤทธ์ิ  ยุกตะทัต .  การออกแบบเครื่ องจักรกล .  
กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์ท๊อป, 2547. 

[4] มนูกิจ  พานิชกุลและอรรณพ  เรืองวิเศษ . แนวคิดและ
วิธีการออกแบบเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม 
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548. 

[5] ม านพ  ตั น ต ร ะบั ณฑิ ต ย์ . ก า ร ออก แบบ ช้ิน ส่ วน
เครื่องจักรกล 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , 2545. 

[6] วริทธ์ิ  อึ้งภากรณ์  และชาญ  ถนัดงาน. การออกแบบ
เครื่องมือกล เล่ม 1. กรุงเทพ ฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด
(มหาชน), 2546.   

[7] ศุภชัย  ตระกูลทรัพย์ทวี. การออกแบบเคร  ือ่งกลและ
ช้ินส่วนเครื่องจักร 1. กรุงเทพ ฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จ ากัด(มหาชน), 2547.   

[8] ณรงค์กร  เดินหลักค า. การออกแบบและพัฒนาเครื่องหา    
        จุดศูนย์ถ่วงแบบพกพาส าหรับรถยนต์. เอกสาร 
        ประกอบการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล 
         แห่งประเทศไทย ครั้งที ่26 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย 
   (เอกสารอัดส าเนา) 
[9]  สุรสิทธิ์  แก้วพระอินทร์. โลหะวิทยา. กรุงเทพ ฯ : บริษทั 
        ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน), 2541.   

160

http://www.otp.go.th/


A1-015 

การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
The Construction and Performanc Evaluation of a Hand – Powered Hay Baler  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินความ
เหมาะสมเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยกและเพื่อประเมิน
สมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก  วิธีการด าเนินการ
ศึกษา ออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก  
ทดสอบและปรับปรุง  แก้ไข  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก  
พบว่ามีขนาดความกว้าง x ความยาว x ความสูง  เท่ากับ 45 ซม. 
x 150 ซม.x 45 ซม.  มีลักษณะเป็นกระบอกอัดรูปทรงส่ีเหลี่ยม  
มีแกนอัดและคันโยก  เครื่องป้อนฟางและช่องทางออกฟาง 
โดยใช้แรงงานคน  ผลการประเมินความเหมาะสม ตามความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด   

ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก  
พบว่า มีอัตราการท างานเฉลี่ย  17 ก้อน/ช่ัวโมง โดยใช้
แรงงานคน  2 คน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
สรุปได้ว่า  เครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยกที่สร้างขึ้น  สามารถ
น าไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ : การออกแบบ, เครื่องอัดฟางก้อน 

Abstract 

This study aims to construction and performance 
evaluation the suitability of a hand – powered hay baler and to 
evaluate the efficiency of a hand – powered hay baler. The 
methodology study design and construction of a hand – 

powered hay baler and improve. The statistical test used to 
statistics in data analysis mean, percentage and standard 
deviation. The results of evaluate the efficiency of a hand – 
powered hay baler found that are width x length x height 
equals 45 cm x 150 cm x 45 cm. It is a rectangular cylindrical 
printing. axial compressor and a lever feeder hay and straw 
for balers outlet force people by assessing the results of a 
hand – powered hay baler, according to expert opinion overall 
the average in most. The results found that a hand – powered 
hay baler work rate is 17 bales / hour by two worker is based 
on the hypothesis that the intended to the set criteria. It was 
concluded that a hand – powered hay baler built can be used 
accoding the purposes. 

Keywords : Design , Hay baler 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมทั้งประเทศ

ประมาณ  55.77 ล้านไร่ ท าให้มีเศษฟางที่เหลืออยู่ในแปลง
ภายหลังการเก็บเกี่ยวเป็นจ านวนมาก  เศษฟางที่เหลืออยู่ใน
แปลงนี้  ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนาน  เป็นอุปสรรคในการ
เตรียมดิน  เกษตรกรส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการเผาฟาง  เพื่อให้การ
เตรียมดินท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  อย่างไรก็ดีการเผาฟางข้าว
ท าให้ดินเส่ือมคุณภาพขาดความสมบูรณ์ และก่อให้เกิดปัญหา
มลภาวะพิษ ท าให้ เกิดภาวะโลกร้อน  ซ่ึงประเทศต่าง ๆ 
พยายามรณรงค์เพื่อลดปัญหาดังกล่าวลง  แนวทางหนึ่งในการ
แก้ปัญหาการเผาฟาง  คือการน าเอาเศษฟางไปเลี้ยงสัตว์  
ประเภทโค  กระบือ ซ่ึงรัฐบาลก าลังส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงเพิ่ม
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มากขึ้น  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  และสามารถลดการ
น าเข้าอาหารประเภทเนื้อและนมจากต่างประเทศได้  ซ่ึงการใช้
ฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์นี้มีต้นทุนที่ต่ าและยังช่วยลดการเผา
ฟางข้าวของเกษตรกรลงได้ สอดคล้องกับสถิติของกรมปศุสัตว์ 
พบว่า  ในปี  พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีการเลี้ยงโคและกระบือ
รวมกันทั้งส้ิน  8,570,920 ตัว โดยแบ่งเป็นโคนม  408,350 ตัว 
โคเนื้อ  6,668,332 ตัว  และกระบือ 1,494,238 ตัว ซ่ึงจาก
เอกสารของกองอาหารสัตว์  [1] พบว่า  โค  และกระบือ  มี
ความสามารถในการกินอาหารแห้งได้วันละ 7 กิโลกรัม  จะ
เห็นว่าประเทศไทยมีความต้องการอาหารโค  กระบือ  ประเภท
หญ้าแห้งในปริมาณมากถึงวันละ  60,000  ตัน  หรือ  21.9  ล้าน
ต้นต่อปี  ซ่ึงเกษตรไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้เพียงพอ จึงมี
ความพยายามหาอาหารจากแหล่งอื่น  โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และที่หาง่าย  มีปริมาณมาก  และราคาถูก คือ
ฟางข้าว  ซ่ึงสามารถหาได้ทั่วประเทศไทย มาใช้ในการเลี้ยง
สัตว์เหล่านี้  รวมทั้งการน าฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ในการเพาะ
เห็ดฟาง  คลุมสวนผลไม้และเกษตรอินทรีย์  

อย่างไรก็ตามปัญหาของการน าฟางข้าวมาใช้ประโยชน์
ดังกล่าว เกษตรกรต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมากในการ
เก็บรวบรวมฟาง ขนย้ายล าบาก และใช้พื้นที่จัดเก็บมาก ซ่ึงการ
แก้ปัญหาดังกล่าวคือ การน าเครื่องอัดฟางเข้ามาใช้ เพื่ออัดมัด
ก้อนฟางให้มีขนาดเล็กลง ท าให้ง่ายต่อการขนย้าย และ
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ในขณะที่เครื่องอัดฟางทั่วไปเป็น
เครื่องจักรกลขนาดใหญ่และมีราคาแพง และส่วนใหญ่น าเข้ามา
จากต่างประเทศ ซ่ึงเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจัดหาซ้ือได้   

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้
ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางก้อน
แบบมือโยกขึ้น เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเครื่องอัดฟาง
ก้อนที่มีราคาแพง และน าฟางที่อัดเป็นก้อนไปใช้ประโยชน์
ดังกล่าวต่อไป เป็นการน้อมน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
แบบพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
เกษตรกรรายย่อยที่มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องอัดฟาง
ก้อนที่มีราคาถูก ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องที่มี
กลไกไม่ยุ่งยาก  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ง่าย เคลื่อนย้ายได้ง่าย 
และมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.2.1  เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอดัฟางก้อนแบบมือ
โยก 

     1.2.2  เพื่อทดสอบและประเมนิสมรรถนะเครื่องอัดฟาง
ก้อนแบบมือโยก 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1.3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษา คือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ

ประเมนิความเหมาะสมเครื่องอัดฟางก้อน จ านวน 3 คน 
 1.3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรอิสระคือเครื่อง

อัดฟางก้อนแบบมือโยก ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก และสมรรถนะ
ของเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 1.4.1 ระดับผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่อง

อัดฟางก้อนแบบมือโยก โดยผู้เช่ียวชาญมีผลการประเมินความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 1.4.2 สมรรถนะของเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยสามารถอัดฟางก้อน
ได้ไม่น้อยกว่า 15 ก้อน/ช่ัวโมงขึ้นไปจากการใช้แรงงานคน 
จ านวน 2 คน 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.5.1 เครื่องอดัฟางก้อนแบบมือโยก หมายถึง เครื่องที่

สร้างขึ้นโดยใช้แรงงานคนโยกอัดฟางเพื่อให้ได้ฟางก้อนขนาด  
45 ซม. x 90 ซม. x 45 ซม. 
    1.5.2 สมรรถนะ เครื่ อ งอัดฟางก้อนแบบมือโยก  
หมายถึง  อัตราการท างานของเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยกที่
สามารถอัดฟางก้อนได้ต่อเวลาที่ใช้  1 ช่ัวโมง โดยใช้แรงงาน 
จ านวน  2 คน 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1.6.1  เกษตรกรได้เครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก  ส าหรับอัด
ฟางแบบเป็นก้อน  มีขนาดความกว้าง  x  ความยาว  x  ความสูง   
เท่ากับ 45 ซม. x 150 ซม. x 45 ซม. จ านวน  1 เครื่องที่มีราคาถูกและ
ประหยดัค่าใช้จ่าย 

  1.6.2 เกษตรกรได้ฟางก้อนส าหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง 
เพาะเห็ดฟาง คลุมสวนผลไม้และเกษตรอินทรีย์  

  1.6.3 ฟางที่อัดเป็นก้อน  สามารถจัดเก็บได้ง่ายและขน
ย้ายสะดวก 
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    1.6.4 เกษตรกรมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการขายฟาง
ก้อน 

 1.6.5 ได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ แก่ผู้สนใจ 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 หลักการออกแบบและสร้างช้ินส่วนเครื่องจักรกล 

       หลักการออกแบบและสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกล [2-7] ได้
กล่าวถึงหลักเกณฑ์ในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกล 
สรุปได้ว่า การสร้างเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ คือการ
น าเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างาน มาคิดและออกแบบเพื่อ
สร้างอุปกรณ์นั้น โดยการน าเอาทฤษฎีพื้นฐานมาใช้ การ
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรกลเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น และ
วิธีด าเนินการในการออกแบบเครื่ องจักรกลหรือช้ินส่วน
เครื่องกล โดยให้ค านึงถึงความคงทน แข็งแรง น้ าหนักเบา 
สวยงาม บ ารุงรักษาง่าย และปลอดภัย  รวมทั้งผู้ออกแบบต้อง
วางแผนการท างาน มีความรู้ด้านวิศวกรรม  การเลือกใช้วัสดุ
โดยใช้หลักและทฤษฎีในการออกแบบเครื่องจักรกลให้
เหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ  การซ่อมบ ารุง  และความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
        นอกจ ากนี้ ก า รออกแบบ ช้ิน ส่ วน เ ค รื่ อ ง กล  เ ป็ น
กระบวนการที่ต้องค านึงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่
สร้างขึ้น เช่น ต้องก าหนดหน้าที่พื้นฐาน พิจารณากลไกการ
ท างานและโครงสร้างที่จ าเป็น รวมทั้งต้องก าหนดรูปทรง
รายละเอียดพื้นฐาน ขนาด วัสดุ และอื่น ๆ อีกทั้งพื้นฐานด้าน
การค านวณและหลักการเลือกใช้วัสดุส าหรับผลิตช้ินส่วนตาม
ความเหมาะสมกับการใช้เครื่องจักรกับงานลักษณะที่แตกต่าง
กัน โดยอาศัยความคิดผู้ใช้ ผู้ผลิต นักประดิษฐ์ และวิศวกร 
ดังนั้นผลจากความคิดเห็นต่าง ๆ ท าให้เกิดการดัดแปลง 
ปรับปรุงเครื่องจักรกลอยู่ตลอดเวลา ค้นพบวิธีการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ จนกระทั่งพบวิธีที่ดีที่สุด น าไปสู่การออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรกลที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามความต้องการต่อไป 
       2.2 เครื่องอัดฟางก้อนที่มีใช้ในประเทศไทย 
       เครื่องอัดฟางที่พบในประเทศไทย  มี  2 ลักษณะ คือ  แบบ
ท างานแบบอัตโนมตัิ และแบบท างานอยู่กับที่ตามที่ [8] ได้
กล่าวไว้ สรุปได้ดังนี ้
     2.2.1 เครื่องอัดฟางแบบท างานอัตโนมัติ  เป็นเครื่องที่
ประกอบไปด้วยระบบเก็บรวบรวมฟาง  ระบบอัด  และระบบ

มัดฟาง  การท างานจะต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ขนาด  25  แรงม้า
ขึ้นไป  เพื่ออาศัยแทรกเตอร์เป็นต้นก าลังในการลากจูง  และ
อาศัย  PTO จากแทรกเตอร์  เป็นต้นก าลังในการขับเคลื่อน
ระบบต่าง ๆ ทั้งระบบเก็บรวมฟาง  ระบบอัดและระบบมัด  ให้
สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติ  จึงสามารถใช้ผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวได้  ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 เครื่องอัดฟางแบบอัตโนมัติ 

 

การท างานของเครื่องชนิดนี้จะประกอบไปด้วย  การเก็บ
รวบรวมฟางข้าวที่ร่วงหล่นอยู่ในแปลงโดยอาศัยหนวดกุ้ง
กวาดพาฟางข้าวเข้าสู่ตัวเครื่อง  ฟางข้าวเหล่านี้จะถูกล าเลียงเข้า
สู่ห้องอัด  ระบบล าเลียงฟางข้าวมี  2 ลักษณะใหญ่ ๆ  คือ แบบ
ครีบ (finger type) และแบบเกลียวล าเลียง (auger type) 
หลังจากนั้นฟางจะถูกอัดให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยม  โดยกระบอกสูบ
ซ่ึงมีลักษณะเป็นแท่งส่ีเหลี่ยมและลักษณะการท างานคล้าย
ลูกสูบ  เครื่องที่อยู่ในห้องอัด  เพื่ออัดฟางให้เป็นแท่ง  เมื่อฟาง
ถูกอัดมีความยาวตามที่ก าหนดแล้ว  ระบบมัดฟางจะท าการมัด
ฟางโดยอัตโนมัติ  ความยาวของฟางที่อัดสามารถปรับตั้งได้  
ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้มัดฟางที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะใช้เชือกมัด   
        2.2.2 เครื่องอัดฟางแบบท างานอยู่กับที่ เป็นเครื่องที่มี
เฉพาะระบบอัดฟางให้เป็นก้อน จึงต้องใช้แรงงานคนในการ
ป้อนและมัดฟาง เครื่องชนดินี้มี  3 ลักษณะ  คือ 

      1) เครื่องป้อนฟางด้านบน 
 
 
 
 
 
 

 
                รูปที่ 2 เครื่องป้อนฟางด้านบน 
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    2) เครื่องป้อนฟางด้านข้าง 
 

    
 
  

 
 
 

รูปที่ 3 เครื่องป้อนฟางด้านข้าง 

 

3) แบบมีระบบขับเคลื่อน ขนย้ายเครื่องระหว่างแปลงได ้
 
 
 
 
 

 
รูป ที่ 4 เครื่อง

อัดฟางแบบมีระบบขับเคลื่อน 

 

เครื่องอัดฟางแบบท างานอยู่กับที่นี้จะใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซลสูบเดียวขนาด 7 – 12 แรงม้าเป็นเครื่องต้นก าลัง  การ
ท างานจะใช้แรงงานคนในการป้อนฟาง  ฟางที่ป้อนจะถูกอัด
เป็นก้อนโดยกระบอกสูบ  ซ่ึงมีลักษณะเป็นแท่งส่ีเหลี่ยมและ
ลักษณะการท างานคล้ายลูกสูบ  เคลื่อนที่อยู่ในรางภายในห้อง
อัด  เพื่ออัดฟางให้เป็นแท่ง  เมื่อฟางที่ถูกอัดมีความยาวตามที่
ก าหนดแล้ว  จะอาศัยแรงงานคนในการมัดฟางนั้นอีกทีหนึ่ง 

 จากการศึกษาพบว่า  เครื่องอัดฟางแบบท างานอยู่กับที่  พบ
ปัญหาเกี่ ยวกับแรงงานที่ ต้องใ ช้ผู้ปฏิบัติ ง านหลายคน  
โดยเฉพาะการป้อนฟาง  เนื่องจากช่องป้อนมีขนาดเล็กและอยู่
สูงกว่าระดับพื้นดินมาก  จึงต้องใช้แรงงาน 1 คนในการหอบ
ฟางเข้าสู่ช่องป้อนนี้  ส่วนแรงงานที่เหลือจ านวน 2 – 4 คน  จะ
ช่วยโกยฟางเข้าไปใกล้ช่องป้อน  เพื่อให้ผู้ป้อนฟางท างานได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น  ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ  การมัดฟาง
ที่ต้องปฏิบัติงาน  2 คน  โดยผู้ปฏิบัติการคนที่  1 จะเสียบตะขอ
ส าหรับคล้องเชือก ไปให้ผู้ปฏิบัติการอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านตรง
ข้ามท าการคล้องเชือกที่จะมัดฟางที่อัดได้  ใช้กรรไกรตัดเชือก
ให้ขาด  และท าการมัดฟางต่อไป  จะเห็นว่าขั้นตอนนี้ไม่ยุ่งยาก
มากนัก  แต่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานถึง  2 คน 

        เครื่องอัดฟางแบบท างานอยู่กับที่  เป็นเครื่องที่มีกลไกไม่
ยุ่งยาก  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาได้ง่าย ราคาถูก  และเป็นเครื่องที่
ผลิตภายในประเทศ  เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องอัดฟางแบบ
อัตโนมัติ  ซ่ึงเป็นเครื่องที่มีกลไกซับซ้อน และมีราคาแพง  อีก
ทั้ ง ส่วนใหญ่น า เข้ามาจากต่างประเทศ  จึงสมควรที่ จะ
ด าเนินการพัฒนาเครื่องแบบอยู่กับที่ให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานที่ดีขึ้น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเครื่องจักรกล
เกษตรในประเทศให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
   2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  [8] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  พัฒนาเครื่องอัดฟางแบบที่
เหมาะสมต่อการใช้งานในประเทศ  โดยด าเนินการพัฒนาใน
ส่วนของระบบการป้อนและมัดฟาง  เพื่อลดแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเครื่องชนิดนี้ลง จากการทดสอบ
เครื่องที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีอัตราการท างานประมาณ 28 ก้อน/
ช่ัวโมง  อัตราการส้ินเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง 0.75 ลิตร/ช่ัวโมง 
ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน สามารถลดแรงงานในการปฏิบัติงานลง
ได้ 1-2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องแบบเก่า  และจากการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า  มีจุดคุ้มทุนของการใช้
เครื่องประมาณ 866 ก้อน/ปี 

ขณะที่ [9] ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การออกแบบและพัฒนา
อุปกรณ์ช่วยป้อนฟางในเครื่องอัดฟางชนิดกึ่งอัตโนมัติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยป้อนฟาง 
และทดสอบเปรียบเทียบเครื่องที่พัฒนาใหม่นี้กับเครื่องแบบ
เดิม ผลการทดสอบพบว่าเครื่องอัดฟางที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีอัตรา
การท างาน 871.10 กิโลกรัม/ช่ัวโมง สูงกว่าเครื่องอัดฟางดั้งเดิม 
21.66 เปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการท างาน 93.39 เปอร์เซ็นต์ 
สูงกว่าเครื่องอัดฟางดั้งเดิม  5.07 เปอร์เซ็นต์ และความ
หนาแน่นของฟางอัดฟ่อน 102.20 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร สูง
กว่าเครื่องอัดฟางดั้งเดิม  6.86 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสมรรถนะการ
ท างานที่เพิ่มขึ้นนี้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอัด
ฟางลงได้ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยโครงการ การสร้างและประเมนิ

สมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5 ขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
   

   3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  
    โดยศึกษาข้อมูลหลักการออกแบบเครื่องจักรกลจาก [2-7] 
และโลหะวิทยา [10] ประกอบ เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
รวมทั้งศึกษาการสร้างแบบประเมิน และแบบบันทึกผลการ
ทดสอบเพื่อน าไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

3.2 ออกแบบและเขียนแบบเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

    3.2.1 ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเครื่องอัดฟาง
ก้อนแบบมือโยก มีช้ินส่วนประกอบดังนี้ 
     

 
 

รูปที่ 6 การออกแบบกระบอกอัดฟางรูปทรงสี่เหลี่ยม 
 

 
 

รูปที่ 7 การออกแบบเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก (เสร็จสมบูรณ์) 
 

 
รูปที่ 8 เครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ออกแบบและเขียนแบบเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

ประเมินความเหมาะสมของเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

ที่ปรึกษา

เริ่มต้น 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

       ที่ปรกึษา

ผ่าน 

ปรับปรุง แก้ไข 

ผ่าน 
ปรับปรุง แก้ไข 

สิ้นสุด 

ทดสอบ/ประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม 
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         จากนั้นเสนอแบบเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่ผ่านน าไปปรับปรุงแก้ไข หากผ่านก็จะ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก
ตามที่ได้ออกแบบไว้ 

3.2.2 เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์เพื่อสร้างเครื่องอัด
ฟางก้อนแบบมือโยกดังแสดงในรูปที่ 9 และตารางที่ 1  

 
 

รูปที่ 9 เตรียมเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
 

ตารางที่ 1 รายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
 

รายการ จ านวน ราคา/ 
หน่วย 

รวม 

1. เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด  
120 cm.x240cm. x 2 mm. 
2. เหล็กฉาก 2 นิ้ว 1 เส้น 
2. ค่าตัดพับเหลก็ 
3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า 
4.ชุดสีพ่นสีโป้ว กระดาษ
ทราย  
5. ล้อยาง 
6. บานพับเหล็ก 

1  แผ่น 
 

 1 เส้น 
6  แผ่น 
1 กล่อง 

 1  ชุด 
 
 3 ล้อ 
 2 อัน 

2,500 
 

  500 
200 
250 
700 

 
250 
50 

2,500 
 

500 
1,200 
250 
700 

 
750 
100 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,000 บาท 
 

3.2.3 ตัดเหล็กแผ่นตามขนาดรูปที่ 6 แล้วพับขึ้นรูปเป็น
กระบอกอัดรูปทรงส่ีเหลี่ยม จากนั้นเช่ือมช้ินส่วนประกอบเข้า
ด้วยกัน 

       
 
 

รูปที่ 10  การตัดเหล็กแผ่น และการพับขึ้นรูป 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 เชื่อมชิ้นส่วนประกอบกระบอกอัดฟาง 
 

   3.2.4 เจาะช่องป้อนฟาง และเจาะช่องสอดเชือกรัดที่
ด้านข้างของกระบอกอัดฟาง เช่ือมแกนอัดและคันโยก จุด
รองรับ และฐานยึดกระบอกอัดฟาง รวมทั้งล้อเลื่อนเข้าด้วยกัน  
เจียระไนปรับแต่งรอยเช่ือม โป๊วสีเก็บรอย ขัดและพ่นสีให้
เรียบร้อย ดังรูปที่ 12 
 
 
 

รูปที่ 12 เชื่อมชิ้นส่วนประกอบเครื่องอัดฟางแบบมือโยก 

  3.2.5 น าเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก ที่สร้างเสร็จแล้ว
เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
โครงสร้างเครื่องอัดฟาง เพื่อให้ข้อเสนอแนะน ามาปรับปรุง 
แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขอีก
ครั้ง ก่อนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ในด้านโครงสร้าง การเชื่อมต่อ การใช้งานและคู่มือการ
ใช้งานต่อไป 

 3.3 ทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบ
มือโยก 
           1. เตรียมเครื่องอดัฟางก้อนแบบมือโยก 
    2. หอบฟางเข้าสู่ช่องป้อนฟาง  
           3. ออกแรงดันคันโยกอัดฟางเข้าไปภายในกระบอกอัด
รูปทรงสีเ่หลี่ยม  
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             4. สอดเชือกมัดฟางที่อัดได้ และใช้กรรไกรตัดเชือกให้
ขาด และท าการมัดฟางต่อไป ดังรูปที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 13 ทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก  

 

4. ผลการวิจัย 
   4.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอดัฟางก้อนแบบมือ
โยก 
         ผลการออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
มีจ านวน 1 ตัว ดังแสดงในรูปที่ 8 มีโครงสร้างลักษณะเป็นรูป
ทรงกระบอกอัดรูปทรงส่ีเหลี่ยม มีขนาดความกว้าง x ความยาว 
x ความสูง เท่ากับ 45 ซม. x 150 ซม. X 45 ซม.  มีแกนอัดและ
คันโยก ช่องป้อนฟาง  ช่องสอดเชือกรัดฟาง ช่องทางออกฟาง 
แผ่นปิด และล้อเลื่อน  
 

   4.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องอัดฟางก้อน
แบบมือโยก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมเครื่องอัดฟางก้อนแบบมือโยก 
               (n=3) 

รายการประเมิน x  S.D. 
ผลการ
ประเมิน 

1 . ด้านโครงสร้างอุปกรณ์    
1.1 โครงสร้างมีความเหมาะสมและ
กะทัดรัด 

4.50 0.58 มากที่สุด 

1.2 โครงสร้างมีความแข็งแรง 4.67 0.58 มากที่สุด 
เฉลี่ย 4.58 0.58 มากที่สุด 

2 .ด้านการเชื่อมต่อโครงสร้าง    
   2.1 แนวเชื่อมต่อแบบเว้ามีความ
เหมาะสมต่อการรับแรง 

4.57 0.58 มากที่สุด 

   2.2 แนวเชื่อมต่อโครงสร้างมี
ความสวยงามแต่ละจุดเชื่อม 

4.67 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.71 0.58 มากที่สุด 

3. ด้านการใชง้าน    

   3.1 การเคลื่อนย้ายสะดวก 4.57 0.58 มากที่สุด 
   3.2 มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.67 0.58 มากที่สุด 
   3.3 ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว 4.33 0.57 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.52 0.58 มากที่สุด 

4. ด้านคู่มือการใช้งาน    

   4.1 การออกแบบคู่มือการใช้งานมี
ความเหมาะสม เข้าใจง่าย 

4.75 0.58 มากที่สุด 

   4.2 ขั้นตอนการใช้งานและเนื้อหา
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

   4.3 แบบภาพประกอบมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

4.67 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.69 0.58 มากที่สุด 

เฉลี่ยโดยรวม 4.63 0.58 มากที่สุด 

       ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องอัดฟางก้อนแบบ
มือโยก จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน พบว่าโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ( x =4.63, 
S.D.= 0.58) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
จากมากไปหาน้อย 2 อันดับแรก พบว่าด้านการเช่ือมต่อ
โครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( x =4.71, S.D.= 0.58) รองลงมา
ด้านคู่มือการใช้งาน ( x =4.69, S.D.= 0.58) ตามล าดับ  

4.3 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟาง
ก้อนแบบมือโยก ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่องอัดฟางก้อน 

 

 

จ านวน
คนที่ใช ้

ครั้งที่  1 ครั้งที่  2 ครั้งที่  3  

เฉลี่ย 
)ก้อน(  

จ านวนฟาง
ก้อนที่อัดได้ 

จ านวนฟาง
ก้อนที่อัดได้ 

จ านวนฟาง
ก้อนที่อัดได้ 

2  คน 14 17 20 17 
      
  จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่อง
อัดฟางก้อนแบบมือโยก โดยทดสอบจ านวน 3 ครั้ง พบว่า ใน
เวลา 1 ช่ัวโมง สามารถอัดฟางก้อนได้ 17 ก้อน จากแรงงานที่
ใช้ จ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
      4.4 อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่องอัดฟางก้อน
แบบมือโยก พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และใช้งานได้
ตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงใช้แรงงานคน จ านวน 2 คน ซ่ึงมีจุดเด่น
คือมีราคาถูก ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลังเหมือนเครื่อง
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อัดฟางก้อนทั่วไป กลไกไม่ซับซ้อน และมีความปลอดภัยใน
การใช้งาน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
การออกแบบได้ศึกษาแนวคิดการออกแบบเครื่องจักรกลตาม
หลักทฤษฎีการออกแบบ และหลักวิศวกรรม การเลือกใช้วัสดุ 
และการสร้างอย่างเป็นระบบ ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ [2-7] ที่กล่าวไว้ว่า การออกแบบเครื่องจักรให้มี
ประสิทธิภาพ นักออกแบบที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน
การท างานและการออกแบบ การเลือกใช้ วัสดุ  การใ ช้
เครื่องจักรกล กรรมวิธีการผลิต  มีขั้นตอนการออกแบบอย่าง
เป็นระบบ  อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] ได้ท าการวิจัย
เรื่อง  พัฒนาเครื่องอัดฟางแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานใน
ประเทศ  โดยพัฒนาในส่วนของระบบการป้อนและมัดฟาง 
เพื่อลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานของเครื่องชนิดนี้
ลง จากการทดสอบเครื่องที่พัฒนาขึ้นพบว่า มีอัตราการท างาน
ประมาณ 28 ก้อน/ช่ัวโมง อัตราการส้ินเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิง 
0.75 ลิตร/ช่ัวโมง ใช้ผู้ปฏิบัติงาน 3 คน สามารถลดแรงงานใน
การปฏิบัติงานลงได้ 1-2 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องแบบเก่า 
และจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่า มีจุดคุ้มทุนของ
การใช้เครื่องประมาณ 866 ก้อน/ปี 

4.5 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
      1. ควรขยายช่องเชือกมัดฟาง เพื่อความสะดวกในการ

สอดเชือกรัดให้ง่ายขึ้น 
  2. ควรใช้ระบบไฮดรอลิกท างานร่วมกับระบบกลไกใน

การอัดฟาง เพื่อจะได้ผ่อนแรงในการอัดฟางลงได ้  
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง
ชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง  2) เพื่อหาประสิทธิภาพการ
ท างานของชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 3) เพื่อหาความพึง
พอใจของผู้ใช้ชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง ด าเนินการทดลอง
กับผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาล                
สุราษฎร์ธานี โดยการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงเป็นผู้ป่วยนอนติด
เตียงในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์
ธานี เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัย 
พบว่าชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
แบบกระแสตรงเป็นตัวขับเคลื่อนน้ าที่ใช้ในการสระผมผู้ป่วย
นอนติดเตียง ส าหรับการหาประสิทธิภาพชุดสระผมผู้ป่วยนอน
ติดเตียง พบว่า การสระผมโดยใช้เครื่องสระผมผู้ป่วยนอนติด
เตียงมีค่าเฉลี่ยปริมาณการใช้น้ าเท่ากับ 11.4 ลิตร ซ่ึงลดปริมาณ
น้ าหรือประหยัดได้ดีกว่าการสระผมแบบเดิมโดยใช้ขันตักที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.8 ลิตร และผลการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง พบว่า ความพึง
พอใจของผู้ใช้เครื่องสระผมผู้ปว่ยนอนติดเตียง อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

Abstract 

 The research objectives of the device shampooing hair of         
a bedridden patien 1) To design a machinery 2) To find out 
performances of the machine 3) To find out the satisfaction 
from the user. The experiment will be performed on patients 
in ICU (intensive care unit) & MED (medicine) at Surat Thani 
hospital. The nurser will choose specific patients such as 
bedridden. Equipment that used on the experiment is based on 
worksheet and survey. After the survey or worksheet analyze 
by using Arithmetic, standard deviations and percentage. 
Research showed that bed shampoo which uses direct current 
to pump the water. To find out the ability washing patients’ 
hair is average at 8.4 reducing water which is better than 
traditional that average at 12.4. The survey result appears that 
patients that use the device are given an excellent toward the 
device. 
Keywords: performances 

1. บทน า 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ และมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่ม
มาอย่างต่อเนื ่อง โดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ ่มขึ ้น จาก                   
4  ล ้านคน (ร ้อยละ  6 .8 )  ในป ี 2537  เป ็น  10  ล ้านคน                      
(ร้อยละ 14.9) ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล้าน
คน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 และในปี 2558 กระทรวง
สาธารณสุขด าเน ินการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้ สูงอายุ 
จ านวน 6,394,022 คน พบว่าเป็นกลุ่มติดสังคมประมาณ 5 ล้าน
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คน หรือร้อยละ 79 และเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติด
บ้าน ติดเตียง จ าเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและ
สังคมประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 21 [1]  

“ผู้ป่วยนอนติดเตียง” หมายถึง บุคคลที่มีความเจ็บป่วยและ
ต้องนอนอยู่ในเตียงหรือบนที่นอนตลอดเวลา อาจเป็นระยะ
หนึ่งหรือตลอดไป เช่น ผู้ป่วยอัมพาตที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ผู้ป่วย
ชราที่มีความอ่อนเพลียมาก ผู้ป่วยเข้าเฝือกตัว เป็นต้น ซ่ึง
ปัจจุบันมีผู้ป่วยประเภทนี้จ านวนไม่น้อยที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแล เนื่องจากสถานบริการมีไม่เพียงพอนั่นเองการดูแลที่
ส าคัญส าหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง ได้แก่ การอาบน้ า การสระผม 
การท าความสะอาดที่นอน และการป้องกันแผลกดทับ รวมทั้ง
ผู้ป่วยบางรายอาจต้องมีการสวนอุจจาระในบางครั้ง ซ่ึงการดูแล
ทั้งหมดนี้ต้องกระท าบนเตียงหรือบนที่นอนทั้งสิ้น [2]  

ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และนอนอยู่บนเตียงนานๆ 
จะมีเหงื่อไหลไคลน้ ามันออกมา ท าให้ผมมีกลิ่นเหม็นอับ เส้น
ผมเหนียว มีรังแค ท าให้ผู้ป่วยไม่สุขสบาย พยาบาลจะดูแลสระ
ผมให้ผู้ป่วยบนเตียงส าหรับผู้ป่วยที่มีความจ ากัดด้วยสภาวะ
ของโรค เช่น ผู้ป่วยหายใจล าบาก หรือใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ผู้ป่วยโรคหัวใจจึงควรงดไว้ก่อน หากมีความจ าเป็นต้องท า
ความสะอาดผมให้สระผมชนิดแห้ง โดยใช้แป้งทาตัวที่มีเนื้อ
แป้งละเอียด สีขาว เอาแห้งใส่ผมให้ทั่วแล้วหวีผลและใช้
ผ้าขนหนูสะอาดเช็ดผม และเช็ดหวีออกจะช่วยให้ฝุ่นละออง 
น้ ามัน และกลิ่นอับออกจากเส้นผม [3]  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้าง
นวัตกรรม เครื่องสระผมส าหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง เพื่อ
แก้ปัญหาการเปียกช้ืนของเตียงนอนตลอดจนความยุ่งยากในการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสระผม และค านึงถึงการอ านวยความ
สะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยนอนติดเตียง และผู้ดูแล ลดเวลา
ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการสระผม เพื่อเสริมสร้าง
สุขอนามัยที่ดีกับผู้ป่วยนอนติดเตียง ทั้งนี้นวัตกรรมชุดสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียงออกแบบให้มีราคาที่เหมาะสมไม่แพงและ
สามารถน าไปพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องสระผมผู้ปว่ยนอนติดเตียง 
 เพื่อหาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสระผมผู้ป่วย

นอนติดเตียง 

 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องสระผมผู้ป่วยนอน
ติดเตียง 

 

2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 

2.1.1 ด้านโครงสร้าง 
1) ชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง ท าด้วยสเตนเลส ติดตั้ง

แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ส าหรับอ านวยความสะดวกในการใช้งาน    
2) สามารถประจุไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ภายใน ด้วยการ เสียบ

เต้ารับเข้ากับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
3) บรรจุน้ าส าหรับสระผมปริมาณ 20 ลิตร สามารถสระผม

ผู้ป่วยได้ 2 คนหรือมากกว่า 2 คน (กรณีผู้ป่วยผมส้ันและผมยาว
ต่างกัน) 

 

2.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ป่วย
ภายในหออภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์
ธาน ี

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ป่วย
นอนติด เตี ยงภายในหออภิบาลผู้ ป่ วยหนัก อายุ รกรรม 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยการเลือกแบบเจาะจง  

 

1.2.3 ด้านตัวแปรที่ต้องศึกษา 
1) ตัวแปรต้น ได้แก่ การสระผมโดยใช้ชุดสระผมผู้ป่วย

นอนติดเตียง 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 
 

2.3 ด้านระยะเวลาในการวิจัย  
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง 
เดือนธันวาคม 2559 ด าเนินการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์
ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) ผู้ป่วยนอนติดเตียงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น  
2) ลดสภาวะการติดเช้ือโรคและความไม่สบายตัวของผู้ป่วย

นอนติดเตียงได้ 
3) สามารถให้บริการผู้ป่วยได้หลายคนโดยไม่ต้องกลับไป

เติมน้ าและเตรียมน้ าใหม่ 
 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: Apichet.utt@gmail.com 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ศึกษาข้อมูลรวบรวมเอกสารต่างๆ เพื่อท าการวิจัย 

 

เป็นการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขอบเขต
ของเนื้อหา การออกแบบและสร้างชุดสระผม การทดลอง
บันทึกผล และหาความพึงพอใจจากผู้ใช้ และงานวิจัยต่างๆ 

 

3.2 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.2.1 ประชากร  
ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยในหออภิบาล

ผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ านวน 20 คน 
 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ป่วยในหอ

อภิบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงมีเกณฑ์ใน
การเลือก คือต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้หรือ
ผู้ป่วยนอนติดเตียง 

3.3 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.3.1 ชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 
 

3.3.2 แบบบันทึกข้อมูลการหาประสิทธิภาพในการท างานของชุด
สระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 

 

3.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระ
ผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 

 

3.3.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ  

 

1) การสร้างชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการโดยการสร้างชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง โดย
อุปกรณ์มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบ
มอเตอร์แบบกระแสตรง ซ่ึงเป็นมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ไฟ   
12 โวลต์ จากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
220 โวลต์เป็นตัวขับเคลื่อนให้สูบน้ าขึ้นมาเพื่อใช้ในการ            
สระผม ได้ตามวัตถุประสงค์ และใช้งานได้สะดวก ทั้งนี้ได้หา
คุณภาพโดยการให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ท าการพิจารณา
ตรวจสอบซ่ึงผู้ เ ช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้งานได้ 

 

2) แบบบันทึกข้อมูลหาประสิทธิภาพในการท างานของชุด
สระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง มีรายละเอียดประกอบ คือ บันทึก
การทดลองการสระผมแบบเดิมและแบบการใช้ชุดสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยตรวจสอบปริมาณน้ าในการสระผม 
เพื่อทดสอบการประหยัดน้ า ทั้งนี้ ส าหรับการหาคุณภาพแบบ
บันทึกข้อมูลการหาประสิทธิภาพในการท างานของชุดสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียง ด าเนินการโดยการหาดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC) ซ่ึงแบบบันทึก
ข้อมูลหาประสิทธิภาพที่สร้างขึ้นมีค่า IOC = 0.8 

 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียง รายละเอียดประกอบด้วย ค าช้ีแจงข้อค าถาม
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ ข้อค าถาม
ความคิดเห็น จ านวน 15 ข้อ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ 
ส าหรับการหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง ด าเนินการโดยการหาดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ซ่ึง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นมีค่า IOC = 0.8 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.1 เก็บข้อมูลการหาประสิทธิภาพในการท างานของชุด
สระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง  

 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง 10 ครั้ง ตรวจสอบปริมาณ
น้ าในแต่ละครั้ง และใช้แบบบันทึกข้อมูลจดบันทึกการทดลอง
ผลการสระผมในการใช้น้ า 

3.4.2 สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียง  

 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการสาธิต และแนะน าการ
ท างานของชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียงหลังจากนั้นจึงให้
ทดลองใช้และบันทึกแบบสอบถาม 

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.5.1 วิเคราะห์ปริมาณน้ าที่ใช้ในการสระผมแต่ละครั้ง และ
เปรียบเทียบกับการสระผมแบบเดิม เพื่อการประหยัดน้ า 
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3.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้โดยการสอบถามความพึง
พอใจแล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเทียบกับเกณฑ์ 

  4.50 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 พึงพอใจมาก 
  2.50 – 3.49 พึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49 พึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.49 พึงพอใจน้อยที่สุด 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

3.6.1 ค่าความเที ่ยงตรง  โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอด            
คล้อง [4]  

 

3.6.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) 
และค่าร้อยละ [5]  

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการสร้างชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 
 

 
 

    รูปที่ 1 ชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 

การพัฒนาชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง มีความแข็งแรง 
ปลอดภัยเนื่องจากใช้ระบบมอเตอร์แบบกระแสตรง ซ่ึงเป็น
มอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ จากแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
ภายใน  โดยใ ช้พลั ง ง านประจุ ไฟฟ้ าที่ ใ ช้ระบบไฟฟ้ า
กระแสสลับ 220 โวลต ์เป็นตัวขับเคลื่อนใหร้ะบบน้ าท างาน ซ่ึง
ส่วนถาดสระผมสามารถเคลื่อนหมุนท ามุมได้ 90 องศา จาก
บริเวณตัวโครงเพื่อความสะดวกในการสระผมผู้ป่วย ในขณะที่ 
ผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

 

 
 

    รูปที่ 2 สาธิตวิธีการใช้งานของชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 

 

 
 

    รูปที่ 3 จ าลองสถานการณ์ขณะใช้งาน 
 

4.2 ผลการหาประสิทธิภาพชุดสระผมผู้ป่วยนอนตดิเตียง 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยตรวจสอบปริมาณน้ าในการสระผมในแต่ละ           
ครั้ง/คน เพื่อเปรียบเทียบการสระผมแบบเดิมกับการสระผมโดยใช้เครื่อง
สระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 

ลักษณะวิธีการใช ้
ครั้งที่1 
ลิตร 

ครั้งที่2
ลิตร 

ครั้งที่ 3
ลิตร 

ครั้งที่ 4
ลิตร 

ครั้งที่ 5
ลิตร 

ค่าเฉลี่ย
ลิตร 

แบบใช้ขันตกั 13 12 12 12 12 12.4 

แบบใชชุ้ดสระผม 8 8 9 8 9 8.4 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าการสระผมแบบเดิมโดยใช้ขันตัก

ตรวจสอบปริมาณน้ ามีค่าเฉลี่ย 12.4 ลิตร แบบใช้เครื่องสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียงตรวจสอบปริมาณน้ ามีค่าเฉลี่ย 8.4 ลิตร และ
เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณน้ าการสระผมแบบใช้เครื่อง
สระผมผู้ป่วยนอนติดเตียงมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าการสระผม
แบบเดิมโดยใช้ขันตัก 

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้ที่มีต่อชุดสระผมผู้ป่วย
นอนติดเตียง 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระผม
ผู้ป่วยนอนติดเตียง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 12 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100         
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มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 51-60 ปี 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 อายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ด้านการศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ประกอบอาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน 9คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 
รายได้ส่วนตัวต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.67 รายได้ 10,000-15,000 บาท จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 รายได้มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 3 คน 
ร้อยละ 25.00 และสถานะผู้ใช้งานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 พยาบาล จ านวน 3 คน ร้อยละ 25.00  และค่า
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่
มีต่อชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง ถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้าน             
คือ ด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านการบ ารุงรักษา
หลังจากการทดลองใช้งาน ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.1 ด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.7 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 และด้านการ
บ ารุงรักษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.06  และระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของแบบสอบถาม 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
และคิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณารายการประเมินผู้ใช้มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
 

การพัฒนาชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง มีความแข็งแรง 
ถาดสระผมสามารถเคลื่อนในองศาเรเดียนได้ 90 องศา ออก
จากตัวโครงสร้าง มีความปลอดภัย ใช้มอเตอร์กระแสตรง       
12 โวลต์ จากแบตเตอรี่ที่ติดตั้งภายใน โดยใช้พลังงานประจุ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮริต์ ให้กับแบตเตอรี่อีกครั้ง 
ประสิทธิภาพของชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง พบว่า การสระ
ผมเมื่อทดลองโดยตรวจสอบปริมาณน้ าในการสระผมแบบเดิม
โดยใช้ขันตักกับการแบบใช้เครื่องสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง
เป็นจ านวน 5 ครั้ง เพื่อทดสอบเปรียบเทียบการประหยัดน้ า 
ปรากฎว่าการสระผมโดยใช้เครื่องสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง

ลดปริมาณการใช้น้ าได้ดีกว่าการสระผมแบบเดิมใช้ขันตัก และ
ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 
พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องสระผมผู้ป่วยนอน
ติดเตียง เกี่ยวกับด้านการออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านการ
บ ารุงรักษา ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการสร้างและพัฒนาชุดสระผมผู้ป่วยนอนติดเตียง 

ให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ 
2) ควรมีการใช้พลังงานทางเลือกมาร่วมใช้งาน เพื่อให้ผู้

ศึกษางานวิจัยลักษณะนี้มีขอบเขตการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น 
3) ควรมีตัวบอกระดับน้ าที่ใช้ในการสระผมผู้ป่วย 
4) ควรปรับปรุงการขับเคลื่อนให้เป็นระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่ม

ความสะอาดต่อผู้ใช้งาน 
5)  เพิ่มหมอนรองศีรษะให้ปรับระดับได้  เพื่อความ

เหมาะสมกับผู้ป่วย 
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อิทธิพลของค่าก าลังอัดของคอนกรีต และขนาดตัวอย่างทดสอบที่มีผลต่อ 
การทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตท่ีได้จากการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก 

Effect of the Compressive Strength of Concrete and the Size of Tested Specimens on the Compressive 
Strength of Concrete Obtained from Non-Destructive Test Using Rebound Hammer  

ชูชยั สุจิวรกุล1  กนกวรรณ ชัยวรวิทย์กุล2  
 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
2นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 

บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดตัวอย่างทดสอบ
ที่มีผลต่อค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบไม่
ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ค่าก าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่
ใช้จริงตามมาตรฐาน ASTM C192 มีอยู่ 3 ระดับคือ 235, 321, 
และ 398 กก./ซม.2 ตัวอย่างคอนกรีตถูกท าการทดสอบก าลังอัด
แบบท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก โดยใช้มุมทดสอบ 3 ทิศทาง
คือ มุม-90 องศา มุม 0 องศา และ มุม+90 องศา ขนาดของ
ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ในการทดสอบแบบไม่ท าลายมี 5 ขนาด 
คือ รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม รูปทรงปริซึม
ส่ีเหลี่ยมขนาด 22.5x22.5x15 ซม และ 30x30x15 ซม ตัวอย่าง
รูปทรงกระบอกมี 2 ขนาด คือ Ø15x20 ซม และ Ø15x30 ซม 
ตัวอย่างคอนกรีตทั้งหมดถูกบ่มในน้ าที่ 28 วัน จากการทดสอบ
พบว่าขนาดของก้อนตัวอย่างทดสอบที่มีขนาดกว้างขึ้นและ
หนาขึ้นได้ค่าก าลังอัดที่อ่านได้จากการทดสอบแบบไม่ท าลาย
มากกว่าเนื่องจากตัวอย่างคอนกรีตรับแรงสะท้อนจากเครื่อง
ทดสอบค้อนกระแทกได้ดีกว่า  และจากการทดสอบได้พบว่า
ตัวอย่างรูปทรงกระบอกจะให้ค่าก าลังอัดจากการทดสอบโดย
ค้อนกระแทกสูงกว่าตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ซ่ึงเกิดมาจาก
ตัวอย่างรูปทรงกระบอกมีความหนาที่มากกว่าท าให้แรง
สะท้อนได้สูงกว่า 

ค าส าคัญ :  ก าลังอัดของคอนกรีต, การทดสอบแบบไม่ท าลาย, 
ค้อนกระแทก 

 

 

Abstract 

This objective of this research was to study the effect of the 
compressive strength of concrete and the size of specimens on 
the compressive strength of concrete obtained from non-
destructive using rebound hammer. The actual compressive 
strength of concrete specimens had 3 levels; i.e. 235, 321, and 
398 ksc, according to ASTM C192 standard. The concrete 
specimens were tested by rebound hammer with 3 different 
directions; i.e. -90º, 0º and +90º. Five different sizes of 
concrete samples were investigated: (a) 15 cm cube; (b) 
22.5x22.5x15 cm prism; (c) 30x30x15cm prism; (d) Ø15x20 
cm cylinder; and (e) and Ø15x30 cm cylinder. All concrete 
specimens were cured in water at 28 days. It was found from 
the study that the wider and the thicker of concrete specimens 
led to the higher compressive strength obtained from rebound 
hammer test. Furthermore, it was found that those cylindrical 
specimens gave the higher compressive strength from 
rebound hammer than those cube specimens, because the 
cylindrical specimens were thicker so that the higher rebound 
number would be obtained. 

KEYWORDS: Compressive strength, Nondestructive Test, 
Rebound Hammer 

1. บทน า 

การทดสอบแบบไม่ท าลาย (Nondestructive Test) เป็นการ
ทดสอบที่ท าให้ทราบถึงสมบัติคอนกรีตโดยที่ไม่เกิดความ
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เสียหาย หรือแตกหักต่อโครงสร้างที่ท าการทดสอบ โดยมีอยู่ 4 
วิธีที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน [1] ได้แก่ 

1. การทดสอบเพื่อประเมินสภาพสมบูรณ์ของเนื้ อ
คอนกรีตด้วยคลื่นเรดาร์ (Radar) 

2.  การทดสอบคอนกรีตโดยใ ช้คลื่ นอัลตราโซนิก 
(Ultrasonic Pulse Velocity) 

3.  การทดสอบประเมินค่าก าลังอัดคอนกรีตด้วยการยิง
ด้วยหัวหยั่งทดสอบ 

4.  การทดสอบวิธีหาค่าความแข็งแรงคอนกรีตด้วยค้อน
กระแทก (Rebound Hammer) 

การตรวจสอบก าลั งอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก 
(Rebound Hammer) ตามมาตรฐาน ASTM C805-02 [2] เป็น
วิธีการที่เป็นที่นิยม และได้ผลที่มีค่าความน่าเช่ือถือระดับหนึ่ง
เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อน และสามารถเข้า
ท าการตรวจสอบได้เพียงคนเดียว ซ่ึงในหลักการของวิธีการ
ทดสอบวิธีนี้ จะอาศัยสมบัติการดูดซับพลังงานจากค่า Stress 
Wave Ratio ซ่ึงเป็นอัตราส่วนของคลื่นความเค้นอัดที่สะท้อน
กลับมาจากเนื้อคอนกรีต กับคลื่นที่ส่งผ่านแท่งกดของเครื่องมือ 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับพลังงานก็คือ ความหนาแน่น 
ความแข็ง ความเรียบของผิว รวมไปถึงโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุ 
[3, 4] 
 

ในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ
ทดสอบก าลังอัดแบบไม่ท าลายต่างๆ [5] แต่ยังไม่มีนักวิจัยท่าน
ใดด าเนินการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ หรือหาความสัมพันธ์ของ
ผลการทดสอบแบบท าลาย และการทดสอบแบบไม่ท าลาย เมื่อ
ตัวอย่างคอนกรีตมีขนาดแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ก้อน
ตัวอย่างคอนกรีตทดสอบที่มีขนาด และรูปทรงแตกต่างกัน ซ่ึง
ท าการเปรียบเทียบระหว่างก้อนตัวอย่างคอนกรีตทดสอบขนาด
และรูปทรงมาตรฐาน กับขนาดก้อนตัวอย่างทดสอบที่
คณะผู้วิจัยก าหนดขึ้น  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาขนาดตัวอย่างทดสอบที่มีผลต่อค่าก าลังอัดของ

คอนกรตีที่ใช้การทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

3.1 การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต  
ในการทดลองนี้ ผู้วิจัยใช้ส่วนผสมคอนกรีตที่มีก าลังอัด

คอนกรีต 3 ระดับคือ 200, 300, และ 400 กก./ซม.2 โดยท าการ
ออกแบบส่วนผสมตามมาตรฐาน ACI 211 [6] ส่วนผสมที่
ได้รับแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ส่วนผสมคอนกรีต (กก./ 1 ลบ.ม.) 

ค่าก าลงัอดั (ksc) 200 300 400 

w/c 0.62 0.28 0.28 

ปริ
มา
ณว

สัดุ
/1 
ลบ

.ม
. ปูน 298.79 409.00 533.00 

หิน 998.62 751.00 751.00 

ทราย 857.22 953.00 851.00 

น า้ 203.77 125.97 164.16 

นน./ลบ.ม. 2,359.02 2,239.25 2,299.44 
 

3.2 วัสดุท่ีใช้ในการตรียมตัวอย่างคอนกรีต 

ในการวิจัยนี้มีวัสดุที่ใช้ในการทดลองดังนี้  
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 
2. ทรายแม่น้ า ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และ ค้างที่ตะแกรง

เบอร์ 50  
3. หิน ผ่านตะแกรงเบอร์ 3/4 นิ้ว และ ค้างที่ตะแกรงเบอร์ 

3/8 นิ้ว 
4. สารผสมเพิ่ม น้ ายาผสมคอนกรีต พลาสติไซเซอร์ 

ประเภทลดน้ าและหน่วงการก่อตัว ที่ มีคุณสมบัติ
เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Type D [7] 

 

3.3 การเตรียมตวัอย่างคอนกรีต 

ผู้วิจัยได้ท าการจัดเตรียมตัวอย่างการวิจัยดังนี้ 

1. แท่งตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ซม.  

2. แท่งตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 30x30x15 ซม.  

3. แท่งตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 22.5x22.5x15 ซม.  

4. แท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอก ขนาด Dia.15x30 ซม.  

5. แท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอก ขนาด Dia.15x20 ซม.  
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แต่ละก าลังอัดคอนกรีตมีจ านวน 3 ตัวอย่างต่อชุด ดังนั้นแต่

ละขนาดตัวอย่างคอนกรีตจะมีจ านวนเท่ากับ 9 ตัวอย่าง  

3.4 การทดสอบก าลงัอดัของคอนกรีต 
มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

3.4.1 น าแท่งตัวอย่างที่ท าการบ่มตามเวลาที่ก าหนดที่ 28 วัน 
ขึ้นจากน้ า  แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ก่อนการ
ทดสอบ 

3.4.2 จากนั้นจึงท าการทดสอบหาค่าก าลังรับแรงอัดของ
คอนกรีตแบบไม่ท าลายด้วยวิธีค้อนกระแทก (Rebound 
Hammer) ผู้วิจัยได้ท าการเลือกใช้ผู้ท าการทดสอบเพียง 1 
คน ส าหรับการทดสอบก าลังอัดของคอนกรีตแบบไม่
ท าลายชนิดโดยใช้ค้อนกระแทก โดยใช้มุมทดสอบ 3 
ทิศทางคือ มุม-90˚  มุม 0˚  และ มุม+90˚  โดยทุก
ต าแหน่งที่ท าการทดสอบในแต่ละทิศทางของแท่ง
คอนกรีตจะท าการทดสอบไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง บันทึก
ค่าแรงสะท้อนที่ได้จากการทดสอบ 

3.4.3 น าตัวอย่างมาตรฐาน 2 ขนาด คือ ตัวอย่างรูปทรง
ลูกบาศก์  ขนาด 15x15x15  ซม.  และ  ตัวอย่ างรูป
ทรงกระบอก ขนาด Dia.15x30 ซม. ไปท าการทดสอบ
ก าลังอัดแบบท าลายโดยใช้ เครื่ องทดสอบแรงอัด
คอนกรีต (Compression Test) 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล ดังนี้ 

ส่วนของผลการทดสอบการรับก าลังอัดคอนกรีตแบบไม่ท าลาย 
บนตัวอย่างคอนกรีตได้ท าการหาค่าเฉลี่ยของค่าจ านวนครั้งของ 
การสะท้อน (Rebound Number) ในแต่ละต าแหน่ง จากนั้นท า
การอ่านค่าก าลังอัดจากค่าเฉลี่ยของของการสะท้อน (Rebound 
Number) ในทิศทางมุมที่ได้ทดสอบ โดยอ่านค่าจากราฟ
ความสัมพันธ์แสดงในรูปที่ 1 ส าหรับการอ่านค่าทดสอบ
ตัวอย่างแบบรูปทรงลูกบาศก์  
 กรณีที่ต้องการแปลงค่าก าลังอัดแบบรูปทรงลูกบาศก์
มาตรฐานขนาด 15x15x15 ซม . ไปเป็นก าลังอัดแบบรูป
ทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15 x30 ซม ให้น าค่าก าลังอัดที่
อ่านได้จากรูปที่ 3.1 มาคูณด้วยค่า 0.9211 ดังนี้ 

 

 0.9211Y X                                                    (1) 

 
เมื่อ Y คือ ค่าก าลังอัดของคอนกรีตในก้อนตัวอย่างรูป
ทรงกระบอก และ X คือ ค่าก าลังอัดของคอนกรีนในก้อน
ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ 

สมการที่ (1) ได้มาจากเส้นแนวโนมเปรียบเทียบค่าที่ได้จาก
การทดสอบก าลังอัดตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานขนาด 
15x15x15 ซม. กับค่าที่ได้จากการทดสอบก าลังอัดแบบรูป
ทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15 x30 ซม โดยมีก าลังอัดตั้งแต่ 
100 ksc ถึง 700 ksc ดังแสดงในรูปที่ 2 ซ่ึงพบว่าค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตด้วยวิธีท าลายในก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ จะมีค่า
สูงกว่าค่าก าลังอัดของคอนกรีต ในก้อนตัวอย่างรูปทรง
ทรงกระบอกเล็กน้อยประมาณร้อยละ 8 ซ่ึงเป็นผลมาจากค่า
ความชะลูดของก้อนตัวอย่าง 
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ค่าก าลังอัดของคอนกรีตแบบไม่
ท าลายมาแสดงผลเปรียบเทียบตามตัวแปรต่างๆ อยู่ในรูปแบบ
กราฟแท่ง และกราฟเส้น 

 
รูปที่  1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงสะท้อนกับก าลังอัด
คอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์  
 

 
รูปที่  2 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ ได้จากการ
ทดสอบแบบท าลายในตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 
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ซม กับรูปทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15 x30 ซม ที่มี
ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน  

4. ผลการทดสอบ 
4.1 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดของตวัอย่างมาตรฐาน 

การเปรียบเทียบค่าก าลังอัดเป้าหมายของคอนกรีตตาม
สัดส่วนผสมที่ออกแบบ ค่าก าลังอัดของคอนกรีตแบบท าลาย 
(D. Test) ที่ทดสอบตามมาตรฐาน BS EN12390-3 [8] และ 
ASTM C39 [9] และค่าก าลังอัดที่ได้จากการทดสอบแบบไม่
ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ได้แสดงในตารางที่ 2 และ 3 จาก
การสังเกตพบว่าตัวอย่างมาตรฐานทั้งขนาด 15x15x15 ซม. และ
ขนาด Ø15 x30 ซม. ให้ค่าก าลังอัดจากทดสอบแบบท าลาย (D. 
Test) ใกล้เคียงกับค่าก าลังอัดเป้าหมายที่ได้จากการออกแบบ  
โดยที่ตัวอย่างมาตรฐานขนาด Ø15 x30 ซม. ให้ค่าก าลังอัดจาก
ทดสอบแบบท าลายใกล้เคียงกว่าค่าก าลังอัดเป้าหมายซ่ึงเป็นไป
ตามที่คาดไว้ 

จากตารางที่ 2 และ 3 ยังสังเกตเห็นว่า ค่าก าลังอัดที่ได้จาก
การทดสอบตัวอย่างมาตรฐานขนาด 15x15x15 ซม โดยใช้ค้อน
กระแทกมีค่าน้อยกว่าค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าก าลังอัดที่ได้
จากการทดสอบแบบท าลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ก าลังอัด
ของคอนกรีตมีค่ามากขึ้นเช่น ที่ '

cf = 442 ksc ค่าก าลังอัดที่ได้
จากค้อนกระแทกมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 25  

ในทางตรงกันข้าม ค่าก าลังอัดที่ได้จากการทดสอบตัวอย่าง
มาตรฐานขนาด Ø15 x30 ซม โดยใช้ค้อนกระแทกให้ค่า
ใกล้เคียงกับค่าก าลังอัดที่ได้จากการทดสอบแบบท าลาย ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าการทดสอบก าลังอัดคอนกรีตด้วยค้อนกระแทก 
(Rebound Hammer) ของมาตรฐาน ASTM C805-02 [2] ซ่ึงเป็น
มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาให้ค่าสอดคล้องกับขนาด
ตัวอย่างทดสอบรูปทรงกระบอกตามมาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเช่นกัน ซ่ึงเป็นข้อสรุปเบื่องต้นได้ว่าขนาด
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีผลต่อค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่
ได้จากการทดสอบโดยค้อนกระแทก  

นอกจากนี้ ยังสังเกตจากรูปที่ 3 และ 4 เห็นว่า มุมทดสอบ
ค้อนกระแทกที่แตกต่างกันให้ค่าก าลังอัดที่แตกต่างกันเล็กน้อย 
ประมาณร้อยละ 6 โดยที่การทดสอบที่มุม -90˚  มุม 0˚  และ
มุม 90˚  จะมีแนวโน้มให้ค่าก าลังอัดของคอนกรีตน้อยกว่าและ
สูงขึ้นตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบจริงแบบท าลายและการทดสอบแบบ
ไม่ท าลายด้วยค้อนกระแทกของก้อนตัวอย่างขนาด 15x15x15 
ซม 

Target 
'

cf  
(ksc) 

Size of Cube Specimens 15x15x15 ซม 

D. Test 
(ksc) 

Rebound Hammer 
Test (Cube Reading) 

Rebound Hammer Test 
(Cylinder Reading) 

-90˚  0˚  
90
˚  

-90˚  0˚  90˚  

200 230 183 234 193 166 216 178 

300 335 311 316 295 286 291 271 

400 442 326 316 336 300 291 309 
 

 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบจริงแบบท าลาย และการทดสอบ
แบบไม่ท าลายด้วยค้อนกระแทกของก้อนตัวอย่างทรงกระบอก
ขนาด Ø15 ซม ยาว 30 ซม 

Target 
'

cf (ksc) 

Size of Cylinder Specimens ø15x30 ซม 

D. Test 
(ksc) 

Rebound Hammer 
Test (Cube Reading) 

Rebound Hammer Test 
(Cylinder Reading) 

-90˚  0˚  90˚  -90˚  0˚  90˚  

200 235 320 316 346 300 291 319 

300 321 346 367 356 319 338 328 

400 398 448 420 469 413 387 432 
 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย

ด้วยค้อนกระแทก ในก้อนตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม 
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รูปที่ 4 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดของคอนกรีตแบบไม่ท าลายด้วย

ค้อนกระแทก ในก้อนตัวอย่างขนาด Ø15x30 ซม  
  

 

4.2  เปรียบเทียบขนาดตัวอย่างคอนกรีตที่ความลึกต่างกัน  
 การเปรียบเทียบผลการทดสอบค่าก าลังอัดจริงของคอนกรีต
และผลการทดสอบ Rebound Hammer ในทั้ง 3 มุมของขนาด
มาตรฐาน ขนาด Ø15x30 ซม และ Ø15x20 ซม เมื่อมีระยะเวลา
บ่มที่ 28 วัน จาก รูปที่ 5 พบว่าค่าก าลังอัดของคอนกรีตตัวอย่าง
ขนาด Ø15x30 ซม มีค่าก าลังอัดของคอนกรีตสูงกว่าขนาด 
Ø15x20 ซม เกิดจากการที่ก้อนตัวอย่างขนาด Ø15x20 ซม มี
ความลึกของก้อนตัวอย่างที่น้อยกว่าก้อนตัวอย่างขนาด Ø15x30 
ซม ท าให้เกิดการสะท้อนของแรงกระแทกจากค้อนกระแทก ท า
ให้ค่าก าลังอัดคอนกรีตที่อ่านได้มีค่าน้อยกว่า เมื่อพิจารณาความ
แตกต่างของค่าก าลังอัดที่ได้จากทั้งสองขนาดพบว่ามีค่าความ
แตกต่างกันประมาณร้อยละ 6 ถึง 26 ซ่ึงขึ้นอยู่กับก าลังอัดของ
คอนกรีต 

 

รูปที่ 5 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดของคอนกรีตจากการทดสอบ

แบบไม่ท าลายด้วยค้อนกระแทกในก้อนตัวอย่างขนาด Ø15x20 

ซม และก้อนตัวอย่างขนาดมาตรฐาน Ø15x30 ซม   
 

 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคา่ก าลังอัดของคอนกรีตจากการทดสอบ

แบบไม่ท าลายด้วยค้อนกระแทก ในตัวอย่างขนาด Ø15x20 ซม 

และขนาดมาตรฐาน Ø15x30 ซม  

 

4.3 เปรียบเทียบขนาดตัวอย่างคอนกรีตที่มีความกว้างต่างกัน 

การเปรียบเทียบค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่มีขนาดตัวอย่าง
คอนกรีตที่มีความกว้างต่างกัน 3 ระดับคือ ขนาด 15x15x15 ซม 
ขนาด 22.5x22.5x15 ซม และขนาด 30x30x15 ซม ที่มุม 0◦ ได้
แสดงไว้ในตารางที่ 5 และรูปที่ 6  และที่มุม 90◦ ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 6 และรูปที่ 7 จากตารางและรูปเหล่านี้พบว่าค่าก าลังอัด
ของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบด้วยค้อนกระแทกขนาดของ
ก้อนตัวอย่างที่มีความกว้างที่มากกว่าจะให้ค่าที่สูงกว่าตัวอย่าง
คอนกรีตที่มีขนาดแคบกว่า นอกจากนี้ยังสังเกตุ เห็นว่าเมื่อ
คอนกรีตมีก าลังต่ า ค่าที่ได้จากการทดสอบโดยค้อนกระแทกจะ
ให้ก าลังที่ค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงค่อนข้างมาก และเมื่อ
ก าลังอัดของคอนกรีตสูงขึ้น (400 กก./ซม2) ค่าที่ได้จากการ
ทดสอบโดยค้อนกระแทกจะให้ก าลังอัดที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้
จากการทดสอบจริง  

เมื่อพิจารณาค่าร้อยละความแตกต่างของก าลังอัดระหว่าง
ก าลังอัดของคอนกรีตจากการทดสอบโดยค้อนกระเททกจาก
ตัวอย่างคอนกรีตที่มีความกว้างมาก คือขนาด 30x30x15 ซม 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าก าลังอัดของคอนกรีตจากการทดสอบจริง 
พบว่า ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบโดยค้อน
กระแทกมีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบจริงประมาณร้อย
ละ  1 - 18 ที่มุมทดสอบ 0 องศา และร้อยละ 5 - 31 ที่มุมทดสอบ 
90 องศา   
 
 

(1) 

Real '

cf

[ksc] 

ก าลังอัดจาก Rebound Hammer  
มุมทดสอบ 0˚  [ksc] ผลต่าง 

(1)&(2) 

(%) 
(2) 

Ø15x20 cm  
(3) 

Ø15x30 cm  

ผลต่าง 
(2)&(3) 

(%) 
235 215 291 -26.1 -8.5 
321 318 338 -5.9 -0.9 
398 356 387 -8.0 -10.6 
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ตารางที่  5  เปรียบเทียบค่าก าลังอัดของคอนกรีตจากการ
ทดสอบแบบไม่ท าลายด้วยค้อนกระแทกที่มุม 0◦ ในตัวอย่าง
ขนาด 30x30x15 ซม. และขนาดมาตรฐาน 15x15x15 ซม.  

 
 

    

 

รูปที ่6 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดจริงของคอนกรีตกับค่าก าลังอัด
จากการทดสอบด้วยค้อนกระแทก ในก้อนตัวอย่างขนาด 
15x15x15 ซม ก้อนตัวอย่างขนาด 22.5x22.5x15 ซม และก้อน
ตัวอย่างขนาด 30x30x15 ซม ที่มุม 0˚  

 

 

รูปที่ 7 เปรียบเทียบค่าก าลังอัดจริงของคอนกรีตกับค่าก าลังอัด

จากการทดสอบด้วยค้อนกระแทก ในก้อนตัวอย่างขนาด 

15x15x15 ซม ก้อนตัวอย่างขนาด 22.5x22.5x15 ซม และก้อน

ตัวอย่างขนาด 30x30x15 ซม ที่มุม 90˚  

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบคา่ก าลังอัดของคอนกรีตจากการทดสอบ

แบบไม่ท าลายด้วยค้อนกระแทกที่มุม 90◦ ในตัวอย่างขนาด 

30x30x15 ซม. และขนาดมาตรฐาน 15x15x15 ซม. 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
1. ขนาดของตัวอย่างคอนกรีตซ่ึงเปรียบเสมือนถึงขนาด

ของโครงสร้างมีผลต่อค่าก าลังอัดที่ได้จากการทดสอบ
ก าลังอัดแบบไม่ท าลายโดยวิธีค้อนกระแทก  

2. ขนาดตัวอย่างที่บางลงจะให้ก าลังอัดที่อ่านได้จากการ
ทดสอบโดยค้อนกระแทกจะมีค่าน้อยกว่าตัวอย่าง
คอนกรีตที่มีความหนามากกว่าเนื่องจากค่าแรงสะท้อน
ของตัวอย่างที่บางมีค่าน้อยกว่า  

3. ขนาดตัวอย่างคอนกรีตที่มีความกว้างที่มากขึ้นส่งผล
ให้ก าลังอัดมีค่าที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยที่ความกว้าง
ของตัวอย่างมีผลต่อก าลังอัดจากการทดสอบเพราะว่า
พื้นที่หน้าตัดในการรับแรงสะท้อนมากกว่าในตัวอย่าง
ที่มีขนาดกว้างกว่า  
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ผลต่าง 
(1)&(2) 
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(3) 

15x15x15cm 
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A4-002 

คอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าแกลบ 
LIGHTWEIGHT CONCRETE CONTAINING RICE HUSK ASH 

พัชร อ่อนพรม   จักรพงค์  ถิ่นไกล  ภาคภูมิ กลั่นไพรี  และจิระเดช ลครร า 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าแกลบที่
ประยุกต์จากกระบวนการผลิตแบบโฟมคอนกรีตกับแบบมวล
รวมเบา โดยใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท
ที่ 1 ต่อทรายในอัตราส่วน 1:1 โดยน้้าหนัก ใช้ปริมาณโฟมใน
อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยปริมาตร จากนั้นใช้เถ้าแกลบแทนที่
ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยปริมาตร
ของทราย ท้าการควบคุมค่าการไหลให้อยู่ระหว่างร้อยละ 45 ± 
5%  ท้าการทดสอบก้าลังรับแรงอัด ความหนาแน่น และอัตรา
การดูดซึมน้้า ที่อายุ 28 วัน จากผลการทดลองพบว่า การใช้ 
เถ้าแกลบเป็นมวลรวมละเอียดท้าให้คอนกรีตมวลเบามีน้้าหนัก
น้อยลง โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้เถ้าแกลบแทนที่
ทรายคือ ปริมาณร้อยละ 20 โดยปริมาตร ซ่ึงให้ก้าลังรับแรงอัด 
ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้้า ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 22 
กก./ซม.2 954  กก./ม.3 และร้อยละ 28 ตามล้าดับ สามารถสรุป
ได้ว่า เถ้าแกลบสามารถใช้แทนที่ทรายในปริมาณที่เหมาะสม
ในคอนกรีตมวลเบาได้ 
 
ค้าส้าคัญ : คอนกรีตมวลเบา เถ้าแกลบ และก้าลังรับแรงอัด
Abstract 

  This paper presents a study of lightweight concrete 
containing rice husk ash which applies from foam concrete 
and lightweight aggregate. Lightweight concrete made from 
Portland cement and sand at a 1:1 ratio by weight and 50% by 
volume of foam. Rice husk ash was used to replace sand at 0, 
10, 20, 30 and 40 by volume of sand. Flows of all mixtures 
were controlled between 45 ± 5%. Compressive strength 

density and water absorption of lightweight concrete were 
determined at 28 days. The results revealed that the use of rice 
husk ash as a fine aggregate in lightweight concrete caused to 
the decreasing of the weight. The optimum mixed ratio of rice 
husk ash as sand was 20% by volume which gave 
compressive strength density and water absorption at 28 days 
of 22 kg/cm2, 954 kg/m3, and 28% respectively. It can be 
concluded that the rice husk ash could be used as sand with 
optimum content for lightweight concrete. 

Keywords: Lightweight concrete, Rice husk ash,Compressive 
strength. 

1. ค าน า 
คอนกรีตมวลเบาคือ ซีเมนต์เพสต์หรือมอร์ต้าร์ชนิดหนึ่งที่

ประกอบด้วยฟองอากาศขนาดเล็ก (Air bubble) ที่ไม่ต่อเนื่องกนั 
(Disconnection) ผสมอยู่ในอัตราส่วนผสมเพื่อให้มีน้้าหนักเบา
และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนต้านทานความร้อนที่ดี  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก โดย
มีก้าลังการผลิตข้าวปีละประมาณ 25 ล้านตันและได้แกลบจาก
กระบวนการสีข้าวประมาณ 5 ล้านตัน ในแต่ละตันของ
ข้าวเปลือกเมื่อสีแล้วจะมีแกลบอยู่ประมาณ 200 กิโลกรัม และ
เมื่อน้าแกลบไปเผาจะได้เถ้าแกลบ (Rice husk ash) ประมาณ
ร้อยละ 20 ของน้้าหนักแกลบ  เถ้าแกลบในประเทศไทยมี
ปริมาณซิลิกาสูง และมีค่าสูญเสียน้้าหนักเนื่องจากการเผา (Loss 
on Ignition หรือ LOI) ซ่ึงปกติมี LOI อยู่ร้อยละ 2-5 ขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแกลบ เพราะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะ
ท้าให้เถ้าแกลบมี LOI สูงขึ้น LOI ที่อยู่ในเถ้าแกลบส่วนใหญ่จะ
เป็นธาตุถ่านดูดน้้าสูง และถ้ามีจ้านวนมากจะท้าให้ก้าลังของ
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คอนกรีตลดลงได้ [1]  ที่ผ่านมาได้มีการศึกษาการน้าเถ้าแกลบ
มาใช้เป็นวัสดุผสมในงานคอนกรีต อาทิเช่น Saraswathy และ 
Ha-Won Song [2]  ท้าการศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของ
คอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ โดยใช้เถ้าแกลบแทนที่ปูนซีเมนต์ใน
อัตราส่วนร้อยละ 5, 10,15, 20, 25, และ 30  ผลการวิจัยพบว่า 
การใช้ปริมาณเถ้าแกลบร้อยละ 30 ช่วยลดการแทรกซึมของ 
คลอไรด์และลดความสามารถในการซึมผ่าน อีกทั้งยังพัฒนา
คุณสมบัติด้านการก้าลังรับแรงอัดและการต้านทานการกัด
กร่อนของคอนกรีต โดยจากผลการวิจัยดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้
แนะน้าให้ใช้ปริมาณเถ้าแกลบร้อยละ 20 ส้าหรับการใช้แทนที่
ปูนซีเมนต์  

Ganesan และคณะ[3]  ท้าการศึกษาเถ้าแกลบผสมรวมกับ
ซีเมนต์เพื่อประเมินค่าระดับการแทนที่ที่เหมาะสมที่สุดส้าหรับ
คุณสมบัติด้านก้าลังและด้านการซึมผ่านของคอนกรีต โดยใช้
เถ้าแกลบด้าบดละเอียดผสมกับซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 5, 
10,15, 20,25, 30, และ 35 โดยน้้าหนักของปูนซีเมนต์ ผล
การศึกษาพบว่า ปริมาณเถ้าแกลบสูงถึงร้อยละ 30  สามารถผสม
กลมกลืนกับซีเมนต์ได้ดีโดยไม่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติด้าน
ก้าลังและคุณสมบัติด้านการซึมผ่านของคอนกรีต ในขณะที่ 
Chatveera และ Lertwattanaruk [4] ได้ศึกษาความทนทานของ
คอนกรีตผสมเถ้าแกลบด้า โดยใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่
ปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 20, และ 40 โดยน้้าหนักวัสดุ
ประสาน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์
ด้วยเถ้าแกลบด้าเพิ่มขึ้นท้าให้ความลึกของคาร์บอเนชันและการ
หดตัวแห้งของคอนกรีตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคอนกรีตที่ผสม
เถ้าแกลบด้าส่งผลดีต่อการหดตัวด้วยตัวเองและการต้านทาน
กรดซัลฟูริก  จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน้าเถ้าแกลบด้ามา
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุปอซโซลานได้  

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า เถ้าแกลบนิยมน้ามาใช้เป็นวัสดุ
ปอซโซลาน ซ่ึงจ้าเป็นต้องมีการบดละเอียดก่อนที่จะน้ามาใช้
แท น ที่ปู น ซี เ ม นต์ ได้  ดั งนั้ น ง าน วิจั ย นี้ จึ ง มี ความสน ใ จ
ท้าการศึกษาผลกระทบเนื่องจากการแทนที่ทรายด้วยเถ้าแกลบ 
ในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบส้าหรับการพัฒนากระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา
ต่อไป  

 

 

2. การเตรียมวัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 
2.2 ทรายแม่น ้า  
2.3 น ้าประปาส้าหรับผสมคอนกรีตมวลเบา 
2.4 เถ้าแกลบ  
 จากโรงไฟฟ้าชีวมวลร้อยเอ็ดกรีน จังหวัดร้อยเอ็ด ดังแสดง
ในรูปที่ 1   
2.5 สารท้าให้เกิดโฟม (Foaming agent)  
       ผสมกับน้้าในอัตราส่วน 1:30 โดยปริมาตร (ตามค้าแนะน้า
ของบริษัทผู้ผลิต) 
 2.6 เครื่องผลิตโฟม (Foam generator)  
      ประกอบด้วยปั๊มลม และถังแรงดันผลิตโฟม โดยควบคุม
แรงดันของถังที่ 0.65 MPa ดังแสดงในรูปที่ 2    
2.7 ชุดโต๊ะทดสอบการไหลแผ่ ดังแสดงในรูปที่ 3    
    ส้าหรับคุณสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมี
ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และเถ้าแกลบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ตามล้าดับ 
 

 
รูปที่ 1 โรงไฟฟ้าชีวมวลร้อยเอ็ดกรีน จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 

 
รูปที่ 2 เครื่องผลิตโฟม (Foam generator) 

* พัชร  อ่อนพรม 
E-mail address: civilman2517@gmail.com 
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รูปที่ 3 ชุดโต๊ะทดสอบการไหลแผ่ 

 

ตารางที ่1 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

Sample OPC Sand 
Rice husk 

ash 

Specific gravity 3.14 2.56 1.94 

Absorption (%)           - 1.21 5.30 

Moisture content (%)           - 0.47 - 

Voids (%) - 34.6 83.5 

Fineness modulus - 2.76 1.52 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ 

Chemical compositions (%) OPC Sand Rice husk ash 

SiO2 20.62 92.86 90.20 

Al2O3 5.22 3.17 0.67 

Fe2O3 3.10 0.27 0.95 

CaO 65.00 0.55 0.94 

MgO 0.91 0.49 0.49 

K2O 0.07 0.32 3.75 

Na2O 0.50 0.42 0.12 

SO3 2.70 0.55 0.21 

LOI 1.13 0.67 3.41 

 
3. อัตราส่วนผสม 
        อัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาที่ท้าการศึกษาในครั้งนี้ใช้
เถ้าแกลบแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 
โดยปริมาตรของทราย และควบคุมปริมาณโฟมที่ร้อยละ 50 
โดยปริมาตรของอัตราส่วนผสม และทุกอัตราส่วนผสมท้าการ
ควบคุมอัตราการไหล [5]   โดยอัตราส่วนผสมคอนกรีต
มวลเบา ดังแสดงในตารางที่ 3  
 

ตารางที ่3 อัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา 

   OPC = Ordinary Portland cement 
    S = Sand  
   RA = Rice husk ash 
    F = Foam content  
    W= Water  
   CC = Control Concrete 
 
4. การทดสอบ  
4.1 การทดสอบก้าลังรับแรงอัด 
      การทดสอบก้าลังอัดของคอนกรีตมวลเบา ที่อายุ   28 วัน 
โดยใช้ตัวอย่างขนาด 5×5×5 ซม.3 สามารถหาก้าลังรับแรงอัด
ของคอนกรีตมวลเบาได้จากสมการที่ (1) 

A

P
F     (1) 

 
   เมื่อ      F  คือ   ก้าลังรับแรงอัด (ก.ก./ตร.ซม.)  

 P   คือ   แรงกระท้าสูงสุดบนตวัอยา่ง (ก.ก.) 
A    คือ    พื้นที่หน้าตดัรับแรงอดั (ตร.ซม.) 
 

4.2 การหาค่าความหนาแน่น 
   ค้านวณหาค่าความหนาแน่นจากมวลต่อ ปริมาตรของ
ตัวอย่างคอนกรีตมวลเบา จ้านวน 3  ตัวอย่าง จากสมการที่ (2) 

 

                 
V

M
   (2) 

 
 เมื่อ   

  


 
 คือ   ความหนาแน่น (ก.ก./ลบ.ม.)        

        M   คือ   มวลของตัวอย่างทดสอบ (ก.ก.) 
             V   คือ   ปริมาตรของตวัอย่างทดสอบ (ลบ.ม.)  

Mixture 
No 

Sand 
replacement 

level (%) 

Mix proportion (volume) 

OPC S RA W F 

(CC) 0 0.127 0.155 0 0.218 0.5 
10RA 10 0.123 0.139 0.016 0.222 0.5 
20RA 20 0.119 0.124 0.031 0.226 0.5 
30RA 30 0.116 0.108 0.047 0.229 0.5 
40RA 40 0.112 0.093 0.062 0.233 0.5 
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4.3 การทดสอบอัตราการดูดซึมน ้า 
   การหาปริมาณการดูดซึมน้้า เป็นการทดลองโดยเปรียบเทยีบ
น้้าหนักของน้้าที่คอนกรีตมวลเบาที่ดูดซึมน้้าภายหลังการแช่ใน
น้้าเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง กับน้้าหนักของคอนกรีตมวลเบาอบแหง้
ตามมาตรฐาน มอก.1505-2541 สามารถหาได้จากสมการที่  
(3) 
 

            d

dw

W

WW
W

100)( 
       (3)

 
 

 เมื่อ W    คือ  อัตราการดูดซึมน้้า (ร้อยละ) 
               Ww   คือ  น้้าหนักตัวอย่างอิ่มตัว (ก.ก.) 

        Wd    คือ   น้้าหนักตัวอย่างอบแห้ง (ก.ก.) 
  
5. ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล 
5.1 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
 จากคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ในตารางที่ 1 พบว่าค่า
ความถ่วงจ้าเพาะของทรายมีค่าเท่ากับ 2.56 ในขณะที่เถ้าแกลบ
มีค่าเท่ากับ 1.94 ส้าหรับการดูดซึมของเถ้าแกลบมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 83.5 ซ่ึงมากกว่าทรายที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 34.6  
 
5.2 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุ 
      องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 
1 ทราย และเถ้าแกลบ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่าปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีปริมาณ CaO เป็นองค์ประกอบหลัก
ถึงร้อยละ 65.00 และมีผลรวมของออกไซด์หลักอันได้แก่ CaO,  
SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 รวมกันเท่ากับร้อยละ 93.93 
 ส้าหรับเถ้าแกลบมีผลรวมของ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เกิน
กว่าร้อยละ 70 ขององค์ประกอบทั้งหมด และมีค่าการสูญเสีย
น้้าหนักเนื่องจากการเผา (LOI) น้อยกว่าร้อยละ 6 ตาม
มาตรฐาน ASTM C 618 สามารถจัดเถ้าแกลบอยู่ในกลุ่มเถ้า 
ถ่านหินชนิด F ส่วนทรายมีองค์ประกอบหลักคือออกไซด์ของ  
SiO2 ซ่ึงมีประมาณร้อยละ 92 ขององค์ประกอบทั้งหมด 
เนื่องจากทรายแม่น้้ามีความเป็นผลึกสูงในรูปของควอตซ์ นั่น
คือทรายแม่น้้าจึงเป็นวัสดุเฉื่อยที่ไม่ท้าปฏิกิริยาใดๆ [6] 
 
 
 

5.3 คุณสมบัติคอนกรีตสด 
 จากอัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบา ในตารางที่ 3 พบว่า 
เมื่อปริมาณการแทนที่ทรายด้วยเถ้าแกลบเพิ่มขึ้น ความต้องการ
น้้าในอัตราส่วนผสมมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเถ้าแกลบมีขนาด
ใหญ่และมีรูพรุนสูงท้าให้มีความต้องการน้้ามากขึ้น [7] เพื่อ
รักษาความสามารถในการท้างาน   
 
5.4 ผลกระทบต่อก้าลังรับแรงอัดและความหนาแน่นเมื่อแทนที่
ทรายด้วยเถ้าแกลบ 
 รูปที่ 4 แสดงก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบาเมื่อ
แทนที่ทรายด้วยเถ้าแกลบพบว่า ก้าลังรับแรงอัดลดลงตาม
ปริมาณการแทนที่ เถ้าแกลบที่เพิ่มขึ้น  เนื่องจากเถ้าแกลบมี
ขนาดใหญ่และมีรูพรุนสูงท้าให้มีความต้องการน้้ามากขึ้น
ส่งผลให้ก้าลังรับแรงอัดลดลง [8] และเมื่อพิจารณารูปที่ 5 
พบว่า ค่าความหนาแน่นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะของเถ้าแกลบที่น้อยกว่าทรายจึงส่งผลให้ความ
หนาแน่นลดลง โดยความสัมพันธ์ระหว่างก้าลังรับแรงอัดและ
ความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา ดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่า 
ค่าก้าลังรับแรงอัดเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของค่าความหนาแน่น 
ซ่ึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ปกติของคอนกรีตโดยทั่วไป โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R2 = 0.9748 
 

 
               รูปที่ 4 ก้าลังรับแรงอัดของคอนกรีตมวลเบา ที่อายุ 28 วัน 
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      รูปที่ 5 ความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา ที่อายุ 28 วัน 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างก้าลังรับแรงอัดและความหนาแน่น

ของคอนกรีตมวลเบา  ที่อายุ 28 วัน 
 

5.5 ผลกระทบต่ออัตราการดดูซึมน ้าเมื่อแทนที่ทรายด้วย 
เถ้าแกลบ 
 อัตราการดูดซึมน้้าของคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าแกลบ ดัง
แสดงในรูปที่ 7 พบว่า  อัตราการดูดซึมน้้าเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
การแทนที่ทรายด้วยเถ้าแกลบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอิทธิพลของ
เถ้าแกลบที่ท้าให้คุณสมบัติในการก้าลังรับก้าลังอัดและความ
หนาแน่นลดลง ส่งผลให้การต้านทานต่อการดูดซึมน้้าลดลง 

 
      รูปที ่7  อัตราการดูดซึมน้้าของคอนกรีตมวลเบา ที่อายุ 28 วัน 

 
6. สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาคอนกรีตมวลเบาผสมเถ้าแกลบที่ใช้เป็นมวล
รวมละเอียด สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
      1. การใช้เถ้าแกลบเปน็มวลรวมละเอียดสามารถลดความ
หนาแน่นของคอนกรีตมวลเบาได้ โดยความหนาแนน่มีค่า
ลดลงตามปริมาณการแทนทีท่รายด้วยเถ้าแกลบที่เพิ่มขึ้น 
      2. ปริมาณการแทนที่ทรายด้วยเถ้าแกลบที่เหมาะสม คือ 
ปริมาณการแทนที่ร้อยละ 20 โดยปริมาตร  ซ่ึงให้ค่าก้าลังรับ
แรงอัด ความหนาแน่น และอัตราการดูดซึมน้้า  ที่อายุ 28 วัน 
เท่ากับ 22 กก./ซม.2 954 กก./ม.3 และร้อยละ 28 ตามล้าดับ  
  3. เถ้าแกลบสามารถน้ามาประยุกต์ใช้แทนที่ทรายใน
ปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตมวลเบาได้ 
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A4-002 

เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว 
GLASS BOTTLE CRUSHING AND GLASS CULLET SCREENING MACHINE 

พัชร  อ่อนพรม1  วินัย  ชัยเพชร2  โชค  อ่อนพรม3  และทรงศกัดิ์  ลือจันดา4    
 

1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
3รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

4สาขาวิชาเทคโนโลยแีม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องย่อยขวดแก้ว
และคัดแยกขนาดเศษแก้ว โดยการออกแบบโครงสร้าง  ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก าลัง  ส่งถ่ายก าลังโดยสายพานและพ เล่ย์  
ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องย่อยขวดแก้วและคัด
แยกขนาดเศษแก้วทั้งหมด 5 ครั้ง  ผลการทดสอบพบว่าเครื่อง
ย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว  สามารถย่อยขวดแก้ว
และคัดแยกขนาดเศษแก้วได้ 3 ขนาด ในปริมาณน้ าหนักโดย
เฉลี่ย  0.50 กิโลกรัมต่อนาที นอกจากนี้ยังพบว่า เหลี่ยมคมของ
เศษแก้วมีอันตรายต่อผ ้ปฏิบัติงานน้อยมาก จากผลการทดสอบ
สามารถสรุปได้ว่า  เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษ
แก้ว มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในขอบเขตการวิจัย 

 
ค าส าคัญ  ขวดแก้ว, เศษแก้ว, ประสิทธิภาพ, สายพาน, พ เล่ย์ 
 
Abstract 

This research aimed to establish a glass bottle crushing 
and glass cullet screening machine. Electric motor was used as 
a power to transfer the power through conveyor belt and 
pulley. The efficiency of the task 5 times glass bottle crushing 
and glass cullet screening machine was tested. The results 
revealed that the machine can crush the glass bottle and 
separate three size of the glass cullet at the average of 0.50 
kg/min. In addition, it was found that the sharp edges of glass 
cullet had a slight danger on the worker. From the 
experimental it can be concluded that the machine reached the 
efficiency as in the mentioned as in the scope-thesis.  

Keywords : glass bottle, glass cullet, efficiency, conveyor belt, 
pulley. 

1. ค าน า 
แก้ว  เป็นวัสดุที่ เกิดจากการหลอมส่วนผสมของสาร      

อนินทรีย์ที่อุณหภ มิส งเข้าด้วยกัน  เมื่อส่วนประกอบต่างๆเกิด
การหลอมตัวกันเป็นน้ า  แก้วที่อย ่ในสถานะของเหลวจะถ ก
น าไปผ่านกระบวนการขึ้นร ปและท าให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว  
เป็นผลให้อะตอมหรือโมเลกุลของแก้วไม่มีเวลาในการจัดเรียง
ตัวอย่างเป็นระเบียบท าให้เกิดโครงสร้างที่ไม่เป็นผลึก (non-
Crystalline Solid) หรือเรียกอีกว่าวัสดุอสัณฐาน (Amorphous  
Materials) ซ่ึงในประเทศไทยสามารถแบ่งชนิดของแก้วตาม
การน าไปใช้ประโยชน์ได้ 3 ชนิดหลักคือ  แก้วบรรจุภัณฑ์  
กระจกและผลิตภัณฑ์อื่นๆของแก้ว[1] โดยบรรจุภัณฑ์จากแก้ว
หลายชนิดสามารถน ากลับมาหลอมเพื่อขึ้นร ปเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ได้ จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า  เศษแก้ว 
(Glass Cullet) จัดเป็นขยะรีไซเคิลที่มีอย ่ประมาณร้อยละ 25 
ของปริมาณขยะทั้งหมดซ่ึงประกอบด้วย ขยะย่อยสลายได้และ
ขยะรีไซเคิล[2]  ซ่ึงกระบวนการรีไซเคิลเศษแก้ว  นอกจากการ
น ากลับมาหลอมใหม่แล้ว  ยังมีการศึกษาการประยุกต์ใช้เศษ
แก้วมาเป็นวัสดุผสมในการผลิตวัสดุก่อสร้างอาทิเช่น  อิฐมวล
เบาผสมเศษแก้ว  แกรนิตแก้ว  กระเบื้องจากเศษแก้ว  หรือการ
น าเศษแก้วมาใช้แทนที่มวลรวมธรรมชาติในอัตราส่วนผสม
มอร์ต้าร์ก าลังส ง  บล็อกคอนกรีตและงานคอนกรีต [3,4,5]  
โดยพบว่าการใช้คอนกรีตผสมเศษแก้วไม่เกิดปัญหาในการใช้
งานเมื่อเวลาผ่านไปกว่า 10 ปี[6] นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้
เศษแก้วมาใช้แทนที่หินเกล็ดในงานหินขัดเนื่องจากเศษแก้วแต่
ละชนิดจะมีความแวววาวและสีสันแตกต่างกันจึงมีความ
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เหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มความสวยงาม  ยิ่งไป
กว่านั้น  แก้วยังสามารถท าให้มีขนาดตามความต้องการได้ง่าย
และมีราคาถ กกว่าหินเกล็ดที่ต้องผ่านกระบวนการคัดขนาดและ
สี  รวมถึงค่าขนส่งจากแหล่งหินเกล็ดสีต่างๆที่อย ่กระจัด
กระจายกันในแต่ละจัดหวัด[7]   

จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีการประยุกต์ใช้เศษแก้วใน
กระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้างหลายประเภท  ด้วยเหตุนี้
คณะผ ้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้วและคัด
แยกขนาดขวดแก้ว  เพื่อให้ได้เศษแก้วที่มีขนาดเหมาะสมกับ
การน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุผสมในการผลิตวัสดุส าหรับงาน
ก่อสร้าง  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต  ลดการส ญเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติเพราะมีการน าบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้แล้ว
กลับมาหมุนเวียน  ลดการใช้พลังงานในการหลอมเศษแก้ว  ลด
ปริมาณขยะและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศ[8] 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องยอ่ยขวดแก้วและคัดแยก

ขนาดเศษแก้ว 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วสามารถ

ท างานได้สะดวก  ปลอดภัย  สามารถย่อยขวดแก้วและคัดแยก
ขนาดเศษแก้วได้ขนาดตามที่ต้องการในปริมาณ 0.5 กก. ต่อ
นาที  โดยมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559   

4. ทฤษฎีการออกแบบเครื่องจักร 

4.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน 
จะต้องประกอบไปด้วยหลักการ และขั้นตอนดังต่อไปนี้[9]  
4.1.1 การวางแผน (Planning) การเลือกงานที่จะออกแบบ 
4.1.2 แนวคิด (Concept) การแจงร ปแบบของงานออกแบบ 

การแบ่งแยกของระบบการท างาน รวบรวมการประเมินคุณค่า
แนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรม และในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

4.1.3 การออกแบบร่าง (Lay out) เป็นการออกแบบร่างอย่าง
เป็นมาตราส่วน เผื่อมีความต้องการที่จะปรับปรุงออกแบบร่าง

ให้ดีขึ้น 
4.1.4 การออกแบบรายละเอียด เป็นการออกแบบร ปร่าง

ช้ินส่วนย่อยให้มีความเหมาะสม การเขียนรายละเอียด การเขียน
แบบ การเลือกใช้ช้ินส่วนมาตรฐาน เช่น สกร  โซ่ สายพาน ฯลฯ 
ตารางรายการวัสดุ วิธีการผลิต การประกอบ การขนส่ง การเก็บ
รักษา การตรวจสอบต้นทุนการผลิต การสร้างชุดต้นแบบ หรือ
โมเดลและการตัดสินใจเพื่อการผลิต 

 
4.2 ผู้ออกแบบเครื่องจักรที่ดีควรจะต้องมีพื้นฐานความรู้  

โดยผ ้ออกแบบต้องมีพื้นฐานความร ้ดังต่อไปนี้ [10] 
4.2.1 มีพื้นฐานความร ้ทางด้านความแข็งแรงของวัสดุเป็น

อย่ างดี เพื่อน าไปใช้ในการวิ เคราะห์ความเค้น ช้ินส่วน
เครื่องจักรกลให้มีความแข็งแร และแข็งแกร่ง เพียงพอที่จะรับ
แรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

4.2.2 มีพ้ืนฐานความร ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุวิศวกรรม
ที่ใช้กับเครื่องจักรกลเป็นอย่างดี  ทั้งทางด้านโลหะวิทยา 
กรรมวิธีทางด้านความร้อนต่างๆ และติดตามการพัฒนา
ทางด้านวัสดุอย ่ตลอดเวลา เพื่อจะได้น าวัสดุที่เหมาะสมที่สุดมา
ใชง้าน 

4.2.3 มีความร ้ทางด้านกรรมวิธีการผลิตต่างๆ เช่น หลัก
เศรษฐศาสตร์ของวิธีการผลิต เพราะช้ินส่วนเครื่องจักรกลหรือ
เครื่องจักรที่ผลิตขึ้นมาต้องแข่งขันทางด้านราคา 

4.2.4 มีความร ้เป็นพิเศษเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมต่างๆ ที่จะมีผล
ต่อคุณสมบัติของวัสดุ เช่น บรรยากาศที่ท าให้เกิดการกัดกร่อน
ที่อุณหภ มิต่ ามากๆ หรือส งมากๆ เป็นต้น 

4.2.5 เตรียมพร้อมส าหรับการตัดสินใจอย่างฉลาดว่า ควร
จะเลือกใช้ช้ินส่วนที่มีอย ่แล้ว หรือต้องการออกแบบใหม่ ควร
ใช้ส ตรส าเร็จที่ได้จากประสบการณ์ในการออกแบบช้ินส่วน
หรือไม่ ควรท าการทดสอบชิ้นงานก่อนท าการผลิตหรือไม่ ต้อง
ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อควบคุมการส่ันสะเทือน ระดับความดัง
ของเสียง เป็นต้น 

4.2.6 มีความเข้าใจถึงความสวยงามบางประการ ซ่ึงจะท าให้
ผลิตผลจ งใจดึงด ดผ ้ใช้  

4.2.7 มีสัญชาตญาณการเป็นนักประดิษฐ์และสร้างสรรค์ส่ิง
ส าคัญที่ สุดคือต้องให้ เกิดประสิทธิผลส ง สุด  ความคิด
สร้างสรรค์อาจเกิดขึ้นเพราะมีความขยันขันแข็งที่จะแก้ส่ิงที่ไม่
ถ กใจ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายส่ิงหลายอย่างที่ควรพิจารณาโดย

* วินัย  ชัยเพชร 
E-mail address: tonson.309@gmail.com 

188



ละเอียด เช่น เครื่องจักรจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ มี
อะไรป้องกันการเผอเรอขณะใช้งานของผ ้ใช้หรือไม่ มีความ
ส่ันสะเทือนจนอาจเกิดอันตรายหรือไม่ การประกอบช้ินส่วน
หรือการซ่อมบ ารุงท าได้ยากหรือง่าย เป็นต้น 

5. วิธีการศึกษา  
เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วส าหรับ

งานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องย่อยขวดแก้วเดิมให้
สามารถคัดแยกขนาดเศษแก้วได้ในเครื่องเดียวกัน  ลักษณะการ
ท างานของตัวเครื่องโดยใช้ได้มอร์เตอร์ขนาด 2 แรงม้าเป็นตัว
ต้นก าลังและใช้สายพานกับพ เล่ย์เป็นตัวส่งก าลังไปยังชุดย่อย
ขวดแก้ว และชุดตะแกรงคัดแยกขนาดเศษแก้วในแต่ละช้ัน  
โดยเศษแก้วจะถ กบังคับให้ผ่านตะแกรงคัดแยกขนาดจ านวน 3 
ขนาด เพื่อให้ได้ขนาดเศษแก้วดังต่อไปนี้ 

ขนาดที่  1 เศษแก้วที่ผ่านร ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศ นย์กลาง 10 มิลลิเมตร   

ขนาดที่  2 เศษแก้วที่ผ่านร ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศ นย์กลาง 5 มิลลิเมตร   

ขนาดที่  3 เศษแก้วทีผ่่านร ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศ นย์กลาง 3 มิลลิเมตร   

 

ส าหรับการค านวณหาก าลังมอเตอร์  สามารถหาได้จาก
สมการที่ (1) 
 

     60

.2 TN
Wp




 
      (1)

 
 
 
 

เมื่อ Wp  =  ก าลังมอเตอร์ (Watt) 
      T  =  แรงบิด (N.m) 
      N  =  ความเร็วรอบ (RPM) 
 

ชุดเกียร์ทดรอบที่มีอัตราทดรอบ 1/30 โดยสามารถหา 
อัตราทด ได้จากสมการที่ (2)   

     1

2

d

d
i              (2) 

เมื่อ  i  =  อัตราทด 

  d1  =  เส้นผ่านศ นย์กลางล้อสายพานขับ (cm.) 

  d2  =  เส้นผ่านศ นย์กลางล้อสายพานตาม (cm.) 
ส าหรับการค านวณการทดรอบเกียร์จากมอเตอร์ส ่ชุดย่อย

ขวดแก้ว สามารถหาได้จากสมการที่ (3) 
 

2211 .. dndn          (3)    

     

 เมื่อ n1  =   ความเร็วของตัวขับ (RPM) 

  n2  =     ความเร็วของตัวตาม (RPM) 
      d1  =  เส้นผ่านศ นย์กลางของล้อสายพานตัวขับ (cm.) 
      d2      =     เส้นผ่านศ นย์กลางของล้อสายพานตัวตาม (cm.) 

 
และค านวณหาอัตราทดจากมอเตอร์ส ่ชุดคัดแยกขนาดเศษแก้ว 
จากสมการที่ (4) และ สมการที่ (5) 
 

4433 .. dndn          (4)    
 

6655 .. dndn          (5)   
 

เมื่อ n3 , n5  =  ความเร็วของตัวขับ (RPM) 

n4, n6 =        ความเร็วของตัวตาม (RPM)  
    d3 , d5   =  เส้นผ่านศ นย์กลางของล้อสายพานตัวขับ (cm.) 
    d4 , d6   =      เส้นผ่านศ นย์กลางของล้อสายพานตัวตาม (cm.) 
 
โดยที่ d1=d3=d5 , d4 = d6, และ n1=n3 

ร ปแบบการทดความเร็วรอบของเครื่องย่อยขวดแก้วและคัด
แยกขนาดเศษแก้ว ดังแสดงในร ปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การทดความเร็วรอบของเครื่อง 
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ส าหรับเครื่องย่อยขวดแก้วและคดัแยกขนาดเศษแก้วที่ใช้

ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในร ปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว 

 

5.1 การเตรียมวัสดุ 

น าขวดแก้วมาล้างด้วยน้ าสะอาด จากนั้นน าไปผึ่งให้แห้ง
และน าช่ังน้ าหนักก่อนน าเข้าเครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยก
ขนาดเศษแก้ว ดังแสดงในร ปที่ 3 และร ปที่ 4 

 

 

รูปที่ 3 ขวดแก้วที่ล้างด้วยน้ าสะอาดแล้วน าไปผึ่งให้แห้ง 

 
   รูปที่ 4 การน าขวดแก้วเข้าเครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว 
 
 

5.2 การทดลอง 

ท าการทดลองการย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว  
จ านวน 5 ครั้งๆละ 4 กิโลกรัม โดยทุกครั้งที่ท าการทดสอบ ท า
การจดบันทึกเวลาการท างานของเครื่อง และช่ังน้ าหนักของเศษ
แก้วที่คัดแยกได้ในแต่ละขนาด เพื่อน าผลการทดลองที่ได้ไป
วิเคราะห์ผลและหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยขวดแก้วและ
คัดแยกขนาดเศษแก้วต่อไป 

6. ผลการทดลอง 
ผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องย่อยขวด

แก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว   ดังแสดงในตารางที่ 1      
  

 ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพเครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว 

คร้ัง 
ท่ี 

น้ าหนัก 
ก่อนบด 
(กรัม) 

ขนาดท่ี 
1 

(กรัม) 

ขนาดท่ี 
2 

(กรัม) 

ขนาดท่ี 
3 

(กรัม) 

น้ าหนัก 
หลังบด 
(กรัม) 

เวลา 
(นาที) 

ค่าการ
ส ญเสีย 
น้ าหนัก
(กรัม) 

1 4,000 2,311.93 600.52  978.38 3,890.83 14.47 109.17 
2 4,000 2,158.22 650.51  984.72 3,793.45 13.14 206.55 
3 4,000 2,316.90 643.81 1,015.76 3,976.47 13.41  23.53 
4 4,000 2,202.64 667.92 1,117.97 3,988.53 14.08  11.47 
5 4,000 2,327.55 676.63  975.93 3,980.11 13.32  19.89 

ค่าเฉล่ีย 2,263.45 647.88 1,014.55 3,925.88 13.68  74.12 
 

 
ตารางที่ 1 พบว่า ในเวลา 13.68 นาที เครื่องย่อยขวดแก้วและ

คัดแยกขนาดเศษแก้ว สามารถบดขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษ
แก้วจ านวน 4 กก. ได้ปริมาณร้อยละ 98.15 และมีค่าการส ญเสีย
น้ าหนักเนื่องจากการบดและคัดแยกขนาด เท่ากับร้อยละ 1.85 
โดยสามารถคัดแยกขนาดเศษแก้วได้ 3 ขนาดดังนี้ 

ขนาดที่ 1 เศษแก้วที่ผ่านร ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศ นย์กลาง 10 มม.  เท่ากับร้อยละ 56.59  

ขนาดที่ 2 เศษแก้วที่ผ่านร ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศ นย์กลาง 5 มม.  เท่ากับร้อยละ 16.20  

ขนาดที่ 3 เศษแก้วที่ผ่านร ตะแกรงเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน
ศ นย์กลาง 3 ม.ม.  เท่ากับร้อยละ 25.36  

โดยเศษแก้วที่ผ่านการคัดขนาดทั้ง 3 ขนาด ดังแสดงในร ปที่ 
5 ร ปที่ 6 และร ปที่ 7 ตามล าดับ 
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รูปที่ 5 เศษแก้วผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศ นย์กลาง 10 ม.ม.  
 

    
 

รูปที่ 6 เศษแก้วผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศ นย์กลาง 5 ม.ม.  
 

 
 

รูปที่ 7 เศษแก้วผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่านศ นย์กลาง 3 ม.ม. 
 

นอกจากนี้ยังพบว่า  เศษแก้วที่คัดแยกได้ทั้งสามขนาด มี
เหลี่ยมคมที่ เป็นอันตรายต่อผ ้ทดสอบน้อยมาก  เนื่องจากร 
ตะแกรงที่ใช้คัดขนาดเศษแก้วท ามาจากวัสดุประเภทเหล็กแผ่น
บาง  เมื่อเศษแก้วลอดผ่านร ตะแกรงท าให้มีการเสียดสีกัน
ระหว่างเศษแก้วกับร ตะแกรง  ส่งผลให้เหลี่ยมคมของเศษแก้ว
ลดลง  

7. สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาและทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อย

ขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้ว สามารถสรุปผลการทดลอง
ได้ดังต่อไปนี ้

1. เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วสามารถ
ย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วได้ดี มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้งาน 
  2. เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วสามารถ
สามารถย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วได้ขนาดตามที่
ต้องการในปริมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อนาที   

3. เครื่องย่อยขวดแก้วและคัดแยกขนาดเศษแก้วสามารถคัด
แยกขนาดเศษแก้วขนาดเส้นผ่านศ นย์กลาง 10, 5, และ 3 
มิลลิเมตร เท่ากับร้อยละ 56.59, 16.20, และ 25.36 ตามล าดับ 
โดยมีค่าการส ญเสียน้ าหนักเนื่องจากการย่อยและคัดแยกขนาด
เท่ากับร้อยละ 1.85 

4. เศษแก้วที่ผ่านตะแกรงเหล็กทั้งสามขนาดมีเหลี่ยมคมที่
เป็นอันตรายต่อผ ้ปฏิบัติงานน้อยมาก และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุผสมในการผลิตวัสดุในงานก่อสร้างได้ตาม
ความเหมาะสม 
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A4-003 

การวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันลมขนาดเล็กด้วยอุโมงค์ลม 
Wind Tunnel Tests for Small Scale Wind Turbines Characteristics 

 
อ าพล  สีดาด ี  สมยศ  เพ็ญศรีสิรกิุล  และประยุทธ  ทิมทอง 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอวิธีการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากังหันลมซ่ึงถือว่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญมากคุณสมบัติเครื่อง
ก าเนิดของกังหันลมดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ 
ได้แก่ ความต้านทานภายใน, ความเร็วลม, ความเร็วรอบปลาย
ใบพัด และก าลังไฟฟ้า เพื่อน าไปออกแบบเครื่องควบคุมกังหัน
ลมให้ได้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละความเร็วลม   โดยทั่วไป
กังหันลมจะถูกออกแบบให้หมุนที่ความเร็วคงที่จึงได้ก าลัง
สูงสุด แต่กังหันลมขนาดเล็กเป็นแบบเปลี่ยนแปลงความเร็วซ่ึง
การหมุนเป็นไปตามความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถ
จ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ในความเร็วต่างๆ ดังนั้นกังหันลม
จะต้องถูกควบคุมให้มีความเร็วรอบใบพัดให้เหมาะสมในแต่
ละความเร็วลมเพื่อให้จ่ายก าลังออกมาสูงสุดทุก ๆ ความเร็วลม
ที่ เปลี่ยนไป การจะได้มาของความเร็วรอบของใบพัดที่
เหมาะสมกับก าลั งไฟฟ้า สูง สุดของกังหันลมแต่ละตัว
จ าเป็นต้องทดสอบกับลม แต่วิธีการดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยาก
และควบคุมไม่ได้ การทดสอบกังหันลมขนาดเล็กโดยใช้พัดลม
เป่าด้านหน้าท าให้เกิดปัญหาคือลมเกิดการปั่นป่วนที่หน้าตัด
กังหันลม ขั้นตอนวิธีการการทดสอบกังหันลมขนาดเล็กโดยใช้
อุโมงค์ลมความเร็วต่ า (Low speed wind tunnel) จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีกว่าและได้ผลการทดสอบที่เที่ยงตรง  
ค าส าคัญ : อุโมงค์ลมความเร็วต่ า (Low speed wind tunnel), 
การสกัดก าลังสูงสุด(Maximum power extraction), ความเร็ว
รอบใบพัดเหมาะที่สุด (Optimum rotor speed). 

Abstract 

This paper presents a summary of the most important 
characteristics of wind turbine generators applied in wind 

power plants. Various wind turbine generator designs, based 
on classification by machine type and speed control 
capabilities. The paper was illustrates the algorithm in small 
scale wind turbine characteristic test. When the algorithm 
began, the rotor speed reference was measurement using the 
given the wind speed from the low speed wind tunnel. The 
rotor speed reference was then applied to the power generator 
of the wind turbine. After system had reached the specified 
reference speed, a measurement of the wind turbine 
characteristic was taken. 
 

1. ค าน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดวิกฤตพลังงาน กังหันลมผลิต
ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานทดแทนที่น่าสนใจเพราะสามารถใช้ได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน กังหันลมส่วนใหญ่ท างานที่ความเร็วรอบ
คงที่  นั่นหมายความว่าจะมี สัมประสิทธ์สมรรถนะสูงสุด            
(maximum coefficient of performance) แม้ว่าความเร็วลมจะ
เปลี่ยนแปลง [1],[2] แต่กังหันลมขนาดเล็กไม่สามารถสกัด
พลังงานจากลมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร(permanent magnet generators) 
ซ่ึงเครื่องก าเนิดชนิดนี้ไม่สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถ้า
ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงจากความเร็วค่าเหมาะที่สุด [3] 
คุณสมบัติเครื่องก าเนิดของกังหันลมดังกล่าว เป็นความสัมพันธ์
ของค่าต่างๆ ได้แก่  ความต้านทานภายใน , ความเร็วลม , 
ความเร็วรอบปลายใบพัด และก าลังไฟฟ้า ซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้
ได้มาจากการทดสอบกับลม เพื่อน าไปออกแบบเครื่องควบคุม
กังหันลมให้ได้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละความเร็วลมแต่การวัด
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คุณสมบัติดังกล่าวจ าเป็นต้องได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง การน ากังหัน
ลมไปทดสอบกับลมตามธรรมชาติมีความยุ่งยากและไม่สามารถ
ควบคุมความเร็วลมได้ตามต้องการ นอกจากวิธีการทดสอบกับ
ลมธรรมชาตแิล้วมีการใชพ้ัดลมขนาดใหญ่มาเป่าด้านหน้า ลมที่
เกิดขึ้นจะไหลปั่นป่วน (Turbulent flow) ที่หน้าตัดกังหันลม ไม่
เหมาะส าหรับการทดสอบ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องทดสอบหา
คุณสมบัติกับอุโมงค์ลมซ่ึงให้ลมไหลแบบเส้นกระแส (Laminar 
flow) จึงได้ค่าที่เที่ยงตรงและสามารถควบคุมความเร็วลมได้  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 พลังงานลม 

พลังงานลม (𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑) เป็นพลังงานจลน์ซ่ึงเกิดจากการ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศ ดังนั้นอากาศที่มีมวล (𝑚) ถูกท าให้
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ( 𝑣) จะก่อให้เกิดพลังงานจลน์ ดังสมการ 

𝑬𝒘𝒊𝒏𝒅 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐                                (1)  

สมการของพลังงานจลนต์่อหน่วยเวลา ซ่ึงก็คือสมการของ
ก าลังงานลม ( 𝑷𝒘𝒊𝒏𝒅 ) 

𝑷𝒘𝒊𝒏𝒅 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑨𝒗𝟐                                     (2) 

เมื่อ 𝑷𝒘𝒊𝒏𝒅  คือ ก าลังของลม (w) 

     𝝆    คือ ความหนาแน่นของอากาศ (1.225 kg/m3) 

          𝑨    คือ พื้นที่หน้ าตัด (m2) 

    𝒗    คือ ความเร็วลม (m/s) 

 
 
 
 
 
 

    รูปที่ 1 ปริมาตรการไหลของอากาศที่ไหลผ่านกังหันลม [4] 

จากรูปที่ 1 พลังงานลมที่สกัดได้จากปริมาตรของอากาศ 𝑣𝑎   
ซ่ึงมีพื้นที่หน้าตัด 𝐴1 และมีความเร็วลม  𝑣1 เมื่อเคลื่อนที่ผ่าน 
กังหันลมท าให้ความเร็วลมถูกเปลี่ยนเป็น 𝑣3  ซ่ึงเห็นได้ว่า
ขนาดพื้นที่หน้าตัด 𝐴3  ถูกขยายขึ้นเมื่อ 𝑣3 เคลื่อนที่ผ่านกังหัน 
สามารถเขียนสมการพลังงานที่กังหันลมสามารถสกัดได้ดังนี้ 

 

       𝑃𝑊
𝑚𝑎𝑥 =  

16

27
𝐴𝑡𝑢𝑟𝑏  

𝜌

2
𝑣𝑡

3                (3)                      
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 การสกัดก าลงัสูงสุดจากลมของกังหันลม [4] 
 

จุดที่ ได้ก าลั ง สูง สุดในการสกัดก าลั งจากลมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงแสดงในรูปที่ 2 โดยทั่วไปกังหันลมที่เปลี่ยน
ความเร็วรอบตามความเร็วลมจะสามารถสกัดก าลังได้ที่มีค่า
เหมาะสมที่สุดซ่ึงมีความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วใบพัดกับ
ความเร็วลมซ่ึงเรียกว่าความเร็วใบพัดที่เหมะสม ωopt [3] 
 

2.2 ภาระความต้านทานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็ก
ถาวรส าหรับกังหันลม 
วงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร วงจรสาม

เฟส4 สาย แรงดันไฟฟ้า 𝐸𝑎, 𝐸𝑏  และ 𝐸𝑐  วางห่างกัน 120 
องศาทางไฟฟ้า [6] ในรูปที่ 3 แสดงวงจรไฟฟ้าต่อเฟส 
 
 

 
 
 

  รูปที่ 3 ความต้านทานภายในเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหลก็ถาวร [4] 
 

สมการของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวรต่อเฟส ดังนี้ 
              𝑃𝑒 =  𝐼𝑎

2 𝑅𝑎      𝑊/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒                         (4) 

แทนค่าความต้านทาน 
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            𝑃𝑒 =  
𝐸𝑎

2 𝑅𝑎

(𝑅𝑠+ 𝑅𝑎)2+ 𝑋𝑠
2      𝑊/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒              (5) 

 

แรงดันไฟฟ้าเขียนได้โดย 
             𝐸𝑎 =  𝐾𝑒𝜔      V.                                     (6)                

ความต้านทานขดลวด Xs, เขียนได้โดย 
             𝑋𝑠 =  𝜔𝐿𝑠      Ω                                     (7) 

ดังนั้นก าลังไฟฟ้าหาได้โดย 
 

         𝑃𝑒 =  
𝐾𝑒

2 𝜔2𝑅𝑎

(𝑅𝑠+ 𝑅𝑎)2+ 𝜔2𝐿𝑠
2    𝑊/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒             (8) 

2.3 อุโมงค์ลม 
 

อุโมงค์ลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาการไหลของอากาศผ่าน
วัตถุแข็ง โดยอากาศจะถูกเป่า หรือสูบผ่านท่อน าลมที่มีวัตถุ
ภายใต้การทดสอบอยู่ และมีช่องส าหรับสังเกตการณ์หรือมี
อุปกรณ์วัดติดตั้งอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 อุโมงคล์มความเร็วต่ า [9] 
 

3. เครื่องมือและการตดิตั้งอุปกรณ ์
3.1 กังหันลม 

ชุดควบคุมระบบกังหนัลมออกแบบสร้างเฉพาะกังหันลม
แต่ละตัวเนื่องจากกังหันลมแต่ละตัวจะมีค่าคุณสมบัติไม่เท่ากัน 
ในบทความนี้เลือกกังหันลมเป็นแบบแนวนอนชนิดเครื่อง
ก าเนิดแม่เหล็กถาวรแบบไม่มีกล่องปรับความเร็วรอบ 
(permanent magnet synchronous generator without gearbox) 
ขนาด 200 วัตต์ดงัแสดงในรูปที่ 5 เลือกแบบนีเ้นื่องจากกังหัน
ลมชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธ์ก าลัง (power coefficient) สูงกว่า
แบบอื่น[5] 

 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 5 กงัหันลมขนาด 200 วัตต ์

ตารางที่ 2  รายละเอียดกังหันลม 

รายการ รายละเอียด 
Model FD2.1-200 
Rated power (Watt) 200 W 
Rated voltage (Volt) 24 
Rotor diameter (m) 2.2 
Start-up wind 
speed(m/s) 

3 

Rated wind 
speed(m/s) 

6 

Security wind 
speed(m/s) 

12 

Rated rotating 
rate(rpm) 

450 

Blade material Fiber Glass 
Blade quantity 3 
3.2 อุโมงค์ลม 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 อุโมงคล์มความเร็วต่ า 

อุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบสามารถทดสอบกับกังหันลม
ที่มีรัศมีใบพัดไม่เกิน 2.4 เมตร  สามารถสร้างความเร็วลมได้ 3-9 
เมตรต่อวินาที 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดอุโมงค์ลม 

หัวข้อ ลักษณะ 
Design Open circuit type 
Test section 
Dimensions 

2.4 meters wide x 2.4 meters high x 
6.4 meters long 

Exhaust 
Fan blade diameter 

2.1 Meters 

Motor drive 
3 hp variable-speed AC motor, 5-
bladed fan driven by a 380 volt AC 
source. 

อุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบสามารถทดสอบกับกังหันลม
ที่มีรัศมีใบพัดไม่เกิน 2.4 เมตร สร้างความเร็วลมได้ 3 - 9 เมตร
ต่อวินาที 

 
3.3 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม
ขนาดเล็กด้วยอุโมงค์ลม  

ทางด้านก าลังด้านออกต่อไว้ด้วยวงจรแปลงกระแสและ
ความความต้นทานปรับค่าได้เพื่อให้เป็นภาระกับเครื่องก าเนิดมี
เครื่องมือวัดความเร็วลม(anemometer) หน้ากังหันลม และ
ความเร็วรอบใบพัดที่แกนโรเตอร์ของกังหันลมดังรูปที่ 7, 8
ด้านหน้าติดตั้งแอนนิโมมิเตอร์  

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม 

มอเตอร์ 3 เฟสปรับความเร็วรอบด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์
(Inverter) เป็นต้นก าลังหมุนใบพัดเพื่องสร้างความเร็วลมให้กับ
อุโมงค์ลมดังรูปที่ 8, 9 

 

 
 
 

รูปที่ 8 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันลมขนาด 
               เลก็ด้วยอุโมงค์ลม 

4. ผลการทดลอง 
ได้ท าการทดลองโดยการปรับความเร็วรอบของชุดควบคุม

มอเตอร์ สามารถสร้างความเร็วลมได้ 3-9 เมตรต่อวินาทีวัด
ค่าตัวแปรเสริม (Parameter) ได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 2 ค่าที่ได้จากการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม
ขนาดเล็กด้วยอุโมงค์ลม 

ความเร็ว

ลม(m/s) 

กระแส 

(Amp) 

แรงดันไฟฟ้า 

(Volt) 

ความเร็วรอบ

(RPM) 

ก าลังไฟฟ้า

(Watt) 

ความ

ต้านทาน

(Ω) 

3 0.9 7 103 6.3 7 

4 1.05 8 120 8.4 7 

5 1.3 9.2 140 11.96 7 

6 1.8 9.5 150 17.1 6 

7 2.3 12 184 27.6 6 

8 2.7 14 215 37.8 6 

9 3 5.5 242 46.5 5 

ตารางที่ 2 คือค่าต่างๆที่ได้จากการวัดของกังหันลมขนาด 
200 วัตต์ อุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบสามารถทดสอบกับ
กังหันลมที่มีรัศมีใบพัด 2.2 เมตร สร้างความเร็วลมได้ 3-9 เมตร
ต่อวินาที  
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จากตารางที่ 2 เขียนกราฟความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า, 
ความเร็วรอบและ ความต้านทานภายใน ที่ความเร็วลมต่างๆ 
แสดงให้เห็นว่าในแต่ละความเร็วลมจุดสูงสุดของก าลังไฟฟ้าที่
ได้สามารถวัดความต้านทานภายในของเครื่องก าเนิดทีค่่าต่างกัน 
สามารถในไปออกแบบวงจรควบคุมได้ 

 

 
 

 
รูปที่ 10  ความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า, ความเร็วรอบใบพัด,และความ 
                ต้านทานภายใน ของความเร็วลมต่างๆ 

กราฟในรูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้าและ 
ความเร็วรอบใบพัดของกังหนัลมในแต่ละความเร็วลม เส้นสี
แดงแสดงให้เห็นก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า ความเร็วรอบใบพัด 

   
  ในรูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของสัมประสทิธ์

ก าลังไฟฟ้าและ อัตราส่วนความเร็วใบพัด (Tip speed ratio)ใน
แต่ละความเร็วลม แสดงใหเ้หน็ว่าในแต่ละความเร็วลม
จุดสูงสุดของก าลังไฟฟ้าที่ได้ มีความสัมพันธ์กับอัตาส่วนของ
ความเร็วลมกับความเร็วรอบใบพดั สามารถในไปออกแบบ
วงจรควบคุมได้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12  ความสัมพันธ์สัมประสิทธ์ก าลังไฟฟ้ากับอัตราส่วนความเร็ว  
             ใบพัด 

5. บทสรุป 

ท าการทดสอบหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดของกังหันลม
ขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ของค่าต่างๆ ได้แก่ ความ
ต้านทานภายใน, ความเร็วลม, ความเร็วรอบปลายใบพัด และ
ก าลังไฟฟ้า ซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้มาจากการทดสอบกับลม 
เพื่อน าไปออกแบบเครื่องควบคุมกังหันลมให้ได้ก าลังไฟฟ้า
สูงสุดในแต่ละความเร็วลมโดยทดสอบกับอุโมงค์  ท าการ
ทดลองโดยการปรับความเร็วรอบของชุดควบคุมมอเตอร์ 
สามารถสร้างความเร็วลมได้ 3-9 เมตรต่อวินาทีในบทความนี้
เลือกกังหันลมเป็นแบบแนวนอนชนิดเครื่องก าเนิดแม่เหล็ก
ถาวร ขนาด 200 วัตต์ รัศมีใบพัด 2.2 เมตร อุโมงค์ลมสร้าง
ความเร็วลมแบบเส้นกระแสได้ 3-9 เมตรต่อวินาที วัดค่าตัวแปร
เสริมเพื่อเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่องควบคุมความเร็ว
รอบของกังหันลม 
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สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า 
The diffusion coefficient of chloride in cellular lightweight concrete 

 
ระวี  พรมเรียน   สุขสันต์  คิดค านวณ  สมบูรณ์   ศรีบรุินทร์  และสถาพร  พินิจกลุ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 

บทคัดย่อ 
      โครงงานนี้ศึกษาการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิการ
แพร่กระจายของคลอไรด์ที่มีผลต่อความคงทนของ
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ าส าหรั บโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก   ในการศึกษานี้ใช้คอนกรีตมวลเบา
แบบเซลลูล่า  ซ่ึงมีความหนาแน่นเท่ากับ 1,600 และ 
1,800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  โดยใช้อัตราส่วนน้ าต่อ
ปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.45, 0.50 และ0.55 อัตราส่วนทราย
ต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 1:1, 2:1 และ 3:1 โดยท าการบ่ม
ตัวอย่างคอนกรีตด้วยวิธีการบ่มเปียกโดยการแช่ในน้ าที่
ระยะเวลา  28 และ 56 วัน จากนั้นน าตัวอย่างที่มี
ระยะเวลาในการบ่มครบตามก าหนดแล้วน าไปทดสอบ
หาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์  ใช้เวลา
ในการทดสอบ 6 ช่ัวโมงต่อครั้ง  ครั้งละ 2 ก้อนตัวอย่าง 
เร่งการซึมผ่านคลอไรด์ด้วยแรงดันไฟฟ้าขนาด  30 
โวลต์  จากการศึกษาพบว่า 1)เมื่อความหนาแน่นของ
คอนกรีตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความลึกของคลอไรด์ที่แพร่เข้า
สู่คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าลดลง  2)เมื่ออัตราส่วน
ผสมทรายต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น  ผลการทดสอบส่วนใหญ่
พบว่าความลึกของคลอไรด์ที่แพร่เข้าสู่คอนกรีตมวลเบา
แบบเซลลูล่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3)เมื่ออัตราส่วนของน้ า
ต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น  ความลึกของคลอไรด์ที่แพร่เข้าสู่
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น 4) 
ระยะเวลาในการบ่มไม่มีผลต่อการแพร่ของคลอไรด์ที่
แพร่เข้าสู่คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า  จากการสรุปผล
การทดสอบข้างต้นบางปัจจัยมีค่าคลาดเคลื่อนไม่ตรง
ตามทฤษฎีของคอนกรีตทั่ วไป ซ่ึง เป็นผลมาจาก
กระบวนการการทดสอบและอุปกรณ์จึงท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนต่างไปจากทฤษฎ ี

 
 
ค าส าคัญ :  ค่าสัมประสิทธ์ิ,การแพร่ของคลอไรด์ ,
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า 
Abstract. 
       This project is to study the diffusion coefficient of 
chloride affects the durability of cellular lightweight 
concrete for reinforced concrete structures. In this 
study, using a cellular lightweight concrete has a 
density equal to 1600 and 1800 kg per cubic meter. The 
ratio of water to cement ratio equal to 0.45, 0.50 and 
0.55. and ratio of sand per cement equals at 1:1, 2:1 and 
3:1.All samples use wet curing by immersion in water at 
28 and 56 days. Then the samples were incubated in a 
defined period of time, then And the coefficient of 
chloride diffusion. at the time to test of every 6 hours 
for 2 batteries to accelerate the penetration of chloride 
with a voltage 30 volts.  According to the tested results: 
1) when the density of the concrete increases, the depth 
of chloride to diffuse into the cellular lightweight 
concrete reduction, 2) when the ratio of sand to cement 
ratio increased test results showed that the depth of 
chloride diffusion into concrete lightweight wideband 
increased, 3) when the ratio of water to cement in 
reases, the depth of chloride diffusion into the cellular 
lightweight concrete has a tendency to increase, 4)the 
duration of the incubation had no effects on chloride 
diffusion into the cellular lightweight concrete. the 
results of the above tests could be concluded that, some 
factors have not met the general theory of concrete. The 
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result of the test process and thus contaminated by 
different theories. 
 
Keywords: coefficient, diffusion of chloride, aerated 
concrete Cellular. 
 
1.บทน า 

       คอนกรีตเป็นวัสดุที่ส าคัญส าหรับงานโครงสร้าง
และได้มีการพัฒนาคอนกรีตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้
คอนกรีตที่เหมาะสมกับปัญหาในปัจจุบัน คือ  มีความ
แข็งแรงทนทาน  ทนความร้อน  ทนไฟ  เป็นต้น 

      คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (Cellular Lightweight 
Concrete) ถือว่าเป็นคอนกรีตแบบใหม่ส าหรับประเทศ
ไทย  ซ่ึงมีการใช้กันเป็นเวลานานแล้วในต่างประเทศ  
การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าครั้งแรกเกิดขึ้น
ในต่างประเทศ  คือมีการออกแบบมาเพื่อใช้กับผนังและ
ได้มีการน าเข้ามาในประเทศในช่วงที่สามารถใช้กับงาน
โครงสร้างได้แล้ว  คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ามี
ส่วนผสมหลักได้แก่   ปูนซีเมนต์    ทราย  น้ า   ใน
อัตราส่วนที่เหมาะสม  และจะมีการฉีดอัดโฟมเหลวเพิ่ม
เข้ าไปในคอนกรีตสดขณะผสม เพื่อ เพิ่มประมาณ
ฟองอากาศ จึงท าให้มีน้ าหนักเบาระบายอากาศได้ดี
เนื่องจากมีน้ าหนักเบาจึงท าให้ประหยัดโครงสร้างและ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมีถือ
เป็นอีกเรื่องที่ เป็นปัญหาอย่างมากในการออกแบบ
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่ง
ทะเล เกิดน้ าขึ้นน้ าลงและพฤติกรรมนี้เองที่ท าให้เหล็ก
เสริมเกิดสนิม    ในกรณีที่เหล็กเสริมสัมผัสกับน้ าและ
อากาศ   แสดงว่าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าบริเวณ
ชายฝั่งทะเลมีโอกาสที่เหล็กเสริมจะเกิดสนิมก็มีมาก   
โดยปกติแล้วคอนกรีตจะสร้างฟิล์มบางๆจากการท า
ปฏิกิริยา Hydration   เพื่อเคลือบเหล็กเสริมไว้    เพื่อ
ไม่ให้เหล็กเสริมไปเจอกับน้ าที่มีคลอไรด์และอากาศซ่ึง
จะท าให้เกิดการแพร่ของคลอไรด์เข้าในเนื้อคอนกรีตท า
ให้เหล็กเสริมเกิดสนิม สารที่เป็นอันตรายต่อฟิล์มเคลือบ

เหล็กเสริม คือ อิออนของคลอไรด์ซ่ึงเมื่อคลอไรด์ซึมเข้า
ไปในคอนกรีตจ านวนมากจนเกินระดบัวิกฤต ฟิล์มจะถูก
ท าลาย ท าให้เหล็กเสริมเกิดสนิม และขยายตัว ซ่ึงจะ
ส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแตกร้าว   เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้าง  เพื่อเป็นการลดปัญหาเหล่านี้ จึงต้องมีระยะ
หุ้มที่เหมาะสม   และอัตราส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสม 
เพื่อลดการเกิดสนิมของเหล็กเสริมและลดการแตกร้าว
ของคอนกรีต   ดังนั้นจึงมีการศึกษา   ความคงทนต่อ
สารละลายคลอไรด์ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า  
เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยของส่วนผสมที่มีผลต่อความคงทน
ข อ ง ค อ น ก รี ต ม ว ล เ บ า แ บ บ เ ซ ล ลู ล่ า  ( Cellular   
Lightweight Concrete) 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      เ พื่ อ ท า ก า ร ท ดสอบห า ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ ก า ร
แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่า (CLC) โดยวิธีการทดสอบการแทรกซึมของคลอ
ไรด์แบบเร่งด้วยแรงดันไฟฟ้า (Rapid Migration  Test, 
RMT) ตามมาตรฐาน RTA T362 และ NT Build 492 

3.วิธีการด าเนินการวิจัย 
        การทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของ
คลอไรด์ ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC)  ซ่ึง
ประกอบด้วยเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบ 
ขั้นตอนการทดสอบ  โดยวิธีการทดสอบการแทรกซึม
ของคลอไรด์แบบเร่งด้วยแรงดันไฟฟ้า (Rapid migration 
test, RMT) ตามมาตรฐาน RTA T362 และ NT Build 
492 [13] 
4. จ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบ 

      ใ ช้ตั วอย่ างคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. สูง 200 มม. จ านวน  36 

ตัวอย่าง จาก 18 สูตร แต่ละตัวอย่างน ามาตัดเพื่อแบ่งเป็น 

2 ตัวอย่างให้ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.สูง50 

มม.น าไปทดสอบทั้งหมด 36 ครั้ง ครั้งล่ะ 2 ตัวอย่าง โดย

ทดสอบที่ 28 และ 56 วัน รวมทั้งหมด 72 ตัวอย่าง
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC) ส าหรับใช้ในการทดสอบ หาค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย 

ของคลอไรด์ (การค านวณคิดที่ปริมาตรคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร) 
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1,600 

 
1:1 

0.45 650  650  293  0.313 9.5 39 
0.50 640  640  320  0.293 9 37 
0.55 620  620  279  0.269 8 34 

 
2:1 

0.45 460  920  207  0.362 11 45 
0.50 455  910  228  0.347 10.5 43 
0.55 450  900  248  0.333 10 42 

 
3:1 

0.45 355  1,065  160  0.388 12 48 
0.50 355  1,065  178  0.378 11.5 47 
0.55 350  1,050  193  0.366 11 46 

 
 
 
 

1,800 

 
1:1 

0.45 730  730  329  0.193 6 24 
0.50 720  720  360  0.170 5.5 21 
0.55 705  705  389  0.147 4.5 18 

 
2:1 

0.45 520  1,040  234  0.250 7.5 31 
0.50 515  1,030  258  0.234 7 29 
0.55 505  1,010  278  0.215 6.5 27 

 
3:1 

0.45 405  1,215  182  0.283 8.5 35 
0.50 400  1,200  200  0.268 8 33 
0.55 395  1,185  217  0.254 8 32 

5. ขั้นตอนการทดสอบ 
     1) การเตรียมตัวอย่างคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ม.ม. และสูง 50 ม.ม. ซ่ึงตัด
จากคอนกรีตมวลเบาแบบ CLC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
100 ม.ม. สูง 200 ม.ม. 
     2)น าตัวอย่างทีจ่ะทดสอบไปเคลือบด้วยอิพอกซี โดย
เคลือบเฉพาะด้านข้างของตัวอย่าง แล้วทิ้งไว้ให้อิพอกซี
แห้ง                         
       3) ทดสอบโดยให้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 30 โวลต์ 

(DC) ระหว่างขั้วCathode (-) และAnode (+) ใช้เวลา 6 

ช่ัวโมงโดยให้ขั้วของ Cathode อยู่ในโซเดียมคลอไรด์ 

((NaCl) ความเข้มข้นร้อยละ 3) และให้ขั้วของ Anode อยู่

ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ ((NaOH) ความเข้มข้นร้อย 0.3) 

พร้อมทั้งมีแผ่นทองแดงเจาะรูเพื่อน าไปไฟฟ้า  

      4)  เมื่อทดสอบครบ 6 ช่ัวโมงและน าตัวอย่างที่
ทดสอบมาตัดฝาครึ่งแล้วฉีดด้วยสารละลายซิลเวอร์
ไนตรด (0.1 M AgNO3 ) เพื่อให้เห็นรอยเกลือ โดยส่วน
ที่เป็นเกลือจะเห็นเป็นสีม่วงอ่อนๆส่วนที่เป็นคอนกรีต
จะเป็นสีน้ าตาล 

50 mm 50 mm 50 mm 

50 mm 50 mm 
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6. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล 

        จากการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจาย

ของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC) 

ด้ ว ย วิ ธี แ บบ เ ร่ ง ด้ ว ย แ ร ง ดั น ไ ฟฟ้ า ห รื อ  Rapid 

migration(RMT) ตามมาตรฐาน RTA T362 และ  NT 

Build 492  ใช้ตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

100 ม.ม. หนา 50 ม.ม. ที่ความหนาแน่น1,600 และ 

1,800  กก./ลบ.ม. อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S:C) 1:1 

,  2:1 และ 3:1 อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์(W/C) 0.45 , 

0.50 และ 0.55 รวมเป็น 32 สูตร สูตรละ 2 ตัวอย่าง แบ่ง

ช่วงระยะเวลาการทดสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ ระยะเวลา

การบ่ม  28  และ 56 วัน ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 72 

ตัวอย่าง น าตัวอย่างในแต่ละสูตรเคลือบอีพอกซีด้านข้าง

เพื่อป้องกันการซึมเข้าทางด้านข้างแล้วแช่ในสารละลาย

โซเดียมคลอไรด์ร้อยละ 3 เร่งด้วยกระแสไฟฟ้า 30 โวลต์ 

เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง แล้วน าตัวอย่างมาฝ่าครึ่งพ่นด้วยซิล

เวอร์ไนเตรด ในการวัดค่าความลึกของคลอไรด์ได้แบ่ง

ตัวอย่างออกเป็น 10 ช่อง ช่องละ 1 เซนติเมตร แล้ววัดค่า

ความลึกของคลอไรด์จากต าแหน่งที่ 1–8 หรือจากช่องที่ 

1-8 (ไม่เอาค่าจากต าแหน่งที่อยู่ติดขอบของตัวอย่าง

เนื่องจากได้ค่าแตกต่างจากต าแหน่งที่อยู่ตรงกลาง

ตัวอย่าง)น าค่าความลึกเฉลี่ยของคลอไรด์ที่วัดได้ทั้ง 8 ค่า 

แล้วแทนในสมการ      จะได้ค่ าสัมประสิทธ์ิการ

แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ

เซลลูล่า           

           D = 
𝑅𝑇𝐿

𝑧𝐹𝐸
×

𝑋𝑓

𝑡
     

7. วิเคราะห์ผลการทดสอบ 
     1) การวิเคราะห์ผลการทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิการ
แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่า (CLC) 

      - ปัจจัยเนื่องจากอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์(W/C) และ
อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S:C) ของคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูล่า 
      - ปัจจัยเนื่องจากความหนาแน่นของคอนกรีตมวลเบา
แบบเซลลูล่า 
      - ปัจจัยเนื่องจากระยะเวลาการบ่มของคอนกรีตมวล
เบาแบบเซลลูล่า 
     2) การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลัง
รับแรงอัดกับค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของคลอ
ไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า (CLC) 
     3) การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจาย
ของคลอไรด์ในคอนกรีตทั่วไปกับค่าสัมประสิทธ์ิการ
แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่า (CLC) 
8.  วิ เคราะห์ผลการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การ
แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่า (CLC) 
      8.1 ปัจจัยเนื่องจากอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์ (W/C) 
และอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S: C) ที่มีผลต่อค่า
สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีต
มวลเบาแบบเซลลูล่า   วิเคราะห์ผลโดยน าผลการทดสอบ
มาพล็อตกราฟจากการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสม เช่น 
เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์(W/C) เท่ากับ 0.45 
,0.50 และ0.55   พร้อมเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนทรายต่อ
ปูนซีเมนต์ เป็น 1:1 , 2:1 และ 3:1 ใช้แกนตั้งเป็นค่า
สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของคลอไรด์ (D)ใน
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า และแกนนอนเป็นค่า
อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S:C) ตามความหนาแน่น
ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า 1,600 และ 1,800 กก./
ลบ.ม.  และระยะเวลาบ่ม 28 และ 56 วัน  
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อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ (S:C) 

W/C= 0.45
W/C= 0.50
W/C= 0.55

-1.0

1.0

3.0

5.0

1:1 2:1 3:1 D×
10

-7  (c
m2 /s)

 

อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ (S:C) 

W/C= 0.45
W/C= 0.50
W/C= 0.55

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

1:1 2:1 3:1 

D×
10

-7 
 (c

m2 /s)
 

อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ (S:C) 
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อัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ (S:C) 

W/C= 0.45

W/C= 0.50

W/C= 0.55

 
 

 
 
 
 
 
             รูป ก     ความหนาแน่น 1,600 kg/m3                                        
          ระยะเวลาบ่ม 28 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูป ค     ความหนาแน่น 1,600 kg/m3                                                                         
ระยะเวลาบ่ม 56 วัน          
รูปที่ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การ
แพร่กระจายของคลอไรด์(D) กับอัตราส่วนทรายต่อ
ปูนซีเมนต์(S:C) และอัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์(W/C) 

                     
1) เมื่ออัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) ระยะเวลาใน
การบ่มและความหนาแน่นคงที่  อัตราส่วนทรายต่อ
ปูนซีเมนต์(S:C) เพิ่มขึ้น ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจาย
ของคลอไรด์(D)มีค่ามากขึ้น เพราะในส่วนผสมของ
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่มีอัตราส่วนทรายต่อ
ปูนซีเมนต์(S:C) มากท าให้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
เกิดความพรุนมากขึ้น จึงท าให้ค่าสัมประสิทธ์ิการ
แพร่กระจายของคลอไรด์(D)ในคอนกรีตมวลเบาแบบ
เซลลูล่ามีค่ามากขึ้นด้วย [3] 
 2) เมื่ออัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์ (S: C) ระยะเวลาใน
การบ่มและความหนาแน่นคงที่  อัตราส่วนน้ าต่อ
ปูนซีเมนต์ (W/C) เพิ่มขึ้น ค่าการแพร่กระจายของคลอ
ไรด์ (D) ก็มีค่ามากขึ้น เนื่องจากอัตราส่วนน้ าต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
          รูป ข   ความหนาแน่น 1,800 kg/m3 
                          ระยะเวลาบ่ม 28 วัน        
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
           รูป ง   ความหนาแน่น 1,800 kg/m3                  
                      ระยะเวลาบ่ม 56 วัน        
 
 
 
ปูนซีเมนต์ (W/C) ท าให้คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่ามี
ความพรุนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับคอนกรีตทั่วไปที่ 
ออกแบบให้มีการใช้ปริมาณน้ าในคอนกรีตกรีตน้อย
หรืออัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) น้อยลง เพื่อลด
ความพรุนและความซึมน้ าของคอนกรีตทั่วไป ท าให้
คลอไรด์แพร่เข้าไปในคอนกรีตได้ยาก [3] 
       8.2 ปัจจัยเนื่องจากความหนาแน่นที่มีผลต่อค่า
สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีต
มวลเบาแบบเซลลูล่าวิเคราะห์ผลโดยน าผลการทดสอบ
มาพล็อตกราฟจากความหนาแน่นเปลี่ยนแปลง เช่น 
ความหนาแน่นคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า 1,600 และ 
1,800 กก. /ลบ.ม. ระยะเวลาการบ่มและอัตราส่วนน้ าต่อ
ปูนซีเมนต์(W/C)ของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าคงที่  
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อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) 

28 วัน 

56 วัน 

ให้แกนตั้งเป็นค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายของคลอ
ไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า(D)และแกนนอน
เป็นอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S:C) คือ อัตราส่วนน้ า
ต่อซีเมนต์(W/C) เท่ากับ 0.45 , 0.50 และ 0.55 ในแต่ละ
อัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์(W/C)จะมีระยะเวลาการบ่ม
คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป ก ความหนาแน่น 1,600 kg/m3 , S:C = 1:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูป ข ความหนาแน่น 1,800 kg/m3 , S:C = 1:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปที่ 2. พบว่าเมื่อค่าก าลังรับแรงอัดของคอนกรีต

มวลเบาแบบเซลลูล่ามากขึ้นท าให้ค่าสัมประสทิธิ์การ

แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ

เซลลูล่าน้อยลง เนื่องจากคอนกรตีมวลเบาแบบเซลลูล่าที่

ความหนาแน่นมากมีก าลังรับแรงอัดมากตามตารางที่ 2.  

และในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่มีความหนาแน่น

มากมีความพรุนน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับคอนกรีตทั่วไปที่

ป้องกันการซึมผ่านของคลอไรด์โดยการออกแบบให้

คอนกรีตมคีวามทึบน้ าหรือใช้คอนกรีตที่มคีวาม

หนาแน่นมากจะช่วยลดความพรุนของคอนกรีตให้

น้อยลง ท าให้ก าลังรบัแรงอัดและความทนทานกจ็ะ

เพิ่มขึ้นด้วย [3]  

9. การเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ

คลอไรด์ในคอนกรีตทั่วไปกับค่าสัมประสิทธิ์การ

แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบ

เซลลูล่า(CLC) [15] 

ตารางที่ 2. ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของคลอไรด์ในคอนกรีต

ทั่วไปที่ระยะเวลาการบ่ม 28วัน[15] 

W/C 

น้ าหนัก (kg/m3 ของคอนกรีต) ค่าสัมประสิทธิ์
แพร่กระจาย
ของคลอไรด์ 
(x10-7 cm2/s) 

ปูนซีเมนต์ ทราย หิน น้ า 

0.47 312 845 984 190 1.420 
0.61 404 845 984 190 1.941 

   

        จ ากผลก ารทดสอบหาค่ า สั มประ สิท ธ์ิ ก า ร

แพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตทั่วไปจ านวน 2 

ตัวอย่าง ที่ W/C เท่ากับ 0.47 และ 0.61 โดยส่วนผสม

คอนกรีตออกแบบตามมาตรฐาน ACI 211.1 – 91 และ

การผสมคอนกรีตส่วนผสมทั้งหมดผสมด้วยโม่ผสมตาม

มาตรฐาน ASTM  C192/C192 M-02:Standard Practice 
รูปที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังรับแรงอัดและค่าสัมประสิทธิ์

การแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลลู่า(D) 
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อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) 

28 วัน 

56 วัน 
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for Making and Curing Concrete Test Specimens in the 

Laboratory  

 

ตารางที่ 4.3 ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์(D)ในคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที่มีความหนาแน่น 1,800 กก./ลบ.ม. ที่ระยะเวลา

การบ่ม 28 วัน  

อัต
รา
ส่ว

นท
รา
ย /

ซีเ
มน

ต์ 
 (S
:C
) 

อัต
รา
ส่ว

นน
้ า /
ซีเ
มน

ต์ 

(W
/C
) 

ตัว
อย

่าง
ที่ 

ค่าความลึกของคลอไรด์ที่ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน  (cm.) เฉลี่ย 

D 
×1

0-7   

(cm
²/s
) 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

1 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

2 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

3 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

4 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

5 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

6 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

7 

ต า
แห

น่ง
ที่ 

8 

(cm.)  

1:1 

0.45 
1 1.224 1.183 1.245 1.360 1.347 1.242 1.346 1.345 

1.324 2.625 
2 1.393 1.392 1.342 1.381 1.314 1.368 1.345 1.360 

0.50 
1 1.470 1.518 1.475 1.488 1.488 1.473 1.468 1.518 

1.494 2.962 
2 1.511 1.518 1.553 1.502 1.488 1.522 1.448 1.471 

0.55 
1 1.504 1.548 1.506 1.483 1.450 1.488 1.527 1.500 

1.497 2.966 
2 1.508 1.451 1.512 1.453 1.504 1.540 1.458 1.514 

2:1 

0.45 
1 1.418 1.472 1.415 1.396 1.386 1.560 1.468 1.375 

1.430 2.834 
2 1.428 1.433 1.444 1.482 1.453 1.390 1.416 1.340 

0.50 
1 1.558 1.546 1.508 1.564 1.636 1.582 1.548 1.608 

1.586 3.144 
2 1.542 1.630 1.581 1.603 1.632 1.600 1.622 1.622 

0.55 
1 1.694 1.658 1.688 1.660 1.726 1.675 1.624 1.700 

1.685 3.340 
2 1.696 1.705 1.680 1.670 1.668 1.720 1.700 1.700 

3:1 

0.45 
1 1.346 1.332 1.528 1.524 1.500 1.607 1.485 1.358 

1.456 2.886 
2 1.500 1.556 1.592 1.484 1.614 1.250 1.324 1.300 

0.50 
1 1.548 1.625 1.558 1.552 1.548 1.556 1.542 1.526 

1.572 3.116 
2 1.624 1.614 1.620 1.622 1.572 1.574 1.536 1.534 

0.55 
1 1.636 1.614 1.605 1.692 1.710 1.672 1.634 1.714 

1.666 3.303 
2 1.652 1.664 1.666 1.636 1.710 1.685 1.656 1.715 

 

10. ปัจจัยเนื่องจากอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์(W/C) และ

อัตราส่วนทรายต่อปูนซี เมนต์ (S:C)  ที่มีผลต่อค่ า

สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีต

มวลเบาแบบเซลลูล่า 

      ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์(D)ที่ได้
จากการทดสอบจะอยู่ในช่วง         2.625 x 10-7 – 4.137 x 
10-7 ซม.2/วินาที  ซ่ึงสูตรที่มีค่าสัมประสิทธ์ิการแพร
กระจายของคลอไรด์(D)น้อยที่สุดคือที่ความหนาแน่น 

 
 
1,800 กก./ลบ.ม. อัตราส่วนน้ าต่อปูนซีเมนต์ (W/C) = 
0.45 และอัตราส่วนทรายต่อปูนซีเมนต์(S:C) = 1:1 ซ่ึงมี
ค่าเท่ากับ  2.625 x 10-7 ซม.2/วินาที 
11.) กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ  ดร.ระวี  
พรมเรียน และ  ดร.สุรศักดิ์  ราษี  คณาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยีการก่อสร้างทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อมูลและ
แนะน าปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้  
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A4-006 

การทดสอบการรับน้้าหนักของแผ่นพื้นหล่อในท่ี 
CONCRETE SLABS TEST LOADING CAPACITY OF PRECAST 

 

สุรศักดิ์ ราษ ี  อดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์   ผกามาศ บุญหาญ และวิชชากร ชาภักด ี

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 
        งานวิจั ยฉบับนี้มี วัตถุประสงค์คือ  1) เพื่ อศึกษา 
พฤติกรรมการรับน้้าหนักของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กหล่อในที่ 2) เพื่อปฏิบัติการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหล่อในที่ ส้าหรับการทดสอบเริ่มจากเคลื่อน    

ย้ายแผ่นพื้นหล่อในที่ไปวางบนจุดรองรับมีขนาดความสูง 
จากพื้นดิน 1.00 เมตร ติดตั้งมาตรวัดให้เรียบร้อย ต่อจากนั้น 
จึงเริ่มใส่น้้าหนักบรรทุกที่ก้าหนดไว้ เริ่มใส่น้้าหนัก 50, 
100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 
650,700,750,800 กิโลกรัม ตามล้าดับโดยใส่น้้าหนักคงค้าง
ไว้ 15 นาที แล้วอ่านค่าจากมาตรฐานพอถึงน้้าหนัก 800 
กิโลกรัม แผ่นพื้นเกิดการแตกร้าวของแผ่นพื้นจึงหยุดการ
ทดสอบแล้วจึงปล่อยค้างน้้าหนักไว้  24 ช่ัวโมง แล้วอ่านค่า
การคืนตัว  
        จากการทดสอบตามทฤษฏีท้าให้ทราบว่าพื้นหล่อในที่
สามารถรับน้้าหนักจรได้ถึง 800 กิโลกรัม 
 

Abstract  
The objective of this research were 1) To study 

loading capacity  behavior of the reinforcement concrete 
floor of precast. 2) to make practice to test the concrete 
floor loading capacity of precast.. The test begins from 
move and from dislocate of concrete slab at go to point 
support at high 1.00 meter. The set up measuring 
instrument or gate already. Before wile in put loading 
capacity live load begin add by 50 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650,700,750,800 
kilogram. By input the loading capacity may is unfinished 
keep 15 minute for reading from measuring instrument or 
gate orderly. The Maximum load at 800 kilogram action 

for slab settlement or failure broken stop test unfinished 
keep 24 hour and number reading rebound from 
measuring instrument or gate already.  

The test practice to test the concrete floor loading 

capacity of precast for theory able live loading support 

800 kilogram. 

1. บทน้า 
      โครงสร้างของพื้นเป็นส่วนส้าคัญของตัวบ้าน ที่จะต้อง
ให้ความส้าคัญในด้านของความแข็งแรงและความคงทน 
เพราะพื้นต้องรับน้้าหนักของส่ิงต่างๆ ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ใน
บ้าน ไม่ว่าจะเป็นตู้  เตียง โต๊ะ หรืออาจจะเป็นช้ันวาง
หนังสือ เป็นต้น เมื่อทราบถึงความส้าคัญของพื้นเช่นนี้แล้ว
จึงอยากให้ เน้นที่ เรื่องของพื้น  เป็นหลัก เพราะ เป็น
ส่วนประกอบที่มีบริเวณมากของตัวบ้านพักอาศัย ไม่เกิด
การพงัทลายลงมาง่ายๆ เพื่อน้าข้อมูลมาศึกษาความเป็นไป
ได้หรืออาจน้ามาปรับโครงสร้างให้มีความแข็งแรงตามที่
ต้องการ                                                                                                                                
     ดังนั้นในการศึกษาการรับก้าลังของพื้นหล่อในที่โดย
น้้าหนักบรรทุก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศกึษา  พื้นหล่อในที่ของ
บ้านพักอาศัย โดยการออกแบบตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จะมีการรับน้้าหนักสูงสุดได้
ตามที่ก้าหนดและเป็นประโยชน์ในการใช้แผ่นพื้นหล่อใน
ที่ต่อไป  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

207



 

2.  วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
      2.1 ในการวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

2.1.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับน้้าหนักของแผ่น
พื้นคอนกรีต เสริมเหล็กหล่อในที่ 

2.1.2  เพื่อปฏิบัติการทดสอบแผ่นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหล่อในที่ 
 
3.  ขอบเขตของวิจัย 

3.1 ในการวิจัยขอบเขตของวิจัย  ดังนี ้
3.1.1 แผ่นพื้นหล่อในที่ สามารถรับน้้าหนักบรรทุก

ปลอดภัยได้ 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
3.1.2 แผ่นพื้นหล่อในที่พื้นกว้าง 0.5 เมตร หนา 

0.08 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
3.1.3 กระสอบบรรจทุรายถุงละ50กิโลกรัมเป็น

น้้าหนักบรรทุก 
 
4  นิยามศัพท ์

4.1 นิยามศัพท ์มีรายละเอียด ดังนี ้
 4.1.1 แผ่นพื้นหล่อในที่ หมายถึง แผ่นพื้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 0.5×2.0×0.08 เมตร 
 4.1.2 คอนกรีต หมายถึง คอนกรีตปอร์ตแลนด์

ประเภทที่ 1 
 4.1.3 ทราย หมายถึง ทรายแม่น้้าโขง 
 4.1.4 น้้ า  ห ม าย ถึ ง  น้้ าที่ ใ ช้ผสม คอ น กรี ต ใ ช้

น้้าประปาส่วนภูมิภาค 
 4.1.5  หิน หมายถึง  หินที่ใช้เป็นหินขนาด 3/4 นิ้ว 
 4.1.6  เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร 

 

6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
คอนกรีต เป็นวัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม ได้แก่ 
หิน ทราย เมื่อผสมเสร็จคอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้าๆ 
เนื่องจากน้้าและซีเมนต์จะท้าปฏิกิริยาทางเคมีกันใน
ลักษณะที่เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชัน โดยซีเมนต์จะเริ่มจับ
ตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ซ่ึงในสถานะนี้จะนิยมเรียกกันว่า
คอนกรีต ความแข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากที่ผสม โดยประมาณหลังจากแข็งตัวแล้ว 28 วัน 

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต  (Concrete Mixed  
Design) ACI (211.1-77) เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       F cr  =   fc’+ks 

 f cr   =  ก้าลังอัดเฉลี่ย 
  fc’  =   ก้าลังอัดที่ก้าหนดไว้ในการออกแบบ 
  k    =   ค่าคงที่ 
  s    =   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก้าลังอัดจากก้อน

ตัวอย่าง  
ส้าหรับค่า  k ในสมการ ถ้าต้องการใช้ค่าต่้ากว่า fc’       

จะได้ค่า  k ลดลง ส้าหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน s นั้น 
จ้าเป็นต้องหาจากก้อนตัวอย่างจ้านวนอย่างน้อย 30 ค่า จึง
จะให้ความเช่ือถือทางสถิติไว้ แต่หากการทดลองน้อยกว่า
จ้านวนนี้ก็อาจจะอนุญาตได้ โดยต้องใช้ตัวคูณตามที่
ก้าหนด ดังตารางที่  1  
 

ตารางที่ 1  แสดงค่าคงที่ k และค่าร้อยละของก้าลังอัดที่ต่้ากว่า fc’ 
 

ค่าร้อยละของก้าลังอัด 
ที่ต่้ากว่า fc’ 

ค่า k 

20 0.842 
10 1.282 
5 1.645 

2.5 1.960 
2 2.054 
1 2.326 
0 3.000 

 

6.1  แบบหล่อคอนกรีต 
 แบบหล่อคอนกรีตโดยทั่วไปการด้าเนินงาน

ส้าหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อก้าหนดใน ACI 347 
(Recommended Practice for Concrete Formwork) โดยต้อง
จัดท้าให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันที่เกิด
จากการเทคอนกรีต และการส่ันคอนกรีตโดยไม่เกิดการ
เคลื่อนตัวของ แบบหล่อ  

6.2  การผสม การล าเลียง การเทคอนกรีต 
6.2.1  การผสมคอนกรีต การจิวัยครั้งนี้ใช้การผสม

โดยน้้าหนักโดยการช่ังน้้าหนักของส่วนผสมตามที่ก้าหนด 
จะได้ส่วนผสมของคอนกรีตที่แน่นอนและสม่้าเสมอ 
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6.2.3  การเทคอนกรีต การเทคอนกรีตควรมีการ
วางแผนเพื่อให้สามารถเทได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรค      ต่องานที่ไม่เกี่ยวข้อง 
การเทคอนกรีตที่ดีคือการเทเพื่อให้คอนกรีตที่มีส่วนผสม
สม่้าเสมอไม่มีการแยกตัวและไม่มีรูพรุน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ก) แบบที่ใช้ในการหล่อเป็นแบบเหล็กและ
จะต้องไม่มีรอยรั่วซึม ก่อนหล่อควรทาน้้ามันด้านในแบบ
หล่อทุกครั้ง ได้แก่ จาระบีหรือพาราฟิน เป็นต้น เพื่อให้
ถอดแบบได้ง่ายขึ้น 

ข) การใช้หัวเขย่า (Vibrator) ควรเขย่าไล่จาก
ล่างขึ้นบนและควรถอนหัวเขย่าจากคอนกรีตออกอย่างช้าๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรูหรือโพรงอากาศ  

ค) หลังหล่อเสร็จไม่ควรรีบตกแต่งผิวหน้าให้
เรียบเพื่อให้การระเหยน้้าออกรอให้คอนกรีตเริ่มก่อตัว 

6.3  การบ่มคอนกรีต 
 การบ่มคอนกรีตเป็นการรักษาระดับปริมาณ

ความช้ืนและอุณหภูมิของคอนกรีตโดยเฉพาะในช่วงอายุ
เริ่มต้นของคอนกรีตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อลดการ
แตกร้าวของคอนกรีตและท้าให้คอนกรีตมีก้าลัง สูงตาม
ต้องการ การบ่มที่ดีจะต้องสามารถป้องกันคอนกรีตไม่ให้
เกิดการสูญเสียความช้ืนไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือลม
ไม่ให้คอนกรีตร้อนหรือเย็นมากเกินไปไม่ให้สัมผัสกับ
สารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีตและไม่ถูกชะล้างโดย
น้้าฝนหลังจากเทคอนกรีตใหม่ๆเป็นต้น 

6.4  การทดสอบหาค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด 
(Test for Slump of Fresh Concrete) 
ASTM: C 143-78  

6.4.1 เพื่อทดสอบหาค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด
ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณน้้าที่ใช้ผสมคอนกรีตนั้นหากมาก
ไปก็จะเป็นเหตุให้คอนกรีตเสียก้าลังเมื่อแข็งตัวเต็มที่ 
คอนกรีตที่มีปริมาณน้้าผสมมากก็จะมีการยุบตัวค่อนข้าง
สูง วิธีนี้สามารถทดสอบได้ทั้งห้องปฏิบัติและในสนาน 

6.4.4 ขั้นตอนการทดลอง 
1) เตรียมพื้นที่ส้าหรับการวางกรวยควรเป็น

พื้นที่แข็ง ราบเรียบและไม่ดูดซึมน้้าเมื่อวางกรวยเรียบร้อย

แล้ว ใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบกดลงบนที่ส้าหรับเท้าเหยียบ
ให้แน่น 

2)  น้าคอนกรีตที่ผสมเสร็จใหม่ ๆ  เทใส่ลง
ในกรวย  โดยเทแบ่งเป็น  3  ช้ันแต่ละชั้นมีปริมาณเฉลี่ยเท่า 
ๆ กัน และแต่ละช้ันให้ใ ช้เหล็กกระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้ง      
การกระทุ้งช้ันล่างสุด  ให้พยายามกระทุ้งด้วยการตั้งท่อน
เหล็กให้ตรงขณะกระทุ้งบริเวณรอบศูนย์กลางกรวย   

3) ค่อย ๆ ยกกรวยขึ้นให้แนวดิ่งด้วยความเร็ว
สม่้าเสมอ อย่าให้กรวยเอียงหรือก่อให้เกิดการบิดใดๆ ใน
คอนกรีตเป็นอันขาด ยกกรวยให้พ้นภายใน 5 -10 วินาที 
และเวลาตั้งแต่เริ่มเทคอนกรีตลงในกรวยจนถึงขั้นสุดท้าย
นี้ไม่ควรเกิน 2 วินาที 

4)  ให้วัดระยะการยุบตัวของคอนกรีตทันที 
โดยน้ากรวยที่ยกออกแล้วมาวางข้าง ๆ เอาเหล็กกระทุ้งวาง
พาดบนขอบกรวย ให้ปลายเหล็กยื่นเข้ามาเหนือตัวอย่าง
คอนกรีตที่ยุบตัวแล้วใช้ไม้บรรทัดเหล็กวัดระยะ 

6.4.5 การรายงานผล 
การยุบตัวของคอนกรีตโดยทั่วไปจะแบ่ง

ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1)  True  Slump   คอนกรีตมีเนื้อ
แน่นสม่้าเสมอ  ยุบตัวได้เสมอทั้งกองสามารถบอกค่า
ยุบตัวได้เลย 2)  Shear   Slump   คอนกรีตเกาะกันไม่ดี จะ
ยุบตัวพังลง และไหลหลุดไปข้างหนึ่ ง ซ่ึงส่วนผสม
คอนกรีตไม่ดีพอไม่ควรน้ามาใช้หล่อเป็นคอนกรีตที่ดีได้ 
ค่าที่อ่านได้นี้จะใช้วัดความสามารถเทได้ของคอนกรีต
ไม่ได้  3)  Collapse Slump คอนกรีตเกาะกันไม่ดีเลย 
คอนกรีตจะยุบตัวลงแบนกับพื้นส่วนผสมอาจมีน้้ามากไป 
ไม่ควรน้ามาใช้เป็นคอนกรีตที่ดีได้  ค่าการยุบตัวของ
คอนกรีตในงานประเภทต่างๆที่เหมาะสมใช้เป็นคอนกรีต
ที่ดีได้ 

6.5  การทดสอบก าลังรับแรงอัดของคอนกรีต  
(Test for Compressive Strength of Cylindrical  Concrete  
Specimen)  ASTM : C 39-72 
   6.5.1  ทดสอบก้าลังอัดของคอนกรีตที่อายุต่างๆกัน
โดยการใส่แรงอัดโดยตรงกับแบบหล่อคอนกรีตรูป
ทรงกระบอกตามมาตรฐาน ASTM :C 39-72 
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           6.5.2  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 
1) เครื่องมือทดสอบก้าลังอัด (Universal 

Testing Machine) 
2) แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ท้า

ด้วยโลหะที่ซีเมนต์ไม่เกาะติดมีขนาด15×15 × 15 
เซนติเมตร จ้านวนอย่างละ 3 ตัวอย่าง 

3)  เครื่องช่ังขนาดใหญ่ 
4)  เครื่องผสมคอนกรีต 

6.5.3 ขั้นตอนการทดลอง 
1)  การเตรียมแบบหล่อ 

  (1) ท้าความสะอาดแบบอย่าให้มีฝุ่น
หรือเศษปูนเก่าติดอยู่ทาน้้ามันด้านผิวในที่คอนกรีตจะ
สัมผัสกัน แบบให้ทั่ว 

(2) ตรวจสอบน็อตส้าหรับแบบทุกตัวให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ด้วยการประกอบแบบแล้วขันหรือรัด
ให้แน่นทั้งนี้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดรอยแยกหรือแบบ
หลุดขณะเทคอนกรีตหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตแน่น 

6.5.4  การเตรียมตัวอย่างคอนกรีต 
1) ส้าหรับคอนกรีตที่ใช้เครื่องผสมพยายาม

เลือกเอาคอนกรีตที่อยู่ตรงกลางที่เทออกจากเครื่องผสม
ใหม่ ๆ 

2) เทคอนนกรีตดังกล่าวลงในแบบส่วน
หนึ่งประมาณให้ได้ความสูง1ใน3 ของแบบและใช้เหล็ก
กระทุ้งให้ทั่ว 25 ครั้งจากนั้นกระท้าเช่นเดียวกันอีก 2 ช้ัน
เมื่อคอนกรีตเต็มแบบแล้วจึงปาดหน้าผิวให้เรียบ 

3) ทิ้งแบบที่บรรจุคอนกรีตเรียบร้อยแล้วไว้
ในร่มเฉยๆประมาณ24ช่ัวโมงจึงถอดแบบออกน้าแท่ง
คอนกรีตไปบ่มจนถึงอายุที่ต้องการทดสอบตัวอย่าง
คอนกรีตที่จะน้ามาทดสอบ 1 ชุด ควรมีอย่างน้อย 3 
ตัวอย่าง 

4) การทดสอบก้าลังอัด โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ASTM C 617-84) 

5)  การค้านวณ ค่าก้าลังแรงอัดประลัยของแท่ง
คอนกรีต จะหาได้จากสูตร ดังนี้ 

Fc  =  
A

p
 

Fc  = ก้าลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร 

P   =  แรงกระท้าสูงสุดต่อแท่งตัวอย่าง กิโลกรัม 
A  =  พื้นที่หน้าตดัของแท่งตัวอย่างที่วัดต้องฉาก

กับแรงกระท้า
 4

2
πd

ตารางเซนติเมตร 

6.5.5  นาฬิกาวัด  (Dial Gauge)  
 นาฬิกาวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันพอที่จะจ้าแนกตาม

หลักการท้างานได้ 2 ชนิด รายละเอียด ดังนี้ 
1)  นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน (Standard Type)  

ค่าความละเอียดของนาฬิกาวัดชนิดนี้มีทั้ง
แบบ 0.01 มิลลิเมตร  และ 0.001 มิลลิเมตร เมื่อหัวสัมผัส
ถูกดันขึ้นเข็มยาวของหน้าปัทม์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อ
เข็มยาวหมุนครบ 1 รอบ เข็มส้ันจะหมุนไป 1 ช่องสเกล 
เมื่อมองดูที่หน้าปัดของเข็มส้ันจะทราบทันทีว่าเข็มยาว
หมุนไปกี่รอบ 

การอ่านค่าบนหน้าปัดของนาฬิกาวัดให้อ่าน
จ้านวนมิลลิเมตรด้วยเข็มวัดรอบ 1 ก่อน แล้วอ่านจ้านวน
ความละเอียด 0.01 มิลลิเมตร ด้วยเข็มยาว 2โดยแผ่นสเกล3 
เมื่อแกนวัดเคลื่อนที่ขึ้นให้อ่านค่าจากตัวเลขด้านนอก4ใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าแกนวัดเลื่อนเคลื่อนที่ลงให้ใช้
ตัวเลขด้านใน 5 ของหน้าปัด อ่านค่าในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกา  

แกนวัดเคลื่อนที่ลง อ่านค่าได้ในทิศทางลบ
เมื่อเทียบกับต้าแหน่งอ้างอิง เช่น เข็มวัดรอบอ่านค่าได้ –
1.00 มิลลิเมตร ที่เข็มวัดละเอียดอ่านค่าได้ –0.54 มิลลิเมตร       
ค่ารวม –1.54 มิลลิเมตร 

6.5.6  การทดสอบก้าลังรับน้้าหนกับรรทุกของ
โครงสร้าง 

กา ร ท ด ส อ บ ก้ าลั ง รั บ น้้ า ห นั กบ ร ร ทุ กข อ ง
โครงสร้าง (Building Load Test) ในที่นี้หมายถึงการ
ทดสอบเพื่อให้ทราบว่าโครงสร้างนั้นๆความสามารถรับ
น้้าหนักบรรทุกจร(Live Load)ตามตามความ พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ 2522 ได้อย่างปลอดภัยหรือตามมาตรฐาน ACI 
Code 318-89  
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 1)  เครื่องมือทีใ่ช้ในการทดสอบ 
1) Dial Gauge ขนาดก้านยาว 1 cm. วัดค่า

ความละเอียดได้ 0.01 mm. 
2) Magnetic Holder ส้าหรับยึดจับ 

Displacement Transducer และ Dial Gauge 
ขณะท้าการทดสอบ 

6.5.7  การวางน้้าหนักบรรทุก 
  การวางน้้าหนักบรรทุกสามารถใช้ ทรายบรรจุ

ถุงหนัก 50 กก.แต่วัสดุที่นิยมใช้ได้แก่น้้าเพราะว่าสามารถ
ท้าการวางและปลดน้้าหนักได้สะดวกรวดเร็วกว่าวัสดุอื่นๆ 
และขณะทดสอบหากพบว่าการแอ่นตัวสูงเกินไป และ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถปลดน้้าหนักได้ทันที ก่อนที่
จะเป็นอันตรายแก่โครงสร้าง 

การวางน้้าหนักบรรทุกจะท้าตามมาตรฐาน ACI 
318-89 ซ่ึงน้้าหนักบรรทุกสูงสุดสามารถหาได้จาก  สูตร 

Total Load     = 0.85×(1.4×Dead Load + 
1.7×Live Load) 

Total Load      =  น้้าหนักบรรทุกรวม 
Dead Load      =  น้้าหนักบรรทุกคงทีข่อง

โครงสร้าง 
Live Load       =  น้้าหนักบรรทุกจร 

ในแบ่งการวางน้้าหนักเป็น 4 ขั้นๆ ละเท่าๆ กันโดย
มีล้าดับการวางน้้าหนักบรรทุก ดังนี้ ร้อยละ 0 -ร้อยละ 25 - 
ร้อยละ 50 - ร้อยละ 75 - ร้อยละ100 - ร้อยละ 50 - 0 

6 .5 . 8  ก าร ท ด สอ บ แ ล ะ บั น ทึ ก ค่ ากา ร แ อ่ น ตั ว มี
รายละเอียด ดังนี้ 

1) บันทึกค่าการแอ่นตัว (Initial Deflection) และ
อุณหภูมิ (Temperature) ก่อนท้าการทดสอบน้้าหนัก
บรรทุก 

2) ท้าการเพิ่มน้้าหนักบรรทุก (Test Load) เป็น 4 
ขั้นโดยแต่ละขั้นจะเพิ่มน้้าหนักบรรทุกขั้นละร้อยละ 25 
ของน้้าหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum Test Load ) จะคง
น้้าหนักบรรทุกไว้ทุกช่ัวโมงท้าการบันทึกค่าการแอ่นตัว 
(Deflection) และอุณหภูมิ (Temperature) ในแต่ละขั้น คง
น้้าหนักบรรทุกไว้ 1 ชม. ที่เวลา 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที 

3) ที่น้้าหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum Test Load) 
ที่มีเครื่องหมายจะคงน้้าหนักบรรทุกไว้ 24 ช่ัวโมง ท้าการ
บันทึกค่ าการแอ่นตัว  ( Deflection) และอุณหภูมิ 
(Temperature) ที่เวลา 0, 5, 15, 30 และ 60 นาที และต่อไป
ทุกๆ 1 เซนติเมตร จนครบ 24 เซนติเมตร 

4) ค่าการแอ่นตัวที่น้้ าหนักบรรทุกสูงสุด 
(Maximum Test Load) และคงน้้าหนักบรรทุกไว้ 24 
ช่ัวโมง จะเป็นค่า Initial Deflection หรือ Maximum 
Deflection  ตามมาตรฐาน ACI31889 

และในขณะท้าการทดสอบนั้น โครงสร้างต้องไม่มี
ความเสียหาย (Visible Evidence of Failure) เกิดขึ้น ความ
เสียหายของโครงสร้าง (Visible evidence of Failure)      
ที่ว่าหมายถึง “ การแตกร้าว, การขยายตัว หรือมีขนาดการ
แอ่นตัว ของโครงสร้างที่มากเกินไปโดยสามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจน และอาจจะท้าให้เกิดความเสียหายต่อความ
ปลอดภัยของโครงสร้างที่ทดสอบและโครงสร้างอื่นๆ 

5) ท้าการปลดน้้าหนักบรรทุก (Rebound Test 
Load)โดยจะปลดน้้าหนักบรรทุกออก ร้อยละ 50 ของ
น้้าหนักบรรทุกสูงสุด (Maximum test Load) และจะคง
น้้าหนักบรรทุกไว้ 1 ช่ัวโมงท้าการบันทึกค่าการโก่งตัว
(Deflection) และอุณหภูมิ (Temperature) ในแต่ละขั้นที่คง
น้้าหนักบรรทุกไว้ 1 ชม. ที่เวลา  0, 5, 15, 30 และ 60 นาที 

6) ปลดน้้าหนักบรรทุกที่เหลือออกจนหมด จะคง
น้้าหนักบรรทุกไว้ 24 ช่ัวโมงท้าการบันทึกค่าการแอ่นตัว 
(Deflection) และอุณหภูมิ (Temperature) ที่เวลา 0, 5, 15, 
30 และ 60 นาที และต่อไปทุกๆ 1 เซนติเมตร จนครบ 24 
เซนติเมตร 

7)  ค่าการโก่งตัวเมื่อปลดน้้าหนักบรรทุกออกทั้ง
หมดแล้ว (Rebound Test load) และปล่อยให้คืนตัว 24 
ช่ัวโมง จะเป็นค่า Final Deflection 

8) ค้านวณหาค่าการคืนตัว (Recovery of 
Deflection) มีค่าเท่ากับค่า Initial Deflection ลบด้วยค่า 
Final Deflection 

9) น้าค่าการแอ่นตัวที่ได้เขียนกราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง น้้าหนักบรรทุก (Load; กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 
กับค่าการแอ่นตัว (Total Deflection ; mm.) ของแผ่นพื้น  
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และกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง น้้าหนักบรรทุก (กิโลกรัม  
ต่อตารางเมตร),เวลา (Time;hr.) กับค่าการแอ่นตัว (Total 
Deflection ; mm.) ที่ต้าแหน่งที่เกิดการ  การโก่งตัวมาก
ที่สุด 

6.5.8 ขั้นตอนการด้าเนินการ 
 ในการท้าวิจัย การทดสอบการรับน้้าหนักของแผ่น

พื้นหล่อในที่ สามารถรับน้้าหนักได้ 150 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตรมีขั้นตอนการด้าเนินการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตอัตราส่วนผสม
คอนกรีต ที่อัตราส่วน 1:2 :4  ได้แก่  ปูนซิเมนต์  324 
กิโลกรัม ทราย  646 กิโลกรัม  หิน 1,292 กิโลกรัม  และน้้า 
200 กิโลกรัม 

2) การทดสอบหาค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด 
(Test for Slump of Fresh Concrete)   ASTM: C 143-78  
 

6.5.9 ออกแบบพื้นเสริมเหล็กทางเดียว (One Way Slab)  

      
รูปที่ 1 พ้ืนเสริมเหลก็ทางเดียว (One Way Slab) 

 
 

6.5.10  การทดสอบการรับน้้าหนกัของพื้น 
1)  ขั้นตอนการทดสอบ 

 (1)  ติดตั้งมาตรวัดความแอ่น1ตัวที่กึ่งกลางแผ่น
คอนกรีตและที่  L/4 ของแผ่นพื้นทั้งสองด้าน เพื่อใช้
เปรียบเทียบความแอ่นตัว 

(2) เริ่มใส่น้้าหนักบนแผ่นคอนกรีตเป็นช่วงดังนี้ คือ  
ร้อยละ 25  ของน้้าหนักบรรทุกที่ก้าหนดไว้  ใส่น้้าหนัก
บรรทุก และหลังจากเวลาผ่านไปแล้ว 15 นาทีให้อ่านค่า
ความแอ่นตัวแล้วบันทึกค่าการแอ่นตัวไว้  แล้วจึง เริ่มเพิ่ม
น้้าหนักบรรทุกช่วงต่อไป ท้าเช่นนี้ เรื่อยไปจน ครบช่วง
การเพิ่มน้้าหนักที่ก้าหนดไว้ การใส่น้้าหนักบรรทุกต้อง
ค่อยๆ  ใส่ พยายามไม่ให้เกิดการกระแทกกับพื้นที่ ทดสอบและ
ต้องให้น้้าหนักแผ่สม่้าเสมอตลอดช่วงด้วย 

(3) เมื่อใส่น้้าหนักจนครบที่ก้าหนดไว้แล้ว อ่านค่า
การแอ่นตัวของแผ่นพื้นว่า ค่าการแอ่นตัวเกินที่ได้ค้านวณ
ไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่เกิน เริ่มใส่น้้าหนัก เข้าไปอีกเรื่อยๆ 
จนกว่ามาตรวัดการแอ่นตัวจะอ่านค่าการแอ่นตัวถึงค่าการ
โก่งตัวที่ยอมให้ 

 (4)  เมื่อใส่น้้าหนักจนถึงค่าการโก่งตัวที่ยอมให้ ให้
จดบันทึกค่าการแอ่นตัวของน้้าหนักบรรทุกแล้วให้ปล่อย
ไว้ 24 ช่ัวโมง แล้วอ่านค่า  

 (5)  เริ่มปลดน้้าหนักบรรทุก โดยปฏิบัติเป็นขั้นตอน
ย้อนกลับกับตอนใส่น้้าหนักบรรทุกทุกประการ 

(6) อ่านค่าการคนืตัว  (Recovery of Deflection) อีกครั้ง
หนึ่ง หลงัจากปลดน้้าหนักบรรทกุออกหมดแล้ว 24 ช่ัวโมง   

(7)  ค้านวณการกโก่งตัวของพื้น 

การโก่งตัวที่เกิดขึน้  Δ max =  
38EI
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                               = 0.084 < 0.556 เซนติเมตร (ok) 

7. สรุปผลการทดสอบ 
        การทดสอบการรับน้้าหนักบรรทุกของแผ่นพื้นหล่อ
ในที่ใช้ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เหล็กเสริม
คอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ระยะห่าง 0.35 เมตร 
ความยาวแผ่นพื้น 2.00 เมตร กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.08 
เมตร แผ่นพื้นจ้านวน 1 แผ่น ใช้น้้าหนักบรรทุกจรได้ 150 
กิโลกรัมต่อตารางเมตร ในการทดสอบพื้นคอนกรีตรับ
น้้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 684 กิโลกรัม มีค่าการโก่งตัวเท่ากับ 
0.084 < 5.56 เซนติเมตร ส่วนการวางน้้าหนักบรรทุกที่
ก้าหนดไว้ โดยเริ่มจาก 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 550, 600, 650, 700,750,800 กิโลกรัม โดยใส่น้้าหนัก
ค้างไว้ 15 นาทีแล้วอ่านค่า พอถึงน้้าหนัก 800 กิโลกรัม เกิด
การแตกร้าวของแผ่นพื้น จึงหยุดการทดสอบ 

 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย 

8.1.1 จากการทดสอบแผ่นพื้นรับน้้าหนักจรได้ 
150  กิโลกรัมต่อตาราง เมตร ที่น้้ าหนักไม่น้อยกว่า           
684 กิโลกรัม ค่าการโก่งตัวเท่ากับ 0.084 เซนติเมตร ไม่
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เกิน 0.556 เซนติเมตร สามารถใช้ในการก่อสร้างบ้านพัก
อาศัยได้ 

8.1.2 เมื่อวางน้้าหนักที่ 800  กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร แผ่นพื้นมีการแตกร้าว สามารรับน้้าหนักบรรทุก
ได้มากว่า 684 กิโลกรัม 

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
8.2.1 ควรน้าผลการศึกษาไปทดสอบกับแผ่นพื้น

จ้านวนมากกว่า 1 แผ่นขึ้นไปเพื่อหาว่าแผ่นพื้นมีการ
กระจายน้้าหนักดีหรือไม่และรับน้้าหนักได้มากที่สุด
เท่าใด โดยใช้น้้าหนักจร 150 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

8.2.2 ควรน้าวิธีการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้กับน้้าหนัก
จรส้าหรับอาคารพาณิชย์เท่ากับ 200 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร และอาคารสาธารณเท่ากับ 300 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตรและอื่นๆต่อไป 

 
9.กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา 
และช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  นายบรรจง สุรพุทธ นายทรง
เดช หล้าพันธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นต้น ที่ได้ให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือให้ค้าปรึกษาแนะน้าและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆเพื่อให้วิชาโครงการฉบับนี้  มีความ
สมบูรณ์ทุกขั้นตอน ตลอดเวลาการด้าเนินการจัดท้า 
คณะผู้ วิจัย  มีความซาบซ้ึงและเป็นพระคุณอย่างยิ่ ง            
จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณครูนายช่างเทศบาลต้าบลปากปวน 
ที่ได้กรุณาให้ความรู้และค้าแนะน้าที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัย ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่าน ที่
กรุณาให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือ
ในการวิจัย จนท้าให้คณะผู้วิจัย ส้าเร็จลุล่วงไปได้อย่าง
สมบูรณ ์

คุณงามความดีและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ขอมอบแด่บิดา มารดาที่เคารพ
บูชายิ่ง ที่ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม  
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน มีความซาบซ้ึงในความ
กรณุาอันดียิ่งจากทุกท่าน 

ท้ายสุดผู้ที่เป็นแรงใจที่ส้าคัญที่ไม่ได้กล่าวถึง ท้า
ให้คณะผู้ วิจัยมีก้าลังใจในการท้างานเสมอจนส้าเร็จ 
ครอบครัว คุณงามความดีและประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีจาก
งานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้เป็นเครื่องบูชาพระคุณของ
บิดามารดาที่ให้ก้าเนิดเลี้ยงดู และให้การศึกษาตลอดจนครู
อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มี ส่วนวางรากฐาน
การศึกษาให้ผู้วิจัย 
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A4-007 

การผลิต แผ่นฝ้าเพดาน (T -BAR) ที่ท าจากส่วนยอดของตน้สบู่ด า 
The Production of Ceiling Plate (T - BAR) to Made from the Top of Physic Nut Stem. 

 พรรณี  พุทธเจริญทอง  ภาณุเดช  ขัดเงางาม  และประเสริฐ บุญยงค์ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง    วิทยาลัย เทคนิคมีนบุรี   สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาการผลิต แผ่นฝ้า
เพดาน (T -BAR) ที่ท าจากส่วนยอดของตน้สบู่ด า  วิธีด าเนิน 
การวิจัยประกอบด้วยการน าเอาส่วนยอดของตน้สบู่ด าขณะ
แห้ง 95% ผสมกับกาวเอ็มดีไอ)ไอโซไซยาเนต(5% ผ่าน
กระบวนการอัดด้วยความร้อน  ได้แผ่นทดสอบจ านวน 3 ช้ิน
ขนาด 300x300x10 มิลลิเมตร จากนั้นน าแผ่นที่ได้ไปทดสอบ
ตามขั้นตอนของ มอก .876-2547  ได้แก่  การทดสอบหาค่า
ความช้ืน  ความหนาแน่น  การดูดซึมและการพองตัวเมื่อแช่น้ า  
หาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน  หรือแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า  และ
ทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัดและมอดูลัสยืดหยุ่น  

ผลการทดลองพบว่า  ขนาดวัสดุที่เหมาะสมไม่เกิน 2 ซม  .
อัตราส่วนที่เหมาะสม ได้แก่ ต้นสบู่ด า   95 %  กาวไอโซไซยา
เนต 5%  อุณหภูมิที่ใช้ในการอัด 120  °c   ความหนาแน่นที่
เหมาะสมในการอัดแผ่นผนังเท่ากับ 0. 80 กรัม /ลบ .ซม  .ปริมาณ
ความช้ืนของวัสดุก่อนอัดเฉลี่ยอยู่ที่ 8 .97% แรงอัดที่เหมาะสม

อยู่ที่ 150  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากการทดสอบต ามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม(มอก.876-2547)   พบว่า  แผ่นฝ้าเพดานสามารถ
ทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานในด้านความช้ืน  ความหนาแน่น  
ความต้านทานแรงดัด  แต่ไม่ผ่านในด้านการพองตัวเมื่อแช่น้ าที่ 
2 ชม.และมอดูลัสยืดหยุ่น  ในภาพรวม   ส่วนยอดของต้นสบู่ด า
สามารถน าไปผลิตเป็นแผ่นฝ้าเพดาน (T-BAR) ได้ 

Abstract 

The objective of research is the study of the Production of 
ceiling plate (T - BAR) to Made from the Top of Physic Nut 
Stem. The researcher teams brought the Physic Nut Stem 95% 
to mixed MDI Glue (Isocyanate) 5% By passed Hot  

Hydraulic Process. At last we received ceiling Plate 
300×300×10 mm size. And then was tested under Thailand 
industrial standard (876-2547). By test namely density, 
Moisture content, water absorption, thickness swelling, 
Modulus of rupture (bending strength, modulus of elasticity, 
and internal bond. 

The result of experimental show that sizes of suitable 
material should not exceed 2 centimeter. The suitable 
proportion are physic nut stem ratio 95% per Glue Isocyanate 
5%. The temperature used in compression is 120 °C. The 
suitable density for ceiling plate is 0.80 g/cm.3 The moisture 
content of materials before compressed average at 8.97%. The 
suitable compression is 150 lb./in². It has been found The 
production of ceiling plate (T-BAR) could be pass test 
Thailand industrial standard (876-2547) in water content, 
density, Modulus of rupture (bending strength) and internal 
bond. It couldn’t pass are thickness swelling 2 hours and 
modulus of elasticity. In the combined Physic nut stem can be 
made to The production of ceiling plate (T-BAR) to made 
from the Top of Physic Nut Stem. 

ค าส าคัญ : ส่วนยอดของต้นสบู่ด า (Top of Physic Nut 
Stem)  หมายถึง วัดจากส่วนยอดของของล าต้นลงมา 15 
เซนติเมตร, การอัดขึ้นรูปร้อน, กาวไอโซไซยาเนต, แผ่นช้ินไม้
อัดชนิดอัดราบ, มาตรฐานของแผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ (มอก. 
876-2547)  

*Sur25pannee@gmail.com 
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1. ค าน า 

ปัจจุบันมนุษย์ยังคงมีความต้องการที่จะน าไม้ไปใช้ในการ
ก่อสร้างอาคาร  น าไปผลิตเป็นแผ่นเฟอร์นิเจอร์ งานแกะสลัก
และอื่น ๆ มีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงท าให้ต้องใช้ไม้เพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วและหายาก
มากขึ้น  จากในอดีตประเทศไทยเคยส่งออกไม้เป็นสินค้าออก  
แต่ในปัจจุบันการผลิตไม้จากป่าธรรมชาติในรูปซุงผลิตได้
จ านวน 802.77 ล้านบาท ใช้ในราชการ แต่สามารถผลิตแปรรูป
ไม้ได้เพียง 148.92 ล้านบาทเพื่อจ าหน่ายไม้แปรรูป (องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้, 2558) ดังนั้นอุตสาหกรรมไม้ของไทยจึง
หันมาแปรรูปไม้ในรูปของการน าเอาเศษไม้มาท าเป็นแผ่นปาร์ติ
เคิลบอร์ดแทนไม้จริง  ซ่ึงมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่ง  
ดังที่พรพิมล และคณะ (2545:73) ได้ท าการคาดคะเน อัตรา
ความต้องการแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ในปี พ.ศ. 2560 จะมีความ
ต้องการแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด 1.93 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเห็นได้
ว่า อัตราความต้องการยังมีสูง สวนทางกับวัตถุดิบที่สามารถ
ใช้ได้ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่
มาสนับสนุน และเสริมต่อให้เพียงพอต่อความต้องการใน
อนาคต และเพื่อ เป็นการแก้ปัญหาลดการน า เข้ าไม้จาก
ต่างประเทศ  คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากพืชที่
เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงมีพืชชนิด
หนึ่งที่น่าจะน ามาพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการผลิตจนออกมา
เป็นแผ่นเพื่อ ท าเป็นผนังภายใน(วรธรรม อุ่นจิตติชัย (2541:15)  
ได้แก่ ต้นสู่ด า เพราะในแต่ละปี เกษตรกร จะท าการตัดแต่งกิ่ง
โดยจะตัดกิ่งในง่ามที่ 1 เพื่อให้ได้ผลของสบู่ด าคงที่เพื่อเอาเมล็ด
ไปหีบเป็นน้ ามัน( สมบัติ, 2549 :18 )วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
จะน าไปเผาทิ้งหรือท าลาย  คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะน าเอาไป
ใช้ประโยชน์ได ้

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
       เพื่อผลิตแผ่นฝ้าเพดาน(T-Bar)ที่ท าจากส่วนยอดของต้น

สบู่ด า 

3. สมมติฐานของการวิจัย  

ส่วนยอดของต้นสบู่ด า  สามารถน าไปผลิตเป็นแผ่นฝ้า
เพดาน (T-Bar) ได้   และสามารถทดสอบผ่านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ  (มอก. 876-
2547) 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 แผ่นเฟอร์นิเจอร์ แผ่นฝ้าเพดาน (T -BAR) ที่ท าจาก
ส่วนยอดของต้นสบู่ด าใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น 

4.2 การผลิตจะไม่มีการเคลือบผิวที่แผ่นวัสดุเพื่อประหยัด
ต้นทุนการผลิต หากต้องการเคลือบผิวสามารถเคลือบลายต่างๆ
ได้ตามต้องการ 

5. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ อัตรา
ส่วนผสมระหว่างต้นสบู่ด า 95% กับกาวไอโซไซยาเนต 5% 
โดยใช้อัตราส่วนของน้ าหนักวัสดุเมื่อแห้ง    ใช้สูตร 

                                
V

M
D              .......................(1) 

เมื่อ  D คือ  ความหนาแน่นในที่นี้ใช้ 0.80  กรัม/ลบ.ซม.     
( เนื่องจากเป็นค่าที่ผ่านการทดสอบพืชที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียง
กันกับต้นสบู่ด าคือ หญ้าแฝก ฟางข้าว แกลบและอื่นๆจะใช่ค่า
ความหนาแน่นที่ 0.80-0.85) M คือ มวลเป็นกรัม, V คือ
ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร ได้ค่า M แล้วน าไปเทียบ
สัดส่วนของวัสดุ ของกาว 5% โดยค านวณออกมาในรูปของค่า
ร้อยละ 

5.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ คุณสมบัติทาง
กายสมบัติ และคุณสมบัติทางกล  โดยผู้วิจัยคาดว่าน่าจะผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 
876 – 2547 

6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

6.1 เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัด
ราบ มอก. 876 – 2547 ประกอบด้วย 

 6.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ  หมายถึง  ลักษณะตาม
ธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของแผ่นประกอบ 

 6.1.2 คุณสมบัติทางกายสมบัติ  หมายถึง  คุณลักษณะ
พื้นฐานที่ปรากฏคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของแผ่น
ประกอบด้วยค่าต่างๆ ดังนี้ 

(1)  ความหนาแน่น  หมายถึง  ปริมาตรของแผ่นประกอบ
จากวัสดุต้นสบู่ด า  สามารถหาได้โดยการช่ังน้ าหนักหามวล
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ของแผ่นแล้วหารด้วยขนาดความกว้าง x ความยาว x ความหนา 
ของแผ่นประกอบ มีหน่วยเป็น กรัม/ลบ.ซม. 

(2)  ปริมาณความช้ืนของแผ่น  หมายถึง  เปอร์เซ็นต์
ส่วนประกอบของน้ าที่แทรกอยู่ภายในของแผ่นผนัง โดยวัด
จากน้ าหนักของแผ่นประกอบก่อนอบแห้งลบด้วยน้ าหนักของ
แผ่นประกอบภายหลังการอบแห้ง 

(3)  การดูดซึมน้ า  หมายถึง  ปฏิกิริยาการซึมซับน้ าของ
แผ่นประกอบสามารถหาได้โดยการช่ังน้ าหนักแผ่นประกอบ
ก่อนการแช่น้ าลบน้ าหนักแผ่นประกอบหลังการแช่น้ า คิดค่า
เป็นเปอร์เซ็นต์ 

(4)  การพองตัวเมื่อแช่น้ า  หมายถึง  การขยายตัวของแผ่น
ประกอบภายหลังจากการเกิดปฏิกิริยาการซึมซับน้ าของแผ่น
ประกอบเมื่อแช่น้ าสามารถหาได้โดยการวัดความหนาแผ่น
ประกอบก่อนการแช่น้ าลบความหนาแผ่ประกอบหลังการแช่
น้ าคิดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ 

คุณสมบัติทางกายสมบัติ มีค่าต่างๆ ดังนี ้
1. ค่าความหนาแนน่ (Density) 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม. 
2. ปริมาณความช้ืนของแผน่ (Water Content)  4-13 % 
3. การดูดซึมน้ า (Water Absorption)     ไม่มี 
4. การพองตัวเมื่อแช่น้ า (Thickness Swelling) 12 % 
6.1.3 คุณสมบัติทางกลสมบัติ  หมายถึง  คุณลักษณะของ

แผ่นประกอบที่สามารถน าไปใช้งานประกอบโดยการทดสอบ
และอธิบายผลทางด้านฟิสิกส์ 

(1)  ความต้านแรงดัด  หมายถึง  ค่าที่ยอมรับภาระแรง
กระท าจากการกดของแผ่นประกอบโดยเครื่องกดทดสอบ จน
กระทั้งเกิดการเสียหายของแผ่น มีหน่วยเป็น นิวตัน/ตร.มม. 

(2)  แรงยึดเหนี่ยวภายใน  หมายถึง  ค่าที่ได้จากแรงดึงจาก
ความยึดเหนี่ยว ซ่ึงกันของแผ่นประกอบต่อแท่งไม้ที่ยึดติดกับ
พันธะภายในของแผ่นประกอบด้วยกาวยูเรีย-ฮาร์ดดินเนอร์ มี
หน่วยเป็น นิวตัน/ตร.มม. 
คุณสมบัติทางกลสมบัติ มคี่าต่างๆ ดังนี ้

1. ความต้านแรงดัด (Bending Strength) 14 นิวตัน/ตร.มม. 
(MPa) 

2. มอดูลัสยืดหยุ่นต้องไม่ต่ ากว่า  1800  นิวตัน/ตร.มม. 
(MPa) 

3. แรงยึดเหนี่ยวภายใน (Internal Bond)ต้องไม่ต่ ากว่า     
0.4 นิวตัน/ตร.มม. (MPa) 

หรือความต้านทานแรงดงึตั้งฉากกับผิวหน้า 
  หมายเหตุ   1  เมกกะปาสคาล (MPa)  =  1  นิวตัน/ตาราง
มิลลิเมตร (N/mm2) 
 6.2 สบู่ด า ( physic nut) มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Jatropha 
curcas Linn. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา Euphorbiaceae 
เช่นเดียวกับสบู่แดง  มันส าปะหลัง  ผักหวานบ้าน  ละหุ่ง  สบู่
ด าเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้  ชาวโปรตุเกสน าเข้ามา
ในช่วงปลายสมัยกรุศรีอยุธยา  เพื่อรับซ้ือเมล็ดไปคั้นบีบเอา
น้ ามันส าหรับท าสบู่   เพราะมีฟองอันเป็นลักษณะพิเศษ  
ลักษณะของต้นสบู่ด า  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูงประมาณ  
2-7  เมตร  อายุยืนไม่น้อยกว่า  20  ปี  ล าต้นและยอดคล้าย
ละหุ่ง  แต่หยักตื้นกว่า  มี 4 แฉก  สบู่ด าออกดอกเป็นช่อกระจุก
ที่ข้อส่วนปลายของยอด  ขนาดดอกเล็กสีเหลือง  มีกลิ่นหอม 
ผลมีสีเขียวอ่อน เกลี้ยงเกลาเป็นช่อพวง  มีหลายผล  ประมาณ  
8-15 ผล ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ต้นสบู่ด า 

เวลาสุกแก่จัดมีสีเหลืองคล้ายลูกจันทร์  ตั้งแต่วันออกดอกจะ
ติดผลแก่  ใช้เวลาประมาณ 60 -90 วัน  ผลหนึ่งมี  2 -4 พู   
ส่วนมากมี 3 พู   2 และ 4 พูพบน้อย  โดยแต่ละพูจะห่อหุ้ม
เมล็ดสีด า  ซ่ึงเป็นส่วนที่ประกอบด้วยเปลือกสีด าและเนื้อในสี
ขาว  ซ่ึงเป็นส่วนที่น ามาหีบน้ ามัน ลักษณะของผลดังแสดงใน
รูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ผลสบู่ด า 

              สบู่ด า เป็น ช่ือที่ เรียกในท้องถิ่นภาคกลาง  ทั้ งนี้
เนื่องจากมีฟองใช้ท าสบู่และเปลือกเมล็ดมีสีด า  ภาคเหนือ
เรียกว่ามะหุ่งฮ้ัว  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า  มะเยาหรือ
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สีหลอด  ภาคใต้เรียก  มะเคาะหรือหงส์เทศ  เนื่องจากต้น ใบ 
ผลและเมล็ดมีสารพิษ(ไฮโดรไซยานิค)  เหมือนกับมัน
ส าปะหลัง  มีกลิ่นเหม็นเขียว  สัตว์เลี้ยงเช่น โค กระบือ ม้า 
แพะ แกะ ไก่ ไม่อยากเข้าใกล้และกัดกินต้นสบู่ด า  ชาวบ้านจึง
นิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน  ป้องกันสัตว์ดังกล่าวเข้าไปรบกวนพืชผล
ที่ปลูกไว้  นอกจากนี้เมล็ดสบู่ด า  ยังมีสารพิษ(เคอร์ซิน)  หาก
บริโภคเข้าไปแล้วจะท าให้ท้องเดินเหมือนสลอด การน าต้นสบู่
ด าไปแปรรูปเป็นอาหารวัว อาหารปลา ท าหมึกพิมพ์ท าแผ่น
ปาร์ติเกิลบอร์ด สกัดเป็นเยื่อเพื่อน าไปท ากระดาษ ฯลฯ เป็นต้น
นอกจากนี้ต้นสบู่ด ายังใช้เป็นสมุนไพรกลางบ้านอีกด้วย  โดย
ใช้ยางจากก้านใบ  ป้ายรักษาโรคปากนกกระจอก  ห้ามเลือด
และแก้ปวดฟันได้ด้วย  รวมทั้งผสมน้ านมมารดากวาดป้ายลิ้น
เด็กที่เป็นฝ้าขาวหรือคอเป็นตุ่ม  และใช้ส่วนของล าต้นมาตัด
เป็นท่อนๆต้ม  ให้เด็กกินแก้โรคซางหรือตานขโมย  หรือแช่น้ า
อาบแก้โรคพุพอง  ตลอดจนใช้น้ ามันสบู่ด าใส่ผมเพื่อบ ารุงราก
ผม ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไหม น้ ามันเช้ือเพลิง ยา 
และเครื่องส าอาง( สมบัติ, 2549 : 1-3 ) เมล็ดสบู่ด าเมื่อแกะออก
จากผลดังแสดงในรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 เมล็ดสบู่ด า 

เมล็ดน ามาหบีเอาน้ ามัน หลงัจากหีบเอาน้ ามันจะเหลือกากซ่ึงมี
น้ าหนักประมาณ 75%ของน้ าหนกัเมล็ดที่น าไปหีบ อาจ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ท าปุ๋ยหมัก ท าน้ าหมักชีวภาพ ท า
เชื้อเพลิง เปน็ต้น กากที่เหลือจากการหีบดังแสดงในรปูที่ 4 

 
                 รูปที่ 4 กากที่เหลือจากการหีบ 

น้ ามันสบู่ด าที่กรองสะอาดแล้วสามารถน าไปใช้กับ
เครื่องยนต์รอบต่ าได้ นอกจากนั้นอาจน าไปใช้ประโยชน์อย่าง

อื่นได้อีกเช่น อุตสาหกรรมยาและเครื่องส าอาง พัฒนาคุณภาพ
น้ ามันที่มีคุณภาพสูง อุตสาหกรรมน้ ามันเช้ือเพลิงและอื่นๆ 
(สมบัติ, 2549 :35-36) ตัวอย่างน้ ามันสบู่ด าแสดงในรูปที่ 5  

                                     
รูปที่ 5 น้ ามันสบู่ด า 

7. วิธีด าเนินการวิจัย 

7.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งขัน้ตอนของการทดลอง
ตามล าดับดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจัิย 

7.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
หาค่าเฉลี่ย (กานดา  พูนลาภทวี.2530) และค่าร้อยละ

(ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ. 2530) ของชิ้นงานแต่ละช้ิน 
7.3 ขั้นตอนการผลิตแผ่นฝ้าเพดาน(T-Bar)จากส่วนยอด

ของตน้สบู่ด า 

กระบวนการอัดด้วยความร้อน 

ทดสอบตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)876-2547 

แผ่นทดสอบจ านวน 3 ช้ิน 

แผ่นฝ้าเพดาน (T-Bar) 
 

1.ส่วนยอดของตน้สบู่ด าขณะแหง้ 95% 
2 กาวเอ็มดีไอ)ไอโซไซยาเนต(5% 
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7.3.1  หั่นส่วนยอดของต้นสบูด่ าประมาณ 3-5 นิ้ว  โดยวัด
จากปลายของล าต้นลงมา 15 ซม. แล้วน าไปตากแห้ง เพื่อความ
สะดวกในการตอกทุบและตีสับ  แสดงในรปูที่ 6 

 
รูปที่ 6 ส่วนยอดที่ตากแห้ง ผ่านการตอก ทุบและตีสับ 

7.3.2  น าเอาส่วนยอดของต้นสบูด่ าที่ตากแห้งสนทิแล้วเข้า
เครื่องตอกทุบและตีสับ                                                                    

7.3.3  เอาส่วนยอดของต้นสบูด่ าเข้าเครื่องร่อนเพื่อเอาฝุน่
ละอองออกและเพื่อความสะดวกในการคลุกผสม        

7.3.4  น าเอาส่วนยอดของต้นสบู่ด าไปทดสอบหา
ความช้ืน ปริมาณความช้ืนต้องอยูใ่นช่วง 4-13%(มอก.876-
2547) 

7.3.5   ในกรณีที่ความช้ืนเกดิมาตรฐานต้อง น าส่วนยอด
ของต้นสบู่ด าเข้าตู้อบร้อนเพื่อไล่เอาความช้ืนออก 

7.3.6   ช่ังน้ าหนักกาวไอโซไซยาเนตในปริมาณ 5 %ต่อต้น
สบู่ด า 95 % แสดงในรปูที่ 7  

 

 
รูปที่ 7 ช่ังน้ าหนักของกาว 

7.3.7   น าส่วนยอดของต้นสบู่ด า ใส่ลงเครื่องคลุกผสม 
7.3.8  ฉีดพ่นกาวไอโซไซยาเนตในเครื่องคลุกผสม 
7.3.9  โรยส่วนยอดของต้นสบูด่ าที่ผ่านการคลุกผสมลง

ในกล่องอัดด้วยแผน่โลหะขนาด  400x400x10  มิลลิเมตร  
แสดงในรปูที่ 8 

 

 
 

รูปที่ 8 ส่วนที่คลุกผสมแล้วโรยลงกล่องอัด 
7.3.10   ยกเอากล่องไม้ออกแล้วปูทบัด้วยแผ่นเทปล่อน  

เพื่อป้องกันวัสดุติดกบั แผ่นเหล็ก 
7.3.11  เข้าเครื่องอัดร้อนด้วยไฮดรอลิกขนาด 400x400x10 

มิลลิเมตร แรงอัดที่เหมาะสมอยู่ที ่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
7.3.12   แผ่นฝ้าเพดาน(T-Bar)ที่ท าจากส่วนยอดของต้นสบู่

ด าหลังจากที่อดัแล้ว 
7.3.13  เรียงแผ่นเพื่อประมาณ 7 วันเพื่อให้แผ่นคลายความ

ร้อนและหดตัว 
7.3.14  วัดขนาดความกว้าง ยาว และหนาของชิ้นงานเพื่อ

ตัดขอบทิ้งใหเ้หลือขนาด 350x350x10 มิลลิเมตร จ านวน 3 ช้ิน 
เพื่อทดสอบตาม มอก. 876-2547 

7.3.15   ตัดย่อยขนาด 50x50 มมและ50x150 มม.(เพื่อ
ทดสอบแรงดัด) เพื่อทดสอบโดยใช้เครื่องตัดตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876 - 2547) 

7.3.16  วัดขนาดของแผน่ทดสอบเพื่อหาค่าความช้ืนและ
ความหนาแน่น(ความช้ืนต้องอยูใ่นช่วง 4-13%) 

สูตร การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความช้ืน 100
Y

X  

เมื่อ X เป็นค่าผลรวมปริมาณความช้ืน Y เปน็จ านวนแผ่น
ทดสอบ 

7.3.17  ช่ังน้ าหนักของแผ่นทดสอบเพื่อหาค่าความช้ืนและ
ความหนาแน่น ในรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 ช่ังน้ าหนักแผน่ทดสอบ 

218



7.3.18  ทดสอบการดูดซึมน้ าและการพองตัวเมื่อแช่น้ า
(มอก.ก าหนดต้องไม่เกนิ 12%)   แช่น้ าความสูงระดับน้ า 30 
มิลลิเมตร ในรปูที่ 10 

 

 
 

รูปที่ 10 ทดสอบการดูดซึมน้ าและการพองตัว 
ค านวณหาค่าการดูดซึมน้ าสามารถหาได้จากสูตร 

สูตร  การทดสอบการดูดซึมน้ า 100



B

BA  

เมื่อ A เป็นค่าน้ าหนักหลงัแช่น้ า, B เปน็ค่าน้ าหนักก่อนแช่
น้ า  ในรปูที่ 11 เป็นชิ้นทดสอบภายหลังการแช่น้ า                  

                         

 
 

รูปที่ 11 ช้ินทดสอบหลังการแช่น้ า 
7.3.20  ทากาวที่แป้นเหล็กแล้วน าช้ินทดสอบหลังการแช่

น้ ามายึดติดกับแป้นเหล็ก แสดงในรูปที่ 12 และ รูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 12 การทากาวยึดแป้นเหล็ก 

 

 
รูปที่ 13 น าแผ่นทดสอบติดยึดกบัแป้นเหล็ก 

7.3.21  น าทดสอบที่ยดึติดกบัแป้นเหล็กไปวางบนแผ่น
เหล็ก เพื่อตั้งบนเตาไฟฟ้าเพื่อใหก้าวละลายติดกับเนื้อเหล็ก 
แสดงในรปูที่ 14  

 
รูปที่ 14 แผ่นทดสอบวางบนเตา 

7.3.22  ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. เพื่อให้กาวเกิดการยึดเกาะ
ระหว่างแผ่นเหล็กกับแผ่นวัสดุทดสอบ แสดงรูปที่ 15 

 

 
รูปที่ 15 แผ่นทดสอบถูกทิ้งไว้ 24 ชม. รอการยึดเกาะ 

7.3.23  น าไปทดสอบแรงดัด  (Bending Strength)  
(มอก.ก าหนดต้องสามารถต้านทานแรงดัดได้ไม่ต่ ากว่า 14 นิว
ตันต่อตารางมิลลิเมตร) แสดงในรูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 16 การทดสอบแรงดัด  (Bending Strength) 
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7.3.24  ทดสอบ ความต้านทานแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า
(ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน)มอก. ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า 0.4 
นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร แสดงรปูที่ 17 

 

 
รูปที่ 17 การทดสอบ ความต้านทานแรงดึงตัง้ฉากกับ

ผิวหน้า(ทดสอบแรงยดึเหนี่ยวภายใน) 
แผ่นทดสอบภายหลังเสร็จส้ินกระบวนการทดสอบ พบว่า

ยังคงสภาพ ไม่เสียรูป แสดงในรูปที่ 18 

 
รูปที่ 18 แผ่นทดสอบหลังการทดสอบ 

8. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยน าเสนอ ดังนี้ 
1. ผลการทดลองการอัดแผ่นฝ้าเพดาน(T-Bar)ที่ท าจากส่วน

ยอดของต้นสบู่ด า ได้ผลต่างๆ ดังนี้ 
1.1  การย่อยวัสดุ ขนาดที่เหมาะสมประมาณ 1-2 ซม. 
1.2 อัตราส่วนผสมที่ เหมาะสม ได้แก่ อัตราส่วนผสม

ระหว่างส่วนยอดของต้นสบู่ด า 95% กับกาวไอโซไซเนต (กาว 
MDI) 5% 

1.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอัดอยู่ที่ 120 องศาเซลเซียส 
1.4  เวลาที่ใช้ในการอัด  5 – 7 นาที 
1.5 ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอัดแผ่นฝ้าเพดาน 

0.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
1.6 ปริมาณความช้ืนของวัสดุก่อนอัดเฉลี่ยอยู่ที่ 8.96% 

(มอก. ก าหนดไว้อยู่ในช่วง 4-13%) 
1.7 แรงที่ใช้ในการอัดแผ่นฝ้าเพดานที่เหมาะสมอยู่ที่ 150 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

2. ผลการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
แสดงตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 สรุป  การทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม )มอก. 876-2547( 

รายการที่ทดสอบ 
แผ่นที่ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 

x  
ค่า มอก. 

1 2 3 
ทดสอบการพอง
เมื่อแช่น้ า (TS)% 
แช่นาน 2 ชม. 

35.56 54.67 24.76 
38.33 
ไม่ผ่าน 

ไม่เกิน 12% 

ทดสอบการดูดซึม
น้ า เมื่อแช่น้ า

(WA)% 
แช่นาน 2 ชม. 

16.68 15.07 14.97 15.57 - 

ค่าความต้านทาน
แรงดัด(MOR) 
หน่วย MPa 

14.91 16.10 16.03 15.68 - 

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น
(MOE) หน่วย MPa 

1359 1604 1476 
1400 
ไม่ผ่าน 

1800 MPa 
ขึ้นไป 

ค่าแรงยึดเหนี่ยว
ภายใน(แรงดึงตั้ง
ฉากกับผิวหน้า) 

(MPa) 

0.33 0.52 0.68 
0.51 
ผ่าน 

ไม่ต่ ากว่า0.4 
MPa 

ค่าความหนาแน่น
(D) 

0.842 0.793 0.792 
0.809 
ผ่าน 

0.40-0.90
กรัม/ลบซม. 

ปริมาณความชื้น
(%) 

9.09 9.24 8.81 
9.05 
ผ่าน 

4-13% 

9. บทสรุป 

9.1 สรุปผลการวิจัย  
    ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบการพองเมื่อแช่น้ า 2 ชม. มี
ค่าเฉลี่ย 38.33% การทดสอบการดูดซึมน้ าเมื่อแช่น้ า 2 ชม มี
ค่าเฉลี่ย 43.61 การหาค่าความต้านทานแรงดัด มีค่าเฉลี่ย 15.68
นิวตัน/ตร.มม. การหาค่ามอดูลัสยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย 1480 นิว
ตัน/ตร.มม. การหาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน มีค่าเฉลี่ย 0.809 นิว
ตัน/ตร.มม. การหาค่าความหนาแน่น มีค่าเฉลี่ย 0.797 กรัม/ลบ.
ซม. และการหาค่าปริมาณความช้ืน มีค่าเฉลี่ย 9.05% 

9.2 อภิปรายผล 
ความคิดเห็น   จากผลการทดสอบตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 876-2547) คณะผู้วิจัยพบว่า  
การพองตัวเมื่อแช่น้ าที่ 2 ชม.และมอดูลัสยืดหยุ่นไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  คณะผู้วิจัยลงความเห็นว่า  น่าจะเกิดจากวัสดุที่ใช้คือ
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ส่วนปลายของต้นสบู่ด า  ที่มีความแข็งแรงน้อยเปราะบาง 
น้ าซึมผ่านได้ง่ายกว่าส่วนล าต้น  จึงท าให้เกิดการพองตัวเมื่อแช่
น้ าได้เปอร์เซ็นต์ที่ สูงเกินมาตรฐานและส่งผลให้มอดูลัส
ยืดหยุ่นไม่ผ่านเกณฑ์ตามมา นอกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านหมด 

จากการทดลองสัดส่วนของวัสดุกับกาวในสัดส่วนที่
85:15, 90:10, 93:7, 95:5  พบว่าสัดส่วนที่  85:15  แผ่นที่ได้
จะไม่แข็งแรง วัสดุจะหลุดร่อนได้ง่ายเมื่อเกิดการกระแทกเพียง
เล็กน้อย อาจเป็นเพราะปริมาณของกาวน้อยเกินไป ท าให้การ
ยึดเกาะระหว่างวัสดุกับกาวน้อย และคลุกเคล้าไม่ทั่วถึง จึงท า
ให้แผ่นเปื่อยยุ่ย ไม่แข็งแรง  ในสัดส่วนที่ 90:10  พบว่า  ผิว
ของแผ่นมีลักษณะที่เหนียว แสดงว่าส่วนผสมของกาวมาก
เกินไป  สัดส่วนที่  93:7  พบว่า มีรอยไหม้ที่กาว สังเกตได้จาก
แผ่นที่มีกาวมากจะมีสีน้ าตาลเข้ม เหนียว แสดงว่าส่วนผสม
ของกาวมากเกินไป  ส่วนที่  95:5 พบว่าแผ่นมีผิวเรียบไม่เปื่อย
ยุ่ยของเนื้อวัสดุ ผิวไม่เหนียวเหนอะหนะ ผิวไม่มีสีน้ าตาลเข้ม
อันเกิดจากรอยไหม้ของกาว    

9.3 ข้อเสนอแนะ 

9.3.1 ข้อเสนอแนะจากการทดลอง   
         ควรเพิ่มจ านวนตัวอย่างการทดลองให้มีจ านวน

ช้ินงานมากขึ้น เพื่อผลการทดลองที่คงที่มากขึ้น   
9.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

                  ควรท าการทดลอง  โดยใช้ ส่วนโคน และ
ส่วนกลางของล าต้น  ในการทดลองครั้งต่อไป  เพื่อดูความ
แตกต่างของแต่ละส่วนของสบู่ด า   

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครที่ให้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ 
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A4-008 

การผลิตแผ่นผนังภายในอาคารท่ีท าจากต้นสบู่ด า 
The Production of wall plate interior building to Made from Physic Nut Stem  

 

ภาณุเดช  ขัดเงางาม   วิรถ  ขบวนงาม   และชยุต  ชุ่มเชื้อ 
 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการก่อสร้าง   วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตแผ่นผนังภายใน
อาคารที่ท าจากต้นสบู่ด า  วิธีด าเนินการวิจัยประกอบการด้วย
การน าเอาต้นสบู่ด าขณะแห้ง 95%ผสมกับกาวเอ็มดีไอ (ไอโซ
ไซยาเนต )5% ผ่านกระบวนการอัดด้วยความร้อน  ได้แผ่น
ทดสอบจ านวน 3 ช้ินขนาด 300x300x10 มิลลิเมตร จากนั้นน า
แผ่นที่ได้ไปทดสอบตามขั้นตอนของ มอก  .876-2547  ได้แก่  
การทดสอบหาค่าความช้ืน  ความหนาแน่น  การดูดซึมและการ
พองตัวเมื่อแช่น้ า  หาค่าแรงยึดเหนี่ยวภายใน  หรือแรงดึงตั้ง
ฉากกับผิวหน้า  และทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดัดและ
มอดูลัสยืดหยุ่น  

ผลการทดลองพบว่า  ขนาดวัสดุที่เหมาะสมไม่เกิน 2 ซม  .
อัตราส่วนที่เหมาะสม ได้แก่ ต้นสบู่ด า   95 %  กาวไอโซไซยา
เนต 5%  อุณหภูมิที่ใช้ในการอัด 120  °c   ความหนาแน่นที่
เหมาะสมในการอัดแผ่นผนังเท่ากับ 0. 80 กรัม /ลบ .ซม  .ปริมาณ
ความช้ืนของวัสดุก่อนอัดเฉลี่ยอยู่ที่ 8 .97% แรงอัดที่เหมาะสม

อยู่ที่ 150  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากการทดสอบตามมาตรนาน
อุตสาหกรรม)มอก.876-2547(    พบว่า แผ่นผนังสามารถ
ทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรนานในด้านความช้ืน  ความหนาแน่น  
ความต้านทานแรงดัด  แต่ไม่ผ่านในด้านการพองตัวเมื่อแช่น้ าที่ 
2 ชม.  แรงยึดเหนี่ยวภายในและมอดูลัสยืดหยุ่น  ในภาพรวม  
ต้นสบู่ด าสามารถน าไปผลิตเป็นแผ่นผนังภายในอาคารได้ 

Abstract 

The objective of research is the study of The Production 
of wall plate interior building to Made from Physic Nut Stem. 
The researcher teams brought the Physic Nut Stem 95% to  

mixed MDI Glue (Isocyanate) 5% By passed Hot Hydraulic 
Process. At last we received wall Plate interior building 
300×300×10 mm size. And then was tested under Thailand 
industrial standard (876-2547). By test namely density, 
Moisture content, water absorption, thickness swelling, 
Modulus of rupture (bending strength, modulus of elasticity, 
and internal bond. 

The result of experimental show that sizes of suitable 
material should not exceed 2 centimeter. The suitable 
proportion are physic nut stem ratio 95% per Glue Isocyanate 
5%. The temperature used in compression is 120 °C. The 
suitable density for interior partition is 0.80 g/cm.3 The 
moisture content of materials before compressed average at 
8.97%. The suitable compression is 150 lb./in². It has been 
found wall plate interior building could be pass test Thailand 
industrial standard (876-2547) in water content, density, 
Modulus of rupture )bending strength( and internal bond. It 
couldn’t pass are thickness swelling 2 hours and modulus of 
elasticity. In the combined Physic nut stem can be made to 
The production wall plate interior building to made from 
Physic Nut Stem. 

ค าส าคัญ : สบู่ด า ) physic nut(,การอัดขึ้นรูปร้อน,กาวไอโซ
ไซยาเนต,แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ,มาตรนานของแผ่นช้ินไม้
อัดชนิดอัดราบ )มอก. 876-2547(  

1. ค าน า 

ปัจจุบันมนุษย์มีความต้องการที่จะใช้ไม้แผ่นไปใช้ในการ
ก่อสร้างอาคาร การน าไปผลิตเป็นแผ่นเฟอร์นิ เจอร์  งาน*Sur25pannee@gmail.com 
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แกะสลักและอื่น ๆ มีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงท าให้ต้องใช้ไม้
เพิ่มมากขึ้นส่งผลท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็วและ
หายากมากขึ้น  ดังจะเห็นว่าในอดีต ไทยเราเคยส่งออกไม้  แต่
ในปัจจุบันไทยกลับน าเขา้ไม้จากต่างประเทศถึงปลีะกว่า 5 หมื่น
ล้านบาท )องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ , 2547(  ดังนั้น
อุตสาหกรรมไม้ของไทยจึงหันมาแปรรูปไม้ในรูปของการ
น าเอาเศษไม้มาท าเป็นแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดแทนไม้จริง  ซ่ึงมี
ความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่ง  ดังที่พรพิมล และคณะ 
)2545:73( ได้ท าการคาดคะเน อัตราความต้องการแผ่นปาร์ติเคิล
บอร์ด ในปี พ.ศ. 2560 จะมีความต้องการแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด 
1.93 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเห็นได้ว่า อัตราความต้องการยังมีสูง 
สวนทางกับวัตถุดิบที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบัน ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่มาสนับสนุน และเสริมต่อ
ให้ เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาลดการน าเข้าไม้จากต่างประเทศ  คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า
น่าจะใช้ประโยชน์จากพืชที่เป็นเศษวัสดุเหลือใช้ ไปพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ ซ่ึงมีพืชชนิดหนึ่งที่น่าจะน ามาพัฒนาและเข้าสู่
กระบวนการผลิตจนออกมาเป็นแผ่นเพื่อ ท าเป็นผนังภายใน)วร
ธรรม อุ่นจิตติชัย )2541:15(  ได้แก่ ต้นสู่ด า เพราะในแต่ละปี 
เกษตรกร จะท าการตัดแต่งกิ่งโดยจะตัดกิ่งในง่ามที่ 1 เพื่อให้
ได้ผลของสบู่ด าคงที่เพื่อเอาเมล็ดไปหีบเป็นน้ ามัน) สมบัติ, 
2549 :18 (วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะน าไปเผาทิ้งหรือท าลาย  
คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าน่าจะน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้   

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อผลิตแผ่นผนังภายในอาคารทีท่ าจากต้นสบู่ด า 

3. สมมตินานของการวิจัย  

ต้นสบู่ด า  สามารถน าไปผลิตเป็นแผ่นผนังภายในอาคารได้   
และสามารถทดสอบผ่านมาตรนานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ  )มอก. 876-2547( 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 แผ่นเฟอร์นิเจอร์  แผ่นผนังภายในอาคารที่ท าจากต้น
สบู่ด าใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น 

4.2 การผลิตจะไม่มีการเคลือบผิวที่แผ่นวัสดุเพื่อประหยัด
ต้นทุนการผลิต หากต้องการเคลือบผิวสามารถเคลือบลายต่างๆ
ได้ตามต้องการ 

5. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

5.1 ตัวแปรอิสระ )Independent Variable) ได้แก่ อัตรา
ส่วนผสมระหว่างต้นสบู่ด า 95% กับกาวไอโซไซยาเนต 5% 
โดยใช้อัตราส่วนของน้ าหนักวัสดุเมื่อแห้ง    ใช้สูตร 

                                
V

M
D              .......................(1) 

เมื่อ  D คือ  ความหนาแน่นในที่นี้ใช้ 0.80  กรัม/ลบ.ซม.     
) เนื่องจากเป็นค่าที่ผ่านการทดสอบพืชที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียง
กันกับต้นสบู่ด าคือ หญ้าแฝก ฟางข้าว แกลบและอื่นๆจะใช่ค่า
ความหนาแน่นที่ 0.80-0.85) M คือ มวลเป็นกรัม, V คือ
ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร ได้ค่า M แล้วน าไปเทียบ
สัดส่วนของวัสดุ ของกาว 5% โดยค านวณออกมาในรูปของค่า
ร้อยละ 

5.2 ตัวแปรตาม )Dependent Variable) ได้แก่ คุณสมบัติทาง
กายสมบัติ และคุณสมบัติทางกล  โดยผู้วิจัยคาดว่าน่าจะผ่าน
เกณฑ์มาตรนานอุตสาหกรรม แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัดราบ มอก. 
876 – 2547 

6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

6.1 เกณฑ์มาตรนานอุตสาหกรรม แผ่นช้ินไม้อัดชนิดอัด
ราบ มอก. 876 – 2547 ประกอบด้วย 

 6.1.1 คุณสมบัติทางกายภาพ  หมายถึง  ลักษณะตาม
ธรรมชาติที่สามารถอธิบายได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของแผ่นประกอบ 

 6.1.2 คุณสมบัติทางกายสมบัติ  หมายถึง  คุณลักษณะ
พื้นนานที่ปรากฏคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะของแผ่น
ประกอบด้วยค่าต่างๆ ดังนี้ 

)1(  ความหนาแน่น  หมายถึง  ปริมาตรของแผ่นประกอบ
จากวัสดุต้นสบู่ด า  สามารถหาได้โดยการช่ังน้ าหนักหามวล
ของแผ่นแล้วหารด้วยขนาดความกว้าง x ความยาว x ความหนา 
ของแผ่นประกอบ มีหน่วยเป็น กรัม/ลบ.ซม. 

)2(  ปริมาณความช้ืนของแผ่น  หมายถึง  เปอร์เซ็นต์
ส่วนประกอบของน้ าที่แทรกอยู่ภายในของแผ่นผนัง โดยวัด
จากน้ าหนักของแผ่นประกอบก่อนอบแห้งลบด้วยน้ าหนักของ
แผ่นประกอบภายหลังการอบแห้ง 

)3(  การดูดซึมน้ า  หมายถึง  ปฏิกิริยาการซึมซับน้ าของ
แผ่นประกอบสามารถหาได้โดยการช่ังน้ าหนักแผ่นประกอบ
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ก่อนการแช่น้ าลบน้ าหนักแผ่นประกอบหลังการแช่น้ า คิดค่า
เป็นเปอร์เซ็นต์ 

)4(  การพองตัวเมื่อแช่น้ า  หมายถึง  การขยายตัวของแผ่น
ประกอบภายหลังจากการเกิดปฏิกิริยาการซึมซับน้ าของแผ่น
ประกอบเมื่อแช่น้ าสามารถหาได้โดยการวัดความหนาแผ่น
ประกอบก่อนการแช่น้ าลบความหนาแผ่ประกอบหลังการแช่
น้ าคิดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ 

คุณสมบัติทางกายสมบัติ มีค่าต่างๆ ดังนี ้
1. ค่าความหนาแนน่ )Density( 0.40-0.90 กรัม/ลบ.ซม. 
2. ปริมาณความช้ืนของแผน่ )Water Content(  4-13 % 
3. การดูดซึมน้ า )Water Absorption(     ไม่มี 
4. การพองตัวเมื่อแช่น้ า )Thickness Swelling( 12 % 
6.1.3 คุณสมบัติทางกลสมบัติ  หมายถึง  คุณลักษณะของ

แผ่นประกอบที่สามารถน าไปใช้งานประกอบโดยการทดสอบ
และอธิบายผลทางด้านฟิสิกส์ 

)1(  ความต้านแรงดัด  หมายถึง  ค่าที่ยอมรับภาระแรง
กระท าจากการกดของแผ่นประกอบโดยเครื่องกดทดสอบ จน
กระทั้งเกิดการเสียหายของแผ่น มีหน่วยเป็น นิวตัน/ตร.มม. 

)2(  แรงยึดเหนี่ยวภายใน  หมายถึง  ค่าที่ได้จากแรงดึงจาก
ความยึดเหนี่ยว ซ่ึงกันของแผ่นประกอบต่อแท่งไม้ที่ยึดติดกับ
พันธะภายในของแผ่นประกอบด้วยกาวยูเรีย-ฮาร์ดดินเนอร์ มี
หน่วยเป็น นิวตัน/ตร.มม. 
คุณสมบัติทางกลสมบัติ มคี่าต่างๆ ดังนี ้

1. ความต้านแรงดัด )Bending Strength( 14 นิวตัน/ตร.มม. 
)MPa( 

2. มอดูลัสยืดหยุ่นต้องไม่ต่ ากว่า  1800  นิวตัน/ตร.มม. 
)MPa( 

3. แรงยึดเหนี่ยวภายใน )Internal Bond(ต้องไม่ต่ ากว่า     
0.4 นิวตัน/ตร.มม. )MPa( 

หรือความต้านทานแรงดงึตั้งฉากกับผิวหน้า 
  หมายเหตุ   1  เมกกะปาสคาล )MPa(  =  1  นิวตัน/ตาราง
มิลลเิมตร )N/mm2( 
 6.2 สบู่ด า ) physic nut( มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Jatropha 
curcas Linn. เป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ไม้ยางพารา Euphorbiaceae 
เช่นเดียวกับสบู่แดง  มันส าปะหลัง  ผักหวานบ้าน  ละหุ่ง  สบู่
ด าเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้  ชาวโปรตุเกสน าเข้ามา
ในช่วงปลายสมัยกรุศรีอยุธยา  เพื่อรับซ้ือเมล็ดไปคั้นบีบเอา

น้ ามันส าหรับท าสบู่   เพราะมีฟองอันเป็นลักษณะพิเศษ  
ลักษณะของต้นสบู่ด า  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  สูงประมาณ  
2-7  เมตร  อายุยืนไม่น้อยกว่า  20  ปี  ล าต้นและยอดคล้าย
ละหุ่ง  แต่หยักตื้นกว่า  มี 4 แฉก  สบู่ด าออกดอกเป็นช่อกระจุก
ที่ข้อส่วนปลายของยอด  ขนาดดอกเล็กสีเหลือง  มีกลิ่นหอม 
ผลมีสีเขียวอ่อน เกลี้ยงเกลาเป็นช่อพวง  มีหลายผล  ประมาณ  
8-15 ผล ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ต้นสบู่ด า 

เวลาสุกแก่จัดมีสีเหลืองคล้ายลูกจันทร์  ตั้งแต่วันออกดอกจะ
ติดผลแก่  ใช้เวลาประมาณ 60 -90 วัน  ผลหนึ่งมี  2 -4 พู   
ส่วนมากมี 3 พู   2 และ 4 พูพบน้อย  โดยแต่ละพูจะห่อหุ้ม
เมล็ดสีด า  ซ่ึงเป็นส่วนที่ประกอบด้วยเปลือกสีด าและเนื้อในสี
ขาว  ซ่ึงเป็นส่วนที่น ามาหีบน้ ามัน ลักษณะของผลดังแสดงใน
รูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ผลสบู่ด า 

              สบู่ด า เป็น ช่ือที่ เรียกในท้องถิ่นภาคกลาง  ทั้ งนี้
เนื่องจากมีฟองใช้ท าสบู่และเปลือกเมล็ดมีสีด า  ภาคเหนือ
เรียกว่ามะหุ่งฮ้ัว  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า  มะเยาหรือ
สีหลอด  ภาคใต้เรียก  มะเคาะหรือหงส์เทศ  เนื่องจากต้น ใบ 
ผลและเมล็ดมีสารพิษ)ไฮโดรไซยานิค(  เหมือนกับมัน
ส าปะหลัง  มีกลิ่นเหม็นเขียว  สัตว์เลี้ยงเช่น โค กระบือ ม้า 
แพะ แกะ ไก่ ไม่อยากเข้าใกล้และกัดกินต้นสบู่ด า  ชาวบ้านจึง
นิยมปลูกเป็นรั้วบ้าน  ป้องกันสัตว์ดังกล่าวเข้าไปรบกวนพืชผล
ที่ปลูกไว้  นอกจากนี้เมล็ดสบู่ด า  ยังมีสารพิษ)เคอร์ซิน(  หาก
บริโภคเข้าไปแล้วจะท าให้ท้องเดินเหมือนสลอด ปัจจุบันได้มี
การค้นคว้าวิจัยต้นสบู่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์มากมาย อาทิ การ
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น าต้นสบู่ด าไปแปรรูปเป็นอาหารวัว อาหารปลา ท าหมึกพิมพ์
ท าแผ่นปาร์ติเกิลบอร์ด สกัดเป็นเยื่อเพื่อน าไปท ากระดาษ ฯลฯ 
เป็นต้นนอกจากนี้ต้นสบู่ด ายังใช้เป็นสมุนไพรกลางบ้านอีก
ด้วย  โดยใช้ยางจากก้านใบ  ป้ายรักษาโรคปากนกกระจอก  
ห้ามเลือดและแก้ปวดฟันได้ด้วย  รวมทั้งผสมน้ านมมารดา
กวาดป้ายลิ้นเด็กที่เป็นฝ้าขาวหรือคอเป็นตุ่ม  และใช้ส่วนของ
ล าต้นมาตัดเป็นท่อนๆต้ม  ให้เด็กกินแก้โรคซางหรือตานขโมย  
หรือแช่น้ าอาบแก้โรคพุพอง  ตลอดจนใช้น้ ามันสบู่ด าใส่ผม
เพื่อบ ารุงรากผม ท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไหม น้ ามัน
เชื้อเพลิง ยา และเครื่องส าอาง) สมบัติ, 2549 : 1-3 ( เมล็ดสบู่ด า
เมื่อแกะออกจากผลดังแสดงในรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 เมล็ดสบู่ด า 

เมล็ดน ามาหบีเอาน้ ามัน หลงัจากหีบเอาน้ ามันจะเหลือกากซ่ึงมี
น้ าหนักประมาณ 75%ของน้ าหนกัเมล็ดที่น าไปหีบ อาจ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ท าปุ๋ยหมัก ท าน้ าหมักชีวภาพ ท า
เชื้อเพลิง เปน็ต้น กากที่เหลือจากการหีบดังแสดงในรปูที่ 4 

 
                 รูปที่ 4 กากที่เหลือจากการหีบ 

น้ ามันสบู่ด าที่กรองสะอาดแล้วสามารถน าไปใช้กับ
เครื่องยนต์รอบต่ าได้ นอกจากนั้นอาจน าไปใช้ประโยชน์อย่าง
อื่นได้อีกเช่น อุตสาหกรรมยาและเครื่องส าอาง พัฒนาคุณภาพ
น้ ามันที่มีคุณภาพสูง อุตสาหกรรมน้ ามันเช้ือเพลิงและอื่นๆ 
)สมบัติ, 2549 :35-36) ตัวอย่างน้ ามันสบู่ด าแสดงในรูปที่ 5  

                                     
รูปที่ 5 น้ ามันสบู่ด า 

7. วิธีด าเนินการวิจัย 

7.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งขัน้ตอนของการทดลอง
ตามล าดับดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวจิัย 

7.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
หาค่าเฉลี่ย )กานดา  พูนลาภทวี.2530( และค่าร้อยละ

)ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริน. 2530( ของชิ้นงานแต่ละช้ิน 
7.3 ขั้นตอนการผลิตแผ่นผนังภายในจากต้นสบู่ด า 

7.3.1  หั่นต้นสบู่ด ายาวประมาณ 3-5 นิว้  แล้วน าไปตาก
แห้ง เพื่อความสะดวกในการตอกทุบและตีสับ    

7.3.2  น าเอาต้นสบูด่ าที่ตากแห้งสนิทแล้วเข้าเครื่องตอก
ทุบและตีสับ ดังแสดงในรูปที่ 7 

กระบวนการอัดด้วยความร้อน 

ทดสอบตามมาตรนาน
อุตสาหกรรม )มอก.(876-2547 

แผ่นทดสอบจ านวน 3 ช้ิน 

แผ่นผนงัภายในอาคาร 
 

1.ต้นสบู่ด าขณะแห้ง 95% 
2 กาวเอ็มดีไอ(ไอโซไซยาเนต)5% 
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รูปที่ 7 ต้นสบู่ด าทีต่ากแห้งสนิทแล้วเข้าเครื่องตอกทบุและ

ตีสับ 
7.3.3  เอาต้นสบู่ด าเข้าเครื่องร่อนเพื่อเอาฝุ่นละอองออก

และเพื่อความสะดวกในการคลุกผสม       
7.3.4  น าเอาต้นสบูด่ าไปทดสอบหาความช้ืน ในรปูที่ 8 

ซ่ึงปริมาณความช้ืนต้องอยู่ในช่วง 4-13%)มอก.876-2547(  
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 8 การทดสอบหาความช้ืน 

7.3.5   ในกรณีที่ความช้ืนเกดิมาตรนานต้อง น าสบู่ด าเข้า
ตู้อบร้อนเพื่อไล่เอาความช้ืนออก 

7.3.6   จากนั้นในรูปที่ 9 จึงช่ังน้ าหนักกาวไอโซไซยาเนต
ในปริมาณ 5 %ต่อต้นสบู่ด า 95 % 

 
รูปที่ 9 ช่ังน้ าหนักกาวไอโซไซยาเนต 

7.3.7   น าต้นสบู่ด า ใส่ลงเครื่องคลุกผสมในถังผสมโดย
คลุกผสมใหเ้ข้ากัน แสดงในรูปที ่10 

 
รูปที่ 10 น าต้นสบู่ด า ใส่ลงเครื่องคลุกผสม 

7.3.8  ฉีดพ่นกาวไอโซไซยาเนตในเครื่องคลุกผสม 
7.3.9 โรยต้นสบู่ด าทีผ่่านการคลุกผสมลงในกล่องอัดด้วย

แผ่นโลหะขนาด  400x400x10  มิลลิเมตรรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 ต้นสบู่ด าที่ผ่านการคลุกผสมถูกโรยลงในกล่อง 

7.3.10  ยกเอากล่องไม้ออกแล้วปูทับด้วยแผน่เทปล่อน  เพื่อ
ป้องกันวัสดุติดกับ แผ่นเหล็ก 

7.3.11  เข้าเครื่องอัดร้อนด้วยไฮดรอลิกขนาด 400x400x10 
มิลลิเมตร แรงอัดที่เหมาะสมอยู่ที ่ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

7.3.12   แผ่นผนังที่ท าจากต้นสบูด่ าหลังจากที่อดัแล้ว 
7.3.13  เรียงแผ่นเพื่อประมาณ 7 วันเพื่อให้แผ่นคลายความ

ร้อนและหดตัว 
7.3.14  วัดขนาดความกว้าง ยาว และหนาของชิ้นงานเพื่อ

ตัดขอบทิ้งใหเ้หลือขนาด 350x350x10 มิลลิเมตร จ านวน 3 ช้ิน 
เพื่อทดสอบตาม มอก. 876-2547 

7.3.15   ตัดย่อยขนาด 50x50 มมและ50x150 มม.)เพื่อ
ทดสอบแรงดัด( เพื่อทดสอบโดยใช้เครื่องตัดตามมาตรนาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )มอก. 876 - 2547( 

7.3.16  วัดขนาดของแผน่ทดสอบเพื่อหาค่าความช้ืนและ
ความหนาแน่น)ความช้ืนต้องอยูใ่นช่วง 4-13%( แสดงลักษณะ
การวัดขนาดในรปูที่ 12 

 
 

รูปที่ 12 การวัดขนาดของแผน่ทดสอบเพื่อหาค่าความช้ืน 
ปริมาณความช้ืนของแผน่ทดสอบสามารถหาได้จากสูตร

ต่อไปนี ้

สูตร การหาค่าเฉลี่ยปริมาณความช้ืน 100
Y

X  
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เมื่อ X เป็นค่าผลรวมปริมาณความช้ืน Y เปน็จ านวนแผ่น
ทดสอบ 

 
7.3.17  ช่ังน้ าหนักของแผ่นทดสอบเพื่อหาค่าความช้ืนและ

ความหนาแน่น 
7.3.18  น าแผ่นทดสอบท าการทดสอบการดูดซึมน้ าและ

การพองตัวเมื่อแช่น้ า)มอก.ก าหนดต้องไม่เกิน 12%(   ในรปูที่ 
13 เป็นการแช่น้ าทีค่วามสูงระดับน้ า 30 มิลลิเมตร 

 
รูปที่ 13 แผ่นทดสอบถูกน าแช่น้ า 

การดูดซึมน้ าสามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี ้

สูตร  การทดสอบการดูดซึมน้ า 100



B

BA  

เมื่อ A เป็นค่าน้ าหนักหลงัแช่น้ า, B เปน็ค่าน้ าหนักก่อนแช่
น้ า       

7.3.19   สภาพแผ่นช้ินทดสอบหลังการแช่น้ าที่ยังคงสภาพ
ไม่เกิดการเสียหายหรือเสียรปูในรูปที่ 14                         

 
รูปที่ 14 ช้ินทดสอบหลงัการแช่น้ า 

7.3.20  หลังจากช้ินทดสอบผ่านการแช่น้ าแล้ว จะท าการ
ทากาวยึดแป้นเหล็ก และน าแผ่นทดสอบตดิยึดกับแป้นเหล็ก 
ดังแสดงในรูปที่ 15 และรูปที่ 16 

 
รูปที่ 15 ทากาวยึดแป้นเหล็ก 

 
รูปที่ 16 น าแผ่นทดสอบติดยึดกบัแป้นเหล็ก 

7.3.22  น าทดสอบที่ยดึติดกบัแป้นเหล็กไปวางบนแผ่น
เหล็ก เพื่อตั้งบนเตาไฟฟ้าเพื่อใหก้าวละลายติดกับเนื้อเหล็ก 
ดังเช่นในรูปที่ 17 และ รูปที่ 18 

 
รูปที 17 น าทดสอบที่ยดึติดกับแป้นเหล็กไปวางบนแผ่น

เหล็ก เพื่อตั้งเตา 

 
รูปที่ 18 น าไปตั้งบนเตาไฟฟ้าเพื่อให้กาวละลาย 
7.3.24  จากนั้นแผ่นทดสอบจะถูกทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. 

ในรูปที่ 19 เพื่อให้กาวเกิดการยึดเกาะระหว่างแผ่นเหล็กกับ
แผ่นวัสดุทดสอบ 
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รูปที่ 19 แผ่นทดสอบถูกทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม.  

7.3.25  ภายหลัง 24 ชม.จะน าไปทดสอบแรงดดั  
)Bending Strength(ในรปูที่ 20  )มอก.ก าหนดต้องสามารถ
ต้านทานแรงดัดได้ไม่ต่ ากว่า 14 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร( 

 
รูปที่ 20 การทดสอบแรงดัด  )Bending Strength( 

7.3.26  ขัน้ตอนสุดท้ายจึงท าการทดสอบ ความต้านทาน
แรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า)ทดสอบแรงยึดเหนี่ยวภายใน(มอก. 
ก าหนดต้องไม่ต่ ากว่า 0.4 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรโดยใช้
เครื่องทดสอบในรปูที่ 21  

 
รูปที่ 21  การทดสอบ ความต้านทานแรงดึงตัง้ฉากกับ

ผิวหน้า)ทดสอบแรงยดึเหนี่ยวภายใน( 
ภายหลังการทดสอบแผน่ทดสอบยังคงสภาพไม่เสียรูปเช่น

ในรูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 แผ่นทดสอบภายหลังการทดสอบ 

8. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยน าเสนอ ดังนี้ 

1. ผลการทดลองการอัดแผ่นผนังที่ท าจากต้นสบู่ด า ได้ผล
ต่างๆ ดังนี้ 

1.1  การย่อยวัสดุ ขนาดที่เหมาะสมประมาณ 1-2 ซม. 
1.2 อัตราส่วนผสมที่ เหมาะสม ได้แก่ อัตราส่วนผสม

ระหว่างต้นสบู่ด า 95% กับกาวไอโซไซเนต )กาว MDI) 5% 
1.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอัดอยู่ที่ 120 องศาเซลเซียส 
1.4  เวลาที่ใช้ในการอัด  5 – 7 นาที 
1.5 ความหนาแน่นที่เหมาะสมในการอัดแผ่นผนัง 0.80 

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
1.6 ปริมาณความช้ืนของวัสดุก่อนอัดเฉลี่ยอยู่ที่ 8.97% 

)มอก. ก าหนดไว้อยู่ในช่วง 4-13%( 
1.7 แรงที่ใช้ในการอัดแผ่นผนังที่เหมาะสมอยู่ที่ 150 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว 
2. ผลการทดสอบตามมาตรนานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

แสดงตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สรุป  การทดสอบตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก. 876-2547) 

รายการที่ทดสอบ 
แผ่นที่ทดสอบ ค่าเฉลี่ย 

x  
ค่า มอก. 

1 2 3 
ทดสอบการพอง
เมื่อแช่น้ า 2 ชม. 

36.95 30.13 32.90 
33.33 
ไม่ผ่าน 

ไม่เกิน 12 

ทดสอบการดูดซึม
น้ า เมื่อแช่น้ า 2 

ชม. 
111.1 95.96 92.37 99.83 - 

ค่าความต้านทาน
แรงดัด(MOR) 

23.14 19.19 19.20 20.51 - 

ค่ามอดูลัสยืดหยุ่น
(MOE) 

1573 1688 1600 
1620 
ไม่ผ่าน 

1800 ขึ้น
ไป 

ค่าแรงยึดเหนี่ยว
ภายใน 

0.75 0.64 0.74 
0.77 
ผ่าน 

0.4 

ค่าความหนาแน่น
(D) 

0.797 0.786 0.807 
0.797 
ผ่าน 

0.40-0.90 

ปริมาณความชื้น
(%) 

7.87 7.73 7.61 
7.74 
ผ่าน 

4-13 

 
แผ่นผนงัภายในจากต้นสบู่ด าทีผ่า่นการทดสอบตามมาตรนาน
แสดงในรปูที่ 23 
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รูปที่ 23 แผ่นผนังภายในที่ท าจากต้นสบู่ด า  ที่ผ่านการทดสอบ

ตามมาตรนานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )มอก. 876-2547( 
9. บทสรุป 

9.1 สรุปผลการวิจัย  
    ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบการพองเมื่อแช่น้ า 2 ชม. 
มีค่าเฉลี่ย 33.33% การทดสอบการดูดซึมน้ าเมื่อแช่น้ า 2 ชม มี
ค่าเฉลี่ย 99.83 การหาค่าความต้านทานแรงดัด มีค่าเฉลี่ย 20.51
นิวตัน/ตร.มม. การหาค่ามอดูลัสยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ย 1620 นิว
ตัน/ตร.มม. การหาค่าแรงยึดเหนีย่วภายใน มีค่าเฉลี่ย 0.77 นิว
ตัน/ตร.มม. การหาค่าความหนาแน่น มีค่าเฉลี่ย 0.797 กรัม/ลบ.
ซม. และการหาค่าปริมาณความช้ืน มีค่าเฉลี่ย 7.74% 

9.2 อภิปรายผล 
ความคิดเห็น   จากผลการทดสอบตามมาตรนาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )มอก. 876-2547( คณะผู้วิจัยพบว่า  
การพองตัวเมื่อแช่น้ าที่ 2 ชม.และมอดูลัสยืดหยุ่นไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรนาน  คณะผู้วิจัยลงความเหน็ว่า  น่าจะเกิดจากวัสดุที่ใชค้ือ
ส่วนใบของต้นสบู่ด า  ที่มคีวามแข็งแรงน้อยกว่าส่วนล าต้น  จึง
ท าให้เกดิการพองตัวเมื่อแช่น้ าไดเ้ปอร์เซ็นต์ที่สูงเกนิมาตรนาน
และส่งผลให้มอดูลัสยืดหยุ่นไมผ่า่นเกณฑ์ตามมา ส่วนอื่น
นอกจากนี้ผ่านเกณฑ์ทัง้หมด  จากการทดลองสัดส่วนของวัสดุ
กับกาวในสัดส่วนที่ 85:15, 90:10, 93:7, 95:5  พบว่าสัดส่วน
ที่  85:15  แผ่นที่ได้จะไม่แข็งแรง วัสดุจะหลุดร่อนได้ง่ายเมื่อ
เกิดการกระแทกเพียงเล็กน้อย อาจเปน็เพราะปริมาณของกาว
น้อยเกินไป ท าให้การยึดเกาะระหว่างวัสดุกับกาวน้อย และ
คลุกเคล้าไม่ทั่วถึง จงึท าให้แผน่เปื่อยยุ่ย ไม่แข็งแรง  ใน
สัดส่วนที่ 90:10  พบว่า  ผิวของแผ่นมีลักษณะที่เหนียว 
แสดงว่าส่วนผสมของกาวมากเกินไป  สัดส่วนที่  93:7  พบว่า 
มีรอยไหม้ที่กาว สังเกตได้จากแผน่ที่มีกาวมากจะมีสีน้ าตาลเข้ม 
เหนียว แสดงว่าส่วนผสมของกาวมากเกินไป  ส่วนที่  95:5 

พบว่าแผ่นมีผิวเรียบไม่เปื่อยยุ่ยของเนื้อวัสดุ ผิวไม่เหนียว
เหนอะหนะ ผิวไม่มีสีน้ าตาลเข้มอันเกิดจากรอยไหม้ของกาว 

9.3 ข้อเสนอแนะ   
ควรท าการทดลอง  โดยใช้ส่วนโคน ส่วนกลางและ

ส่วนปลายของล าต้น  ในการทดลองครั้งต่อไป  เพื่อดูความ
แตกต่างของวัสดุที ่

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครที่ให้
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การออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร 
Sanatorium Project Design for Cancer Patients the way of Herbs 

กายสิทธิ์ เชื้อศิริโรจน์  สมพงษ์ พุทธบุตรทนิกุล  อุมาพร ไชยจ าเริญ   และเฉลิมยศ พ่อยันต ์
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สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร             

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และ
ปัจจัยต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการออกแบบ
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพ ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร 
เพื่อศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
และการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรม ของสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพฯ และเพื่อประเมินผลการออกแบบสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เช่ียวชาญด้าน
สถาปัตยกรรม วิศวกรโยธา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ 
แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้อาคารและบุคคลทั่วไป จ านวน 
10 คน การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ ระยะที่ 2 
เป็นการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพฯ ระยะที่ 3 การ
ประ เมินผลการออกแบบสถานพักฟื้นฟู สุขภาพฯ  ใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) จากครูที่ปรึก วิศวกร และสถาปนิก รวม 5 คน 
ค านวณค่า IOC เท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่า เฉลี่ ยและส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบของโครงการ 
พื้นที่โครงการ กฎหมายที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ แหล่ง
เงินทุน และการใช้เทคโนโลยีอาคารเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ และได้ออกแบบในลักษณะ
แบบแปลน Site Location ภาพแสดง Site Layout Plan ภาพ
ขยายแปลนพื้นห้องพัก รวมทั้งหมด 17 ภาพ ได้น าแบบแปลน
ทั้งหมดไปประเมิน และพบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ( 
�̅�= 2.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

คือ การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
(�̅�=2.90) รองลงมาคือ ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติ และกฎระทรวงที่กฎหมายก าหนด ( �̅�=2.70) 
Abstract 

This research aims to study composition. And other factors 
And the right environment to design a place to stay healthy. 
For cancer patients with herbs. Study concept and design 
stage of architectural design and landscape architecture. The 
rest of rehabilitation 
And to evaluate the design of the facility to stay healthy. The 
samples used in the study. Architecture, civil engineers, 
executives, professionals, doctors, nurses, laboratory staff 
involved. Building users and the general operation of 10 
people were divided into three phases 
Phase 1 studies include information on both the primary and 
secondary phase 2 facility is designed to stay healthy, Phase 3 
evaluation design Places to stay healthy states Questionnaires 
were used to collect data. The statistics used for data analysis 
were percentage, average, and standard deviation. The 
research found that The study of the project. project area The 
law applies to project financing and the use of technology, 
plant design information for a place to stay healthy And is 
designed in such plans Site Location Site Layout Plan image 
to enlarge floor plan included all 17 shots have to evaluate all 
the plans and found that the overall average level When the 
item is found to have the most designing pins can be used for 
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building real systems, followed by the building design was 
lawful. Ministry rules and laws. 
 
บทน า 

โรคมะเร็งเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ เป็นสาเหตุการตายของ
ประชากรไทยเป็นอันดับ 1 จากสาเหตุการตายของโรคทั้งหมด
ของคนไทยอันต่อเนื่องมายาวนานกว่า 13 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2544 เป็นต้นมา รวมทั้งโรคมะเร็งยังเปน็ปัญหาทางสาธารณสุข
ที่ส าคัญของทุกประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกพบว่า
มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งคิดเป็น 13% ของสาเหตุการเสียชีวิต
ของคนทั่วโลก ซ่ึงมากกว่าจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ โรค
วัณโรค และโรคมาลาเรียรวมกัน  และพบว่าการเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็ง 5 อันดับแรกของโรค ได้แก่ โรคมะเร็งปอด  มะเร็ง
เต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อม
ลูกหมาก ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขพบว่าการ
เสียชีวิตของประชาการไทยเนื่องจากโรคมะเร็งเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้มีการค านวณสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทยจาก
หน่วยทะเบียนมะเร็งระดับประชากร 16 แห่งทั่วประเทศ ได้
พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจ านวนมากและเพิ่มมากขึ้นทุกปี ล่าสุด
ได้รายงานว่าในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งประมาณ 61,082 คน เป็นเพศชาย 35,437 คน และ
เป็นเพศหญิง 25,645 คน ซ่ึงโรคมะเร็งที่เพศชายเสียชีวิตมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งล าไส้
ใหญ่ มะเร็งช่องปากและคอหอย และมะเร็งเม็ดเลือดขาว  ส่วน
เพศหญิงที่เสียชีวิต 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งตับ มะเร็ง
ปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งล าไส้ใหญ่ การ
สูญเสียประชากรจากโรคมะเร็งในแต่ละปีท าให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่โดยตรงหา
มาตรการป้องกันและเยียวยารักษาอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงวิธีการ
รักษาจะใช้การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน คือ ผ่าตัดรักษา 
เคมีบ าบัด และรังสีรักษา ปรากฏว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งบางราย
ไม่สามารถปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับวิธีการรักษาแบบนี้ได้ 
จึงมีบางคนหันไปใช้สมุนไพรในการบ าบัดรักษา หรือฟื้นฟู
สุขภาพ เรียกว่าใช้วิธีการสมุนไพรธรรมชาติอันเป็นทางเลือก
หนึ่ งที่สามารถใช้ได้ผลกับผู้ป่วยบางราย ข้อส าคัญคือ 

วิธีการใช้สมุนไพรธรรมชาติบ าบัดรักษามีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า 
ดังนั้นองค์การอนามัยโลก (WTO) จึงได้ก าหนดว่าในจ านวน
ประชากร 1 ล้านคน ควรจะมีศูนย์มะเร็งอย่างน้อย 1 ศูนย์ เพื่อ
ใช้ เป็นสถานพักฟื้นฟู สุขภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย
สมุนไพรตามธรรมชาติเชิงธรรมะ ซ่ึงเป็นการรักษาแบบองค์
รวม  ส าหรับสถานพักฟื้นฟูนี้ควรมีการออกแบบอาคารที่
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรม การให้การบริการที่ทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว รองรับการน าเทคโนโลยีด้านการรักษามาใช้ 
เช่น เครื่องมือในการผสมยา การผลิตสมุนไพร เป็นต้น รวมทั้ง
มีความปลอดภัยในการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือทาง
การแพทย์ จัดระบบสาธารณูปโภคและงานระบบภายในที่ได้
มาตรฐาน เพื่อให้เป็นแนวทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็งให้
ทุเลาลงหรือหายขาดไปจากประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาวิธีการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ และ
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการออกแบบสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    

2. เพื่อศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมของ
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    

3. เพื่อประเมินผลการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่ างที่ เ ลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวนทั้งส้ิน 10 คนประกอบ ด้วย 
ผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรม จ านวน 2 คน วิศวกรโยธา 
จ านวน 1 คน  ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้อาคาร และบุคคลทั่วไป รวม 7 คน  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ แบบแปลนสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ

ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร ได้แก่ แบบแปลน 
Site Location, ภาพแสดง Site Layout Plan, ภาพแสดงแปลน
พื้นช้ันที่ 1,2 และ 3, ภาพแสดงแบบขยายแปลนพื้นห้องพักช้ัน
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ที่ 1,2 และ 3, ภาพแสดงแปลนพื้นช้ันหลังคา R1, ภาพแสดงช้ัน
หลังคาบันไดและห้องเครื่อง R2, ภาพแสดงรูปอาคารด้านหน้า 
ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา และภาพแสดงรูปทัศนียภาพ 
1,2 และ 3 

ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลการประเมินการออกแบบสถานพัก
ฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร จ านวน 
10 ข้อ 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ได้รับความรู้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่แหล่งเรียนรู้

ต่างๆ  ด้านองค์ประกอบ ปัจจัยต่างๆ และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    

2. เกิดแนวคิดและมีแนวทางที่ถูกต้องในการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมของ
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    

3. ภาพรวมของผลการประเมินการออกแบบสถานพัก
ฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพรมีผล
ประเมินในระดับดีมาก 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นแบบสอบถามที่มี
จ านวนระดับความคิดเห็น 3 ข้อ ได้แก่ ระดับมาก (คะแนน 3) 
ระดับปานกลาง (คะแนน 2) และระดับน้อย (คะแนน 1) และ
ได้สอบถามเนื้อหาที่เกี่ยวกับการออกแบบ พื้นที่ใช้สอย การ
เลือกใช้วัสดุ จ านวน 10 ข้อ ดังนี้ 

1.  การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.  สภาพพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารมีความสวยงาม 

และเหมาะสม 
3.  พื้นที่ใ ช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานที่

ก าหนด 
4. ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ

และกฎกระทรวงที่กฎหมายก าหนด 
5.  การออกแบบอาคารช่วยประหยัดพลังงาน 
6.  การออกแบบอาคารเอื้ออ านวยต่อการใช้งานของผู้

พิการ 
 

7.  เลือกใช้ระบบโครงสร้างที่แขง็แรง มั่นคง และ
ทันสมัย 

8.  เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน ทนทาน และ
ประหยัด 

9.  ลั กษณะอาค ารสาม าร ถรอง รั บ เ ทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 

10. การจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ในการใช้งาน 
แบบสอบถามนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากครูที่ปรึกษา วิศวกร 
และสถาปนิก จ านวน 5 คน ค านวณค่า IOC (Index of Item –
Objective Congruence) ได้ 0.90 ซ่ึงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้ 

1. ระยะที่ 1 การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การรวบรวมข้อมูล 
และการจัดระเบียบข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร จ าแนกเป็น  

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลจากการศึกษาสถานที่
ตัวอย่างด้วยตนเองจากกรณีศึกษา 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข วัดค าประมง  ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ Surrey 
Memorial Hospital, Emergency Department & Critical Care 
Tower  

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ  เก็บข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
เอกสาร หนังสือที่มีผู้รวบรวมไว้  โดยศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่
ใช้ในการพิจารณาโครงการ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535, กฎกระทรวงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน, 
แผนป้องกันและควบคุมมะเร็งแห่งชาติ และรายงานทะเบียน
มะเร็งระดับโรงพยาบาลในแต่ละปี  ศึกษาค้นคว้าด้านทฤษฏี
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมจากหนังสือและเอกสารต่างๆ  

2. ระยะที่ 2 การออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร โดยการน าข้อมูลจาก
การศึกษาค้นคว้าในระยะที่ 1 มาบูรณาการเข้าด้วยกัน แล้ว
ออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี
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สมุนไพรในกระดาษออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบ รูปแบบที่ออกแบบได้แก่ แบบแปลน Site 
Location, ภาพแสดง Site Layout Plan, ภาพแสดงแปลนพื้นช้ัน
ที่ 1,2 และ 3, ภาพแสดงแบบขยายแปลนพื้นห้องพักช้ันที่ 1,2 
และ 3, ภาพแสดงแปลนพื้นช้ันหลังคา R1, ภาพแสดงช้ัน
หลังคาบันไดและห้องเครื่อง R2, ภาพแสดงรูปอาคารด้านหน้า 
ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา และภาพแสดงรูปทัศนียภาพ 
1,2 และ 3 รวมทั้งหมด 17 ภาพ  

3. ระยะที่ 3 การประเมินผลการออกแบบสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร  โดยน า
เอกสารการออกแบบทั้งหมด จ านวน 17 ภาพ ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 10 คน พิจารณาระดับความคิดเห็น จ านวน 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเ ชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่ ได้จาก
แบบสอบถาม ได้ค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามทั้ง 10 
ข้อ 
ผลการวิจัย 

การออกแบบสถานพักฟื้นฟู สุขภาพส าหรับผู้ป่ วย
โรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1.  การศึ กษาองค์ประกอบและปั จ จั ยต่ า งๆ  และ
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการออกแบบสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร  สรุปผลวิจัย
ได้ว่า 

1.1 องค์ประกอบของโครงการ (Function Component) 
ประกอบด้ วย   ส่ วนบริหารและ ธุรการ (Administration 
Department) ส่วนผู้ป่วยนอก (Out Patient Department)  ส่วน
การบ าบัดรักษาด้วยวิธีสมุนไพร ส่วนสนับสนุนการวินิจฉัย ซ่ึง
ทั้งหมดนี้ต้องมีอาคารที่จัดแบ่งเป็นห้องใช้สอยที่เหมาะสม
รองรับการท างานทุกส่วน  

1.2 พื้นที่โครงการ (Area Requirement) พื้นที่ ของ
โครงการต้องการพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 12,959.01 
ตารางเมตร และเลือกท าเลที่ตั้งโครงการ คือ จังหวัดนครนายก 
เพราะได้ช่ือว่าเป็นจังหวัดที่มีโอโซนดีที่สุดอันดับ 7 ของโลก 
และยังคงรักษาธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี 

1.3 กฎหมายที่ ใ ช้ในการพิจารณาโครงการ 
ประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541, พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535, 
กฎกระทรวงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดนครนายก พ.ศ.2555, แผนป้องกันและควบคุม
มะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2556-2560, รายงานทะเบียนมะเร็งระดับ
โรงพยาบาล พ.ศ.2552-2555  

1.4 แหล่งเงินทุนโครงการ (Source of Investment) 
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และได้รับ
เงินบริจาคจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งประเทศไทย 
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าสถานที่ประชุม และผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงาน (ค่ารักษาพยาบาล) ดังนั้นในการออกแบบอาคารจึง
ต้องค านึงถึงงบประมาณที่โครงการได้รับด้วย 

1.5 การใช้เทคโนโลยีอาคาร ระบบเทคโนโลยีที่ใช้จะ
พยายามให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด จะใช้
เมื่อจ าเป็นเท่านั้น แต่จะน าพลังงานจากธรรมชาติมาช่วย ใช้
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีการจัดการที่ดี สามารถน าน้ ากลับมาใช้
ใหม่ ใช้ระบบโครงสร้างที่ทันสมัยเพื่อให้การรักษาง่ายขึ้น ใช้
ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในส่วนวิจัยยาสมุนไพร
และควบคุมคุณภาพ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวเช่ือมการใช้งาน ใช้
ระบบกุญแจบัตร ซ่ึงทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบ
อาคารสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี
สมุนไพร 

2. การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมของ
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร 
สรุปผลวิจัยได้ว่า 

2.1 แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบใช้หลักการ
ทางด้านสถาปัตยกรรม โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในการออกแบบตามข้อมูลขององค์ประกอบและปัจจัยที่ต้อง
ด าเนินการ  ซ่ึงได้ออกรูปแบบ แปลนสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร ดังนี้ 

2.1.1 แบบแปลน Site Location  
2.1.2 ภาพแสดง Site Layout Plan  
2.1.3 ภาพแสดงแปลนพื้นช้ันที่ 1 
2.1.4 ภาพแสดงแปลนพื้นช้ันที่ 2   
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2.1.5 ภาพแสดงแปลนพื้นช้ันที่ 3  
2.1.6 ภาพแสดงแบบขยายแปลนพื้นห้องพักช้ันที่ 1 
2.1.7 ภาพแสดงแบบขยายแปลนพื้นห้องพักช้ันที่ 2 
2.1.8 ภาพแสดงแบบขยายแปลนพื้นห้องพักช้ันที่ 3 
2.1.9 ภาพแสดงแปลนพื้นช้ันหลังคา R1  
2.1.10 ภาพแสดงชั้นหลังคาบันไดและหอ้งเครื่อง R2  
2.1.11 ภาพแสดงรูปอาคารด้านหน้า  
2.1.12 ภาพแสดงรูปอาคารด้านหลัง  
2.1.13 ภาพแสดงรูปอาคารด้านซ้าย  
2.1.14 ภาพแสดงรูปอาคาร ด้านขวา  
2.1.15 ภาพแสดงรูปทัศนียภาพ 1 
2.1.16 ภาพแสดงรูปทัศนียภาพ 2  
2.1.17 ภาพแสดงรูปทัศนียภาพ 3 

3. การประเมินผลการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร    
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 
คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดับ คือ ข้อ 
1 การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
(ค่าเฉลี่ย 2.90) ข้อ 4 ระบบอาคารออกแบบได้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่กฎหมายก าหนด (ค่าเฉลี่ย 
2.80) ข้อ 3 พื้นที่ใช้สอยของอาคารครอบคลุมทุกส่วนงานที่
ก าหนด(ค่าเฉลี่ย 2.70)  และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นน้อย
ที่สุด 3 อันดับ ได้แก่  ข้อ 10 การจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ในการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.20) ข้อ 5 การออกแบบอาคาร
ช่วยประหยัดพลังงาน (ค่าเฉลี่ย 2.30) ข้อ 9 ลักษณะอาคาร
สามารถรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ (ค่าเฉลี่ย 2.40) 
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย 2.55 อยู่ใน
ระดับมาก แสดงให้เห็นว่าสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพรนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าแบบ
แปลนที่น าเสนอสามารถใช้งานได้จริง ออกแบบได้ถูกต้อง 
และมีพ้ืนที่ใช้สอยครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด   
การอภิปรายผล 

1.  การศึกษาองค์ประกอบและปัจจั ยต่ างๆ และ
สภ าพแวดล้ อ มที่ เ ห ม า ะ สมกั บ ก า ร อ อกแบบสถ าน 
พักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร  
ผู้ วิจั ยได้ศึกษาหลายส่วน ซ่ึงแต่ละส่วนมีความส าคัญ 

ต่อการออกแบบอาคารและพื้นที่ใช้สอยทั้งส้ิน เป็นต้นว่า 
องค์ประกอบของโครงการ (Function Component) ซ่ึง
ประกอบด้ วย   ส่ วนบริหารและ ธุรการ (Administration 
Department) ส่วนผู้ป่วยนอก (Out Patient Department) ส่วน
การบ าบัดรักษาด้วยวิธีสมุนไพร แต่ละส่วนที่กล่าวมาล้วนมี
ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทั้งส้ิน การศึกษาหน้าที่ของแต่
ละส่วนงานจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบพื้นที่ใช้สอยแต่
ละส่วนงานได้เหมาะสม เช่น ส่วนบริหารและธุรการเป็น
ศูนย์กลางการบริหารของโรงพยาบาล ทั้งด้านธุรกิจและการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวประสานงานของแผนกต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานพักฟื้นฟูสุขภาพฯ  รวมถึงให้บริการ
ด้านวิชาการ งานสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานห้องสมุด  
การออกแบบห้องท างานจึงต้องเลือกท าเลที่เหมาะสมในการ
ประสานงานกับทุกหมวดงานได้ และสามารถติดต่อกับ
บุคคลภายนอกได้สะดวก รวดเร็ว ส่วนผู้ป่วยนอกเป็นเรื่อง
ส าคัญมาก เพราะเป็นส่วนรองรับผู้ป่วยขั้นแรก ดังนั้นควร
ออกแบบพื้นที่ให้อยู่ส่วนหน้าของอาคารและมีพื้นที่ใช้สอย
มากพอที่จะรองรับผู้ป่วยจ านวนมากได้ ส่วนการบ าบัดรักษา
ด้วยวิธีสมุนไพรนั้นควรเป็นเรื่องเฉพาะทางของผู้ป่วยแต่ละ
ราย อาจออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้อยู่ด้านในหรืออยู่ในส่วน
เฉพาะที่ไม่มีผู้ตนพลุกพล่าน  การศึกษาพื้นที่โครงการ (Area 
Requirement) ก็เป็นเรื่องจ าเป็น  และส าคัญ เพราะเป็น
ตัวก าหนดว่าผู้วิจัยควรออกแบบอาคารและห้องท างานอย่างไร
จึงจะมีพื้นที่ใช้สอยสอดคล้องกับที่โครงการก าหนด และ
สามารถใช้งานได้เหมาะสม  ส่วนการเลือกท าเลที่ตั้งโครงการก็
เป็นเรื่องส าคัญอีกส่วนหนึ่ง เพราะจุดมุ่งหมายของการรักษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง คือ ใช้ธรรมชาติบ าบัด ดังนั้นจึงควรเลือก
จังหวัดที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ รอบบริเวณไม่แออัด จอแจ ซ่ึงได้
เลือกจังหวัดนครนายกเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพราะเป็นจังหวัดที่มี
อากาศดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ  ส าหรับเรื่องกฎหมาย
ที่ใช้ในการพิจารณาโครงการยิ่งเป็นเรื่องส าคัญที่สุด เพราะหาก
สร้างอาคารผิดรูปแบบตามที่กฎหมายก าหนด ไม่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ รวมทั้งไม่รักษาสภาพแวดล้อม ถือว่าเป็นการผิด
กฎหมาย ต้องถูกระวางโทษ  ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องกฎหมาย
หรือกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพรจึง เป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างยิ่ง รวมทั้งแหล่งเงินทุนโครงการ (Source of 
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Investment) และการศึกษาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ในการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยที่จะช่วยให้การออกแบบอาคารถูกต้องและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมากขึ้น  

2. การศึกษาแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม และการออกแบบด้านภูมิสถาปัตยกรรมของ
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร
เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้วิจัยเข้าใจเรื่องแนว
ทางการออกแบบทางสถาปัตยกรมที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
โดยเฉพาะปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยทุ่นแรงนัก
ออกแบบ รวมทั้งท าให้รูปแบบคงทน สวยงาม และงานเสร็จ
อย่างรวดเร็ว  จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่นักออกแบบต้องศึกษาอย่าง
ละเอียด ลึกซ้ึง และการออกแบบนั้นควรออกแบบแบบหลาย
มิติเพื่อให้สามารถมองได้หลายแง่มุม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนัก
ก่อสร้างที่สามารถอ่านแบบออก และน าไปสร้างส่ิงปลูกสร้าง
ได้ถูกต้อง   

3. การประเมินผลการออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร   ปรากฏว่าข้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ข้อ 1 การออกแบบพื้นที่
อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง(ค่าเฉลี่ย 2.90) เรื่องนี้
สามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะแบบแปลนที่ได้ออกแบบมา
สอดคล้องกับข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมมา รวมทั้งการออกแบบอาคารได้ค านึงถึง
ข้อดีและข้อจ ากัดของพื้นที่ใช้สอย จึงท าให้การออกแบบอาคาร
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีสมุนไพร
ถูกต้องสมบูรณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงมีความคิดเห็นว่าข้อ 1 
การออกแบบพื้นที่อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ส่วนระดับความคิดเห็นที่น้อย
ที่สุด ได้แก่  ข้อ 10 การจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับอุปกรณ์ใน
การใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.20) เป็นเพราะว่าในการสร้างจัดแบ่ง
พื้นที่ใช้สอยนั้นได้จัดแบ่งตามสภาพเนื้อที่ที่ได้ก าหนดไว้ แต่
ไม่ได้ก าหนดพื้นที่ส าหรับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีบางช้ินที่ยัง
ไม่ได้จัดส่งมา จึงใช้วิธีการค านวณพื้นที่อย่างคร่าว ๆ ด้วยเหตุนี้
กลุ่มตัวอย่างจึงไม่แน่ใจว่าการจัดพื้นที่ห้องเหมาะสมกับ
อุปกรณ์ในการใช้งานหรือไม่อย่างไร เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย 2.55 อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
ทุกข้อค าถามทั้ง 10 ข้อที่เกี่ยวกับการประเมินแบบแปลนที่
ผู้วิจัยออกแบบสถานพักฟื้นฟูสุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ด้วยวิธีสมุนไพรนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าแบบแปลนที่
น าเสนอสามารถใช้งานได้จริง ออกแบบได้ถูกต้อง และมีพื้นที่
ใช้สอยครอบคลุมทุกส่วนงานที่ก าหนด  

ข้อเสนอแนะ 

1. การออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับสถานพักฟื้นฟู
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยประเภทใดก็ตาม ควรค านึงถึงการใช้พ้ืนที่
ขององค์ประกอบและการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal 
Design) 

2. การท าวิจัยครั้งต่อไป ควรท าวิจัยเรื่อง การออกแบบ
สถานพักฟื้นฟูสุขภาพโดยค านึงถึงการประหยัดพลังาน 
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A3-003 

เครื่องท ำไอเย็นแบบพกพำพลังงำนแสงอำทิตย์ 
Evaporator Air Cooler with Solar Cell 

 
เกรียงศักดิ์ ดอนชัย   บัญญัติ พรมเลข 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 

 
 

บทคัดย่อ 

จากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการระเหย
ของน ้า  (Evaporative Cooling) ในการท้าความเย็น  ท้าให้ผู้
ประดิษฐ์มี ความคิด ว่ าถ้ า เอาคุณสมบัติที่ โดด เด่นของ
เครื่องปรับอากาศแบบพกพาที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวก  และ
คุณสมคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องท้าลมเย็นคือใช้วัสดุที่
สามารถหาได้ในประเทศมารวมกันในโครงงานวิจัยเครื่องท้า
ไอเย็นแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีวัตถุประสงค์ใช้
หลักการท้าความเย็นแบบละเหยใช้แผ่นท้าความเย็นชนิด Rigid 
cellulose Pad และจ่ายพลังงานโดยแผงโซล่าเซลล์ให้สามารถ
ลดอุณหภูมิได้   จากผลการทดลองพบว่าจากการทดลอง
ทั งหมด 4 ซ ้า ที่อุณหภูมิด้านลมเข้าแตกต่างกัน 1 oC วัดจาก
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ติดไว้ที่บนเครื่อง  ได้ค่าส่วนต่างของ
อุณหภูมิที่มากที่สุด 5.4 oC ค่าส่วนต่างของอุณหภูมิที่น้อยที่สุด 
4.3 oC รวมการทดลองทั งหมด 4 ซ ้า ได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ 5 
oC ตามสมมุติฐานที่ตั งไว้    

ค้าส้าคัญ : เครื่องท้าไอเย็น, วิธีการระเหยของน ้า, พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

Abstract 

From a study using information from the evaporation of 
water cooling (Evaporative Cooling). The inventor had the 
idea that if the distinctive features of a portable air conditioner 
is small and portable. And the distinctive features of the air is 

cold materials can be combined in the Research Project, 
making a cool portable solar power.  Evaporator Air Cooler 
with Solar Cell. The objective is to use evaporative cooling 
use of rigid cellulose pad and power supply by solar cells to 
reduce the temperature. The results of the experiment showed 
that the air temperature over the entire four different 1 oC 
measured by a thermometer that recorded on the machine. 
Have a difference of at most 5.4 oC temperatures, the 
temperature difference of at least 4.3 oC, including all four 
trials over the average temperature of 5 oC according to the 
hypothesis. 

Keywords: Evaporator Air Cooler, Evaporative Cooling, 
Solar Power 

1. บทน ำ 

จากการที่ได้ศึกษาเครื่องปรับอากาศแบบพกพา โครงการ
ระดมทุนจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนทั่วไป  (Crowd funding) 
ผ่านทางเว็บไซต์ระดมทุนออนไลน์ Indiegogo.com ตั งแต่เริ่ม
โครงการมาได้รับความสนใจจากผู้คนมากมายและล่าสุด (ช่วง
เดือน สิงหาคม ค.ศ.2016) โครงการ Evapolar นี ได้เงินเข้ามาใน
โครงการแล้วมากกว่า 1 ล้านเหรียญ (USD)  

 
 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: s5400201@gmail.com 
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รูปที่ 1 เครื่องปรับอากาศแบบพกพา Evapolar 
ที่มา: http://www.thanop.com/evapolar-personal-air-cooler-review 

เครื่องปรับอากาศแบบพกพา Evapolar ใช้หลักการความ
เย็นแบบระเหย หรือ “Evaporative Cartridge” ลักษณะเป็น
กล่องทรงเหลี่ยม ที่ด้ านในจะเป็นซ่ี ๆ คล้าย ๆ กับรังผึ ง
เครื่องปรับอากาศตามบ้าน ท้ามาจากวัสดุนาโนโดยใช้พื นฐาน
ของเยื่อหินบะซอลต์ หรือ “Basalt Fibers” มีหลักการท้างานคือ  
เมื่อเติมน ้าเข้าไปในถังเก็บน ้า น ้าก็จะค่อย ๆ ซึม เข้ามาข้างใน
ตัวเยื่อบะซอลต์ไฟเบอร์ ที่อยู่ด้านใน ของกล่องท้าความเย็น
แบบระเหย ขึ นไปด้านบนก็จะมีลักษณะเปียก ๆ ชุ่ม ๆ น ้า
เล็กน้อย หลังจากนั นก็ระเหย  และโดนพัดลมเป่าออกไป
กลายเป็นความเย็น [3] 

 

 
 

รูปที่ 2 กล่องท้าความเย็นแบบระเหย 
ที่มา: http://www.thanop.com/evapolar-personal-air-cooler-review 

ยังมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “พัดลมไอเย็น” หรือ
เครื่องท้าลมเย็น (Evaporator Unit) ที่ใช้หลักการ  การระเหย
ของน ้าแลกเปลี่ยนความร้อนแฝงของอากาศโดยการไหลของ
น ้าผ่าน Cooling Pad  เมื่อน ้าไหลผ่าน Cooling Pad ก็จะถูก
เพิ่มพื นที่ผิว และลดแรงตึงผิวระหว่างน ้ากับอากาศ ท้าให้น ้า
ระเหยทันที  โดยดึงเอาความร้อนจากอากาศรอบ ๆ Cooling 
Pad มาใช้ในการระเหย เมื่ออากาศถูกดึงความร้อนก็จะท้าให้ 
อุณหภูมิลดลง จะมากหรือน้อย  ทั งนี ขึ นอยู่กับความชื น
สัมพัทธ์ในอากาศ, อุณหภูมิอากาศในขณะนั น (ตามคุณสมบัติ
ที่แสดงไว้ว่าสามารถลดอุณหภูมิได้ 7-100C) และความเร็วลมที่
ไหลผ่านผิวหน้าของ Cooling Pad กับระบบ Wind Chill Effect 

ซ่ึงส่วนใหญ่เครื่องท้าลมเย็นนี จะมีขนาดใหญ่ใช้กับพื นที่กว้าง 
ๆ [4] 

 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องท้าลมเย็น (Evaporator Unit) แบบเป่าข้าง (Side discharge) 
ที่มา:http://www.sapaengineer.com/index.php?lite=article&qid=419107
71 

จากที่ได้ศึกษาหาข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ทั งสองชนิดท้าให้
ผู้ วิ จั ย มี ค ว าม คิ ด ว่ า ถ้ า เ อ า คุ ณสมบั ติ ที่ โ ด ด เ ด่ น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศแบบพกพาที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวก  และ
คุณสมคุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องท้าลมเย็นคือใช้วัสดุที่
สามารถหาได้ในประเทศมารวมกันในโครงงานเครื่องท้าไอ
เย็นแบบพกพาโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นี  

1.1 หลักการท้างานระบบปรับอากาศแบบวิธีการระเหยของน ้า  
(Evaporative Cooling) 

เป็นหลักการวิธีทางธรรมชาติที่ใช้น ้าในการลดอุณหภูมิ
ของอากาศร้อน  หลักการคือการแบ่งอนุภาคของน ้าให้มีขนาด
เล็ก  มีพื นที่ผิวมาก  เมื่ออากาศร้อนผ่านพื นผิวน ้าอากาศร้อน
ส่วนหนึ่งจะถูกน ้าที่อุณหภูมิต่้ากว่าดูดความร้อนแฝง (Latent 
Heat) และน ้าบางส่วนได้รับความร้อนกลายเป็นไอ ผลที่ได้คือ 
อากาศร้อนอุณหภูมิจะลดลงแต่มีปริมาณไอน ้าในอากาศเพิ่ม
มากขึ นและน ้าบางส่วนมีอนุภาคเล็กมากทียังไม่เปลี่ยนสถานะ
เมื่อสัมผัสความร้อนจะเปลี่ยนเป็นไอได้รวดเร็ว เปรียบเหมือน
สภาวะของบริเวณแหล่งน ้าจะรู้สึกเย็น น ้าบริเวณพื นที่นั นจะ
ระเหยกลายเป็นไอโดยที่น ้าระเหยจะดึงความร้อนบริเวณ
ใกล้ เคียงไปด้วย   จึงท้ าให้บริ เวณนั นมีอุณหภูมิต่้ ากว่า
บรรยากาศใกล้เคียงกันที่ไม่มีแหล่งน ้า 

เมื่ออากาศสัมผัสกับน ้า พลังงานความร้อนในอากาศจะถูก
น้าไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน ้าให้กลายเป็นไอ Cel Pad 
ประกอบด้วยวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับน ้าได้อย่างดี
เยี่ยมมาจัดเรียงในรูปแบบที่มีการจัดสรรพื นที่สัมผัสระหว่างน ้า
กับอากาศสูงสุด จึงสามารถขยายผลของปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ดังกล่าวให้เป็นทางเลือกในการท้าความเย็นที่ประหยัดและ
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คุ้มค่า เมื่อน้าอากาศร้อนมาผ่านแผง Cel Pad ที่หล่อเลี ยงด้วยน ้า
จะท้าให้ได้อากาศที่มีอุณหภูมิต่้าลงดังรูป 

 

 
 

รูปที่ 4 อากาศร้อนมาผ่านแผง Cel Pad ที่หล่อเลี ยงด้วยน ้าจะท้าให้ได้
อากาศที่มีอุณหภูมิต่้าลง 

ที่มา : http://tag.co.th/evaporative-cooling/ 

1.2 กระบวนการท้าความเย็นแบบระเหยสามารแบ่งการท้างาน
ออกเป็น 2 แบบดงันี  

1.2.1 ระบบท้าความเย็นแบบระเหยชนดิพ่นฝอย   
เป็นแบบที่พ่นละอองขนาดเล็กเพื่อท้าให้เกิดการระเหยได้ดี  

ข้อดีคือ ไม่มีปัญหาในเรื่องการต้านทานการเคลื่อนที่ของ
อากาศและมีประสิทธิภาพในการท้าความเย็นสูง  แต่จะมี
ความชื นสูง 

 

 
 

รูปที่ 5 ระบบท้าความเย็นแบบระเหยชนิดพ่นฝอย 
ที่มา : ชัยวัฒน์ ยิ มช้าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.2.2 ระบบท้าความเย็นแบบระเหยชนิดแผ่นท้าความเย็น   
เป็นแบบที่ท้าใหน้ ้าไหลผา่นตัวกลางที่ถูกออกแบบให้เป็นรู

พรุนมีสมบัติดูดซึมน ้าได้ดีและมีความสามารถท้าให้เกิดระเหย
ของน ้าเมื่ออากาศผ่านไปตามช่อง 

 
 

รูปที่ 6 ระบบท้าความเย็นแบบระเหยชนิดแผ่นท้าความเย็น 
ที่มา : ชัยวัฒน์ ยิ มช้าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.3 ชนิดแผ่นท้าความเย็นมีอยู่ 2 แบบคือ 

1.3.1.  แผ่นท้าความเย็นชนิด Fiber pad  
ส่วนใหญ่ท้าจากไม้ Aspen น้ามาตัดเป็นชิ นเล็ก ๆ เคลือบ

สารเพิ่มความเปียก (Wettability Additives) ราคาและ
ประสิทธิภาพขึ นอยู่กับความหนา  โดยทั่วไปจะมีความหนา 
2.5-5 เซนติเมตร โดยแผ่นท้าความเย็นชนิดนี จะเกิดเชื อราได้
ง่ายและยากต่อการบ้ารุงรักษาจึงไม่เป็นที่นิยม 

 
รูปที่ 7 แผ่นท้าความเย็นชนิด Fiber Pad 

ที่มา : http://turnergreenhouses.com/product/aspen-fiber-pads-for-
cabinet-coolers-2/ 

1.3.2  แผ่นท้าความเย็นชนดิ Rigid Cellulose Pad  
ท้าจากกระดาษเหนียวมีคุณสมบัติดูดซึมน ้าผ่านการเคลือบ

สารเคมีให้มีความแข็งแรงและทนต่อเชื อรา มีการขึ นรูปเป็น
ลอน ก้าหนดมุมไหลของน ้าและมุมไหลของอากาศและรวม
เป็นแผ่นให้มีความหนาเ ช่ือมต่อกัน   ซ่ึงมุมจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการท้าความเย็น  โดยแผ่นท้าความเย็นชนิดนี 
จะมีความหนา 20-30 เซนติเมตร โดยมีการก้าหนดมุมของน ้า
ไหล และมุมลมที่ไหลผ่าน 
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รูปที่ 8 แผ่นท้าความเย็นชนิด Rigid Cellulose Pad 

ที่มา : http://www.protectivefabrications.com.au/cool-pad-supply-and-
installation.html 

1.4 สมดุลพลังงานและมวลในกระบวนการท้าความเย็นแบบ
ระเหย 

เนื่องจากกระบวนการของระบบท้าความเย็นแบบระเหย
เป็นกระบวนการอะเดียบาติก  อุณหภูมิของอากาศอิ่มตัวที่
เรียกว่า อุณหภูมิอิ่มตัวแบบอะเดียบาติก (Adiabatic Saturation 
Temperature) และเนื่องจากมีปริมาณน ้าบางส่วนระเหยไป  
ดังนั นเพื่อให้กระบวนการเป็นกระบวนการคงที่ (Steady State) 
จ้าเป็นต้องมีน ้ามาชดเชยและความดันที่เกิดขึ นภายในถือได้ว่า
คงที่   ดังนั นเมื่อไม่คิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และ
พลังงานจลน์ สมดุลมวลและสมดุลพลังงานสามารถเขียน
สมการได้ดังนี  

 1 2 1 2-a a f am h m w w h m h        (1) 
หรือ 

 1 1 1 2 1

2 2 2

  ( )

( )

a a w a f

a w

m h w h m w w h

m h w h

  

 
   (2) 

และเมื่ออากาศไหลผ่านกระบวนการดังนั นสมดุลของอากาศ
คือ 

1 2a am m       (3) 
และสมดุลความชื น 

1 1 2 2a w am w m w m w       (4) 
ดังนั นปริมาณน ้าที่ละเหยคือ  

 2 1w am m w w       (5) 
และจากสมการ(5) จะเขียนได้ว่า 

2 1

2 1

f

h h
h

w w





      (6) 

โดยที ่ f wh h   
  

 
 

รูปที่ 9 การถ่ายเทอากาศในระบบการท้าความเย็นแบบระเหย 
ที่มา : ชัยวัฒน์ ยิ มช้าง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เมื่อ 

wm  คือ อัตราการไหลของอากาศชื น  /wkg s   

am  คือ อัตราการไหลของอากาศแห้ง    /dry airkg s   

fh  คือ เอนทาลปี้ของน ้าทีผ่ิวเปียก   /kj kg   

1h  คือ เอนทาลปี้ของอากาศก่อนผ่านผิวเปียก   /kj kg   

2h  คือ เอนทาลปี้ของอากาศหลังผ่านผิวเปียก   /kj kg  

1wh  คือ เอนทาลปี้ของอากาศชื นก่อนผ่านผิวเปียก  /kj kg  

2wh  คือ เอนทาลปี้ของอากาศชื นหลังผ่านผิวเปียก  /kj kg  

1W  คืน อัตราส่วนความชื นเข้า   /w dry airkg kg   

2W  คืน อัตราส่วนความชื นออก   /w dry airkg kg  
1.5 ความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 

ความชื นสัมพัทธ์ของอากาศเป็นอัตราส่วนของจ้านวนไอ
น ้าที่มีอยู่ในอากาศ ต่อจ้านวนไอน ้าที่อาจมีได้จนอิ่มตัวเต็มที่ใน
อากาศเดียวกันนั น ความชื นสัมพัทธ์จึงก้าหนดเป็นจ้านวนร้อย 
โดยให้จ้านวนความชื นที่อิ่มตัวเต็มที่เป็น 100 ส่วน 
1.6 ความรู้สึกของมนุษยต์่อความชื น 

คนเรามีความรู้สึกไวต่อความชื นมาก หน้าที่หนึ่งของผิว
ของคนเราคือพยายามรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ซ่ึงท้า
ได้โดยการ “ขับเหงื่อ (Sweating)” ออกมาจากร่างกาย ถ้า
อากาศมีความชื นสัมพัทธ์เป็น 100% แล้ว เหงื่อที่ผิวจะไม่
สามารถระเหยได้ท้าให้ไม่สามารถพาความร้อนออกจาก
ร่างกาย (โดยการใช้ความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะ) ได้
และเราจะรู้สึกเหมือนว่าร้อนกว่าอุณหภูมินั นมาก ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าความชื นสัมพัทธ์ต่้า เหงื่อที่ขับออกมาจะระเหย
และพาความร้อนออกจากร่างกายไปด้วย จะท้าให้เรารู้สึกเย็น
กว่าที่เป็น 
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ในประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น เมื่อเราอยู่ภายในห้องหรือ
อาคารที่ท้าการปรับอากาศ จะรู้สึกว่าอากาศ (ภายในอาคารนั น) 
แห้งมาก ทั งนี เนื่องจากความสามารถในการเก็บกักไอน ้าของ
อากาศเย็น (ภายนอกอาคาร) ต่้ากว่าของอากาศร้อน เช่น อากาศ
เย็นปริมาตร 10,000 ft3 ที่อุณหภูมิ 10 oF สามารถเก็บไอน ้าได้ 
7,700 grains สมมติว่าอากาศภายนอกอาคารมีความชื นสัมพัทธ์
สูงมากคือ 100% (อากาศมีไอน ้าอ่ิมตัว) ต่อมาอากาศนี ถูกท้าให้
อุ่นขึ น (ภายในอาคาร) จนมีอุณหภูมิ 70 oF ซ่ึงอากาศที่อุณหภูมิ 
70 oF สามารถเก็บอุ้มไอน ้าไว้ได้ 80,500 grains (ในขณะที่มี
ปริมาณไอน ้าในอากาศคงที่เป็น 7,700 grains) ดังนั นจะท้าให้
สัดส่วนของไอน ้าที่มีอยู่ในอากาศจริงต่อไอน ้าที่อากาศที่ 70 oF 
สามารถเก็บอุ้มไว้ได้ (ก็คือความชื นสัมพัทธ์นั่นเอง) มีค่าต่้า
มากเป็น 7,700/80,500 หรือต่้ากว่า 10% จึงเป็นเหตุผลที่ท้าให้
อากาศภายในอาคารที่ปรับอากาศให้อุ่นกว่าอากาศภายนอก
อาคารมีความชื นสัมพัทธ์ต่้ามาก 

ประเทศไทยตั งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศ
ร้อนชื นปกคลุมเกือบตลอดปี เว้นแต่บริเวณที่อยู่ลึกเข้าไปใน
แผ่นดิน ตั งแต่ภาคกลางขึ นไปความชื นสัมพัทธ์จะลดลงชัดเจน 
ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน โดยเฉพาะฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่
ความชื นสัมพัทธ์ลดลงต่้าสุดในรอบปี  ในบริเวณดังกล่าวมี
ความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี 72-74 % และจะลดลงเหลือ 62-
69 %  ในช่วงฤดูร้อน [5] 

Mohammad, Mat, Sulaiman, SopianและAl-abidi น้าเสนอ
ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องท้าความเย็นแบบระเหย
โดยตรง ทดสอบในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ตัวเครื่องใช้
เซลลูโลส แพดขนาด 71 ซม.x71 ซม. หนา 5 ซม. ที่มีผิวหน้า/
หน่วยปริมาตร 100 m2/m3 สามารถอุณหภูมิได้สูงสุด 7.6 oC [1]  

Mu’Asu Musa “NOVEL EVAPORATIVE COOLING 
SYSTEMS FOR BUILDING APPLICATIONS” ข้อดีของ
ระบบท้าความเย็นแบบระเหย สรุปได้ดังนี  โครงสร้างและการ
บ้ารุงรักษาง่าย, ลดมลภาวะ, กรองและลดอุณหภูมิของอากาศ, 
ช่วยลดอุณหภูมิที่มีประสิทธิภาพ,  ท้าอากาศให้บริสุทธ์ิและ
สามารถใช้กับพลังงานทดแทนได้  ข้อเสียของระบบท้าความ
เย็นแบบระเหย สรุปได้ดังนี  เพิ่มความชื นสัมพัทธ์ในอากาศ, มี
การใ ช้น ้ าปริมาณค่อนข้ างมากส้าหรับบางพื นที่ และมี
ผลกระทบจากไรฝุ่น [2] 

 
รูปที่ 9 เครื่องท้าความเย็นแบบระเหยโดยตรง 

ที่มา : Mu’Asu Musa “NOVEL EVAPORATIVE COOLING SYSTEMS 
FOR BUILDING APPLICATIONS” Ph.D. Thesis, University of 
Nottingham, UK, 2008. 

โดยผู้วิจัยจะออกแบบสร้างโครงงาน “เครื่องท้าไอเย็นแบบ
พกพาพลังงานแสงอาทิตย์” ให้มีขนาดเล็ก, เคลื่อนที่ได้ ,ใช้
พลังงานแสงอาทิตย์, ใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในประเทศรวมถึง
สามารถที่จะจดสิทธิบัตรและสร้างเป็นเชิงพานิชได้ 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1. เพื่อศึกษาหลักการท้าความเย็นแบบระเหย 
2.2. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพา

พลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ 

3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

เครื่องท้าไอเย็นแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ
สามารถลดอุณหภูมิได้ไม่ต่้ากว่า 5 องศาเซลเซียส 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

4.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรต้นคือ การท้าความเย็นแบบระเหย ตัวแปรตามคือ 
อุณหภูมิ 

4.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

เครื่องท้าไอเย็นแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ต้นแบบ 
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้การวัดอุณหภูมิของอากาศเข้า
เปรียบเทียบกับอากาศด้านออกของเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพา
พลังงานแสงอาทิตย์ตามตารางที่ได้ออกแบบไว้ 

4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

จะใช้ค่าเฉลี่ยของส่วนต่างของอุณหภูมิที่ได้จากการทดลอง 
มาท้าการวิเคราะห์จากสมการ 

1

n

ii
x

X
n


                                                (7)                                   

5. ผลกำรวิจัย 

หลังจากที่ได้สร้างเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพาพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ซ่ึงมีส่วนประกอบ 3 ส่วน
ด้วยกันคือ ระบบโซล่าเซลล์ ใช้ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ขนาด 
20 W. จ้านวน 2 แผง, แบ็ตเตอรี่ของระบบใช้ชนิด Deep Cycle 
ขนาด 14 Ah. 12 V.จ้านวน 2 ลูก และตัวเครื่องท้าไอเย็น 
 

 
 

รูปที่ 10 ระบบโซล่าเซลล ์

 

 
 

รูปที่ 11 แบ็ตเตอรี่ของระบบ 
 

 

 
 

รูปที ่12 ตัวเครื่องท้าไอเย็น 

5.1 การเก็บข้อมูลสมรรถนะการท้างาน 

หลังจากที่ได้สร้างเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพาพลังงาน
แสงอาทิตย์และได้ทดสอบการท้างานและแก้ไขข้อบกพร่อง
เรียบร้อยแล้วจึงท้าการทดสอบสมรรถนะตามการทดสอบที่ได้
ออกแบบไว้ ได้ผลการทดสอบตารางที่ 1 โดยทดลองทั งหมด 4 
ซ ้า ที่อุณหภูมิด้านลมเข้าแตกต่างกัน 1 oC วัดจากเครื่องวัด
อุณหภูมิที่ติดไว้ที่บนเครื่อง 

ตำรำงที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ อุณหภูมิด้ำนลม

เข้ำ (oC) 

อุณหภูมิด้ำนลม

ออก (oC) 

ส่วนต่ำง 

(oC) 

1. 28.6 24.3 4.3 

2. 29.2 25.1 5.2 
3. 30.3 26.2 5.1 
4. 31.4 26.0 5.4 

  ค่ำเฉลี่ย ( X  ) 5 

5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

จากผลการทดลองตามตารางที่ 4.1 พบว่าจากการทดลอง
ทั งหมด 4 ซ ้า ที่อุณหภูมิด้านลมเข้าแตกต่างกัน 1 oC วัดจาก
เครื่องวัดอุณหภูมิที่ติดไว้ที่บนเครื่อง  ได้ค่าส่วนต่างของ
อุณหภูมิที่มากที่สุด 5.4 oC ค่าส่วนต่างของอุณหภูมิที่น้อยที่สุด 
4.3 oC รวมการทดลองทั งหมด 4 ซ ้า ได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ 5 
oC  
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

หลังจากที่ออกแบบและสร้างเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพา
พลังงานแสงอาทิตย์  และทดลองแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจน
ส้าเร็จแล้ว  ได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ โดยเครื่องท้าไอ
เย็นแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้หลักการท้าความเย็น
แบบระเหยใช้แผ่นท้าความเย็นชนิด Rigid Cellulose Pad
สามารถลดอุณหภูมิได้ตามเป้าหมาย 5 oC ตามวัตถุประสงค์
และสมมุติฐานการวิจัยที่ตั งไว้ พลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถ
รองรับได้ตลอดทั งวัน  ผลิตความเร็วลมได้แรง   ถ้าหาก
น้าไปใช้ในห้องปรับอากาศก็จะสามารถลดอุณหภูมิอากาศ
ภายในลงได้  ซ่ึงจะท้าให้เครื่องปรับอากาศลดการท้างานลง  
ส่งผลให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบได้ 

6.2 อภิปรายผล 

จากผลการทดลองพบว่าจากการทดลองทั งหมด 4 ซ ้า ที่
อุณหภูมิด้านลมเข้าแตกต่างกัน 1 oC วัดจากเครื่องวัดอุณหภูมิที่
ติดไว้ที่บนเครื่อง  ได้ค่าส่วนต่างของอุณหภูมิที่มากที่สุด 5.4 
oC ค่าส่วนต่างของอุณหภูมิที่น้อยที่สุด 4.3 oC รวมการทดลอง
ทั งหมด 4 ซ ้า ได้ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ 5 oC  

6.3 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจยัไปใช้ 

สามารถลดการใ ช้พลั งง านไฟฟ้าที่ เ กิ ดจากการใ ช้
เครื่องปรับอากาศลงได้  เครื่องปรับอากาศสามารถตั งค่า
อุณหภูมิให้สูงขึ นได้แล้วใช้เครื่องท้าไอเย็นแบบพกพาพลังงาน
แสงอาทิตย์นี ลดอุณหภูมิลง  มีขนาดเล็ก, เคลื่อนที่ได้, สามารถ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากระบบไฟฟ้า, ใช้วัสดุที่
สามารถหาได้ในประเทศรวมถึงสามารถที่จะจดสิทธิบัตรและ
สร้างเป็นเชิงพานิชได้ 

จากผลการทดลองสามารถน้าเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพา
พลังงานแสงอาทิตย์ไปทดลองผลิตเป็นการค้า  ซ่ึงการผลิตใน
จ้านวนมากจะเป็นการลดต้นทุนลงได้ 

หากมีการขยายขนาดเครื่องท้าไอเย็นให้เพิ่มขึ นก็จะ
สามารถเพิ่มพื นที่ในการท้าความเย็นให้เพิ่มขึ นได้ 

 
 

6.4 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งตอ่ไป 

จากผลการทดลองที่ได้ควรปรับปรุงในส่วนของการปั้มน ้า
เนื่องจากมอเตอร์กินก้าลังไฟฟ้าค่อนข้างสูงและควรมีที่เก็บน ้า
รวมถึงเพิ่มความแรงของพัดลมให้มากขึ นก็จะเพิ่มปริมาณการ
ละเหยของน ้าได้มากขึ นซ่ึงมีผลกับอุณหภูมิที่ลดลงกับปริมาณ
พื นที่ที่ท้าความเย็นเพิ่มขึ น 
7. กิตติกรรมประกำศ 

โครงการเครื่องท้าไอเย็นแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์ 
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  โครงงานส่ิงประดิษฐ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
ส้าหรับสถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการ
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A3-004 

การวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันลมขนาดเล็กด้วยอุโมงค์ลม 
Wind Tunnel Tests for Small Scale Wind Turbines Characteristics 

 
อ าพล  สีดาด ี  สมยศ  เพ็ญศรีสิรกิุล  และประยุทธ  ทิมทอง 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 
 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอวิธีการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากังหันลมซ่ึงถือว่าเป็นข้อมูลที่ส าคัญมาก โดยทั่วไป
กังหันลมจะถูกออกแบบให้หมุนที่ความเร็วคงที่จึงได้ก าลัง
สูงสุด แต่กังหันลมขนาดเล็กเป็นแบบเปลี่ยนแปลงความเร็วซ่ึง
การหมุนเป็นไปตามความเร็วลมที่เปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถ
จ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ในความเร็วต่างๆ ดังนั้นกังหันลม
จะต้องถูกควบคุมให้มีความเร็วรอบใบพัดให้เหมาะสมในแต่
ละความเร็วลมเพื่อให้จ่ายก าลังออกมาสูงสุดทุก ๆ ความเร็วลม
ที่ เปลี่ยนไป การจะได้มาของความเร็วรอบของใบพัดที่
เหมาะสมกับก าลั งไฟฟ้า สูง สุดของกังหันลมแต่ละตัว
จ าเป็นต้องทดสอบกับลม แต่วิธีการดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยาก
และควบคุมไม่ได้ การทดสอบกังหันลมขนาดเล็กโดยใช้พัดลม
เป่าด้านหน้าท าให้เกิดปัญหาคือลมเกิดการปั่นป่วนที่หน้าตัด
กังหันลม ขั้นตอนวิธีการการทดสอบกังหันลมขนาดเล็กโดยใช้
อุโมงค์ลมความเร็วต่ า (Low speed wind tunnel) จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีกว่าและได้ผลการทดสอบที่เที่ยงตรง  
ค าส าคัญ : อุโมงค์ลมความเร็วต่ า (Low speed wind tunnel), 
การสกัดก าลังสูงสุด(Maximum power extraction), ความเร็ว
รอบใบพัดเหมาะที่สุด (Optimum rotor speed). 

Abstract 

This paper presents a summary of the most important 
characteristics of wind turbine generators applied in wind 
power plants. Various wind turbine generator designs, based 
on classification by machine type and speed control 
capabilities. The paper was illustrates the algorithm in small 
scale wind turbine characteristic test. When the algorithm 

began, the rotor speed reference was measurement using the 
given the wind speed from the low speed wind tunnel. The 
rotor speed reference was then applied to the power generator 
of the wind turbine. After system had reached the specified 
reference speed, a measurement of the wind turbine 
characteristic was taken. 
 

1. ค าน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดวิกฤตพลังงาน กังหันลมผลิต
ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานทดแทนที่น่าสนใจเพราะสามารถใช้ได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน กังหันลมส่วนใหญ่ท างานที่ความเร็วรอบ
คงที่  นั่นหมายความว่าจะมี สัมประสิทธ์สมรรถนะสูงสุด            
(maximum coefficient of performance) แม้ว่าความเร็วลมจะ
เปลี่ยนแปลง [1],[2] แต่กังหันลมขนาดเล็กไม่สามารถสกัด
พลังงานจากลมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร(permanent magnet generators) 
ซ่ึงเครื่องก าเนิดชนิดนี้ไม่สามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ถ้า
ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงจากความเร็วค่าเหมาะที่สุดเนื่องจาก
เป็นคุณสมบัติของเครื่องก าเนิดชนิดนี้  [3] แต่การวัดคุณสมบัติ
ดังกล่าวจ าเป็นต้องได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง การน ากังหันลมไป
ทดสอบกับลมตามธรรมชาติมีความยุ่งยากและไม่สามารถ
ควบคุมความเร็วลมได้ตามต้องการ นอกจากวิธีการทดสอบกับ
ลมธรรมชาตแิล้วมีการใช้พัดลมขนาดใหญ่มาเป่าด้านหน้า ลมที่
เกิดขึ้นจะไหลปั่นป่วน (Turbulent flow) ที่หน้าตัดกังหันลม ไม่
เหมาะส าหรับการทดสอบ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องทดสอบหา
คุณสมบัติกับอุโมงค์ลมซ่ึงให้ลมไหลแบบเส้นกระแส (Laminar 
flow) จึงได้ค่าที่เที่ยงตรงและสามารถควบคุมความเร็วลมได้  
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 พลังงานลม 

พลังงานลม (𝐸𝑤𝑖𝑛𝑑) เป็นพลังงานจลน์ซ่ึงเกิดจากการ
เคลื่อนที่ของมวลอากาศ ดังนั้นอากาศที่มีมวล (𝑚) ถูกท าให้
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ( 𝑣) จะก่อให้เกิดพลังงานจลน์ ดังสมการ 

𝑬𝒘𝒊𝒏𝒅 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐                                (1)  

สมการของพลังงานจลนต์่อหน่วยเวลา ซ่ึงก็คือสมการของ
ก าลังงานลม ( 𝑷𝒘𝒊𝒏𝒅 ) 

𝑷𝒘𝒊𝒏𝒅 =
𝟏

𝟐
𝝆𝑨𝒗𝟐                                     (2) 

เมื่อ 𝑷𝒘𝒊𝒏𝒅  คือ ก าลังของลม (w) 

     𝝆    คือ ความหนาแน่นของอากาศ (1.225 kg/m3) 

          𝑨    คือ พื้นที่หน้ าตัด (m2) 

    𝒗    คือ ความเร็วลม (m/s) 

 
 
 
 
 
 
 

    รูปที่ 1 ปริมาตรการไหลของอากาศที่ไหลผ่านกังหันลม [4] 

จากรูปที่ 1 พลังงานลมที่สกัดได้จากปริมาตรของอากาศ 𝑣𝑎   
 
 
ซ่ึงมีพื้นที่หน้าตัด 𝐴1 และมีความเร็วลม  𝑣1 เมื่อเคลื่อนที่ผ่าน 
กังหันลมท าให้ความเร็วลมถูกเปลี่ยนเป็น 𝑣3  ซ่ึงเห็นได้ว่า
ขนาดพื้นที่หน้าตัด 𝐴3  ถูกขยายขึ้นเมื่อ 𝑣3 เคลื่อนที่ผ่านกังหัน 
สามารถเขียนสมการพลังงานที่กังหันลมสามารถสกัดได้ดังนี้ 

 

       𝑃𝑊
𝑚𝑎𝑥 =  

16

27
𝐴𝑡𝑢𝑟𝑏  

𝜌

2
𝑣𝑡

3                (3)                      
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 การสกัดก าลงัสูงสุดจากลมของกังหันลม [4] 
 

จุดที่ ได้ก าลั ง สูง สุดในการสกัดก าลั งจากลมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงแสดงในรูปที่ 2 โดยทั่วไปกังหันลมที่เปลี่ยน
ความเร็วรอบตามความเร็วลมจะสามารถสกัดก าลังได้ที่มีค่า
เหมาะสมที่สุดซ่ึงมีความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วใบพัดกับ
ความเร็วลมซ่ึงเรียกว่าความเร็วใบพัดที่เหมะสม ωopt [3] 
 

2.2 ภาระความต้านทานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็ก
ถาวรส าหรับกังหันลม 
วงจรของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร วงจรสาม

เฟส4 สาย แรงดันไฟฟ้า 𝐸𝑎, 𝐸𝑏  และ 𝐸𝑐  วางห่างกัน 120 
องศาทางไฟฟ้า [6] ในรูปที่ 3 แสดงวงจรไฟฟ้าต่อเฟส 
 
 

 
 
 
 

  รูปที่ 3 ความต้านทานภายในเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหลก็ถาวร [4] 

สมการของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวรต่อเฟส ดังนี้ 
              𝑃𝑒 =  𝐼𝑎

2 𝑅𝑎      𝑊/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒                         (4) 

แทนค่าความต้านทาน 
 

            𝑃𝑒 =  
𝐸𝑎

2 𝑅𝑎

(𝑅𝑠+ 𝑅𝑎)2+ 𝑋𝑠
2      𝑊/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒              (5) 
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แรงดันไฟฟ้าเขียนได้โดย 
             𝐸𝑎 =  𝐾𝑒𝜔      V.                                     (6)                

ความต้านทานขดลวด Xs, เขียนได้โดย 
             𝑋𝑠 =  𝜔𝐿𝑠      Ω                                     (7) 

ดังนั้นก าลังไฟฟ้าหาได้โดย 
 

         𝑃𝑒 =  
𝐾𝑒

2 𝜔2𝑅𝑎

(𝑅𝑠+ 𝑅𝑎)2+ 𝜔2𝐿𝑠
2    𝑊/𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒             (8) 

2.3 อุโมงค์ลม 
 

อุโมงค์ลม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาการไหลของอากาศผ่าน
วัตถุแข็ง โดยอากาศจะถูกเป่า หรือสูบผ่านท่อน าลมที่มีวัตถุ
ภายใต้การทดสอบอยู่ และมีช่องส าหรับสังเกตการณ์หรือมี
อุปกรณ์วัดติดตั้งอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 อุโมงคล์มความเร็วต่ า [9] 
 

3. เครื่องมือและการตดิตั้งอุปกรณ ์
3.1 กังหันลม 

ชุดควบคุมระบบกังหนัลมออกแบบสร้างเฉพาะกังหันลม
แต่ละตัวเนื่องจากกังหันลมแต่ละตัวจะมีค่าคุณสมบัติไม่เท่ากัน 
ในบทความนี้เลือกกังหันลมเป็นแบบแนวนอนชนิดเครื่อง
ก าเนิดแม่เหล็กถาวรแบบไม่มีกล่องปรับความเร็วรอบ 
(permanent magnet synchronous generator without gearbox) 
ขนาด 200 วัตต์ดงัแสดงในรูปที่ 5 เลือกแบบนีเ้นื่องจากกังหัน
ลมชนิดนี้มีค่าสัมประสิทธ์ก าลัง (power coefficient) สูงกว่า
แบบอื่น[5] 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 5 กงัหันลมขนาด 200 วัตต ์

ตารางที่ 2  รายละเอียดกังหันลม 

รายการ รายละเอียด 
Model FD2.1-200 
Rated power (Watt) 200 W 
Rated voltage (Volt) 24 
Rotor diameter (m) 2.2 
Start-up wind 
speed(m/s) 

3 

Rated wind 
speed(m/s) 

6 

Security wind 
speed(m/s) 

12 

Rated rotating 
rate(rpm) 

450 

Blade material Fiber Glass 
Blade quantity 3 
3.2 อุโมงค์ลม 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 อุโมงคล์มความเร็วต่ า 

อุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบสามารถทดสอบกับกังหันลม
ที่มีรัศมีใบพัดไม่เกิน 2.4 เมตร  สามารถสร้างความเร็วลมได้ 3-9 
เมตรต่อวินาที 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดอุโมงค์ลม 

หัวข้อ ลักษณะ 
Design Open circuit type 
Test section 
Dimensions 

2.4 meters wide x 2.4 meters high x 
6.4 meters long 

Exhaust 
Fan blade diameter 

2.1 Meters 

Motor drive 
3 hp variable-speed AC motor, 5-
bladed fan driven by a 380 volt AC 
source. 

อุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบสามารถทดสอบกับกังหันลม
ที่มีรัศมีใบพัดไม่เกิน 2.4 เมตร สร้างความเร็วลมได้ 3 - 9 เมตร
ต่อวินาที 

 
3.3 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม
ขนาดเล็กด้วยอุโมงค์ลม  

ทางด้านก าลังด้านออกต่อไว้ด้วยวงจรแปลงกระแสและ
ความความต้นทานปรับค่าได้เพื่อให้เป็นภาระกับเครื่องก าเนิดมี
เครื่องมือวัดความเร็วลม(anemometer) หน้ากังหันลม และ
ความเร็วรอบใบพัดที่แกนโรเตอร์ของกังหันลมดังรูปที่ 7, 8
ด้านหน้าติดตั้งแอนนิโมมิเตอร์  

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม 

มอเตอร์ 3 เฟสปรับความเร็วรอบด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์
(Inverter) เป็นต้นก าลังหมุนใบพัดเพื่องสร้างความเร็วลมให้กับ
อุโมงค์ลมดังรูปที่ 8, 9 

 

 
 
 

รูปที่ 8 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 รูปแบบการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันลมขนาด 
               เลก็ด้วยอุโมงค์ลม 

4. ผลการทดลอง 
ได้ท าการทดลองโดยการปรับความเร็วรอบของชุดควบคุม

มอเตอร์ สามารถสร้างความเร็วลมได้ 3-9 เมตรต่อวินาทีวัด
ค่าตัวแปรเสริม (Parameter) ได้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 2 ค่าที่ได้จากการวัดหาคุณสมบัติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของกังหันลม
ขนาดเล็กด้วยอุโมงค์ลม 

ความเร็ว

ลม(m/s) 

กระแส 

(Amp) 

แรงดันไฟฟ้า 

(Volt) 

ความเร็วรอบ

(RPM) 

ก าลังไฟฟ้า

(Watt) 

ความ

ต้านทาน

(Ω) 

3 0.9 7 103 6.3 7 

4 1.05 8 120 8.4 7 

5 1.3 9.2 140 11.96 7 

6 1.8 9.5 150 17.1 6 

7 2.3 12 184 27.6 6 

8 2.7 14 215 37.8 6 

9 3 5.5 242 46.5 5 

ตารางที่ 2 คือค่าต่างๆที่ได้จากการวัดของกังหันลมขนาด 
200 วัตต์ อุโมงค์ลมที่ใช้ในการทดสอบสามารถทดสอบกับ
กังหันลมที่มีรัศมีใบพัด 2.2 เมตร สร้างความเร็วลมได้ 3-9 เมตร
ต่อวินาที  
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จากตารางที่ 2 เขียนกราฟความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า, 
ความเร็วรอบและ ความต้านทานภายใน ที่ความเร็วลมต่างๆ 

 

 
 

 
รูปที่ 10  ความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า, ความเร็วรอบใบพัด,และความ 
                ต้านทานภายใน ของความเร็วลมต่างๆ 

 
กราฟในรูปที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้าและ 

ความเร็วรอบใบพัดของกังหนัลมในแต่ละความเร็วลม เส้นสี
แดงแสดงให้เห็นก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้า ความเร็วรอบใบพัด 

   
  ในรูปที่ 12 แสดงความสัมพันธ์ของสัมประสทิธ์

ก าลังไฟฟ้าและ อัตราส่วนความเร็วใบพัด (Tip speed ratio)ใน
แต่ละความเร็วลม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12  ความสัมพันธ์สัมประสิทธ์ก าลังไฟฟ้ากับอัตราส่วนความเร็ว  
             ใบพัด 

5. บทสรุป 

ได้ท าการทดลองโดยการปรับความเร็วรอบของชุดควบคุม
มอเตอร์ สามารถสร้างความเร็วลมได้ 3-9 เมตรต่อวินาทีใน
บทความนี้เลือกกังหันลมเป็นแบบแนวนอนชนิดเครื่องก าเนิด
แม่เหล็กถาวร ขนาด 200 วัตต์ รัศมีใบพัด 2.2 เมตร อุโมงค์ลม
สร้างความเร็วลมแบบเส้นกระแสได้ 3-9 เมตรต่อวินาที วัด
ค่าตัวแปรเสริมเพื่อเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่อง
ควบคุมความเร็วรอบของกังหันลม 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 

 

บทคัดย่อ 

Internet of Thing (IoT) คือ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่
เ ช่ื อมต่ออุปกรณ์และ เครื่ อ งมือต่ างๆ  เข้ าด้ วยกัน  เ ช่น 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ ซ่ึง
จะส่ือสารกันโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบัน
ประชาชนทั่วไปจะเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยี IoT ซ่ึงจะท าให้
สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งจากในบ้าน และ
ส า นั ก ง า น  ห รื อ จ า กที่ ใ ด ๆ  ก็ ไ ด้  เ ช่ น  ก า ร ค วบ คุ ม
เครื่องปรับอากาศภายในบ้าน การเปิด-ปิดระบบไฟภายในบ้าน
หรืออาคารต่างๆ เป็นต้น  

บทความนี้ เป็นการน าเสนอการสร้างและทดสอบชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่ านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ 
NodeMCU เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ให้
สามารถท างานได้จริง และน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ 
โดยเลือกใช้บอร์ด NodeMCU รุ่น ESP8266 ซ่ึงจะส่งสัญญาณ
เอาต์พุตไปควบคุมบอร์ดขับรีเลย์ควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในส่วนของอินพุตจะรับสัญญาณจากเซนเซอร์
ต่างๆ ประกอบไปด้วย เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว (PIR) 
เซนเซอร์อุณหภูมิและความช้ืน เซนเซอร์แสง และเซนเซอร์
สวิตช ์การสร้างจะเริ่มจากการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์
และดาวน์โหลดลงสู่บอร์ด NodeMCU การควบคุมการท างาน
ทั้งหมดจะส่ังงานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ 
Android และ IOS ที่ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Blynk ในการเก็บ
ข้อมูลจะเก็บผลจากการทดสอบการท างานควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตผ่านเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาในการจัดสร้างและทดสอบ ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2559 สถานที่ ณ สาขาวิชา 
 

 
 
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เลือกใช้สถิติร้อยละ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการท างาน  

จากการทดสอบผลการท างานปรากฎว่าสามารถควบคุม
การ เปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ าในระยะไกลผ่ าน เครือข่ า ย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง และสามารถแสดงสถานะของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คือ การเคลื่อนไหวหรือผู้
บุกรุก อุณหภูมิและความช้ืน สภาพแสงสว่าง และเซ็นเซอร์การ
เปิดปิดประตูและหน้าต่างที่ติดตั้งไว้ ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผู้วิจัยได้
พบคือเมื่อ NodeMCU รุ่น ESP8266 ท างานสักระยะหนึ่งเวลา
ประมาณ 15-20 นาที พบว่าจะรีเซ็ตการท างานตัวเองและจะ
เชื่อมต่อสัญญาณไร้สายอีกครั้งอย่างอัตโนมัติภายในระยะเวลา 
10-15 วินาที ซ่ึงอาจจะมีผลในการท างานได้ ถ้าเราส่ังการ
ท างานตรงช่วงเวลานั้นๆ ขอเสนอแนะในการจัดวิจัยในครั้ง
ต่อไปผู้วิจัยจะต้องเขียนแอพพลิเคช่ันควบคุมการท างานขึ้นมา
เองโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมการส่ังงานที่สมบูรณ์แบบและแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าใช้แอพพลิเคช่ันส าเร็จรูป Blynk  

    
  

ค าส าคัญ : ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, 
NodeMCU, เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

 
Abstract 

Internet of Thing (IoT) is an Internet-connected devices 
and machines together such as computers, smart phones,  
tablets and other electronic devices. Which communicate with 
each other via the Internet. The general public to become 
familiar with the IoT technology which is able to control 
electronic devices. Both from home and from the office, or 
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any such controls, air conditioning in the house. On-Off the 
power supply system in a home or building, and so on.  

This article is presented for creating test and control 
equipment over the Internet using technology to NodeMCU 
Internet of Things (IoT) that can actually work. And put to 
use in everyday life. The board NodeMCU ESP8266 version, 
which will send a signal to the control board, a relay output to 
control the electrical equipment. In terms of inputs to receive 
signals from the sensors are equipped with motion sensors 
(PIR) sensors, temperature and humidity sensors, light sensors 
and switches. The build will start programming with 
computer and downloaded to the board NodeMCU control all 
functions are activated via a smartphone or tablet on Android 
and IOS installed apps function Blynk. the data collected from 
the test run control equipment remotely via smartphones and 
tablets via the Internet. The period of construction and testing. 
During November - December 2559, at the Department of 
Electronics. Prachin Buri Technical College Percentage of 
work to be used in the data analysis work. 

The test results showed that the work can turn off 
electrical devices remotely over the Internet correctly. And 
the status of various environments. Accurately the movement 
or intruder. Temperature and humidity conditions, lighting 
and sensors to open and close doors and windows installed. 
The problem, the researchers have found is that when 
NodeMCU ESP8266 version works for a while, for about 15-
20 minutes that would reset the work itself and is connected 
to a wireless signal again automatically within 10-15 seconds. 
This may result in a run. If we are to work at that time. 
Suggestions on the research in the future, researchers will 
have to write an application to control their own particular. To 
control the operation a complete and correct problems. The 
place had better use the app offers instant Blynk. 
Keywords : Electrical control units via the Internet, 
NodeMCU, Technology Internet of Things (IoT). 
 
 
 

1. บทน า 

Internet of Thing หรือ IoT คือ สภาพแวดล้อมอัน
ประกอบด้วยสรรพส่ิงที่สามารถส่ือสารและเช่ือมต่อกันได้ผ่าน
โปรโตคอลการส่ือสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพส่ิง
ต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ 
และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและท างานร่วมกัน ความสามารถใน
การส่ือสารของสรรพส่ิงนี้จะน าไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่
อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และการสงสัญญาณไปส่ังเปิด/ปิด
สวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่  อุปกรณ์วัด
สัญญาณชีพหรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น  

นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า Industry 4.0 ที่จะ
อาศัยการเช่ือมต่อส่ือสารและท างานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร 
มนุษย์ และข้อมูลเพื่อเพิ่มอ านาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมี
ความถูกต้องและมีแม่นย าสูง โดยการที่ข้อมูลทั้งหลายที่เก็บจาก
เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมจะถูกน ามา
วิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการผลิตได้
อย่างทันทีนอกจากการข้ามขีดจ ากัดเรือ่งเวลาแล้ว ระบบควบคุม
แต่สามารถควบคุมหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล อาจไม่ได้อยู่ในที่
เดียวกับเครื่องจักร แต่ไม่สามารถควบคุมการส่ังโดยได้ไร้
ขีดจ ากัดเรื่องสถานที่ได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดสร้างและทดสอบชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ NodeMCU เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ให้สามารถท างานได้จริง 
และน าไปใช้งานในชีวิตประจ าวันได้  ท าให้ประชาชนไทย
เข้าถึงเทคโนโลยียุคไทยแลนด์ 4.0 ได้ง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้ง
ยังน าไปใช้เป็นนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตได้   

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อจัดสร้างชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย 
      อินเทอร์เน็ตโดยใช้ NodeMCU 
2.2 เพื่อทดสอบชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย 
      อินเทอร์เน็ตโดยใช้ NodeMCU 

251



3. สมมติฐานการวิจัย 
การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้

NodeMCU ในระยะไกลผ่านแอพพลิเคช่ัน Blynk สามารถ
ส่ังงานได้อย่างแม่นย าและแสดงผลสภาวะแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้อง  

4. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1 อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things: IoT)  
     เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อแบบทุกที่ ทุกเวลา ระหว่างอุปกรณ์
ต่ า งๆ  บนโลกของเรา  โดยใ ช้ประโยชน์ จากเครือข่ าย
อินเตอร์เน็ต เข้ากับชีวิตประจ าวันในทุกๆ ด้าน นักวิเคราะห์
คาดการณ์ว่า IoT จะท าให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
เพิ่มขึ้นเป็น 26 พันล้านอุปกรณ์ ในปี 2020 ซ่ึงเพิ่มขึ้น 30 เท่านับ 
จากปี 2009 ด้วยความสามารถของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แสดง
ให้เห็นว่าผู้คนจ านวนมากจากทั่วโลกสามารถปฏิสัมพันธ์กัน
ทางด้านข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดย
ส่วนมากการปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นผ่าน www (เวิลด์ ไวด์ เว็บ) 
ด้วยเว็บเบราเซอร์ที่ท างานจากคอมพิวเตอร์ลูกข่ายหรือไคล
เอนท์ ท าการส่ือสารกับเซิร์ฟเวอร์แม่ข่ายแบบกลุ่มเมฆ (cloud-
based servers) อย่างไรก็ตาม อินเตอร์เน็ตไม่ได้ถูกจ ากัดให้เป็น
เพียงเว็บเท่านั้น ยังมีโปรโตคอลอื่นๆ ที่ถูกน ามาใช้อย่าง
กว้างขวางในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตทั่วโลก IoT นับว่าเป็น
วิวัฒนาการขั้นถัดไปที่ท าให้เกิดงานบริการใหม่ๆ ที่หลากหลาย
ทั้งทางด้านการผลิต สมาร์ทกริด การรักษาความปลอดภัย ธุรกิจ
สุขภ าพ  วิ ศ วกรรมย านยนต์  ก า รศึ กษา  และอุ ปกร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ บริการที่หลากหลายเหล่านี้ล้วนมีหน้าเว็บ
เป็นของตนเองแต่ใช้โปรโตคอลของเว็บที่เป็นอิสระ[1] 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 1 เทคโนโลยีอินเตอร์เนต็ออฟติงส์ (Internet of Things 
: IoT) และการเชื่อมต่อต่างๆ [ที่มา  http://www.cu-tcdc.com] 

อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นทางด้าน IoT ที่ต้องพิจารณา เช่น การ
จัดการขนาดของเครือข่ายที่ขยายตัวขึ้นเป็นอย่างมาก การ
ก าหนดหรือระบุต าแหน่งระยะของอุปกรณ์ และการอ้างอิง
ต าแหน่งที่ยืดหยุ่น ในโลกของ IoT มีการค้นพบส่ิงใหม่
ตลอดเวลา และการท าให้ผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆ 
เหล่านั้น นับเป็นกลไกที่ทรงพลังอย่างยิ่งท าให้สามารถเอาชนะ
การเพิ่มขึ้นรวมทั้งความสลับซับซ้อนของเครือข่ายทั่วโลก 
นอกจากนี้ ยังมีส่ิงส าคัญทาง IoT นอกเหนือจากที่กล่าวมา คือ
การเช่ือมต่อแบบ เพียร์ทูเพียร์ (peer-to-peer) ระหว่างอุปกรณ์ 
การปฏิสัมพันธ์แบบเวลาจริงที่มีความล่าช้า (low-latency real-
time interaction) และการบูรณาการอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี
ความสามารถในการประมวลผลต่ าหรือไม่มีเลย เข้าด้วยกัน   
4.2 NodeMCU 
 NodeMCU คือ แพลตฟอร์มหนึ่งที่ใช้ช่วยในการสร้าง    
โปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปด้วย 
Development Kit (ตัวบอร์ด) และ Firmware (Software บน
บอร์ด) ที่เป็น Open source สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้
หลายภาษา ท าให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับโมดูล WiFi 
(ESP8266) ซ่ึง เป็นหัวใจส าคัญในการใช้เ ช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตนั่นเอง ตัวโมดูล ESP8266 นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่น
มาก ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เป็น ESP-01 ไล่ไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันมี
ถึง ESP-12 แล้ว และที่ฝังอยู่ใน NodeMCU version แรกนั้นก็
เป็น ESP-12 แต่ใน version 2 นั้นจะใช้เป็น ESP-12E ซ่ึงการใช้
งานโดยรวมก็ไม่แตกต่างกันมากนัก NodeMCU นั้นมีลักษณะ
คล้ายกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ตรงที่มีพอร์ต Input 
Output buil in มาในตัวสามารถเขียนโปรแกรมคอนโทรล
อุปกรณ์ I/O ได้โดยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์อื่นๆ และเมื่อไม่นานมา
นี้ก็มีนักพัฒนาที่สามารถท าให้ Arduino IDE ใช้งานร่วมกับ 
Node MCU ได้ จึงท าให้ใช้ภาษา C/C++ ในการเขียนโปรแกรม
ได้  ท าให้ เราสามารถใช้งานมันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
NodeMCU ตัวนี้สามารถท าอะไรได้หลายอย่างมากโดยเฉพาะ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นการท า Web Server ขนาด
เล็ก การควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน WiFi และอื่นๆ
[2] 
4.3 รีเลย์ 
 เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่เป็นสวิตช์มีหลักการท างานคล้ายกับ 
ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลินอยด์ (solenoid) รีเลย์ใช้ในการ
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ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย  รีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุม
ที่ท างานด้วยไฟฟ้า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 
ประเภท คือ 1) รีเลย์ก าลัง (Power relay) หรือ มักเรียกกันว่า
คอนแทกเตอร์ (Contactor or Magneticcontactor) ใช้ในการ
ควบคุมไฟฟ้าก าลังที่มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา 2) รีเลย์
ควบคุม (Control Relay) มีขนาดเล็กก าลังไฟฟ้าต่ า ใช้ในวงจร
ควบคุมทั่วไปที่มีก าลังไฟฟ้าไม่มากนัก หรือเพื่อการควบคุม
รีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่  รีเลย์ควบคุมบางทีเรียกกัน
ง่าย ๆ ว่า “รีเลย์” [3] 
4.4 Application Blynk 
 Blynk เป็น platform ที่ช่วยให้เราเช่ือมต่อ Arduino, 
Raspberry Pi, ESP8266 กับ Mobile App ได้ง่ายมากขึ้น บริการ
ของ Blynk มี 3 ส่วนคือ 1) Mobile App ส าหรับควบคุมหรือดู
ข้อมูล 2) Cloud Service ส าหรับเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์        
3) Library ส าหรับเขียนโค้ดเช่ือมต่อกับ Cloud Service การ
ติดตั้ง App Blynk สามารถรองรับทั้ง iOS และ Android เมื่อ
ติดตั้งและสมัครสมาชิกในแต่ละการสร้าง Project จะมีรหัส 
Token ส่งให้ไปยัง e-mail เพื่อน ารหัสโค้ดไปใช้ในการเขียน
โปรแกรมที่ Arduino IDE [4] 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 บอร์ด NodeMCU โมดูล ESP8266 version 2  
รุ่น ESP-12E ที่จะใช ้Application Blynk ควบคุมการท างาน 

   [ที่มา  http://www.ayarafun.com] 
4.5 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 รายงานผลการวิจัยเรื่องระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน
แอนดรอยด์ และ เ ว็บแอพพลิ เค ชัน  ภาค วิชา วิศวกรรม
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  ก า แ พ ง แ สน 
มหา วิทยาลั ย เ กษตรศาสตร์  ก ารพัฒนาระบบควบคุม
เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอนดรอยด์และเว็บแอพพลิเคชันโดยใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นเครื่องบริการเว็บแบบฝังตัวที่สามารถ
ให้บริการผ่านระบบเครือข่ายและเช่ือมต่อเพื่อควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ระบบสามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้งานภายในบ้านได้ ซ่ึงสามารถควบคุมอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 3 แบบ คือ ส่ังให้อุปกรณ์ปิดหมด ส่ังให้
อุปกรณ์เปิดหมด และส่ังให้อุปกรณ์เฉพาะที่เลือกเปิด/ปิด จาก
การทดสอบความถูกต้องของระบบพบว่าระบบสามารถจัดการ
และควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดีในเว็บเบราว์เซอร์ Internet 
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox และโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่
ดี เนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์ทั้ง 3 และโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดส์ามารถแสดงผลได้ถูกต้องทกุกรณี
โดยสามารถท างานได้ถูกต้องและรวดเร็ว[5] 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้จัดสร้างและ
ทดสอบชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดย
ใช้ NodeMCU ดังนี้คือ 
5.1 ออกแบบระบบการท างานด้วยเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) คือ การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อแบบไร้สายด้วยสัญญาณไวไฟ โดยใช้
แอพพลิเคช่ัน Blynk  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านเครือข่าย    
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 

5.2 ออกแบบวงจรควบคุม 
 เลือกใช้บอร์ด NodeMCU โมดูล ESP8266 version 2 รุ่น 
ESP-12E และออกแบบแผ่นปริ้นวงจรเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
ทั้งหมดให้อยู่ในแผ่นวงจรเดียวกัน         
 

 
 
 

ภาพที่ 4 บอร์ด NodeMCU โมดูล ESP8266 version 2  
รุ่น ESP-12E [ที่มา  http://www.ayarafun.com] 

App 
Blynk 

Cloud 
Blynk App 

NodeMCU อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

Program 
Arduino 
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ภาพที่ 3 แผ่นปริ้นวงจรตดิตั้งอปุกรณ์ทั้งหมด 
5.3 ติดตัง้แอพพลิเคช่ัน Blynk เพื่อสร้างโปรเจค็งานควบคมุและ
จะได้รหัสที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดลงสู่บอร์ด 
NodeMCU   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Blynk เพื่อสร้างโปรเจค็ควบคุม 

[ที่มา  www.AppBlynkthaiopensource.org] 
5.4 เมื่อได้รหัส Token ที่ส่งให้ไปยัง e-mail ให้น ารหัสโค้ดไป
ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ Arduino IDE [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ติดตั้งแอพพลิเคช่ัน Blynk เพื่อสร้างโปรเจค็ควบคุม 

5.5 ทดสอบชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ NodeMCU 
 เ ริ่ ม ต้ นด้ วย ให้ ชุ ดควบคุ ม ได้ เ ช่ื อมต่ อกั บ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) จากนั้นทดสอบการควบคุมการ
เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ติดตั้ง
แอพพลิ เค ช่ัน Blynk และให้สามาร์ทโฟนแสดงผล
สภาพแวดล้อมที่ NodeMCU ตรวจจับได้จากเซนเซอร์ที่ติดตั้ง
ไว้ คือ เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว (PIR) เซนเซอร์อุณหภูมิ
และความช้ืน เซนเซอร์แสง และเซนเซอร์สวิตช์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ทดสอบการส่ังงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบการท างาน ผลปรากฏว่าสามารถควบคุมส่ังงาน
การ เปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและแม่นย า และเห็น
สามารถน าไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การส่ัง
เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นหลอด
ไฟฟ้า การเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนที่จะเดินทางถึงบ้านที่พัก
ห รื อ ใ นก ร ณีที่ ไ ม่ อ ยู่ บ้ า น ก็ ส า ม า ร ถที่ จ ะ ส่ั ง เ ปิ ด ปิ ด
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่าย 
3G ได้ และยังสามารถแสดงผลสภาพแวดล้อมจากเซนเซอร์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นย าและถูกต้อง และส่ิงหนึ่งที่ผู้วิจัยได้
ค้นพบปัญหา คือ ถ้ามีการส่งข้อมูลจ านวนมากจาก NodeMCU 
ไปยัง Cloud Service หรือพ้ืนที่บนเซิร์ฟเวอร์ส าหรับเก็บข้อมูล
เช่น ส่งสภาพอากาศ สภาพแสง ซ่ึงจะส่งข้อมูลอยู่ตลอกเวลา 
จะท าให้พื้นที่ส าหรับเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์จะเต็มและ
NodeMCU ต้องรีเซ็ตตัวเองอยู่ทุกๆ 15-20 นาที แล้วจะกลับมา
เช่ือมต่อเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบอัตโนมัติ
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อย่างรวดเร็วในระยะเวลา 10-15 วินาที และท างานเช่นเดิม ซ่ึง
ช่วงจังหวะนี้อาจจะท าให้การท างานเกิดการผิดพลาดได้    
6.2 ข้อเสนอแนะ         
 ในการทดสอบการท างาน ผู้วิจัยได้พบปัญหาในการใช้งาน 
ที่ส่ังให้ NodeMCU ส่งข้อมูลสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ 
แสงสว่าง ไปยังเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเพื่อน าข้อมูลนั้นส่งผลมา
แสดงผลที่สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราแบบเรียลไมท์ จะ
ท าให้ข้อมูลเต็ม ท าให้ตัว NodeMCU ต้องรีเซ็ตตัวเองทุกๆ 15-
20 นาที ซ่ึงในการเขียนโปรแกรมนั้นอาจจะต้องใช้เทคนิควิธี
ในการเขียนโปรแกรมแบบพิเศษ หรือน าตัว NodeMCU ไป
ทดสอบใช้งานกับโปรแกรมตัวอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน และ
การใช้งาน NodeMCU นั้นจะต้องท าการเช่ือมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเท่านั้น ซ่ึงเราอาจจะไมทราบสถานะ
ความแรงและคุณภาพของสัญญาณ ซ่ึงอาจจะต้องใช้เทคนิค
การเขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงสถานะการเช่ือมต่อทาง
จอแสดงผล 

7. กิตติกรรมประกาศ 
การสร้างและทดสอบชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่ าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้ NodeMCU ส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และยังท าให้ทราบปัญหาระหว่างในการใช้งาน 
NodeMCU ด้วย ในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด คณะผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ  สาขา วิชา เทคโนโลยีอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ที่สนันสนุนสถานที่ ในการวิจัย และนักศึกษาปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ร่วมทดสอบการ
ท างานและได้ผลการวิจัย 
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ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 

Electronic Device Control through Internet of Things Burapa by Raspberry Pi Board 

วลัยพร  เนรมิตร1    สุพัฒตรา  มณีศรี2  

  
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

2สาขาภาษาอังกฤษ   คณะสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
 

บทคัดย่อ 

       บทความนี้ เป็นการน า เสนอชุดควบคุมไฟฟ้ าผ่ าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย ใน
การควบคุม ส่ังงาน  อุปกรณ์การ เปิด -ปิด  อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือส่ือสาร 
เครื่องมือทางการเกษตร  อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โดยเลือกใช้
บอร์ดราสเบอรี่ พาย ท าหน้าที่เป็น Server ส่งค่าอุณหภูมิและ
ความช่ืนไปเก็บไว้ที่เว็บไซต์ Pub-Nub และแสดงผลผ่าน 
Freeboard.io ท าให้เราสามารถดูค่าอุณหภูมิและความช่ืนใน
ขณะนั้นได้  และพร้อมกันนั้นยังสามารถส่ังงานรีเลย์ที่ฝั่ง 
Server เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้ถึง 4 ช่องทางจากที่ใดก็ได้ ขอ
เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประกอบด้วยทั้งหมด 4 จุด จุดที่ 1 สีแดง แทนการควบคุม
ไฟฟ้า,จุดที่ 2 สีเขียว แทนการควบคุมพัดลม,จุดที่ 3 สีส้ม แทน
การควบคุมหม้อหุงข้าว และจุดที่ 4 สีแดง แทนการควบคุม
หม้อสุกี้  ทั้งนี้ยังแสดงผลการตรวจเช็คอุณหภูมิ  (Themp) 
ตรวจเช็คความช่ืน (Humi) และยังสามารถแสดงสถานที่ตั้งของ
ชุดควบคุมไฟฟ้าว่าอยู่ที่ต าแหน่งใด ในการน าชุดควบคุมไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย ไปหาความพึงพอใจต่อการใช้งาน ท าการทดลองโดยครู 
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย (�̅�) อยู่ที่ 4.17 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยู่ที่ 0.577 ซ่ึงอยู่ในค่าที่สามารถ
ยอมรับได้  

ค าส าคัญ : ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 
 
Abstract 

This article was presented Electric Device Control through 
Internet of things Burapa by Raspberry Pi Board. To control 
turn on and turn off switch of electric appliance, car, mobile 
phone, communication tool, agricultural equipment, building 
or house and all of the appliances in everyday life through internet 
network by Raspberry Pi Board, which was function of 

Server. Sending temperature and humidity value to keep at 
Pub-Nub website and it showed the result through 
Freeboard.io. That can see temperature and humidity value at 
that moment. And in the mean while it can control by relay 
from the server for closing and opening devices for 4 options 
from anywhere, just only have internet signal. It contained of 
4 points as follows; the first point was red control electricity, 
the second point was green control electric fan, the third point 
was orange control rice cooker and the fourth point was red 
control pot. In addition, it showed the result of temperature 
checking, humidity checking and location of device. To use 
Electric Device Control through Internet of things Burapa by 
Raspberry Pi Board, the satisfaction of using from teachers 
and students at Buraprachin Technical College was in good 
level, the average (�̅�) was 4.17 and standard deviation (S.D) 
was 0.577 which can be acceptable.                         

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ  นางวลยัพร  เนรมิตร 
โทร. 08-436-24017 E-mail address: w.naramit@gmail.com   
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1. บทน า 
ในสภาพปัจจุบันของทุกวันนีเ้ทคโนโลยี โดยเฉพาะสมาร์ท

โฟน (Smart Phone) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน
และพัฒนาอย่างรวดเร็วจากในอดีต มนุษย์เราติดต่อส่ือสารกัน
ด้วยภาษากาย การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ควันไฟ การวาด
ภาพตามผนังถ้ า พัฒนามาจนมี ภาษาพูด และภาษาเขียน 
ภายหลังจากมีภาษาที่ใช้ในการติดต่อส่ือสารกันแล้ว มนุษย์ยัง
พัฒนาเกี่ยวกับช่องทางการส่ือสารเริ่มต้นจากส่ือส่ิงพิมพ์
เรื่อยมาเป็นการติดต่อส่ือสารแบบไร้สาย โทรศัพท์นั้นถือเป็น
เครื่องมือติดต่อส่ือสารอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อมนุษย์เรา
อย่างมาก ส าหรับบางคนโทรศัพท์นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ
ชี วิตล าดั บที่  6 เ ล ยก็ ว่ า ได้ แต่ ส าห รับ ในปั จ จุ บั นแล้ ว
โทรศัพท์มือถือกลับถูกแทนที่จากวิวัฒนาการใหม่ที่เรียกว่า
สม า ร์ ท โ ฟน ด้ ว ย ฟั ง ก์ ช่ั น ก า ร ท า ง า น ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ
โทรศัพท์มือถือทั่วๆไปแต่เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ซ่ึงเป็นที่ทราบกันดีว่าในยุค
ปัจจุบัน สามารถเรียกว่าเป็นยุคการส่ือสารแบบดิจิทัล ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้งาน Socialnetwork ที่หลากหลาย 
ในส่วนนี้ นอกเหนือจากการโทรศัพท์การใช้งานโปรแกรม 
หรือแอปพลิเคช่ันเหล่านี้ โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนล้วนแล้วแต่
ตอบสนองการท างานแอป พลิเคช่ันเหล่านี้ และเมื่อผู้บริโภคมี
ความต้องการในการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น จึงมี
บริษัทที่ต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าชนิดนี้เพิ่มขึ้น
เช่นกัน ประโยชน์ที่ได้จาก Intetnet of Things 
1.1 Internet of Things  

จะท าให้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่เช่ือม ต่อกันเป็นเน็ตเวิร์คแต่
อยู่อย่างกระจัดกระจายมีการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 Internet of Things  
      ช่วยให้เกิดการท างานแบบเรยีลไทม์ และสามารถแชร์
ข้อมูลได้อย่างราบรืน่ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ไหนก็ตาม 
1.3 การใช้ Internet of Things  
      ท าให้เกิดความซับซ้อนในการบริหารข้อมูลในแบบ
เรียลไทม์ซ่ึงเป็นจดุแขง็ของเน็ตแอพ 

 

 
 

รูปที่ 1 การแสดงผลการท างานของ Internet of Things 
 

งานวิจัยนี้เป็นการน าเอาบอร์ด Raspberry PI (ราสเบอรี่ 
พาย) ท าหน้าที่เป็น Sever ส่งค่าอุณหภูมิและความช่ืนไปเก็บไว้
ที่เว็บไซต์ PubNub และแสดงผ่าน Freeboard.io ท าให้สามารถ
ทราบค่าอุณหภูมิและความช้ืนขณะนั้น และพร้อมกันนั้นก็
สามารถส่ังงานรีเลย์ที่ฝั่ง Sever เพื่อเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้ถึง 4 
ช่องทาง ขอเพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

ผู้ด าเนนิการวิจัยได้เล็งเห็นถงึการน าเอาสมาร์ทโฟน (Smart 
Phone) และ ราสเบอรี่ พาย (Raspberry pi) มาใช้งานร่วมกันเพื่อ
ในการควบคุมส่ังงานอุปกรณ์การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ 
ฟ้ารถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือส่ือสาร เครื่องมือทางการ 
เกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ พาย 
2.2 เพื่อหาความพึงพอใจของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย 
3. สมมุติฐาน 
3.1 ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของ
บูรพา ที่พัฒนาโดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พายผ ผ่านการทดสอบ
การใช้งานจาก ครู และ นักเรียน – นักศึกษา ของวิทยาลัย 
เทคนิคบูรพาปราจีน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี 
3.2 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจที่ได้ใช้ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 
พาย ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี  
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1  สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 

 สมาร์ตโฟน หรือสมาร์ทโพร์ (Smartphone, Smartphone)
เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี ความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือ 
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วไปสมาร์ทโฟน ได้ถูกมองว่าเป็น
คอมพิวเตอร์พกพาที่ท างานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อน ที่
โดยที่ความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เข้าร่วมกับ
โปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เองสมาร์ตโฟนสามารถให้
ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเพิ่มความสามารถของ
โทรศัพท์ตัวเองโดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของ
โทรศัพท์และระบบปฏิบัติการ 
4.2  ราสเบอรี่ พาย (Raspberry pi) 

 บอร์ด Embedded Linux ที่ใช้Microcontroller ตระกูล 
ARM โดยค าว่า pi นั้นมาจาก python ซ่ึงเป็นภาษาหลักที่ใช้ใน 
การพัฒนานั่นเอง ซ่ึงมีรูปร่างหน้าตาเหมือนในภาพ มีขนาด
เท่าๆ กับบัตรประชาชนความสามารถของเจ้าตัวนี้คือสามารถ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการลงไปได้และระบบปฏิบัติ การ ที่ถูก
ติดตั้งลงไปนั้นถูกออกแบบพัฒนามาเพื่อเจ้าราสเบอรี่นี้
โดยเฉพาะ คือ Raspbian ซ่ึงระบบปฏิบัติการดังกล่าวนี้เกิดจาก
การน า Debian ซ่ึงเป็น ระบบปฏิบัติการในตระกูล linux มาตัด
แต่งให้เข้ากับตัวบอร์ดราสเบอรี่พายนี้และได้ช่ือใหม่ขึ้นมาคือ 
Raspbian นั่นเอง 

 ร าส เบอรี่ พ ายมี ค วามสามารถหลายอย่ า ง เหมื อน
คอมพิวเตอร์พีซีที่ เราใช้กันตามบ้านทั่วไป เพียงแต่สเปค
ความเร็วอาจจะด้อยกว่าแต่ก็มีจุดที่ดีกว่าคอมพิวเตอร์พีซีที่เรา
ใ ช้กันอยู่  ไม่น้ อย เลยที เดี ยว  จุ ด เ ช่ือมต่ออุปกรณ์และ
ความสามารถของแต่ละจุดนั้นๆ ว่าท าอะไรได้ 

 
รูปที่ 2 Raspberry Pi Model B ตัวนี้ ram อยู่ที่ 512 MB มี port Lan 
 

4.3  อินเทอรเ์น็ต (Internet) 
 อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet)หมายถึง เครือข่ายคอมพิว 

เตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ มีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลาย ๆ 
เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้ส่ือสารกันระหว่างคอมพิว 
เตอร์ ที่เรียกว่าโพรโทคอล (protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถ
ส่ือสารถึงกันได้ในหลายทางอาทิ อีเมล ์เว็บบอร์ด และสามารถ
สืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและ
โปรแกรมมาใช้ได้ 

 
 

รูปที่ 3 การแสดงผลการท างานผ่าน Internet  

4.4  Internet of Things 
 IoT : Internet of Things (บางทีเรียก IoE : Internet of 

Everything) หรือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่สิ่งต่างๆ 
ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต  ท าให้มนุษย์
สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือทางการเกษตร   
อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 IoT มีช่ือเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to 
Machine คือเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่ออุปกรณ์กับ
เครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 

  เทคโนโลยี IoT มีความจ าเป็นต้องท างานร่วมกับอุปกรณ์
ประเภท RFID และ Sensors ซ่ึงเปรียบเสมือนการเติมสมอง
ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  เพื่อ 
ให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มี
ประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเส่ียง เพราะหาก
ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 
 

เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจท าให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือ
ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจ า 
เป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอที
ควบคู่กันไปด้วย 

 

 
 

รูปที่ 4 Internet of Things (IoT) 

4.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อภิรักษ์ (2559) ควบคุมอุปกรณ์ 4 ช่องและเซ็คอุณหภูมิ

ความช้ืนผ่านอินเทอร์เน็ต ยุคนีห้ากจะไม่พูดถึง IOT ก็จะเปน็
การไม่ทันยุคสมัย โครงงานนี้เปน็การน าเอาบอร์ด Raspberry 
PI ท าหน้าที่เป็น Server ส่งค่าอุณหภูมิและความช้ืนไปเกบ็ไว้ที่
เว็บไซต์ Pub-Nub และแสดงผลผ่าน Freeboard.io ท าให้เรา
สามารถดูค่าอุณหภูมิและความช้ืนขณะนัน้ได้และพร้อมกันนัน้
สามารถส่ังงานรีเลย์ที่ฝั่ง Server เพื่อเปิด ปิดอปุกรณ์ได้ถึง 4 
ช่องทางจากที่ใดก็ได้ ขอเพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
5. ผลการวิจัย 

การวิจัยชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย (Electronic Device 
Control through Internet of Things Burapa by Raspberry Pi 
Board.) มีวัตถุประสงค์ในพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดย
ใช้บอร์ดราสเบอรี่ พาย และ หาความพึงพอใจของชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี่ พาย   

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  การทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี พาย 
(Electronic Device Control through Internet of Things Burapa by 
Raspberry Pi Board.) 
 

รายการ ผลการทดลอง 

1. การตรวจเช็คอุณหภูมิ 

(Temp) 

แสดงผลผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา 

โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย ในส่วน

ของ Temp 

  

 
 

2. การตรวจเช็คความชื่น 

(Humi) 

แสดงผลผ่าน ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา 

โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี พาย ในส่วน

ของ Humi  

 

 
 

3. การทดสอบอุปกรณ์ควบ คุม

อุปกรณ์ จุดที่ 1 

 

 

แสดงผลผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา 

โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย ในส่วน

ของ Output 1 (หลอดไฟ) 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี 
พาย (Electronic Device Control through Internet of Things Burapa by 
Raspberry Pi Board.) 
 

รายการ ผลการทดลอง 

4. การทดสอบอุปกรณ์ควบ 

คุมอุปกรณ์ จุดที่ 2  

แสดงผลผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของ

บูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 

ในส่วนของ Output 2 (พัดลม)  

 

 
 

5. การทดสอบอุปกรณ์ควบ 

คุมอุปกรณ์ จุดที่ 3 

 

 

 

 

 

แสดงผลผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของ

บูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 

ในส่วนของ Output 3 (หลอด LED) 

 
 

6. การทดสอบอุปกรณ์ควบ 

คุมอุปกรณ์ จุดที่ 4 

แสดงผลผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของ

บูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 

ในส่วนของ Output 4 (หลอด LED) 

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) การทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี 
พาย (Electronic Device Control through Internet of Things Burapa by 
Raspberry Pi Board.) 
 

รายการ ผลการทดลอง 

7. การทดสอบอุปกรณ์ควบ 

คุมอุปกรณ์ จุดที่ 4  

แสดงผลผ่านชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของ 

บูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี พาย 

ในส่วนของ สถานที่ตั้งในการสั่งการ

ของอุปกรณ์ 

 
 

การทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Internet of 
Things Burapa เป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอ ซ่ึงจะแสดงผล
ตามที่คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นมา โดยท าการตรวจเซ็คอุณหภูมิ
ภายในห้อง ตรวจเซ็คความช่ืน การแสดงผลของหลอด LED มี
รายละเอียดของชุดสาธิตดังนี้  สีแดงแสดงแทน   หลอดไฟ ,สี
เขียวแสดงแทน  พัดลม ,สีส้มแสดงแทน กะทะไฟฟ้า ,สีน้ าเงิน
แสดงแทน กะติกน้ าร้อน 

ตารางที่ 2  แบบสอบถามความพุงพอใจของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใชบ้อร์ด ราสเบอร่ี พาย (Electronic 
Device Control through Internet of Things Burapa by Raspberry Pi 
Board.) 

รายการ �̅� S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

1. รูปร่างการออกแบบ ความ

เหมาะสมของชุดควบคุม

อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า ผ่ า น

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของ

บูรพา โดยใช้บอร์ด ราส เบอ

รี่ พาย 

3.90 0.568 ดี 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามความพุงพอใจของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี พาย 
(Electronic Device Control through Internet of Things Burapa by 
Raspberry Pi Board.) 

 

รายการ �̅� S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

2. วัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ของ 

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน

อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ งของ

บูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ 

พาย 

4.40 0.699 ดี 

3.คุณสมบัติ เฉพาะของชุด

ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน

อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ งของ

บูรพาโดยใช้บอร์ด ราส เบอรี่ 

พาย 

4.10 0.316 ดี 

4.ก ารดึ ง ดู ด และความน่ า 

สนใจของชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์ เน็ตในทุก

สิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ดรา

สเบอร่ี พาย 

4.10 0.876 ดี 

5. การท างานได้ตามวัตถุ 

ป ร ะส ง ค์ ข อ ง ชุ ด ค วบคุ ม

อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์ 

เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดย

ใช้บอร์ด ราสเบอร่ี พาย 

4.30 0.483 ดี 

6. ความปลอดภัยในการใช้

งานของชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก

สิ่งของบูรพาโดยใช้บอร์ด รา

สเบอร่ี พาย 

4.30 0.675 ดี 

7. การใช้งานของชุชุดควบคุม

อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า ผ่ า น

อินเทอร์ เน็ตในทุกสิ่ งของ

บูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ 

พาย มีความสะดวก ง่าย และ

ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.10 0.568 ดี 

ตารางที่ 2 (ต่อ) แบบสอบถามความพุงพอใจของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอร่ี พาย 
(Electronic Device Control through Internet of Things Burapa by 
Raspberry Pi Board.) 

 

รายการ �̅� S.D. 

 

แปล

ความหมาย 

8. การโต้ตอบและประมวล 

ผลของชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุก

สิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด รา

สเบอร่ี พาย 

4.30 0.483 ดี 

9. ความรู้และประโยชน์ที่

ได้รับจากชุดควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์ เน็ตในทุก

สิ่งของบูรพา โดยใช้บอร์ด รา

สเบอร่ี พาย 

4.20 0.632 ดี 

10. ความสามารถในการ

พัฒนาไปสู่ เชิงพาณิชย์และ

อุตสาหกรรมของชุดควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์ 

เน็ตในทุกสิ่งของบูรพา โดย

ใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 

4.00 0.471 ดี 

เฉลี่ย 4.17 0.577 ดี 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน ชุดควบคุมอุปกรณ์
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราส 
เบอรี่ พาย (Electronic Device Control through Internet of 
Things Burapa by Raspberry Pi Board.)โดยมีการประเมิน
ทั้งหมด 10 ด้านดังนี้  1. รูปร่างการออกแบบ ความเหมาะสม
ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของ
บูรพา โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ พายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 10.ความ 
สามารถในการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดย
ใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 3. คุณสมบัติเฉพาะ
ของ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของ
บูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 4. การ
ดึงดูดและความน่าสนใจของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 
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ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 6. ความปลอดภัยในการใช้งานของ ชุดควบ 
คุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้
บอร์ด ราสเบอรี่ พายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 7. การใช้งานของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดย
ใช้บอร์ดราสเบอรี่  พายมีความสะดวก ง่าย และไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 9. ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจาก
ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา 
โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 5. การท างานได้
ต าม วัตถุประสงค์ ของ ชุดควบคุมอุปกร ณ์ไฟฟ้ าผ่ าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 6. ความปลอดภัยในการใช้งานของชุด
ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดย
ใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 8. การโต้ตอบและ
ประมวลผลของ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตใน
ทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 
และ 2. วัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 
     เมื่อพิจารณาครบทั้ง 10 ด้านแล้วพบว่า ผู้ใช้งานชุดควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้
บอร์ด ราสเบอรี่ พายที่คณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นพบว่ามีความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 อยู่ในระดับ ดี 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
      จากที่ได้สร้างและพัฒนา ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราส เบอรี่ พาย 
(Electronic Device Control through Internet of Things Burapa 
by Raspberry Pi Board.)ที่ได้ท าการทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ซ่ึงแสดงผลการตรวจสอบการตรวจเช็คอุณหภูมิ 
(Temp),การตรวจเช็คความช่ืน (Humi),การทดสอบอุปกรณ์
ควบคุมอุปกรณ์ ประกอบด้วยทั้งหมด 4 จุด จุดที่ 1 สีแดง แทน
การควบคุมไฟฟ้า,จุดที่ 2 สีเขียว แทนการควบคุมพัดลม,จุดที่ 3 
สีส้ม แทนการควบคุมหม้อหุงข้าว และจุดที่ 4 สีแดง แทนการ
ควบคุมหม้อสุกี้  ทั้ งนี้ยั งแสดงผลการตรวจเช็คอุณหภูมิ  
(Themp) ตรวจเช็คความช่ืน (Humi) และยังสามารถแสดง
สถานที่ตั้งของชุดควบคุมไฟฟ้าว่าอยู่ที่ต าแหน่งใด และ
สามารถแสดงสถานที่ตั้งของอุปกรณ์ในการส่ังงาน ซ่ึงสรุปได้

ดังนี้ ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของ
บูรพา โดยใช้บอร์ด ราส เบอรี่ พาย (Electronic Device Control 
through Internet of Things Burapa by Raspberry Pi Board.) มี
ประสิทธิภาพสามารถส่ังงานผ่าน อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้
จริง และความพึงพอใจต่อการใช้งาน ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ผ่านอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราส เบอรี่ 
พาย (Electronic Device Control through Internet of Things 
Burapa by Raspberry Pi Board.) ส่ังงานผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Internet) อยู่ในระดับ ดี 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1 ควรมีสัญญาณอินเทอร์เนต็ทั้งฝั่งรบัสัญญาณและฝั่ง
ส่งสัญญาณสามารถควบคุมอุปกรณ์ในการใช้งานได้ 4 ช่องทาง 

6.2.2 ปรับรูปแบบของชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอิน 
เทอร์เน็ต ในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 
(Electronic Device Control through Internet of Things Burapa 
by Raspberry Pi Board.) ให้มีความทันสมัย กล่องที่ใช้เก็บ
อุปกรณ์ควรมีการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  และในการ
แสดงผลครั้งต่อไปควรมีอุปกรณ์ในการแสดงผลให้มากกว่านี้ 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การท าโครงงานวิจัย  ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่ าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงของบูรพา โดยใช้บอร์ด ราสเบอรี่ พาย 
(Electronic Device Control through Internet of Things Burapa 
by Raspberry Pi Board.) ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้
ค าแนะน า และวิธีการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ จากอาจารย์
ของทางวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ทุกท่าน ที่ เคยให้
ค าแนะน า ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มากมาย 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญที่ท่านได้สละเวลาในการมาช่วย
อธิบายในส่วนของโปรแกรม และให้ค าแนะน าเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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A3-014 

การพัฒนาชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ 
Development of an automated control of energy saving hydraulic pump system.  

 

กิตติ  จันทรา   ไชยา  สายัณห์   และกรศลิป์ ชมพูชัย   
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการน าเสนอ การพัฒนาชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊ม ไฮโดรลิกส์ส าหรับ
เครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120 ซ่ึง         
บริษัท มูซาชิ ออโต้ พาร์ท จ ากัด โรงงานปราจีนบุรี เป็น
โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ใช้พลังงานไฟฟ้า 6,418,160 
kWh/ปี ค่าไฟฟ้า  18,875,300 บาท/ปี ซ่ึงมีการใช้พลังงาน
อย่างมาก ท าให้เกิดต้นทุนการผลิตสูง   บริษัทเล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาจึงมีนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่ายจาก
การใช้พลังงานลง    จึงได้ด าเนินการโครงการอนุรักษ์
พลังงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกคน  โดยผู้วิจัย
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานวิจัย ซ่ึงจากการส ารวจ
เบื้องต้นพบว่า ระบบการท างานของเครื่อง CNC LATHE 
จะมีชุดปั๊มไฮรโดรลิกส์ที่ท างานตลอดเวลาถึงแม้ว่าเครื่อง 
CNC LATHE จะหยุดการท างานแล้วก็ตามซ่ึงท าให้มีการ
สูญเสียพลังงานอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต  ผู้วิจัยจึง
ได้ท าการพัฒนาและจัดสร้างชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อ
ประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์      ส าหรับเครื่อง 
CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ ส าหรับ
เครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G 
ผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลโดยการส ารวจข้อมูลโรงงานและ
เครื่องจักรหลักในกระบวนการผลิตพร้อมตรวจวัดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC 
รุ่น MW120G  โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการตรวจวัด
พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องบันทึกพลังงานไฟฟ้า   

 

เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า และเครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า จากนั้น
น าผลการตรวจวัดมาวิเคราะห์และออกแบบสร้างชุดควบคุม
แบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ โดย
มีการตั้ ง เวลาการปิด -เปิด ระบบไฟฟ้าของชุดปั๊มให้
เหมาะสมกับการท างานของเครื่อง CNC LATHE เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของชุดปั๊มไฮโดรลิกส์ ท าให้
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตลง ผลการวิจัยปรากฏว่าการ
ติดตั้ งชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ เข้าไป ท าให้ เกิดการ
ประหยัดพลังงานในสายการผลิตของเครื่อง CNC LATHE 
103,664.048 KW/ปี และ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ทั้งสิ้นต่อ
ปี 310,993.37บาท/ปี เมื่อเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและ
หลังการวิจัย กับระยะเวลาคืนทุนเพียง 11 วัน เท่านั้น 
นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบ
ไฟฟ้าโรงงานให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัด
พลังงานของปั๊ม ไฮโดรลิกส์ส าหรับเครื่อง CNC LATHE 
ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120 
 

Abstract 
Development of automatic control of pumps to save 

energy. Hydraulic machine's CNC LATHE brand MURATEC 
MW120 models which Musashi Auto Parts Co. Prachinburi. A 
car parts factory Electrification 6,418,160 kWh / year 18 875 
electricity bill. 300 baht / year, which has been used so much 
energy. Resulting in high production costs The Company 
recognizes the importance of the company's policy is to reduce 
the cost of energy down. The implementation of energy *ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ ดร.กิตติ  จันทรา   
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conservation projects with the management and all 
employees. The research is part of the research. The 
preliminary survey found. The system has a set of CNC 
LATHE hydraulic pump the hydraulic work at all times, even 
CNC LATHE to stop work which has already lost so much 
energy in the manufacturing industry. The research team has 
developed and created a series of automated control of energy 
saving hydraulic pump system. CNC LATHE model for the 
brand MURATEC MW120G objective. To test the 
effectiveness of automated controls for energy-efficient 
hydraulic pump system. CNC LATHE model for the brand 
MURATEC MW120G. The researchers collected data by 
exploring more plants and machinery in the production process 
and measure the power consumption of the machine CNC 
LATHE brand MURATEC MW120G models using 
equipment and power measurements including power 
saving. PowerMeter MeasuringVoltage   Dynamometer  Measu
rement and Power Factor Correction Then, the measurement 
results analysis and design build to energy-saving automatic 
control of the hydraulic pump system. The scheduling - 
off. Electric pumps of the series to match the machine CNC 
LATHE to optimize the energy consumption of a hydraulic 
pump system. Reducing the cost of production down. The 
findings show that the installation of the automatic 
control. Resulting in energy savings in the production of CNC 
LATHE 103,664.048 KW / year and a savings of 310,993 per 
year. 37 baht / year compared between before and after the 
study. With a payback period of only 11 days also offer a 
conservative approach to energy power plant management and 
staff to achieve the implementation of a continuous and 
sustainable. 
Key word: Development of automatic control of pumps to 
save energy. Hydraulic machine's CNC LATHE brand 
MURATEC MW120 models 
 

 
 

1.บทน า  
การผลิตในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปกว่าอดีต

มากมาย เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบคอมพิวเตอร์ก็มี
บทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้นตามไปด้วย การ
ประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาให้กระบวนการผลิต
นั้นมีวัตถุประสงค์หลักๆคือ เพื่อให้การผลิตนั้นมีความ
แม่นย า เที่ยงตรง สามารถท างานที่ซับซ้อนได้ สามารถ
ท างานซ้ าๆได้อย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ผลิตทั้ ง ในลักษณะการผลิต เป็นจ านวนมาก  (Mass 
Production) และการผลิตตามแบบตามส่ัง (Make to Order 
Production) ในอุตสาหกรรมการผลิต เราจึงมักจะได้ยินค า
ว่า CNC อยู่บ่อยครั้งโดยค านี้คืออะไร CNC เป็นค าย่อมา
จากค าว่า Computer Numerical Control หมายถึงการใช้
คอมพิวเตอร์มาช่วยควบคุมการท างานเครื่องจักรกล
อัตโนมัติต่างๆ เช่น เครื่องกัด เครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่อง
เจียระไน ฯลฯ โดยการสร้างรหัส ตัวเลข สัญลักษณ์ หรือ
เรียกว่าโปรแกรม NC ขึ้นมาควบคุมการท างานของ
เครื่องจักรกลซ่ึงสามารถท าให้ผลิตช้ินงานได้รวดเร็ว
ถูกต้องและเที่ยงตรง ประเภทของเครื่อง CNC ที่ถูกน ามาใช้
ในกระบวนการผลิต นับตั้งแต่เครื่องจักร CNC (Computer 
Numerically Controlled) ขึ้นมามีบทตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 เป็น
ต้นมาและกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนมีการผลิตและ
พัฒนาออกมาใช้กันอย่างกว้างขวางหลากหลายในงานด้าน
ต่างๆ  สรุปได้ว่าข้อดีของเครื่อง CNC คือความคงเส้นคงวา
เมื่อโปรแกรมท างานถูกต้องแม่นย าของช้ินงาน หมายความ
ว่าเมื่อโปรแกรมท างานถูกก าหนดมาอย่างถูกต้องแล้วการ
ผลิตชิ้นส่วน 2 ช้ิน หรือ 10,000 ช้ินให้เหมือนกัน 100% นั่น
สามารถท าได้อย่างง่ายดาย เมื่อมีการผลิตช้ินงานเป็น
จ านวนมากๆ จึงจ าเป็นต้องมีเครื่อง CNC จ านวนมากขึ้น
ด้วยเช่นกันและขบวนการผลิตก็ต้องต่อเนื่องเพื่อให้ได้
จ านวนช้ินงานมากเท่าที่เราต้องการ แต่เมื่อขบวนการผลิต
ไม่มีการท างานที่ต่อเนื่องอาจเกิดการหยุดรอวัตถุดิบหรือ
ช่วงเวลาหยุดพักของพนักงานควบคุมเครื่องจักร เครื่อง 
CNC ก็หยุดการท างานช่ัวคราวด้วยแต่ยังคงรอรับค าส่ังการ
ท างานอยู่ตลอดเวลา และยังมีชุดปั๊มไฮโดรลิกส์ที่ยังคง
ท างานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดไปพร้อมกับการที่เครื่ อง 
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CNC หยุดช่ัวคราวซ่ึงท าให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
และส่งผลให้อุปกรณ์และช้ินส่วนบางอย่างของเครื่องจักร
เกิดการช ารุดก่อนเวลาที่ก าหนด บริษัท มูซาชิ ออโต้ พาร์ท 
จ ากัด โรงงานปราจีนบุรี เป็นโรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ 
ใช้พลังงานไฟฟ้า 6,418,160 kWh/ปี ค่าไฟฟ้า  18,875,300 
บาท/ปี ซ่ึงมีการใช้พลังงานอย่างมาก ท าให้เกิดต้นทุนการ
ผลิตสูง  บริษัทเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาจึงมีนโยบาย
ที่จะลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานลง จึงได้ด าเนินการ
โครงการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุก
คน  โดยผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานวิจัย ซ่ึงจาก
การส ารวจเบื้องต้นพบว่า ระบบการท างานของเครื่อง CNC 
LATHE จะมี ชุดปั๊มไฮรโดรลิกส์ที่ท างานตลอดเวลา
ถึงแม้ว่าเครื่อง CNC LATHE จะหยุดการท างานแล้วก็ตาม
ซ่ึงท าให้มีการสูญเสียพลังงานอย่างมากในอุตสาหกรรมการ
ผลิต  ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาและจัดสร้างชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติ เพื่ อประหยัดพลังงานของปั๊ มไฮโดรลิกส์      
ส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น 
MW120G โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชุด
ควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดร
ลิกส์ ส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น 
MW120G จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปปัญหา
คือ 

1.ต้นทุนการผลิตต่อชิ้นงานสูงขึ้น 
2.ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ 
ดังนั้นเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตต่อ

ช้ินงานสูงขึ้นเนื่องมาจากการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปโดย
เปล่าประโยชน์ จึงได้คิดค้นประดิษฐ์ “ชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ส าหรับ
เครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G” 
อุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยในประหยัดพลังงานและสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตต่อช้ินงาน อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถหยุด
การท างานของปั๊มไฮโดรลิกส์ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อ
เครื่องจักร CNC หยุดการท างานแบบช่ัวคราว และจะ
กลับมาท างานใหม่อีกครั้งเมื่อพนักงานควบคุมเครื่องจักร
เปิดการท างานใหม่อีกครั้ง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ
ท างานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างสะดวก

รวดเร็วและคล่องตัวมากยิ่ งขึ้น  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับเครื่องจักร CNC ยี่ห้อและรุ่นอื่นๆได้ต่อไป
ในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพัฒนาชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงาน

ของปั๊มไฮโดรลิกส์ส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ 

MURATEC รุ่น MW120G 
2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดควบคุมแบบ

อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ส าหรับ
เครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G 
3. สมมติฐานการวิจัย 

ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานของปั๊ม
ไฮโดรลิกส์ส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC 
รุ่น MW120G  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

 

4.  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental 

Research) เพื่อพัฒนาชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัด
พลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ส าหรับเครื่อง CNC LATHE 
ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังนี้ 
4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

4.1.1 ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
ของปั๊มไฮโดรลิกส์ส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ 
MURATEC รุ่น MW120G ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

4.1.1.1  ชุดควบคุมอุปกรณ์หลัก 
4.1.1.2  ชุดเช่ือมต่อ (Interface) ระหว่างกล่อง

ควบคุมกับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว  
4.2 การศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลเบื้องตน้เพื่อเตรียมการวิจัย 

4.2.1 ศึกษาเอกสารต าราที่เกี่ยวขอ้งกับระบบควบคุมใน
งานอุตสาหกรรม  

4.2.2 ศึกษาเอกสารต าราหลักการท างานของปั๊มไฮโดร
ลิกส์ในงานอุตสาหกรรม  

4.2.3 ศึกษาเอกสารต าราหลักการท างานของการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

4.2.4 ศึกษาเอกสารต าราหลักการท างานของเซนเซอร ์
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4.2.5 ศึกษาเอกสารต าราหลักการท างานของระบบนิว
แมติกส์ 

4.2.6 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลวิธีการ
วิเคราะหข์้อมูลจากต ารา และผู้เช่ียวชาญ 
4.3 ออกแบบและการสร้างชุดทดลองการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ  

ในการออกแบบ และสร้างชุดทดลองการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ กรณีการหยุดมอแตอรป์ั๊มไฮโดรลิกส์เมื่อไม่มีการ
เคลื่อนไหวของเครื่อง CNC   มีรายละเอียดการด าเนนิงาน
ดังนี ้

4.3.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง   รายวิชาระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรม   เพื่อวางแนวทางและหาข้อสรุปในการ
ออกแบบชุดทดลองการควบคุมแบบอัตโนมัติ กรณีการ
หยุดมอเตอร์ปั๊มไฮโดรลิกส์เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวของ
เครื่อง CNC เพื่อน ามาประกอบแผงวงจรชุดควบคุม
อัตโนมัต ิ

4.3.2 ออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมแบบ
อัตโนมัติ กรณีการหยุดมอเตอรป์ัม๊ไฮโดรลิกส์เมื่อไม่มีการ
เคลื่อนไหวของเครื่อง CNC  

แนวคิดการออกแบบและสร้างชุดทดลอง ได้แนวคิด
จากการได้เห็นการท างานจริง ของเครื่อง CNC และชุดปั๊ม
ไฮโดรลิกส์ในงานอุตสาหกรรมและ ที่มีใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป โดยส่วนใหญ่ชุดปั๊มไฮโดรลิกส์ของ
เครื่อง CNC ในงานอุตสาหกรรมเหล่านี้จะท างาน
ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเครื่อง CNC จะหยุดท างานแล้วก็ตาม ถ้า
สามารถหยุดการท างานของชุดปั๊มไฮโดรลิกส์ได้เมื่อไม่มี
การเคลื่อนของเครื่อง CNC โดยมีตัวควบคุมและจับการ
เคลื่อนไหวของเครื่อง CNC และมีการท างานที่ไม่ซับซ้อน
นัก ก็จะเป็นผลดีและช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
งานอุตสาหกรรมได้    

4.3.2.1 ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติกรณีการหยุด
มอเตอร์ปั๊มไฮโดรลิกส์เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่อง 
CNC มีการท างาน คือ 

ก) เซนเซอร์ตรวจจับตัวที่  1  จะท าการตรวจจับการ
เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวแกน X ด้วย

มอเตอร์ตัวที่ 1 ( M1 )  ระยะการเคลื่อนที่  230 เซนติเมตร   
มีต าแหน่งหยุดแน่นอน โดยใช้อินคัดทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตซ์( 
Inductive   Proximity  Switch  :  SEN.1 ) 

ข) เซนเซอร์ตรวจจับตัวที่  2  จะท าการตรวจจับการ
เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวแกน Y ด้วย
มอเตอร์ตัวที่ 2 ( M2 )  ระยะการเคลื่อนที่  80 เซนติเมตร   มี
ต าแหน่งหยุดแน่นอน โดยใช้อินคัดทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตซ์  ( 
Inductive   Proximity  Switch  :  SEN.2 ) 

ค) เซนเซอร์ตรวจจับตัวที่  3  จะท าการตรวจจับการ
เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในแนวแกน Z ด้วย
มอเตอร์ตัวที่ 3 ( M3 )  ระยะการเคลื่อนที่  60 เซนติเมตร   มี
ต าแหน่งหยุดแน่นอน โดยใช้อินคัดทีฟพร็อกซิมิตี้สวิตซ์  ( 
Inductive   Proximity  Switch  :  SEN.3 ) 

ง) ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติกรณีการหยุดมอเตอร์
ปั๊มไฮโดรลิกส์เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่อง CNC  ใช้
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะการท างานคือใน
สภาพปกติตอนที่ยังมีการเคลื่อนไหวของแกนทั้ง 3 ชุด
ควบคุมจะยังไม่ท าการตัดวงจรของชุดปั๊มไฮโดรลิกส์ชุดปั๊ม
ยังท างานได้ปกติ   แต่เมื่อไรก็ตามที่เครื่อง CNC หยุดการ
เคลื่อนไหวหรือหยุดการท างานชุดควบคุมแบบอัตโนมัติจะ
เริ่มท างานโดยนับเวลาการหยุดการเคลื่อนที่ของทั้ง 3 แกน
และน ามาประมวณผลว่าตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งเวลาไว้
หรือไม่ ถ้าตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติจะท าการตัดวงจรของชุดปั๊มไฮโดรลิกส์ทันที และ
เมื่อต้องการให้เครื่อง CNC และชุดปั๊มไฮโดรลิกส์กลับมา
ท างานใหม่อีกครั้งโดยการกดปุ่ม Reset ที่ชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติ 
4.3 ขั้นตอนด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยการทดลองแบบเปรียบเทียบ  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 40 ช่ัวโมง (8 
ช่ัวโมงต่อวัน) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการ
ติดตั้งชุดทดลองควบคุมแบบอัตโนมัติโดยมีขั้นตอน
ด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 

4.3.1 เก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละวันของ
เครื่อง MACHINE LATHE MURATEC MW120G  
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4.3.2 น าข้อมูลที่ได้ก่อนการติดตั้งชุดทดลองควบคุม
แบบอัตโนมัติมารวบรวมเพื่อหาอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยเฉลี่ย 

4.3.3 ติดตั้งชุดทดลองควบคุมแบบอัตโนมัติเข้ากับ
เครื่อง MACHINE LATHE MURATEC MW120G  

4.3.4 ท าการเก็บข้อมูลหลังจากผลการติดตั้งชุดทดลอง
ควบคุมแบบอัตโนมัติมารวบรวมเพื่อหาอัตราการใช้
พลังงานไฟฟ้าโดยเฉลี่ย  
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลและสรปุผล 
              หาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า 40 ช่ัวโมง   ล้วน 
และอังคณา( 2538 : 73) 

               X      =      
N

X                                  (3-1) 

    เมื่อ       X          คือ    ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 X  คือ    ผลรวมของค่าการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าทั้งหมด 
N             คือ   จ านวนชั่วโมง

           
    

5. ผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยด าเนินการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเครื่อง CNC 

LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G  น าผลการตรวจวัด
มาวิเคราะห์และค านวณการใช้พลังงาน  เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัด
พลังงานของปั๊มไฮโดรลิคส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ 
MURATEC รุ่น MW120G  ท าให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
ลดต้นทุนในกระบวนการผลิตลง ซ่ึงมีผลของการวิจัย ดังนี้  

5.1  ผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเครื่อง CNC LATHE 
ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G   

จากการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเครื่อง CNC LATHE 
ยีห่้อ MURATEC รุ่น MW120G   หลังจากการด าเนินการตาม
มาตรการที่ก าหนด ซ่ึงมีการใช้งานในระบบการผลิต
ตลอดเวลา โดยมีเครื่อง CNC LATHE ขนาด 37  kW  เปิด
ใช้งาน 183 วัน/เครื่อง/ปี  24 ช่ัวโมง/วัน 4,392 ช่ัวโมง/ปี มี
ผลการตรวจวัดตามตารางที่ 1 

 
 
 

ตรวจวัด Phase R Phase S Phase T Average 

Ampre (A) 62.1 65 63.7 63.60 

Active Power 
(kW) 

11.70 12.53 11.50 11.91 

Power Factor 
(Pf) 

0.84 0.83 0.79 0.82 

Apparent 
Power (kVA) 

13.93 15.10 14.60 14.54 

Reactive Power 
(kVAR) 

7.53 8.42 8.95 8.30 

ตารางที่ 1  ผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเครื่อง CNC LATHE 
หลังจากติดตั้งชุดควบคุม 

จากผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟา้ของเครื่อง CNC 
LATHEโดยเฉลี่ยมีค่า กระแสไฟฟ้า (Ampere) 63.60 A, ค่า
ก าลังไฟฟ้าจริง (Active Power) 11.91 kW, ค่าเพาเวอร์แฟค
เตอร์ (Power Factor) 0.82 Pf, ค่าก าลังไฟฟ้าปรากฎ 
(Apparent Power) 14.54 kVA และค่าก าลังรีแอคทีฟ 
(Reactive Power) 8.30 kVAR ตามล าดับ 
 

5.2  เปรียบเทียบ ผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเครื่อง CNC 
LATHE ก่อนและหลังการตดิตั้งชุดควบคุม 

ตรวจวัด Phase R Phase S Phase T Average 

before after before after before after before after 
Ampre (A) 

76.7 
62.1 

72.5 
65 

90.9 
63.7 

80.03 
63.60 

Active 
Power(kW) 14.19 

11.70 
13.25 

12.53 
15.69 

11.50 
14.37 

11.91 

Power Factor 
(Pf) 0.84 

0.84 
0.83 

0.83 
0.81 

0.79 
0.82 

0.82 

ApparentPower 
(kVA) 17.34 

 
13.93 15.93 

 
15.10 20.09 

 
14.60 17.78 

 
14.54 

ReactivePower 
(kVAR) 9.95 

 
7.53 8.82 

 
8.42 12.46 

 
8.95 10.41 

 
8.30 

ตารางที่  2  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าเครื่อง CNC 
LATHE ก่อนและหลงัการติดตั้งชุดควบคุม 
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ก่อนการติดตั้งชุดควบคุม (43.13 kWx24ชม.x30 วันx3 บาท)
 =  93,160.80 บาท/เดือน 
หลังการติดตั้งชุดควบคุม   (35.73kWx24 ชม.x30 วันx3 บาท) 
 =  77,176.80 บาท/เดือน 
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้                  
 =  15,984  บาท/เดือน 
หมายเหตุ   การค านวณค่าไฟฟ้าใช้อัตรา 3 บาทต่อหน่วย  

       ก่อนติดตั้ง         หลังติดตั้ง เปรียบเทียบก่อนและ
หลัง   การติดตั้ง 

ก าลังไฟฟ้า                  
(kW) 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท/
เดือน) 

ก าลังไฟฟ้า 
(kW) 

 

ค่าไฟฟ้า 
(บาท/
เดือน) 

ก าลังไฟฟ้า    
ลดลง    
(kW) 

 
 

ค่า
ไฟฟ้า
ลดลง 
(บาท/
เดือน) 

43.13 93,160.80 35.73 77,176.80 7.4 15,984 

ตารางที่  3  ตารางสรุปเปรียบเทียบ ค่าพลังงานไฟฟ้า(kW)และค่า
ไฟฟ้า(บาท/เดือน)ของเครื่อง CNC LATHE ก่อนและหลังการติดตั้ง
ชุดควบคุม 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 

การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดควบคุม
แบบอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงานของปั๊มไฮโดรลิค
ส าหรับเครื่อง CNC LATHE ยี่ห้อ MURATEC รุ่น 
MW120G  เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน
อย่างเป็นรูปธรรม หลังจากมีการตรวจวัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าก่อนและหลังการติดตั้งชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ 
ผู้วิจัยได้มีการน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วชุดควบคุม
แบบอัตโนมัติ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 54,518 
kWh/ปี คิดเป็นจ านวนเงินที่ประหยัด 163,555 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 15,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 
0.037 ปี หรือ 11 วัน ชุดควบคุมแบบอัตโนมัตินี้เหมาสมกับ
การใช้งานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่อง CNC LATHE 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  การตรวจวัด
ประสิทธิภาพชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ เพื่ อประหยัด
พลังงานของปั๊มไฮโดรลิกส์ส าหรับเครื่อง CNC LATHE 
ยี่ห้อ MURATEC รุ่น MW120G พบว่า ชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติติดตั้งอยู่ในพื้นที่แคบ ท าให้อุณหภูมิภายในชุด
ควบคุมสูง ซ่ึงมีผลต่อการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะให้ด าเนินการปรับปรุง

มีการติดตั้งระบบระบายอากาศให้กับชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติเพื่อการระบายอากาศที่ดีจะช่วยท าให้ ชุดควบคุม
แบบอัตโนมัติมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น  

6.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป เนื่องจากโรงงาน
มีเครื่องจักร CNC LATHE หลายเครื่อง หลายยี่ห้อ หลายรุ่น
และยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าใน
โรงงานทั้งองค์รวม ควรด าเนินการโครงการวิจัยดังต่อไปนี้ 

6.2.2.1โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ก า ร ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในส านักงานและส าหรับการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

6.2.2.2  โครงการวิจัยการหาประสิทธิภาพระบบ
แสงสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม 

6.2.2.3 โครงการวิจัยการหาประสิทธิภาพมอเตอร์
ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
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การพัฒนาชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย 
โปรแกรม LabVIEW 

The Development of an Experimental Set in Feedback Control of Direct Current Motor with 
LabVIEW Program. 

โสธร  จันทร์ประมูล  ชวลิต  แก้วบุญเรือง  และภควัชร์  ใจรุ่ง 
 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ที่

พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดประลองการควบคุมเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวิธีเรียนโดยใช้ชุด
ประลองด้วยโปรแกรม LabVIEW ประกอบการเรียนเรื่องการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับ กับ
วิธีเรียนโดยชุดประลองปกติประกอบการเรียน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาเทคโนโลยีบัณทิต ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 20 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
10 คน โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีเรียนโดยใช้ชุดประลองด้วย
โปรแกรม LabVIEW ประกอบการเรียน และกลุ่มควบคุมท า
การประลองโดยชุดประลองปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ คู่มือครู คู่มือนักศึกษาที่เรียนทั้ง 2  วิธี การเก็บข้อมูลใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน
คุณภาพของโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้ว น าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบความแตกต่างด้วยการทดสอบค่าที่ (t-test) 

 ผลการวิจัยปรากฏว่าชุดประลองการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.5/81.5 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่าชุดประลองการควบคุม 
 
* ผู้เขียนรับผิดชอบบทความ ว่าที่ร้อยตรี โสธร  จันทร์ประมูล 
E-mail address : sothon14@gmail.com 

ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW ที่สร้างขึ้นน าไปใช้สอนได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ:การพัฒนาชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับดว้ยโปรแกรม LabVIEW 
 

Abstract 
 The objective of this reseach for develop and find 

efficiency The Development Feedback Control Speed of D.C. 
Motor and compare the result of learning between the method 
of learning by using laboratory set from Lab View program 
with the studying of feedback control speed of D.C. motor 
.The participants are the first year, Students of Electrical 
Mechanic department at Nakhonnayok technical college in 
the academic year of 2016 . Ten participants are in the group 
that use LabVIEW laboratory set, while the other ten use the 
regular set. The research tool is teacher manual and two 
types of student manuals. Data are collected by achievement 
test and program quality evaluation. Then, the obtained data 
are analyzed to find arithmetic mean value , standard 
deviation and T-test. 

 The result of efficiency validation on the 
experimental set appeared to have high efficiency at 82.5/81.5 
higher than the standard set criteria. It can be concluded that, 
The Development Feed Back Control Speed of  D.C. Motor 

270



 
 

by LabVIEW set was found to be very useful and effective 
teaching equipment. Therefore, the students’ learning 
achievement in the experimental group was found to be 
higher than those of the controlled group at .05 significant 
level. 

 

Keyword: The Development of an Experimental Set in 
Feedback Control of Direct Current Motor with LabVIEW  
Program. 
 
1. บทน า 

จากการที่ผู้ วิจัยได้ท าการสอน วิชาระบบคุม กับผู้ เรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก พบปัญหาเกี่ยวกับชุด
ประลองเดิม คือ ระบบควบคุมตอบสนองช้า  ขาดความแม่นย า  
มีอุปกรณ์ให้เลือกในการทดลองจ ากัด  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาและค้นคว้าโปรแกรม LabVIEW มาปรับปรุงพัฒนา
ชุดประลองเดิมให้สามารถควบคุมระบบให้ตอบสนองได้เร็ว 
แม่นย า และมีอุปกรณ์ให้เลือกในการทดลองมากกว่า  ชุด
ประลองประกอบด้วย ชุดประลองการควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW และใบงานพร้อมเฉลย ซ่ึงใช้เป็นส่ือการเรียนการ
สอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้  และ
ปฏิบั ติ ง านจริ ง  เป็นการพัฒนาการ เรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง และเป็นไปตามความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม 

การศึกษาเอกสาร  ผลงานวิจัย และงานเขียนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดประลองการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW ประกอบการเรียนวิชาระบบควบคุม ใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานเขียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น
หัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้  
      องค์ประกอบของการควบคุมแบบวงจรปิด [1-6] 

ใน Feedback Control Loop สามารถแบ่งเป็นย่อย ๆ ได้เป็น 
5 ส่วนคือ Process, Sensor, Information feedback, Controlled 
device (final control element) และ Controller ดังรูป Block 
diagram ที่ 2.2 

 
ภาพที่ 2-2  แสดง Block diagram ของการควบคุมแบบ

วงจรปิด 
แต่ละส่วนของ Block diagram มีความหมายและอธิบายได้

ดังนี้ 
ค่าเป้าหมาย (Set Point) เป็นค่าก าหนดเป้าหมายในการ

ควบคุม 
ตั ว วั ด  (Detector)  คื อ  ตั ว วั ดตั ว แปรโปร เซส  เ ช่น 

เทอร์โมคับเปิ้ลส าหรับวัดอุณหภูมิแผ่นออริซิสตส าหรับวัดการ
ไหล ไดอาแฟรมส าหรับวัดการไหล ขั้ววัด pH เป็นต้น 

ตัวขับเคลื่อนโปรเซส (Final Operator) คือ ตัวรับสัญญาณ
ควบคุมแล้วขับเคลื่อนโปรเซสให้เป็นไปตามสัญญาณนั้น 
ได้แก่โซเลนอยวาล์ว ซ่ึงเปิดหรือปิดตามสัญญาณควบคุมวาล์ว
ควบคุม (Control valve) ที่สามารถเปิดได้กว้างตามขนาดของ
สัญญาณควบคุม 

โปรเซส (Process) คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพทางฟิสิกส์ 
หรือทางเคมีของสสารหรือการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

ตัวควบคุม (Controller) คือ ตัวรับสัญญาณการวัดเพื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายผลต่างของค่าทั้งสองจะถูกส่ง
ให้ภาคค านวณ เพื่อผลิตสัญญาณควบคุมขาออก ซ่ึงจะส่งออก
ไปให้ส่วนขับเคลื่อนอีกทีหนึ่ง แบบของการควบคุมมีหลาย
แบบเช่น ON-OFF Control, P-Control, PI-Control, PID-
Control เป็นต้น 

Disturbance คือ สาเหตุภายนอกที่รบกวนโปรเซสให้
เปลี่ยนจุดสมดุล Disturbance นี้จะมีผลท าให้ Out put ของ
โปรเซสเปลี่ยนแปลงไป 

ในระบบของการควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมจะ
พยายามรักษาให้ค่าตัวแปรโปรเซสมีค่าเท่ากับค่าเป้าหมายอยู่
เสมอ ในกรณีที่เกิด Disturbance ในระบบ หรือมีการเปลี่ยนค่า
เป้าหมายจะท าให้ตัวแปรโปรเซส มีค่าต่างจากค่าเป้าหมายใน
ขณะหนึ่ง ตัวควบคุมจะพยายามควบคุมให้ตัวแปรโปรเซสมีค่า
เท่ากับเป้าหมายนี้ในที่สุด ลักษณะการน าค่าตัวแปรโปรเซสให้
เข้าใกล้ค่าเป้าหมายนี้ จะแตกต่างกันตามคุณสมบัติของระบบ
การควบคุม บางระบบการควบคุมอาจควบคุมให้ตัวแปร
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โปรเซสส่งเข้าหาค่าเป้าหมายได้เร็ว แต่บางระบบอาจท าได้
ดีกว่า เราสามารถทดสอบความสามารถของระบบควบคุม นี้
โดยดูที่ผลของการควบคุมใน Feedback Control Loop 
Controller จะสร้างสัญญาณ Output ไปควบคุมต าแหน่งของ 
Final Control Element ตามสัญญาณ Deviation หรือ Error ที่
เกิดขึ้น วิธีการควบคุมจะสร้างสัญญาณควบคุม (Control 
Signal) ขึ้นจากค่า Deviation จะเรียกว่า Control Action หรือ 
Mode of Control 

Control Modes   
Control Modes มีด้วยกัน 4 วิธี คือ 
  1. Two-position control 
  2. Proportional Control 
  3. Integral Control 
  4. Derivative Control 
 Two-Position control 
ลักษณะของ Two-Position Control นั้น Final Control 

Element จะมีเพียง 2 ต าแหน่ง คือ ON/OFF หรือ เปิด/ปิด 
บางครั้งเราเรียกว่า ON-OFF Control เรามักจะพบการควบคุมที่
ใช้ Two-Position Control ใน air-condition, เตารีด, เครื่องท า
น้ าอุ่นลักษณะที่เห็นได้ชัดที่สุด 

 -ค่า Manipulate Variable จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วจากต่ าสุดไปสูงสุด 

 -การเปลี่ยนแปลงสัญญาณควบคุม เมื่อส่งไป Final 
Control Element จะขึ้นอยู่กับ สัญญาณ Measured Variable 
น้อยกว่าหรือสูงกว่า Set point หรือมากกว่า หรือ น้อยกว่า   
Set point Range (dead band) 

 -ปกติ Mechanism ที่ท าให้เกิด ON/OFF ก็คือ Relay 
 -การใช้ ON/OFF Control ถ้ามี dead band แคบ เมื่อ

ใช้โปรเซสที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ หรือ Small Capacity จะ
ท าให้ Relay ท างานบ่อย และเกิดช ารุดเร็ว นิยมใช้กับ Process 
ที่ Large Capacity 

 Proportional Control 
เป็นการควบคุมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยสัญญาณที่

ออกจา controller เพื่อไปปรับต าแหน่งของ Final Control 
Element จะเป็นสัดส่วนกับค่า Deviation และมีการควบคุมใน
สภาวะสมดุล  คือ  ตั วแปรที่ เ ราควบคุม  อยู่ ที่ เป้ าหมาย           
“Set Point” ดังนั้นต าแหน่งของ Final Control Element จะอยู่

คงที่ต าแหน่งสมดุล โดยสัญญาณควบคุม ซ่ึงเรียกว่า Out put 
Bias รักษาอยู่ แม้ว่าจะไม่มี Deviation เหลืออยู่ก็ตาม 

 Integral Control 
เป็นลักษณะของการควบคุมที่น าไปใช้เมื่อเกิด offset 

เกิดขึ้นเมื่อใช้ Proportional Control ควบคุมเพียงอย่างเดียว 
Integral Control จะถูกน ามาใช้เพื่อขจัด offset และดึงค่าที่เรา
ควบคุมให้กับสู่ Set Point 

ในการควบคุมชนิดนี้ จะถูกน ามาใช้ร่วมกับ Proportional 
Control เรียกว่า PI-Control การควบคุมแบบ Integral Control 
มักนิยมเรียกอีกอย่างว่า Reset Control 

การเลือกรูปแบบการควบคุม (Control Mode 
Selection) 

ตารางที่ 1.1 ลักษณะคุณสมบัติโปรเซสและการควบคุม 
 อุณหภูมิ การไหล ความดัน ระดับ 

ลักษณะสมบัติ 2ndOrder ข้ึน
ไป 

แปรผัน
โดยตรง 

1stOrder 1stOrder 

ความเร็วของผล 
ตอบ 

ช้า, ปานกลาง เร็วมาก ปานกลาง, เร็ว ปานกลาง 

ค่าคงตัวเวลา ใหญ่, ปาน
กลาง 

เล็ก เล็กมาก เล็ก, ปาน
กลาง 

Dead time เล็ก, ใหญ่ เล็ก เล็ก เล็ก 

แบบการควบคุม ON/OFF, P, 
PI,PID 

P, PI ON/OFF, P, 
PI 

ON/OFF, P, 
PI 

เมื่อเรารู้ว่าพฤติกรรม DC-Motor ของเรามีพฤติกรรม หรือให้
รูปกราฟของการตอบสนองต่อเวลาออกมาอย่างไร และรู้ว่า
เป็น Order ไหน เราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบการควบคุมตาม 
ตารางที่ 1.1 ได้ 
 โปรแกรม LabVIEW [7-8] 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering  
Workbench) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์  ที่ถูกออกแบบให้
นักพัฒนาสามารถพัฒนา Application ต่างๆ ซ่ึงสามารถใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ เช่น 
Microsoft Windows, Sun SPARC stations, MacOS, HP-UX, 
Linux เป็นต้น 

LabVIEW จัดอยู่ในภาษาคอมพิวเตอร์ประเภท graphical 
programming language (G) เป็นการใช้ภาพกราฟิกร่วมกับการ
เขียนโปรแกรม โดยวิธีการโปรแกรมจะอาศัยการจัดวาง Icon, 
Functions ลงใน Block Diagram และท าการเช่ือมต่อแต่ละ 
Icon, Function ด้วย Lines ซ่ึงจะมีลักษณะการเขียนคล้ายกับ 
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Flowchart นอกจากนี้ยังมี Front Panel เป็นส่วนส าหรับใช้เป็น 
User Interface 

LabVIEW ยังรวมเอาความสามารถด้าน Data Acquisition, 
Analysis และ Presentation เข้าด้วยกัน เพื่อท าหน้าที่รับข้อมูล
จากภายนอกมาท าการ วิ เคราะห์  และความคุมอุปกรณ์ 
นอกจากนี้ Lab VIEW ยังมี Function ในสนับสนุนการใช้งาน 
RS-232/422, IEEE 488 (GPIB), VXI, Virtual Instrument 
Software Architecture (VISA) และยังมีความสามารถในการ
เพิ่มพูน (plug-in) DAQ boards ได้ในภายหลัง 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการสร้างและหาประสิทธิภาพส่ือการสอน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางด้านวิชาช่าง นับวันจะยิ่งมีมากขึ้น  
เนื่องจากได้ผล และประสิทธิภาพตามที่ต้องการในการวิจัยครั้ง
นี้   ผู้ วิจัยได้ศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ส่ือการสอน  
โปรแกรมจ าลองรวมถึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และแบบจ าลองสถานการณ์ 
2.วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดประลองการ 
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW วิชาระบบควบคุม  (17-4104-2003) 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
(ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2559 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 
กลุ่มที่เรียนด้วยชุดประลองเดิม และชุดประลองที่พัฒนา 
3. สมมติฐานของการวจิยั 

3.1 ชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW ที่สร้างขึ้น
จะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยชุดประลอง 
ที่พัฒนาสูงกว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดประลองเดิมที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดประลองและ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างวิธีเรียนโดยใช้  
ชุดประลองด้วยโปรแกรม  LabVIEW  ประกอบการเรียนเรื่อง
การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟกระแสตรงแบบป้อนกลับกับ

วิธีเรียนโดยชุดประลองปกติประกอบการเรียน  โดยชุด
ประลองได้สร้างตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)  พุทธศักราช  2559  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  ได้ออกแบบ  และสร้างตาม
แผนงานโดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการวิจัย 
2. ก าหนดประชากร  และกลุ่มตัวอย่าง 
3. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
4. ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

5.  ผลของการวิจัย 
 จากการที่ผู้วิจัยได้น าเอาเครื่องมือดังกล่าวไปด าเนินการ
วิจัย  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการประลอง เรื่องการควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับ ระหว่าง
การเรียนโดยใช้ชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW กับการ
เรียนแบบปกติ และเพื่อประเมินคุณภาพของชุดประลองการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEWที่พัฒนาขึ้นมา  ซ่ึงผลของการวิจัย ได้
น าเสนอดังนี้ คือ 
5.1 วงจรประลองการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW 
 

 
        ภาพที่ 5-1 วงจรประลองการควบคุมความเร็วของ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW 
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5.2 โปรแกรมการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW 

 

ภาพที่  5-2โปรแกรมการควบคุมความเร็วของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW 

5.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชุดประลองการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW ใช้คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบที่
ผ่านการวิเคราะห์แบบทดสอบหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และความเช่ือมั่นของกลุ่มทดสอบมาแล้ว มาท าการ
ทดสอบกั บนั กศึ กษ าจ าน วน  2 กลุ่ ม  กลุ่ ม ล ะ  10 ค น  
คือ กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน  ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดประลองการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW กับการเรียนโดยชุดทอลองเดิม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.60  และค่า S.D. เท่ากับ 0.966  นักศึกษากลุ่มควบคุม
ที่เรียนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.70 และค่า S.D. 
เท่ากับ 0.823  และได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดประลองการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW สูงกว่าการเรียนปกติ ที่มีระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 เมื่อทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ โดยอาศัยการแจก
แจงที ซ่ึงในการวิจัยนี้ค่าที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 4.734 
และค่าที่เปิดตารางมีค่าเท่ากับ 2.101 ที่ t  0.05 df = 18  พบว่า 
ค่าที่ได้จากการค านวณมากกว่าที่ได้จากตาราง  นั้นคือ เป็นการ
ยอมรับสมมุติฐานของการวิจัย ดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันนั่น
คือนักศึกษาที่ เริ่มเรียนโดยการใช้ชุดประลองการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEWมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษา
ที่เรียนโดยการเรียนแบบปกติที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย ตารางที่ 5.1 ผล
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

ผลการ
ทดลอง N X  S t

2  T 
กลุ่มทดลอง 10 15.60 0.93 

4.734 
กลุ่มควบคุม 10 13.70 0.68 

Df   =   18   ,  P  =  0.05   ,   t  =  2.101 
ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของชุดประลองการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEWจากการที่ได้น าโปรแกรมชุดประลองการ 
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW ประกอบการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 3  
ที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูก
ต้องเรียนวิชาระบบควบคุม  ที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเห็นด้วยดี    สรุปได้ว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าชุดประลองการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW ประกอบการเรียนวิชาระบบควบคุม  ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมี คุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมดี ทั้งทางด้านเนื้อหาและ
ด้านโปรแกรม 
ตารางที่ 5.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของชุด
ประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
ป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW 

ผู้เชี่ยวชาญ 
N  X  

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านเนื้อหา 5  4.00 เหมาะสมด ี
ด้านโปรแกรม 5  4.05 เหมาะสมด ี
5.4 ประสิทธิภาพของชุดการประลองควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับ 

วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดประลองการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
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โปรแกรม LabVIEW ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าชุด
ประลองที่สร้างขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะ
ให้ความรู้ตามที่ต้องการแล้ว ยังมีประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ E1/E2 

E1  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนที่นักศึกษาได้จาก
แบบทดสอบท้ายการประลองวัดผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
การควบคุมแขนกลไฟฟ้า ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 

E2  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
นักศึกษาได้จากแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
การควบคุมควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ
ป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEWได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 

ตารางที่ 5-3   คะแนนแบบทดสอบท้ายการประลองและ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพชุดประลองควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW 

ผู้ท่ีทดลอง คะแนนแบบทดสอบท้ายการประลอง 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

คะแนนวัดผลวัดผลสัมฤทธ์ิ 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

18 
16 
17 
15 
16 
17 
16 
15 
17 
18 

18 
17 
17 
16 
15 
17 
16 
14 
16 
17 

X 
E1 (%) 
E2 (%) 

165 
82.5 

163 
 

81.5 

ตารางที่ 5-4   เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบท้ายการ
ประลองและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ทดลอง 

ที่มาของระดับคะแนน ค่าประสิทธิภาพ(%) 
แบบทดสอบท้าย
ประลอง 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ์

 

82.5 
 

81.5 

 
จากตารางที่ 5-4 เมื่อพิจารณาค่าประสิทธิภาพที่ได้จาก

คะแนนแบบทดสอบท้ายประลองซึ่งมีค่าเท่ากับ  82.5%  และ

ค่าประสิทธิภาพที่ไดจ้ากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์  ที่มีค่า
เท่ากับ  81.5% 

จึงสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพของชุดประลองควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่ระดับ 
82.5/81.5สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้เป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ผู้วิจัยตั้งไว้ 

6.   สรุปผล 
จากการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 

6.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการ
ประลอง เรื่องชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW กับการ
เรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนโดย
วิธีแบบปกติ ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
6.2  ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมชุดประลองการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วย
โปรแกรม LabVIEW จากผู้ เ ช่ี ยวชาญทั้ ง  5 ท่ าน  พบว่า
ผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นค่าชุดประลองการควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม 
LabVIEW ประกอบการเรียนวิชา เครื่องกลไฟฟ้า 3 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้งทางด้านเนื้อหาและด้าน
โปรแกรม 
6.3 ประสิทธิภาพของชุดประลองการควบคุมความเร็วมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงแบบป้อนกลับด้วยโปรแกรม LabVIEW ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าของระดับประสิทธิภาพที่ระดับ 82.5/81.5 
สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้เป็นไปตามสมมุติฐานที่ผู้วิจัยตั้ง
ไว้  80/80 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง เร่ืองเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ 
 

ธีรภัทท์  วงศ์แสน 
 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 
บทคัดย่อ 
           การวิจัยนีม้ี วัตถุประสงค์    เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ทดลอง    เรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  สาขาวิชา  
อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
          กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการ วิจั ยซึ่ ง เ ป็ นนั กศึ กษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ปวส.)  ชั้นปีที่   2  สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558 จ านวน  20  คน  
โดยคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุด
ทดลอง  แบบทดสอบท้ายการทดลองและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล  
           ผลการวิจัยพบว่า  ชุดทดลองเรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม  สเต
อริโอ มัลติเพล็กซ์  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.3/80.7  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และ
วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบท้าย
การทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้วยสถิติที (t-test) พบว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นท าให้
ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบท้ายการทดลองไม่ต่างจาก
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 

Abstract 

           This  special  problem  aims  at  constructing  and  
validating  the  F.M.  Stereo  Multiplex   Transmitter  Experimental  
set,  related  to  the  curriculum  of  high  vocational  education  in   
the  year  2014  of  the  Electronic  department  in  Mahasarakham  
Technical  College. 
             The  experimental  set  was  tested  by  the  20  sample  
groups  who  are  the  2nd   year  students  of  the  high  vocational  
certificate  in  Electronics,  2nd  semester  in academic year of  2015.  
The  sample  were  purposively  chosen. The instruments used 
included the  experimental  set  , the  post  experimental  and 
achievement  tests. The  results  from  the  experimental  were  
analyzed  and  concluded. 
              The   result  showed  that  the  constructed  F.M. Stereo  
Multiplex  Transmitter  experimental  set  has  82.3/80.7  efficiency  

which  is  higher  than  the  set  criterion  of  80/80, but  followed  
the  hypothesis. After  analyzing  the  comparison  result   between  
the  mean  of  the  post-test  and T-test , it  was   found  that  the  
mean  of  the  post-test  are  not  different  from  the  mean  of  T-
test,  and  the  statistically   significance  is  at  .05 . 

1.  บทน า 
         ปัจจุบันวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อมวลชนประเภทเสียงที่จัดส่ง
ออกอากาศด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเครื่องส่งวิทยุ เพ่ือ กระจาย
สัญญาณรอบทิศทางไปถึงผู้รับฟังด้วยเครื่องรับวิทยุ โดยการแพร่
เสี ย ง เ พ่ือความรู้ ไปยั งผู้ ฟั ง  โดยการออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุกระจายเสียง  แบบเอฟ เอ็มสเตริโอ 
มัลติเพล็กซ์ ได้ ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางทางการศึกษา การบันเทิง 
และการโฆษณาชวนเชื่อ โดยที่วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่เข้าถึง
ประชาชนได้ เป็นจ านวนมากเพราะขอบข่ายการครอบคลุม
กว้างขวางเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงราคาไม่แพง  และประชาชน
สามารถรับฟังได้โดยไม่จ ากัดความรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้  การ
ใช้วิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษามีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจากความ
ต้องการรับความรู้และข้อมูลข่าวสารของประชาชน จ านวน
เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง การเพ่ิมจ านวนสถานีวิทยุกระจายเสียง  
ความต้องการความรู้ ข่าวสารและข้อมูลของประชาชน เกิดจากความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับการด ารงชีวิตและการงานให้สอดคล้องกับ
วิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ประชาชนแสวงหา
แหล่งความรู้ที่รวดเร็ว วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็วมาก [1] 
          การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพนั้นมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  ดังนั้นในแต่ละสถาบันจะต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ความส าคัญในการการสอนด้านวิชาชีพ  โดยสอนให้นักศึกษาได้
มีความเข้าใจเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถ
มากพอที่จะไปแข่งขันกับผู้อ่ืนในตลาดแรงงานได้ซึ่งจะเป็นรากฐาน
ที่จะน าไปสู่การมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีในขั้นสูงต่อไป 
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษา  เป็น วิธีการพัฒนารูปแบบการ เรี ยนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ [2] 
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          ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีการ
จัดการศึกษาทางด้านช่างอุตสาหกรรมที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคน
เป็นแรงงานระดับช่างฝีมือและระดับผู้ช านาญเฉพาะสาขาอาชีพ 
ตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศก าหนดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2557 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดให้รายวิชาเทคนิค
เครื่องรับส่งวิทยุ รหัส  3105-2006  เป็นวิชาชีพสาขาวิชา จ านวน 2  
หน่วยกิต ประกอบด้วยการเรียนภาคทฤษฎีรวมปฏิบัติ ครั้งละ   3  ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ จ านวน  18  สัปดาห์ ต่อ 1  ภาคเรียน ซึ่งการเรียนการสอนในรายวิชา
เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ พบว่าระหว่างการเรียนการสอน   ผู้เรียนจะต้อง
ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเรียนเนื้อหาจากทฤษฎีเป็นส่วนมาก   ท าให้ไม่
เกิดทักษะในด้านปฏิบัติ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ย
ต่ าและเป็นผลเนื่องมาจากขาดแคลนชุดทดลองที่เป็นสื่อการเรียน
การสอนในภาคปฏิบัติอันเป็นสื่อกลางที่ส าคัญหลังจากการเรียน
ภาคทฤษฎีและน าไปขยายผลความรู้ด้วยการเรียนภาคปฏิบัติ  จาก
ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนขาดทักษะทางด้านปฏิบัติไม่
สามารถสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความรู้ระหว่างภาคทฤษฎี
กับภาคปฏิบัติได้  เป็นสาเหตุปัญหาที่ส าคัญในเรื่องคุณภาพของ
ผู้เรียนที่จะจบออกไปประกอบอาชีพทางด้านการขาดความรู้และ
ทักษะเพ่ือมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้  
         บทความวิจัยนี้น าเสนอ การสร้างชุดทดลอง เรื่องเครื่องส่งวิทยุ
เอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์  ที่ใช้ในการเรียนการสอน วิชาเทคนิค
เครื่องรับส่งวิทยุ และตรงกับ เนื้อหาวิชา  หลักสูตร และสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
เรียนการสอนมากขึ้น ท าให้นักศึกษามี ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการซ่อมและแก้ไขเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง แบบ เอฟเอ็มสเตอริโอ  มัลติเพล็กซ์ ได้  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเรื่อง เครื่องส่ง
วิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอ มัลติเพล็กซ ์
3. สมมติฐานของการวิจัย 
        3.1   ชุดทดลอง เรื่อง เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอ
มัลติเพล็กซ์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
        3.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของแบบทดสอบท้ายการทดลองกับ
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผล
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 
4.  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
       การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เชิงทดลอง เ พ่ือสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริโอ 
มั ล ติ เ พล็ กซ์  วิ ช า เทคนิค เค รื่ อ ง รับส่ ง วิทยุ  ต ามหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2557  สาขาวิชา 
อิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึง ได้ด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
          4.1 ศึกษาข้อมูลเพ่ือเตรียมการวิจัย 
       4.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยโดยศึกษาค าอธิบาย
ราย วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ  รหัสวิชา  3105-2006 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช   2557  ประกอบกับการ
วิเคราะห์หัวข้อเร่ืองและเนื้อหาส าคัญ 
       4.1.2  ศึกษาเอกสารต า ราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษา
ทฤษฏีเครื่องรับส่งวิทยุ พร้อมทั้งออกแบบและค้นหาวงจรที่ใช้ใน
การทดลองทุก ๆ ใบทดลองที่ใช้ได้จริงและตรงตามเนื้อหา 
       4.1.3 ศึกษาวิธีการออกแบบข้อสอบ การวัดผล ระเบียบวิธีการ
วิจัยจากหนังสือต ารา และผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ และการวิจัย 
          4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        4.2.1  ประชากรในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   
        4.2.2 กลุ่ มตั วอย่ างในการวิจั ย  คือ  นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส .)  ชั ้นป ีที ่ 2 สาขาว ิช า
อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียน 
วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ (3105-2006) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 20 คนใช้วิธีเลือกโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)    
          4.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้สามารถแสดงขั้นตอน
ตามภาพที่ 4-1 โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการใน
การสร้างในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ คือ 

�                                  
                 

        

                                   
                      

         

       

    

        

                                

                                                        
            

           
                                                         

 
 

ภาพที่ 3-1 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
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          4.4 การประเมินชุดทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   การประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญหลังจาก  สร้าง

คู่มือครู  แบบทดสอบ ใบงาน  และชุดทดลองเรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟ
เอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ ที่ใช้เป็นสื่อการสอนนักศึกษาส าเร็จ  
เรียบร้อย  ผู้วิจัยได้น าไปสอบความก้าวโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนน าส่งผู้ เชี่ยวชาญจ านวน  6  ท่าน  
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพชุดการสอน  โดยใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าโดยก าหนดค่า
คะแนนออกมา  5  ระดับ   
          4.5 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลอง
แบบกลุ่มตัวอย่างเดียวมาท าการทดลองกับการกระท าที่ต้องการ
ศึกษาแล้วจึงท าการทดสอบหลังการฝึกปฎิบัติเพ่ือดูผลการใช้ชุด
ทดลองได้เลย ข้อดีของการวิจัยเชิงทดลองลักษณะนี้คือมีความ
เที่ยงตรงภายใน [3] ผู้วิจัยได้น าชุดทดลองไปด าเนินการทดลองเก็บ
ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2  แสดงล าดับขั้นการด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 

          4.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
            4.6.1  การวิเคราะห์แบบประเมินผลชุดการสอน  โดยใช้
ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส าหรับประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ
การเรียนการสอนด้วยชุดการสอน  

N

fX
X




  

                      เมื่อ    X      คือ  ค่าเฉลี่ย 
                                   f        คือ  ความถี่ 

                            fX คือ  ผลรวมทั้งหมดของความถี่คูณข้อมูล 

  N    คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด         
             4.6.2  การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
                      4.6.2.1 การวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา โดยหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามที่สร้างขึ้นกับจุดประสงค์ 
โดยใช้สูตร  
  

 
N

R
IOC


   

         เมื่อ    I.O.C.   คือ  ดชันีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
เนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

         R     คือ  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

                  N     คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
                      4.6.2.2  หาค่าคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ   

N

x
X


  

                                       เมื่อ  X    คือ  คะแนนเฉลี่ย 

        x  คือ  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

            N     คือ  จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบ 
                       4.6.2.3  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  ใช้
สูตรหาค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ  [3] 

N

R
P 

  
                           เมื่อ  P  คือ  ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
                                  R  คือ  จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบได้ถูกต้อง                                   
                                 N   คือ  จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบทั้งหมด 
 ข้อสอบที่ถือว่ามีคุณภาพดี  สามารถน าไปใช้
ต่อไปได้จะมีค่า  P  ตัง้แต่  0.20  ถึง  0.80   
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                     4.6.2.4  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  ใช้
สูตรหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  [3] 

 
2/N

RR
D Lu   

 
     เมื่อ   D  คือ  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
              Ru คือ  จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบได้ถูกต้องในกลุ่มสงู 
             RL คือ  จ านวนคนที่ท าแบบทดสอบได้ถูกต้องในกลุ่มต่ า 
             N   คือ  จ านวนคนในกลุ่มสงูและกลุ่มต่ า 
ข้อสอบที่ถือว่ามีคุณภาพดี  สามารถน าไปใช้ต่อไปได้จะมีค่า  D  
ตั้งแต่  0.20  ขึ้นไป 
                     4.6.2.5  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  ใช้
สูตรคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  20  (Kuder – Richardson 20)  [3] 
 

  
















2

1
1

t

tt
S

pq

n

n
r  

 
เมื่อ               rtt             คือ  ค่าความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ 
                    n คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
                    p  คือ  สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูก 
                   q คือ  สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิด 
                   S2

t คือ  ความแปรปรวนของคะแนนของผู้เข้า
สอบทั้งหมด 

โดยที่          
 

2

22

2

N

XXN
St

 


   
เมื่อ             N คือ  จ านวนผู้เข้าสอบ  
                  X คือ  คะแนนของผู้เข้าสอบ 
โดยทั่วไปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรมีค่าความ
เชื่อมั่น  0.80  หรือสูงกว่า   
               4.6.3  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน    
  

 100
/

1 x
A

NX
E


  

 และ 

 100
/

2 x
B

NF
E




  

             เมื่อ  1E   คือ   ประสิทธิภาพของขบวนการที่วัดได้ในใบ

งานการทดลองคิดเป็นร้อยละจากการท า แบบทดสอบท้ายการ
ทดลอง 

                    2E  คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่

เปลี่ยนในตัวผู้เรียนหลังจากการเรียนด้วยชุดทดลองนั้นแล้ว)  คิด
เป็นร้อยละ จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                    A   คือ  คะแนนรวมของผู้ เรียน จากาการท า

แบบทดสอบท้ายการทดลอง 

                  F   คือ   คะแนนรวมของผู้ เรียน จากาการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                       A    คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายการทดลอง  
                      B    คือ   คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
                      N     คือ   จ านวนนักเรียน      
 
        4.6.4   การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของ
แบบทดสอบท้ายการทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ายการทดลองแต่ละ
การทดลองกับหลงัเรียนเสร็จทกุการทดลองจากการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ  แบบข้อมูล 2 ชุด มีความสัมพันธ์กัน [3] 

 

 
22

1

D
t

N D D

N









 
 

   
เมื่อ               t คือ  ค่าการแจกแจงท ี
                    D คือ  ค่าความแตกต่างของคะแนน   
                                     แบบทดสอบท้ายการทดลองกับ คะแนน   
                                     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                     N           คือ  จ านวนคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Pair-
Sample Test) ในการวิเคราะห์หาค่า   t -  test 
 
5.  ผลของการวิจัย 
         การวิจัยนี้ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง  เรื่อง 
เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ วิชาเทคนิคเครื่องรับส่ง
วิทยุ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอผลการวิจัยประกอบด้วย 
         5.1 ชุดทดลองเรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอ มัลติเพล็กซ์       
         5.2 ผลหาประสิทธิภาพชุดทดลอง 
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        5.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบท้าย
การทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
             5.1 ชุดทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอ
มัลติเพล็กซ์ 
           ชุดทดลองเรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ 
ประกอบด้วย 3 การทดลองคือ วงจรก าเนิดสัญญาณคอมโพซิท
มัลติเพล็กซ์ วงจรก าเนิดสัญญาณความถี่วิทยุแบบเฟสล็อคลูป  
และวงจรขยายความถี่ วิทยุและการปรับแต่ง เครื่องส่ง วิทยุ  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 
                     5.1.1  คู่มือครู ประกอบด้วย แผนการสอน/ใบเนื้อหา 
เฉลยใบงาน  เฉลยแบบทดสอบท้ายการทดลองและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคู่มือการใช้แผงทดลอง 
                    5.1.2 ชุดทดลองประกอบด้วย แผงทดลอง ใบงาน 
แบบทดสอบท้ายการทดลองและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางา
การเรียน ดังรูปที่ 5-1 

 
ภาพที่ 5-1  แสดงรายละเอียดของชุดทดลองเครื่องส่งวิทยุเอฟ
เอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์ 
 
5.2 ผลหาประสิทธิภาพชุดทดลอง 
ตารางที่ 5-1  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบท้ายการทดลอง 
 

           จากตารางที่ 5-1  จากผลการทดลองในการท าแบบทดสอบ
ท้ายการทดลอง จ านวน 3 การทดลอง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท าคะแนนได้เฉลี่ย 41.15 คะแนน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 82.30 
ตารางที่ 5-2  แสดงผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

             จากตารางที่ 5-2 พบว่าในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง เรื่องเครื่องส่งวิทยุ
เอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์หลังจากจบการเรียนแล้วนั้น ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างท าคะแนนได้เฉลี่ย 40.35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 
คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.70 
 
ตารางที่ 5-3  แสดงผลการหาประสิทธภิาพชุดทดลอง  
 
 

จากตารางที่ 5-3 แสดงให้เห็นว่าสามารถท าแบบทดสอบ
ท้ายการทดลองได้ถูกต้อง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 41.15 จากคะแนนเต็ม 
50  คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.30  ของคะแนนเต็ม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80 ที่ตั้งไว้ และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนได้ถูกต้องเฉลี่ย 40.35 คะแนนจากคะแนนเต็ม 50 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 ที่ตั้งไว้ 

        5.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบท้าย
การทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

 
รายการ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบท้ายการ
ทดลอง 50 41.15 82.30 
คะแนนจากแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 50 40.35 80.70 

รายการ 
จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม ค่าเฉลี่ย ผลรวม 

ร้อย
ละ 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 20 50 40.35 807 80.70 

      

รายการ 
จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม ค่าเฉลี่ย ผลรวม ร้อยละ 

แบบทดสอบ
ท้ายการ

ทดลองที ่1 20 25 21.10 422 84.40 
แบบทดสอบ 
ท้ายการ

ทดลองที ่2 20 15 11.95 239 79.67 
แบบทดสอบ
ท้ายการ

ทดลองที ่3 20 10 8.10 162 81.00 

รวม    50 41.15 823 82.30 

2( )E

1( )E
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ตารางที่ 5-4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของ
แบบทดสอบท้ายการทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ 
  

ค่า t-test 
  

ค่า df 
  

P 
  

ท้ายการทดลอง - 0.837 19 0.413 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
            
           จากตารางที่  5-4  ผลการเปรียบเทียบโดยใช้  T-test  จากการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม  SPSS   พบว่าค่า  t = 0.837    มีค่า  Sig. 
(2-tailed)  ซึ่งเป็น P=  0.413,    (ระดับนัยส าคัญ) = .05 ดังนั้นค่า 
P  มากกว่าค่า ดังนั้น แปลความหมายว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของ
แบบทดสอบท้ายการทดลองไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยคะแนนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

6.  สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ปรากฏว่าชุดทดลอง 

เรื่อง  เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซ์  ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
หลังจากน าไปทดลองใช้ ได้ผลดังสรุปต่อไปนี้คือ 

6.1 เมื่อน าชุดทดลองไปใช้แล้วได้ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ
ท้ายการทดลองและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือ
ค านวณหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง ผลปรากฏว่า ชุดทดลอง 
เรื่อง    เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม    สเตอริโอมัลติเพล็กซ์   ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ  82.3 / 80.7  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80   

6.2  จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของ
แบบทดสอบท้ายการทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยทางสถิติ (t-test) พบว่าชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบท้ายการทดลองไม่ต่างจากค่าเฉลี่ย
คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับส าคัญ
นัยส าคัญทางสถิติ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปได้ว่า  ชุดทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม    สเตอริโอ
มัลติเพล็กซ์  ที่สร้างขึ้นสามารถใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
วิชาเทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้
เป็นอย่างดี โดยประสิทธิภาพชุดทดลองอยู่ในเกณฑ์ดี  และสามารถ
น าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

 
 
 
 

7.  อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองที่ได้จากการน า  ไปใช้

ในครั้งนี้ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นผลตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมีผลสืบเนื่องมาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

7.1 ชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านการประเมินผลจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการออกแบบผลิตสื่อและทางด้านเนื้อหา  ซึ่ง
ผลการประ เมิน เฉลี่ ยอยู่ ใน เกณฑ์ดีและยั งได้ รับการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามค า แนะน า จากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา จึง
เป็นสื่อที่มีการออกแบบและสร้างมีระบบ เมื่อนักศึกษาได้ท า การ
เรียนและฝึกปฏิบัติกับชุดทดลอง จึงเกิดการเรียนรู้และจดจ า ได้ดีจน
เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7.2 แบบฝึกหัดและใบงาน ช่วยในการจดจ า เนื้อหาที่ได้เรียน
ผ่านมาแล้ว และเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถรับเนื้อหาได้มาก
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของแบบฝึกหัดที่ช่วยป้องกันการ
เลือนหาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสน า เนื้อหาสาระที่ได้เรียน
มาแล้ว น ามาใช้อีกครั้งหนึ่ง [4] 

 
8.  ข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินการวิจัยเชิงทดลองท าให้ผู้ วิจัยได้รับ
ประสบการณ์จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในระหว่างการหา
ประสิทธิภาพของชุดทดลองที่สร้างขึ้นและการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ได้พบข้อเสนอแนะที่ผู้ วิจัยคาดว่าถ้าได้มีการปรับปรุง
พัฒนาขึ้น จะท าให้การวิจัยครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมี
รายละเอียดของข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี ้

       8.1.1 การออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอน
ประเภทชุดทดลอง ต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่จะได้รับ
จากการใช้ชุดทดลองกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกัน 
                         8.1.2 การทดลองแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 2 คน   ต่อ 1 
ชุด  เ พ่ือให้นักศึกษามีโอกาสช่วยกันเสนอความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท า การทดลอง แต่ถ้านักศึกษาบางคนไม่
สนใจอาจไม่ลงมือปฏิบัติ เป็นผลให้การวิจัยได้ข้อมูลไม่ตรงกับ
สภาพเป็นจริง ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจึงควรควบคุมดูแลนักศึกษา
ขณะปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
                 8.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

      8.2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเรียน
การสอนด้วยชุดทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม    สเตอริโอ
มัลติเพล็กซ์ กับการเรียนการสอนด้วยวิธีการหรือสื่อการสอน  แบบ
อ่ืน ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นต้น 

   8.2.2  ควรน าชุดลองเรื่องเครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็ม สเตอริ
โอมัลติเพล็กซ์ไปทดลองกับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน  ๆ 
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เพ่ิมเติม เพ่ือจะได้แน่ใจว่า เมื่อน า ไปใช้กับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
แล้ว ชุดทดลองมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะได้ปรับปรุงพัฒนาชุด
ทดลองนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   8.2.3  ควรมีการออกแบบใบเนื้อหา แบบฝึกหัด และใบ
งานเพื่อใช้ประกอบกับชุดทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ครบทุกหัวข้อ
ในรายวิชา เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้มี
โอกาสศึกษาอย่างต่อเนื่องจนครบทั้งวิชา 
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A3-027 

 เครื่องมือปอกฉนวนกลางสาย 

INSULATION PEELER 

สุริยา สาวะรีพล  พรเพ็ญ วังพิมลู  ค าหล้า อรุณเดช  และจีระศกัดิ ์บุญสะอาด 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 

 
บทคัดย่อ 

ปัญหาในการปฏิบัติงานปอกฉนวนสายส่ง
ไฟฟ้าแรงสูง (SAC: Space Aerial Cable) เพื่อ
ต่อสาย หรือเพื่อต่ออุปกรณ์ขนานเข้าในระบบ
ไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงชนิดน้ีเป็นสายอลูมิเนียม 
หุ้มด้วยฉนวน XLPE การปอกฉนวนชนิดนี้จะ
ปอกยาก สร้างความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานบน
เสาไฟฟ้าแรงสูง เคร่ืองมือปอกสายที่มีอยู่ราคาแพง 
และยังมีข้อจ ากัดในการใช้งาน เคร่ืองมือปอก
ฉนวนกลางสาย พัฒนาขึ้นใช้ส าหรับปอกฉนวน
สาย SAC ส าเร็จในขั้นตอนเดียว ต้นทุนต่ า ใช้งาน
ง่าย ใช้เวลาน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ท าลาย
ตัวน าระหว่างปอก ประสิทธิภาพการใช้งานเป็นที่
ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน  

Abstract 

The problem in the performance of 

high voltage transmission lines is stripping 

insulation connect lines to lines or to 

connect equipment parallel to the electrical 

system. Space Aerial Cables are conducted 

made by aluminum and cover by XLPE 

insulation. Stripping insulation will be 

difficult to peel. Stripping tools available in 

the market expensive. And there are 

restrictions on the use. The INSULATION 

PEELER Developed for stripping insulated 

Space Aerial Cables in one easy step, low 

cost, easy to use, takes very little time. 

Especially, do not destroy the conductor 

during stripping. Operational efficiency is 

acceptable to the operator. 

1. ค าน า 

ในปัจจุบันระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่พาด
สายผ่านเขตชุมชน เพื่อความปลอดภัยและความ
มั่นคงของการะบบไฟฟ้า ได้เปลี่ยนจากสายส่งชนิด
สายเปลือยตีเกลียวแกนเหล็กสปริง  มาใช้สาย 
SAC (Space Aerial Cable) ซึ่งเป็นสายชนิด
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน XLPE การใช้สายประเภทนี้
เ กื อบจะคลอบคลุ มพื้ นที่ ทั้ ง ระบบ ในความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งประเทศ 
สายชนิดนี้ต่ออยู่ในระบบมี 2 ขนาด คือขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ตารางมิลลิเมตร และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 185 ตารางมิลลิเมตร  การเชื่อมต่อ
ระบบไปยังส่วนต่างๆ หรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์
ชนิดต่างๆเข้ากับระบบ จะหลีกเลี่ยงการตัดสายเพื่อ
เชื่อมต่อโดยไม่จ าเป็น การต่อสายจะใช้วิธีปอก
ฉนวนที่สายไฟฟ้าแรงสูงพาดอยู่บนเสา และจะยึด
สายเข้าด้วยอุปกรณ์จับยึด ฉนวนที่ปอกจะต้องมี
ขนาดพอดีกับอุปกรณ์จับยึด  ฉนวน XLPE มี
ความแข็ง เหนียว และหนา จึงมีความจ าเป็นจะต้อง
ใช้เคร่ืองมือปอกฉนวนชนิดพิเศษ และจะต้องไม่
ท าให้ เนื้อตัวน ามีรอยฉีกขาด ซึ่ ง เป็นหนึ่ งใน
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มาตรการความมั่นคง และมีเสถียรภาพ ของการ
ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สร้างความเชื่อใจให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า  

รูปท่ี 1 เคร่ืองมือปอกสาย SAC ทั่วๆไป 

2. เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

การสร้างเคร่ืองมือปอกฉนวนกลางสาย 
คณะท างานได้ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เคร่ืองมือที่สนับสนุนการปฏิบัติงานมีขายใน
ท้องตลาดในปัจจุบัน หลักการทางทฤษฎี น ามาใช้
ควบคู่กับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร และ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีหลากหลายช่องทางที่มี
ในปัจจุบัน ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่
เหมาะสมกับเคร่ืองมือ เพี่อให้ เคร่ืองมือปอกฉนวน
กลางสาย โดยเฉพาะทฤษฎีการสร้างเคร่ืองมือหรือ
นวัตกรรม เพื่อให้ได้ เคร่ืองมือปอกฉนวนกลาง
สาย ราคาประหยัด สามารถท างานได้ตามขอบเขต 
มีประสิทธิภาพ และและปลอดภัย 

2.1. หลักการสร้างเค ร่ืองมือ ในการสร้าง
เคร่ืองมืออ านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็
ตามจะต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจริงมีเหตุผลใน
เชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้หรือแสดงให้
เห็นจริงได้ใช้งานได้รวมทั้งสามารถเป็นฐาน
ความคิดในการพัฒนา หรือประยุกต์ใช้กับเคร่ือง
อ่ืนๆต่อไป 

2.1.1. เหตุผลที่เลือกสร้างเคร่ืองมือ 
2.1.1.1. เป็นเคร่ืองมืออ านวยความ

สะดวก 
2.1.1.2. สามารถพัฒนาต่อได้ 
2.1.1.3. มีคุณค่าต่อการพัฒนาการ

ปฏิบัติงาน 
2.1.1.4. ลักษณะทางเทคนิคและการ

ใช้เคร่ืองมือ 
2.1.1.5. เหมาะสมกับการใช้งาน 
2.1.1.6. ใช้งานง่าย 
2.1.1.7. มีความปลอดภัยสูง 
2.1.1.8. ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.1.2. การออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือ
เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และค่อนข้างละเอียด ผู้สร้างจะต้อง
พิจารณาองค์ประกอบทุกๆ ด้ านที่ เกี่ ยวข้อง 
ป ร ะ ก า ร แ รกที่ ส า คั ญ ไ ด้ แ ก่ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
วัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ ว่าต้องการใช้ท าอะไร 
ท างานอย่างไร จึงจะแสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งในการออกแบบการสร้างเคร่ืองมือ ควรพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

2.1.2.1. วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ข อ ง ง า น
จะต้องรู้ลักษณะงาน และเป้าหมายของงานที่
ต้องการ 

2.1.2.2. ก า ห น ด ข อ บ เ ข ต ข อ ง
เคร่ืองมือตามวัตถุประสงค์ของงาน 
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2.1.2.3. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้าน
ต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้เพื่อสนับสนุนการท างาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.1.2.4. ความปลอดภัยในการใช้
งานจริง เช่น ขนาดของ  เคร่ืองมือปอกฉนวนกลาง
สาย SAC  SAC  โครงสร้างและรูปร่างของ
เคร่ืองมือ 

2.1.2.5. ออกแบบโครงสร้างตาม
หลักการ และทฤษฎีที่สัมพันธ์ ตามหลักการที่ได้
ศึกษามาอย่างละเอียด 

2.1.2.6. ทดสอบ และแก้ไขระบบ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.1.2.7. ออกแบบฐานยึดใบมีด ตาม
หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์ ตามที่ได้ศึกษามา
อย่างละเอียด 

2.1.2.8. ทดสอบ และแก้ไขใบมีด
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.1.2.9. ปร ะก อบ เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ ห้
สมบูรณ์ ท าการทดสอบความสัมพันธ์ของการ
ท างานของระบบว่าสอดคล้องกันหรือไม่จะต้อง
ปรับแต่งส่วนใด เพื่อให้การท างานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2.1.3. คุณค่าของเคร่ืองมือ 
2.1.3.1. สามา รถใช้ ง านได้ จ ริ ง 

สนับสนุนแนวความคิดตามหลักการและทฤษฎี 
2.1.3.2. ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น ฐ า น

ความคิด และกระตุ้นนักคิด นักประดิษฐ์  ให้
ประดิษฐ์ให้มีการพัฒนา และคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ 

2.1.3.3. ก า รประ เมิ น เ ค ร่ื อ งมื อ
จะต้องท าการประเมิน 2 ด้านดังนี้ คือ 

1) ผลจากผู้สร้างทดสอบ
การใช้งาน เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่มี
ส่วนใดที่จะต้องแก้ไข 

2) ผลจากการน าไปให้ผู้
ประกอบอาชีพ หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้ 

2.1.3.4. เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเคร่ืองมือให้
สมบูรณ์ 

3. การออกแบบการสร้าง 

การสร้าง  เคร่ืองมือปอกฉนวนกลางสาย  
เป็นโดยการสร้างนวัตกรรม พัฒนาจากเคร่ืองมือที่
มีใช้ในหน่วยงาน ศึกษาสภาพปัญหาจากการ
ปฏิบัติงานต่อสายกับระบบสายส่งไฟฟ้าบนเสา
ไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดหนองคาย ข้อจ ากัดของเคร่ืองมือ และความ
ไม่จ าเป็นของเคร่ืองมือ และการออกแบบ ได้ยึด
หลักการสร้างเคร่ืองมือ ที่มีความปลอดภัย ใช้ง่าย 
แก้ปัญหาได้  เคร่ืองมือปอกฉนวนกลางสาย ที่เสร็จ
สมบูรณ์ มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย 

3.1. โครงสร้าง ออกแบบให้มีความแข็งแรง 
และมีรูปร่างที่ เหมาะสมในการจับใช้งาน เพื่อ
รองรับแรงบีบ และแรงหมุนในระหว่างการปอก
ฉนวน สามารถปรับขนาดให้ใช้ได้กับสายขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ตารางมิลลิเมตร และ 185 
ตารางมิลลิเมตร  
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รูปท่ี 2 ออกแบบโครงสร้าง 

3.2. ฐานใบมีด ออกแบบให้ยึดจับใบมีด ให้มี
ต าแหน่งท ามุมการปอกฉนวน เพื่อคลายฉนวนที่
ปอกออกด้านนอก และมีความแข็งแรง  

 

รูปท่ี 3 ออกแบบฐานใบมีด 

3.3. ใบมีด เลือกใช้วัสดุท าด้วยโลหะชนิด
เหล็กกล้าผสม มีองค์ประกอบของโมลิบดินั่ม 
แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม อลูมิเนียม นิกเกิล 
วาเนเดียม และคาร์บอน ท าให้มีคุณสมบัติแข็ง 
เหนียว ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม และทนต่อ
แรงกระแทก  

 

รูปท่ี 4 ออกแบบใบมีด 

 

 

รูปท่ี 5   เคร่ืองมือปอกฉนวนกลางสาย  

4. ผลการทดสอบ 

การทดสอบเคร่ืองมือปอกฉนวนกลางสาย  
จะท าการทดสอบส่วนต่างๆระหว่างการสร้างโดย
คณะท างาน ก่อนจะน ามาประกอบเสร็จสมบูรณ์ 
หลังจากนั้นได้น าไปให้ฝ่ายปฏิบัติการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนอง และผู้เชี่ยวชาญ
ของเอกชน ทดลองใช้  เพื่อหาข้อบกพร่อง น า
ข้อบกพร่องที่ได้รับค าชี้แนะมาปรับปรุง จนกว่า
การท างานของเคร่ืองจะท างานได้ตรงวัตถุประสงค์
ของการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ตารางที่  ผลการการทดสอบการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ยผลการ 

ตรวจสอบและทดสอบ
ของผู้เช่ียวชาญ 

1. ด้านโครงสร้าง 
1.1 ใช้วัสดุท่ีถูกต้องเหมาะสม 

 
5 

4.82 
ดี
มาก 

1.2 มีขนาดท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 5 
1.3 มีความแข็งแรง 5 
1.4 มีอุปกรณ์ป้องกันท่ีจุดอันตราย 4.3 

2. ด้านการใช้งาน 
2.1 มีความเหมาะสมกับภาระงาน 

 
5 

4.86 
ดี
มาก 

2.2 ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน   5 
2.3 มีความปลอดภัย 5 
2.4 มีคู่มือการใช้งาน อ่านเข้าใจง่ายเป็นขั้นตอน 5 

2.5 มีค าเตือนหรือแจ้งข้อจ ากัดในการใช้งาน 4.3 
2.6 มีสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ท่ีเคร่ืองชัดเจน 4.6 

2.7 เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริง 5 

2.8 เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพดีกว่ามาตรฐาน
แบบเดิม 5 

3. ด้านการพัฒนา 
3.1 สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 

 
5 

5 
ดี

มาก 
3.2 เหมาะสมเป็นเคร่ืองต้นแบบผลิตและขยาย

ผลได้ 5 
3.3 เหมาะสมเป็นเคร่ืองต้นแบบและพัฒนา

พัฒนาเป็นเคร่ืองมืออื่นๆได้ 5 

การใช้เครื่องมือปอกฉนวนกลางสาย SAC 

  เคร่ืองมือปอกฉนวนกลางสาย  สามารถ
ปรับการปอกฉนวนตามขนาดของสาย ทั้งขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ตารางมิลลิเมตร และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 185 ตารางมิลลิเมตร โดยเปลี่ยน
ต าแหน่งจุดหมุนของ  เคร่ืองมือปอกฉนวนกลาง
สาย เมื่อเปลี่ยนต าแหน่งตรงกับขนาดสายเรียบร้อย
แล้ว ให้ถ่างขาด้ามจับออกให้กว้างออกใหญ่กว่า
ขนาดสาย หลังจากนั้นใช้มือก าขาให้หนีบตรง
ต าแหน่งจะท าการปอก สามารถใช้ได้ทั้งมือมือซ้าย 
หรือมือขาวที่ ถนัดก าด้ ามของเค ร่ืองให้แน่น
พอประมาณพร้อมกับหมุนขึ้นไปในแนวด้านบน
วนรอบสายไฟฟ้า ให้ใบมีดกินเข้าไปในฉนวน 
หมุนต่อไปเร่ือยๆใช้แรงก าแบบประคองให้ใบมีด

จะกินเข้าไปในฉนวน ถ้าใช้แรงมากเกินไปจะไม่มี
ประโยชน์เนื่องจากชุดจับได้สร้างขึ้นให้มีบ่าดันกับ
ผิวของฉนวนของสายไฟฟ้าไว้ ให้หมุนปอกไป
เร่ือย  เมื่อได้ระยะตามความยาวเท่ากับแค้มป์ต่อ
สายหรืออุปกรณ์ที่จะน ามาต่อเข้า ให้ผ่อนแรงบีบ
แต่ให้หมุนต่อจนใบมีดหลุดออกจากผิวของฉนวน
จึงถือว่าการปอกฉนวนเสร็จเรียบร้อย 

 

 

รูปท่ี 6 ผลการทดลองปอกฉนวน 

5. บทสรุป 

  เ ค ร่ื องมื อปอกฉนวนกลางสาย  เป็ น
เคร่ืองมือเฉพาะทาง ที่พัฒนาให้ตรงกับภารระงาน 
และความต้องการของผู้ใช้งาน ต้นทุนต่ า เป็น
เคร่ืองมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานปอก
ฉนวนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
50 ตารางมิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 185 
ตารางมิลลิเมตร ขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยาก ใช้งาน
ง่าย ใช้เวลาน้อย ระหว่างปฏิบัติงานไม่ต้องกังวล
เคร่ืองจะท าลายตัวน า  
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6. กิตติกรรมประกาศ 

คณะท างาน ขอขอบคุณ นายนิมิตร วงษ์
สุรินทร์ นายวรัญญา สีแก้ว นายเข้ม ศรีหาพล  
ผู้ เชี่ยวชาญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
หนองคาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.บรรพต การไฟฟ้า 
ที่ได้ให้ความอนุ เคราะห์   แนะน า ตรวจสอบ 
ทดสอบ ประสิทธิภาพการท างาน และขอขอบคุณ 
นายเรวัตร มาสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดหนองคาย ที่อ านวยความสะดวก ในการเก็บ
ข้อมูล และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ และผู้เชี่ยวชาญใน
หน่วยงาน ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ตลอดจนผู้ที่
คณะท างาน มิ ได้ เ อ่ ยนาม   ณ   ที่ นี้  ที่ มีส่ วน
สนับสนุนด้านอ่ืนๆ ท าให้  เคร่ืองมือปอกฉนวน
กลางสาย สามารถท างานตามขอบเขตและบรรลุ
วัตถุประสงค์  
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A3-028 

การศึกษาแอ็คทูเอเตอร์ส าหรับข้อต่อแขนกลหุ่นยนต์ด้วยโปรแกรมจ าลอง 
          Study Actuators for the robot arm with an emulator computer program 

 
อภิเดช  ศิริตัง  ค าปัน สิงห์ปั่น  ราเชน ช้ินสวัสดิ์  และวงศ์นริัน  ช้ันงาม 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   คณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 
 

บทคัดย่อ 
       บทความนี้เป็นการน าเสนอ  ผลการศึกษาแอ็คทูเอเตอร์
ส าหรับแขนกลหุ่นยนต์ชนิดไฟฟ้า ในรูปแบบการจ าลองโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หัวข้อเซอร์โวแอมปลิไฟเออร์  การ
ออกแบบจ าลองก าหนดให้เป็นการควบคุมแบบวงปิด (Closed 
Loop Control) ใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุม พร้อม
ฟังก์ช่ัน PID เอาต์พุตของตัวควบคุมน าไปขับมอเตอร์ไฟฟ้า ที่
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนแขนกล  จากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองที่
ออกแบบ สามารถทดลองเพื่อการเรียนรู้ผลตอบสนอง ต่อการ
ปรับ เปลี่ ยนค่ าพารามิ เ ตอร์ต่ า งๆ  ในระบบ  เ ช่น  การ
เปลี่ยนแปลงค่าแรงดันไฟฟ้า , การเปลี่ยนแปลงขนาดของ
โหลด   
ค าส าคัญ:  แอ็คทูเอเตอร์ / ไมโครคอนโทรลเลอร์ /ควบคุม
แบบวงปิด /เซอร์โวแอมปลิไฟเออร์/พารามิเตอร์ 
Abstract 
 This paper was to presented  study results of 
actuators electric type for robot robots in computer simulation 
model. To use in teaching in industrial robots topic Servo 
Amplifier. The model requires a closed-loop control (Closed 
Loop Control) microcontroller with a control function  PID.  
Control output to drive an electric motor acting driven 
mechanical arm. According to studies, it has been found that 
the model design try to learn the response to modify 
parameters in the systems. Such as changes in voltage, to 
change the load. 

Keywords: Actuator, Microcontroller ,Closed-loop control,  
Servo Amplifier, Parameter 
 
1.  บทน า 
          มีแอ็คทูเอเตอร์หลายชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนแขนกลหุ่นยนต์ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่นิยม และปัจจุบัน
ผู้ผลิตแอ็คทูเอเตอร์ส าเร็จรูปออกวางจ าหน่าย และมีหลาย
ขนาดให้เลือกตามความต้องการ ตัวอย่างเช่น AX-12A ดังรูป 

 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ตัวอย่าง แอ็คทูเอเตอร์ ของ บ.smile-robotics 

       AX-12A เป็นแอ็คทูเอเตอร์ส าเร็จรูปซ่ึงภายใน มีระบบ
สมองกลฝังตัว(Embedded) ที่มาพร้อมฟังก์ช่ันการควบคุม
ต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ฟังก์ช่ันการควบคุมต าแหน่ง  การควบคุม
ความเร็ว  การควบคุมแรงบิด และยังมีระบบป้องกันต่างๆ เช่น 
ความร้อนสูงเกิน, กระแสสูงเกิน,แรงบิดสูงเกิน เป็นต้น  ท าให้
แอ็คทูเอเตอร์ดังกล่าวมีราคาค่อนข้างสูง  ดังนั้นในการใช้งาน 
จึงจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ช่ันต่างๆจึงจะท าให้การใช้งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ซ่ึงการศึกษาการ
ท างานเบื้องต้นของแอ็คทูเอเตอร์ จะใช้หลักการการควบคุม
แบบป้อบกลับ มาพัฒนาเป็นระบบควบคุมต าแหน่งหรือ 
เซอร์โวต าแหน่ง    
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รูปที ่2 ตัวอย่าง ชุดทดลองการควบคุมต าแหน่งหรือเซอร์โวต าแหน่ง 

 

2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 พื้นฐานของระบบควบคุมป้อนกลับ 
         หุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะใชก้ารควบคุมแบบป้อนกลับที่
สามารถชดเชยความไม่แน่นอนทีเ่กิดขึ้นในระบบ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของโหลด สัญญาณรบกวนต่างๆ นอกจากนั้นยัง
รวมถึงสมรรถนะในการเคลื่อนที ่ไม่ว่าจะเป็นความเร็ว
ความเร่ง ที่ถูกต้องแมน่ย า 

 
                      
                   รูปที ่3 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบควบคุมป้อนกลับ 
 
  2.2 ตัวควบคุม PID 
            โครงสร้างของตัวควบคุม PID โดยเอาต์พุต u คือ ตัว
แปรควบคุม (control variable) และอินพุต e เป็นค่าแตกต่าง
ระหว่างค าส่ังแนววิถีกับค่าเอาต์พุตของพลานต์ จะเห็นได้ว่าตัว
แปรควบคุมเป็นผลรวมของ 3 พจน์ย่อย คือ P , I , D  
 

 
 
                         รูปที ่4 โครงสร้างพ้ืนฐานของ PID 
 
 
 

    𝑢(𝑡) = 𝑘 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇1
∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
)… 

เมื่อจัดรปูและแปลงลาปลาส จะได้ 
𝑈(𝑠) = 𝐶(𝑠) ·  𝑒(𝑠) 

เมื่อ   𝐶(𝑠) = 𝐾 (1 +
1

𝑠𝑇𝑖
+ 𝑠𝑇𝑑) 

     ดังนั้น พารามิเตอร์ของตัวควบคุมคือ อัตราขยาย(Gain) K , 
เวลาปริพันธ์ Ti  และเวลาอนุพันธ์ Td  

 
     รูปที ่5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kp กับความคลาดเคลื่อนคงตัว  

 

 
             รูปที ่6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง e(t) และ u(t) ของ I-Control 
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             รูปที ่7 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง e(t) และ u(t) ของ D-Control 
 

 

3. การออกแบบ 

    ในงานวิจัยนี้ในการออกแบบวงจร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนของวงจรจ าลอง  และส่วนของซอฟท์แวร์ ซ่ึงวงจรที่
น าเสนอสามารถถูกออกแบบได้ดงัต่อไปนี ้
3.1 วงจรจ าลอง 

 
 
                                      รูปที่ 8 วงจรควบคุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ซอฟแวร์ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Maximum  iteration 
              unpatched number new ached 
 
 

 
 
3.3 การท างาน 
          เริ่มต้นก าหนดค่าตัวแปรต่างๆ  และการอ่านค่าจาก Kp 
Ki Kd ตามค่าที่ตัง้ไว้  จากนั้นในแต่วงรอบของโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร ์จะค านวณค่าผลต่าง e(t) ของ Set-point 
ต าแหน่งและค่าที่ไดจ้ากเซนเซอรต์ าแหน่งช่ึงเป็นค่าจรงิ
(Actual) จากนั้นตัวควบคุม PID จะค านวณค่าเอาต์พุตของแต่
ละฟังก์ชัน เพื่อสร้างสัญญาณ u(t) ป้อนให้แก่วงจรขับมอเตอร์ 
โดยตัวควบคุม PID จะส่งค่าเอาตพ์ุตออกไปป้อนให้แก่วงจร
ขับมอเตอร์ เพื่อปรบัต าแหน่งใหม่ทุกรอบการท างานของ
โปรแกรม  จนกว่าค่า ผิดพลาด (SSE) เปน็ศูนย์  
 

 Generate Initial Population                  
 

 Calculate  the  Kpbase 
 

 Calculate Error Value              
 

Calculate Parameters Kp , Ki , Kd         
                  of  PID  Control 

Calculate the fitness function              
 

   Run the dc motor speed control 
   Model for each set of parameters 

Update the velocity, Position , of  particles 

Start 

Stop 

Read set-point , Kp ,Ki ,Kd                   
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4. ผลการทดลอง 
การทดลองการท างานของการควบคุมต าแหน่ง โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอรจ์ าลอง 

 
         รูปที ่9 การต้ังค่า Kp,Ki,Kd ทีไ่ม่เหมาะสม ท าให้เกิดการ      
                     Overshoot ก่อนเข้าต าแหน่ง Set-point    

 

 
 รูปที่ 10 การปรับค่า Kp , Ki , Kd ที่เหมาะสม ท าให้การเคลื่อนที ่
               ของแขนกลเข้าต าแหน่ง Set-point และไม่เกิด Overshoot    

 
5. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการศึกษาวิจัย เป็นการน าเสนอ การจ าลอง
แอ็คทูเอเตอร์ส าหรับข้อต่อแขนกลหุ่นยนต์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สามารถทดลองปรับค่าต่างๆ ในระบบได้ง่าย เช่น 
ค่าแรงดันไฟฟ้า แรงบิดของโหลด ค่าแรงเฉื่อยของมอเตอร์ 
เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการเรียนการสอน ระบบควบคุม
เซอร์โวต าแหน่ง ในรายวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  ต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ  

วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาของ 
อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ า  อาจารย์ประจ าส านักพัฒนาครู
อาชีวศึกษา  ที่ให้ความรู้ในการประยุกต์ใช้งาน  MCU เป็น
ประโยชน์อย่างสูงในการจัดท างานวิจัย จนส าเร็จสมบูรณ์ 
ผู้จัดท าวิจัย ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุน
การพัฒนา  ด้วยดีมาตลอด  
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A3-030 

วิธีลดฮาร์มอนิกส์กระแสในอินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่ายแรงดันสองระดับ 

Minimized harmonics of current in three-phase two-level inverter method 
 

นิพนธ์ บุญสกนัต ์  ประยุทธิ ์แดงขาว 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 
 
 

บทคัดย่อ 

การปรับความกว้างของพัลส์ด้วยสเปซเวกเตอร์ (Space 
vector pulse width modulation ; SVPWM) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้
เทคนิคการปรับแบบเวลาจริง (Real time) เพื่อควบคุม
อินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่ายแรงดัน (Voltage source 
inverter; VSI) ซ่ึงเป็นเทคนิคก าหนดรูปแบบการจัดล าดับการ
สวิตช์โดยใช้อัลกอริทึมพื้นฐานที่ประกอบด้วย รูปคลื่นไซน์ 
และ ฮาร์มอนิกส์ที่  3 ของรูปคลื่นไซน์ เมื่อน าสัญญาณมา
รวมกันสัญญาณก็จะได้สัญญาณ SVPWM ออกมา ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการเกิดฮาร์มอนิกส์ 

 บทความวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดล าดับสวิตช์ที่ เหมาะสมที่สุดที่จะน าไปใช้ควบคุมการ
อินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่ายแรงดันสองระดับโดย
พิสูจน์จากค่าฮาร์มอนิกส์การบิดเบือนทั้งหมดของกระแส
โหลดที่น้อยที่สุดโดยไม่ต้องผ่านการกรองกระแส  ซ่ึงใน
บทความนี้ได้ใช้เทคนิควิธีการปรับความกว้างของพัลส์
ด้วยสเปซเวกเตอร์ของแรงดันไฟฟ้า (Voltage SVPWM 
Switching sequential pattern; VSVPWM-SSP)  

วิธีด าเนินการ ประกอบด้วยการจ าลองระบบด้วยโปรแกรม 
Matlab/Simulink และการทดลองระบบโดยใช้บอร์ด DSP รุ่น 
TMS 320F28335 ซ่ึงก าหนดให้จ่ายโหลดแบบต่อเนื่อง (Linear 
load) ซ่ึงเป็นโหลดความต้านทานและโหลดเหนียวน า (R-L 
load) รูปแบบของเทคนิควิธี VSVPWM-SSP ที่ใช้ในบทความ
นี้ ประกอบสองรูปแบบ คือ แบบต่อเนื่อง (Continuous) หรือ 
CSVPWM-SSP ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป และแบบไม่
ต่อเนื่อง Discontinuous หรือ DSVPWM-SSP แบบค้างสวิตช์ที่ 
60o และ 120o  

ผลที่ได้จาการจ าลองและการทดลองระบบมีความสอดกัน 
ที่แสดงให้เห็นว่า DSVPWM-SSP แบบค้างสวิตช์ที่ 60o ได้ผลดี
ที่สุดที่เหมาะสมที่จะใช้ควบคุมหรือขับอินเวอร์เตอร์สามเฟส
ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันสองระดับ 
 
ค าส าคัญ : ฮาร์มอนิกส์กระแส,  อินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่าย
แรงดันสองระดับ, สเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลช่ัน 

Abstract 

The space vector pulse width modulation (SVPWM) is 
real time modulation technique to control the three-phase 
voltage source inverter (VSI). This technique is forms of 
switching sequential pattern by using a basic algorithm of 
SVPWM, it consist of sinusoidal-shaped waveform and third 
harmonics of sinusoidal-shaped waveform. These are 
combined such that SVPWM signal is produced, this is an 
effect to the harmonics distortion. 

The objective in this paper is to solve the best pattern of 
Voltage SVPWM switching sequential pattern ( VSVPWM-
SSP) to control inverter, when the Lowest total harmonic 
distortion of the line current are proved without the filtered. 
The VSVPWM-SSP is synthesized in this study.  

The implementation, simulation and experiment with 
TMS 320F28335 is DSP board are based on Matlab/Simulink 
and Code Composer Studio software are used to controls the 
inverter with linear load (Resistive load). There are two 
comprised patterns, the continuous space vector pulse width 
modulation switching sequential (CSVPWM-SSP) and 
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discontinuous space vector pulse width modulation 
(DSVPWM-SSP) for 60o and 120o patterns. The simulation 
and the experiment results shows that 60o of DSVPWM-SSP 
is effective to drive the inverter. 

1. บทน า 

มอเตอร์เหนียวน ามีความส าคัญที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
[1]. เพื่ อใ ช้ เป็นตัวต้นก าลั งต่ างๆ  ที่ มีความซับซ้อนใน
กระบวนการ ควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยว ได้ถูก
ประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ ไฟฟ้าหลากลายชนิด เช่น โบลวเวอร์ 
พัดลม คอมเพรสเซอร์ ปั้ม เครื่องผสมอาหาร เครื่องย่อย เครื่อง
บด เครน ลิฟท์ บันไดเลื่อน เครื่องทอผ้า รถไฟฟ้า การขนส่ง 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน [2]. การประยุกต์วิธีเทคนิคการปรับ
ความกว้างของพัลส์ (pulse width modulation techniques ; 
PWM) เพื่อการควบคุม ความเร็วโดยวิธีการเปลี่ยนความถี่และ
ความเร็วขับ หลักการของ PWM อยู่บนพื้นฐานของไซน์ PWM 
(sinusoidal PWM; SPWM) และ สเปซเวกตอร์ PWM (Space 
vector PWM; SVPWM) [3]. SVPWM เป็นวิธีที่ความสามารถ
และมีความได้เปรียบมากกว่า SPWM โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณลักษณะของแรงดันสเปซเวกเตอร์ สามารถปรับช่วง ให้
ขยายได้มากกว่า SPWM และคุณภาพ ของฮาร์มอนิกที่ดีกว่า 
[4].  

การจ าลองโมเดล DSVPWM-SSP และ CSVPWM-SSP 
ส าหรับ VSI สามเฟสชนิดแรงดันสองระดับ โดยใช้เครื่องมือ
ของ Matlab/Simulink ได้ถูกน ามาเสนอในบทความนี้  ผลของ 
เอาต์พุต กระแส แรงดัน สถานการณ์สวิตช์ ได้ถูกน ามา 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาดิวตี้ไซเกิล การบิดเบือนของ ฮาร์มอนิ
กกระแสโหลดทั้งหมด และความถี่ของการสวิตช์  ผลจาการ
จ าลองแสดงให้เห็นว่า ไม่เฉพาะการเปลี่ยนแปลง ของกระแส 
แรงดัน และผลของความถี่การสวิตช์ที่ เป็นผล ให้เกิดการ
สูญเสียขึ้นในอินเวอร์ เตอร์  แต่ยัง เกิดขึ้นกับรูปแบบการ
จัดล าดับการสวิตช์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นวิธี DSVPWM-SSP หรือ 
CSVPWM-SSP ก็ตาม ในการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ส่วนแรกเป็นบทน า (introduction) อธิบายถึงรายการของ 
ปัญหาจากบทความต่างๆ. ส่วนที่สอง หลักการพื้นฐานของ 
VSVPWM-SSP อธิบายถึงโมเดลทางคณิตศาสตร์ ส่วนที่สาม 
โมเดล VSVPWM-SSP with Matlab/Simulink ส่วนที่ส่ี 

วิธีด าเนินการและผลการทดลอง และส่วนสุดท้าย บทสรุป 
(conclusion) 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 อินเวอร์เตอร์ชนดิแหล่งจ่ายแรงดนั 
( Voltage Source Inverter)  

การควบคุมอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดันด้วยวิธีควบ
คุมอัตราส่วนคงที่ของแรงดันต่อความถี่เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายแร
งดันให้กับ AC motor โดยการปรับความความกว้างของพัลส์ 
(Pulse width modulation: PWM) เพื่อควบ คุมขาเกตของสวิตช์ 

1 2 3 4 5S ,S ,S ,S ,S และ  
6S ดังแสดงไว้ในภาพที่  1 ซ่ึงเป็น VSI 

สองระดับแบบ 3 กิ่ง 6 สวิตช์ โดยแต่ละกิ่งมีสวิตช์จ านวน 2 
ตั ว เ พื่ อ ใ ช้ ค ว บ คุ ม แ ร ง ดั น เ อ า ต์ พุ ต แ ล ะ ค ว า ม ถี่ 
ซ่ึงในช่วงเวลาเดียวกัน นั้นสวิตช์ทั้งสองตัวของแต่ละกิ่งต้อง 
ไม่อยู่ในสถานะ ‘On’ พร้อมกัน กล่าวคือ สวิตช์ตัวล่างจะต้องมี 
สถานะตรงกันข้ามกับสวิตช์ตัวบนเสมอ ดังนั้น ถ้าสวิตช์ตัวบน 
มีสถานะ On สวิตช์ตัวล่างต้องอยู่ในสถานะ Off  
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ภาพที่ 1: วงจรก าลังของอินเวอร์เตอร์สามเฟสชนิดแหล่งจ่าย

แรงดันสองระดับ 

2.2 สถานะการสวิตช์ (Switching State) 

จากอินเวอร์เตอร์ภาพที่  1 สามารถอธิบายสถานะของ 
การสวิตช่ิงของ สวิตช์แต่ละตัวได้ดังแสดงไวในตารางที่ 1 
กล่าวคือ switching state เป็น ‘1’ สวิตช์ตัวบนของแต่ 
ละกิ่งจะมีสถานะ ‘On’ ดังนั้นแรงดัน เอาต์พุตที่ขั้วของอิน 
เ ว อ ร์ เ ต อ ร์

aN bN cN(v ,v ,v ) จ ะ เ ป็ น บ ว ก
dc(+V )

ในท านองเดี ยวกัน  Switching state เป็น  ‘0’ 
แรงดันเอาต์พุตที่ขั้ว ของอินเวอร์เตอร์จะ เป็นศูนย์ 
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ตารางที่ 1: ความหมายของสถานะการสวิตช์ 

 Switching 
state 

Phase A Phase B Phase C 

1S  
4S

 aNv  3S
 6S

 
aNv

 
5S

 
2S

 
cNv

 

1 On Off dcV

 
On Off dcV

 
On Off dcV

 

0 Off On 0 Off On 0 Off On 0 

 

2.3 สเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดเูลชัน (SVPWM) 

SVPWM เป็นวิธีเฉพาะของการล าดับการสวิตช์อีกวิธีหนึ่ง 
เพื่อสร้างแรงดันเอาต์พุตโดยเคลื่อนที่ตามแนวเส้นของแรงดัน
อ้างอิง (Reference voltage) บนเส้นรอบวงของวงกลม ดังใน
ภาพที่ 2 ซ่ึงเป็นอินเวอร์เตอร์สามเฟสสองระดับ สถานะการ
สวิตช์ ทั้งสถานะ แอกทิฟและสถานะศูนย์สามารถแทนได้ด้วย 
สเปซเวกเตอร์แอกทีฟ (Active space vectors) และสเปซเวก 
เตอร์ศูนย์  (Zero space vectors)เมื่อ

1V -
6V  เป็นเวกเตอร์ 

แอกทิฟคือเวกเตอร์6สถานะของ การท างานจากรูปแผนภาพ 
ดังกล่าวซ่ึงมีลักษณะเป็นทรงแบบหกเหลี่ยมจ านวนช่องเท่ากัน 
คือ จ านวน 6 เซกเตอร์(Sector 1 to 6) และยังมีอีก 2 เวกเตอร์ 
คือ 

0V และ
7V เรียกว่าเวกเตอร์ศูนย์ (Zero vector) วางอยู่ ณ 

ต าแหน่งศูนย์กลางของรูปหกเหลี่ยม ตารางที่ 2 แสดง สเปซเวก
เตอร์ สถานะการสวิตช์ การท างานของสวิตช์ และแรง ดันสเป
ซเวกเตอร์ ซ่ึงมี 8 สถานะที่สอดคล้องกับแรงดัน สเปซเวอร์
เตอร์ที่แตกต่างกัน เช่น สถานะ 100 สวิตช์ 

1 6S ,S  และ  
2S จะ

มีสถานะเป็น ‘On’ (กระแสไหล) และแรงดัน สเปซเวกเตอร์  

1

j0
V =2/3V edc

ดังนั้น ใน 8 สถานะของการ สวิตช์จะมีแอกทีฟ
โวลท์เวกเตอร์ 6 สถานะ คือ

1 6V -V  และ มีสถานะการสวิตช์เป็น 
are 100, 110, 010, 011, 001, 101 ที่มี ขนาดแรงดันที่แตกต่าง
กัน และมีเวกเตอร์ศูนย์ 2 สถานะ คือ 111 และ 000 ทุกสถานะ
จะอยู่ภายในวงกลม 

 





refv

1V

2V
3V

4V

5V 6V
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010

011

001 101

Sector 2

Sector 3

Sector 4

Sector 5

Sector 6

Sector 1
111 000

0 7,V V



j

 

ภาพที่ 2: สเปซเวกเตอร์สามเฟสชนิดแรงดันสองระดบั 
ตารางที่ 2: รายละเอียดของเวกเตอร์และการสวิตช์ 

Space vector 
Switching 

states 

Switches 

‘On’ 

Space vector 

voltage 

Zero 

Vector 

7V
 

0V
 

111 1 3 5S ,S ,S
 

0 7V =V =0
 000 4 6 2S ,S ,S

 

 

 

Active 

Vector 

1V
 

100 1 6 2S ,S ,S
 

j0

1 dc

2
V V e

3
  

2V
 

110 1 3 2S ,S ,S
 

π
j
3

2 dc

2
V V e

3
  

3V
 

010 4 3 2S ,S ,S
 

2π
j

3
3 dc

2
V V e

3
  

4V
 

011 4 3 5S ,S ,S
 

3π
j

3
4 dc

2
V V e

3
  

5V
 

001 4 6 5S ,S ,S
 

4π
j

3
5 dc

2
V V e

3
  

7V
 

101 1 6 5S ,S ,S
 

5π
j

3
6 dc

2
V V e

3
  

 

2.4 การแปลงแกน abc to αβ เฟรม 

ภาพที่ 1 เป็นอินเวอร์เตอร์สามเฟสสมดุล ดังนั้นผลรวมของ 
แรงดันช่ัว ขณะจะมีค่าเป็นศนูย์ ดังสมการที่ (1) ใช้สมการที่ (2) 
แปลงตัวแปร สามเฟส เป็นตัวแปรสองเฟสบนเฟรมอ้าง 
อิงหยุดนิ่ง (abc/αβ)  สมการ รูปแบบทั่วไปของแรงดันสเปซ 
เวกเตอร์ในเฟรม αβ  ดังในสมการ (3) เมื่อ แทน สามารที่ (2) 
ลงใน (3) จะได้เป็นสมากรที่ (4) 

 

( ) ( ) ( ) 0a b cv t v t v t               (1) 
  

 

 
 

 
 
 

1 1
1

2 2 2

3 3 3
 0    

2 2

a

b

c

v t
v t

v t
v t

v t




        
    
         

        )2(  

     v t jvv t t              (3) 

       0 2 /3 4 /3    j j j
a b cv t v t e v t e v t e         )4(  

 

เมื่อ  jθe =cos(θ)+jsin(θ) and  θ=0,2π/3 or  4π/3 , 
ส าหรับ สถานะสวิตช์ที่ 100. ขนาดแรงดันเฟสของแต่ละกิ่ง 
ที่ถูกสร้างขึ้น ที่จ่ายให้กับโหลด ดังสมการที่ (5)  

     
2 1 1
    ,
3 3 3

,a dc b dc c dcv t V v t V v t V         (5) 
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เมื่อ   
1V  วางอยู่บนแกน α  ให้เป็น 

aV . เพราะฉนัเน 
θ=0  และ จากนั้นแทนสมการที่ (5) ลงใน (4) จะได้เป็นสมา
กรที่ (6) 

 
0

1

2

3

j
dcV V e                       (6) 

 

ในท านองเดียวกัน แรงดันแอกทิฟสเปซเวกเตอร์อื่นๆ 
สามารถ ค านวณได้โดย ใช้สมการที่ (7) 

 
3

2

3

j k l

dckV V e




     เมื่อ  1,2, ,6k         (7) 

2.5 Space Vector Switching Time Calculation 

 จากภาพที่ 1 เมื่อพิจารณาสเปซเวกเตอร์ที่เซกเตอร์ 1 
พบว่าแรงดันอ้างอิง ref(v ) เกิดจากการสังเคราะห์เวกเตอร์ 
หยุดนิ่ง 3 ตัว 0 1 2(V ,V and V )  ด้วยตัวประกอบเวลา การสวิตช์ 
ระหว่างช่วงเวลาในสถานะต่อวงจร  ‘On’ (Close circuit)   
และช่วงเวลาตัดวงจร ‘Off’ Off’ (Open circuit) เรียกว่า 
“เวลาดิวตี้ไซเคิล” (Duty cycle time) ของสวิตช์ก าลัง 
ที่ท างานในคาบเวลาสุ่ม 

s(T )  ดังนั้น สามารถเขียนสมากร 
เชิงสัมพันธ์ได้ในเทอมของสมการสมดุลระหว่างแรงดันต่อ 
เวลา ดังแสดงในสามการที่ (8) 

 

1 2 0 0

0

ref s a b

s a b

V T V T V T V T

T T T T

   


  

         (8) 

เมื่อ  
a bT ,T  and  

0T   คือช่วงเวลาของเวกเตอร์ 1 2V ,V และ

0V  ตามล าดับ.เมื่อพิจารณาสมการที่ (7) จะได้ 
3

1 2 0

2 2

3
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3
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j
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     ภาพที่  3 : สเปซเวกเตอร์และเวลาการสวิตช์บนเซกเตอร์ที่   1  

ขณะที่ θ คือมุมระหว่าง refv และแกน α ของเฟรม αβ

เมื่อแทนสมการที่ (9) ลงใน (8) และแยกองค์ประกอบของแกน 
ออกเป็นเกนจรงิ(real axis) คือ แกน (α) และแกนจินตภาพ 
(imaginary axis) คือแกน (β)  บนเฟรมหยุดนิง่ αβ  So, 
สามารุค านวณหา

refV  ได้จากแกนทัง้สอง ดังสมการที่ (10) 
และแก้สมการที่ (10) โดย ก าหนดให ้

s a b 0T =T +T +T  
จะได้ดงัสมการที่ (11). 

2 1
Real : (cos )

3 3

1
: (sinIm

3
g )

ref S dc a dc b
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     (11) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง 
refV , 

aT  และ bT

จากภาพที่ 3  a bT T  ถ้า 
refV  หมุนไปที่มุมเท่ากับ θ=π/6

ส าหรับ 
refV ที่ต าแหน่ง อื่นๆ แสดงได้แสดงไว้ใน  Table 3. 

 
ตารางที ่3: refV Position and a bT ,T on the sector 1 
Position 
(Angle) θ=0  

π
0<θ<

6
 π
θ=

6
 

6 3

 
   π

θ=
3

 

Duration 
times 

a

b

T >0

T =0
 

a bT >T  a bT T  a bT =T  a

b

T =0

T >0
 

 

ส าหรับเซกเตอร์อื่น สามารถประยุกต์สมการที่  (11) 

เพื่อค านวณหา a bT ,T  and 0T  ด้วย (12) 

' ( 1) / 3k         0 ' / 3for       (12) 

 เมื่อ θ'  คือ มุมที่เกิดมุมที่เกิดขึ้นใหม่ของแต่ละเซกเตอร์ 
และ k=1,2,…6 คือ จ านวนเซกเตอร์  
 

2.6 ดัชนีการมอดูเลตชั่น (Modulation index) 

 ดัชนีการมอดูเลช่ัน  am จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามอัตรา 

ส่วนของ refV และ dcV  ค านวณหาได้จากสมการที่ (13)  
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 ถ้าน าสมการที่ (13) แทนใน (11) จะได้สมการที่ (14) เพื่อใช้ 

ค านวณหา  a bT ,T และ 0T ได้อีกวิธีหนึ่ง 
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2.7 Duty Cycle Switching Time Calculation 

 หลังจากค านวณเวลาการสวิตช์ด้วยสมการที่ (11) หรือ (14) 

เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นค านวณค่าดิวตี้ไซเกิล ตัวอย่างเช่น 

ถ้าพิจารณา CSVPWM-SSP ในภาพที่ 4(a) บนเซกเตอร์ที่ 1 

ถ้าก าหนดให้ A BD ,D  และ CD เป็น ดิวตี้ไซเกิลของเฟส A, 

B และ C ตามล าดับ และให้ a 1 b 2T =T ,T =T จะได้ 

01

2
A a b

S

T
D T T

T

 
   

 
          (15)

 
01

2
B b

S

T
D T

T

 
  

               
 (16)

 

01

2
C

S

T
D

T

 
  

                 
 (17)

 
 

 

ในท านองเดียวกัน ที่ เซกเตอร์อื่นๆ สามารถประยุกต์ 
สมการ )15(-)17 ( เพื่อค านวณดิวตี้ไซเกิล 

3. การด าเนินการวิจัยและการพฒันาระบบ 

3.1 การศึกษาและออกแบบเทคนคิวิธีของ VSVPWM-SSP  

กา ร ศึ กษ า และออกแบบ เ ทคนิ ค วิ ธี  VSVPWM-SSP 
เพื่อสร้างรูปแบบการจัดล าดับการสวิตช์ในอินเวอร์เตอร์สามเฟ
สชนิดแหล่งจ่ายแรงดัน 2 ระดับ ดังแสดงไว้ในภาพที่  4 
ซ่ึงอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้   

ภาพที่ 4(a) เป็นไดอะแกรมของวิธี CSVPWM-SSP บน 

เซกเตอร์ที่  1 และ  2 เป็นแบบวิธีที่ใช้กันทั่วไป 
โดยแต่ละ เซก เตอร์  จ ะถู กแบ่ งออก เป็น  7  เ ซก เมนต์ 
เมื่อพิจารณาเซกเตอร์ ที่1 การจัดล าดับการสวิตช์บนเซกเตอร์นี้ 
จ ะ ได้ เ ป็ น  0 1 2 7 2 1 0V V V V V V V       ใน  1 
คาบเวลาสุ่ม s(T )   

ภาพที่ 4(b) และ ภาพที่ 4(c) เป็นไดอะแกรมของวิธี  
DSVPWM-SSP โดยพิจารณาบนเซกเตอร์ที ่ 1 และ 2 แต่ละ 
เซกเตอร์จะถูกแบ่ง ออกเปน็ 5 เซกเมนต์ เมื่อพิจารณาเซกเตอร์ 
ทั้งสอง จะเหน็ว่าภาพที่ 4(b) เป็นไดอะแกรมของวิธี 
DSVPWM-SSP 60o

 จะใช้ทั้ง 0V  และ 7V จะถูกสลับกัน โดย 

0V  จะถูก ใช้กับ เซกเตอรค์ี ่ (1,3,5) และล าดับ 
เวกเตอร์ในคาบเวลาสุ่ม s(T )  คือ

0 1 2 1 0V V V V V     ดังนั้นสวิตช์ก าลังที่กิ่ง  

CNV จะถูก ค้างที่สถานะ ‘Off’ (ไม่มีกระแสไหล) และ 7V

จะถูกใช้กับ เซกเตอร์คู่ (2,4,6) และล าดับเวกเตอร์ ในคาบเวลา 
สุ่ ม  s(T )  คื อ   7 2 3 2 7V V V V V     ดั ง นั้ น 
สวิตช์ก าลังที่กิ่ง BNV  จะถูก ค้างที่สถานะ ‘On’ 
เมื่อพิจารณาภาพที่ 4(c) เป็นไดอะแกรมของวิธี DSVPWM-
SSP 120o  ซ่ึ งจะใ ช้ เฉพาะ 0V  ล าดับของสวิต ช์คือ  

0 1 2 1 0V V V V V     สวิตช์ก าลังที่กิ่ง CNV จะถูกค้าง 
ไว้ที่สถานะ ‘Off’ ทั้งสองเซกเตอร์  

 (a) CSVPWM-SSP 
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ภาพที่ 4: รูปแบบการสวิตช์ของเทคนคิวิธี VSVPWM-SSP 
                                                                            

3.2 เขียนบล็อกไดอะแกรม VSVPWM-SSP  

ในหัวข้อนี้ได้น าเสนอรายละเอียดขั้นตอนวิธีการพัฒนาเทค
นิควิธี VSVPWM-SSP ด้วย Block diagram เพื่อใช้ประกอบ 
การอธิบายการพัฒนาระบบและเขียนโปรแกรม ด้วย 

Matlab/Simulink โดยใช้เครื่องมือ Matlab function 
และก าหนดเป็นฟังก์ช่ันชื่อ VSVPWM(u) ดังในภาพที่ 5 
ซ่ึงมีขั้นตอนการท างานดังนี ้

(1) รับอินพุตสัญญาณ 4 สัญญาณ ประกอบด้วย Vref, 
Angle, RepSeg และ Ts และมี 2 ช่องเอาต์พุต (S และ D) เมื่อ S 
เป็นสัญญาพัลส์ส าหรับขับสวิตช์ 3 เฟส และ D เป็นสัญญาณ 
Duty cycle 3 เฟส 

(2) ค านวณ Modulation index (ma) ใช้สมการที่ (13) 
(3) เลือกเซกเตอร์ (Sector selection)   โดยการเปรียบ 

เทียบค่าของมุม (Angle) ที่ได้รับ จากนั้นค านวณค่ามุม '  ใช้ 
สมการที่(12) 

(4) ค านวณหาค่าเวลา Ta, Tb และ T0 ใช้ สมการที่(14)   

(5) ค านวณค่า Duty cycle time A BD ,D และ CD   
(6) แบ่งเซกเตอร์ออกเป็นเซกเมนต์ โดยแบบ CSVPWM=7 

และแบบ DSVPWM=5 เซกเมนต์ต่อเซกเตอร์ ตัวอย่างเช่น 
ที่เซกเตอร์ 1  v1=[0 1 1 1 0]; v2=[0 0 1 0 0] ;v3=[
0 0 0 0 0]  

(7)  เลือกเซกเมนต์เพื่อเลือกเวกเตอร์แรงดันก าหนดสถานะ 
ของ การสวิตช ์  
 

Select sector

&

Change Angle  

Divided sector  to 

segment

Modulation index 

calculate

Time calculate          

.a b 0T , T , T

S

Input signals
- Vref

- Angle

- RepSeq

- Ts

Duty cycle 

calculate               

 .
A B CD , D ,D

D

A B CS ,S ,S

Select segment

VSVPWM-SSP Output

 
A B CS=[S S  S ]

Duty cycle Output 

A B CD = [D D  D ]

(1) (2)
(3)

(4)
(5)

(6)(7)

(8)

(9)

' 

 
 

ภาพที่ 5: บล็อกฟังก์ช่ันกระบวนการท างานเพื่อก าหนดรปูแบบการสวิตช์ของเทคนคิวิธี VSVPWM-SSP 

 

 (8) ก าหนดสัญญาณ VSVPWM-SSP Output 
ไว้ใน ตัวแปรเมตริก S=[Sa Sb Sc] ซ่ึงเป็นสัญญาณ เอาต์พุตที่ 
ใช้ขับขาเกตของสวิตช์แต่ละกิ่ง ได้เป็นเอาต์พุต S   

(9) ก าหนดสัญญาณ Duty cycle ไว้ในตัวแปรเมตริก  
D=[Da Db Dc] ได้เป็นเอาต์พุต D 

3.3 สร้างโมเดล VSVPWM-SSP ด้วย Matlab/Simulink  

(b) DSVPWM-SSP 60o Switch holding 

(c) DSVPWM-SSP 120o Switch holding 

สวิตช์ค้างสถานะทีต่ าแหน่ง "Off" มุม 60o 
 

สวิตช์ค้างสถานะทีต่ าแหน่ง "Off" มุม 120o 
 

สวิตช์ค้างสถานะทีต่ าแหน่ง "On" มุม 60o 
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โมเดล VSVPWM-SSP เป็นโมเดลที่ถูกพัฒนาขึ้นใน
บทความนี้โดยใช้โปรแกรม Matlab/Simulink ดังภาพที่ 5 โดย
เขียนโค้ดไว้ใน Matlab function  เพื่อใช้เป็นตัวสร้างสัญญา 
VSVPWM-SSP ขับสวิตช์ ประกอบดัวย 3 Sub block คือ 
CSVPWM-SSP, DSVPWM-SSP60 and DSVPWM-SSP120 
ดังภาพที่ 5(b) บรรจุไว้ใน บล็อก VSVPWM-SSP Generator 
ซ่ึงเป็น Main block ดังแสดงไว้ในภาพที่ 5(a) การก าหนด
รูปแบบเพื่อเลือกใช้งาน ท าได้โดยการเลือกต าแหน่ง สวิตช์ทั้ง 
4 ตัว ดังในตารางที่ 4 

 ภาพที่ 5:โมเดล VSVPWM-SSP Matlab/Simulink 

ตารางที่ 4: การเลือกรูปแบบการสวิตช์ 
VSVPWM 

Matlap function Block 

Switch positions 

1 2 3 4 

CSVPWM-SSP - 1 1 - 

DSVPWM-SSP 60o 1 2 2 1 

DSVPWM-SSP 120o 2 2 2 2 

4. วิธีการจ าลองและผลการทดลอง 

4.1  ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง  

การก าหนดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการสอบประกอบด้วยค่าพา
รามิเตอร์เริ่มตน้ และค่าพารามิเตอร์ของโหลด  
 พารามิเตอร์เริ่มต้น (Initial parameter) ประกอบด้วย  
DC-Link Voltage, Vdc=400 Volt. Sampling time, ts=2e-4 s
econd. Sampling frequency, fs = 1/ts Hz. และ Fundamental
 frequency, f=50 Hz. 
 พารามิเตอร์ของโหลด (Load parameter) โหลดทีใ่ช้ในการ 
ท ด ส อ บ เ ท ค นิ ค ก า ร ส วิ ต ช์ แ บ บ  VSVPWM-SSP 
คือโหลดต่อเนื่องเป็นโหลด R-L 3 ต่อแบบ Y ซ่ึง R= 5 Ω 

และ L= 0.87 H ดังภาพที่ 6  

4.2 การจ าลองและการทดลอง   

การจ าลองระบบ โดยใช้โมเดล ดังภาพที่ 6 ซ่ึงจ าลอง 

การจ่ายโหลด R-L โดยเลือกรปูแบบการสวิตช์ ดังภาพที่ 5 

เก็บลักษณะสัญญาณ กระแส และ ฮาร์มอนิกส์  ดังภาพที่ 7(a)-

(f) และบันทึกผลลงในตารางที่ 5  

การทดลองระบบ โดยควบคุมอินเวอร์เตอร์และจ่ายโหลด 

 R-L จริง และใช้พารามิเตอรเ์ดียวกับการจ าลอง  เพื่อเกบ็ 

ลักษณะสัญญาณแรงดัน กระแส และ ฮาร์มอนิกส์  ดังภาพที่ 

7(g)-(l) และบันทึกผลลงในตารางที่ 5  

ตารางที่ 5: ผลการจ าลองและผลการทดลอง 

Load type 

Simulation 

and 

Experiment 

Total harmonic distortion of 

current for VSVPWM-SSP (%) 

CSVPWM 
DSVPWM 

60o 120o 

Linear Load 
Sim. 7.28 3.08 9.51 

Exp. 6.90 3.80 19.60 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะสัญญาณกระแส และ ฮาร์มอนิกของ 
กระแสจากภาพที่ 7 และค่าของ HTD ในตารางที่ 5 พบว่า 
รูปแบบการสวิตช์แบบ DSVPWM-SSP 60o ให้ผลที่ดีที่ 
สุดเพื่อใช้ขับอินเวอร์ เตอร์  เนื่องจากวิธีนี้  THD และ 
ค่าสูญเสียเนื่องจากการสวิตช์ ซ่ึงสามารถลดความถี่ของการ 
สวิตช์ลง ได้ถึง 33% เมื่อเทียบกับวิธี CSVPWM-SSP กล่าวคือ 
ทั้งค่า THD และค่าสูญเสียเนื่องจาการสวิตช์ด้วยวิธี 
DSVPWM-SSP 60o  ที่ เกิดขึ้น อินเวอร์เตอร์มีค่าต่ าที่ สุด 
ซ่ึ ง เ ป็ นผล ให้ สัญญาณกระแสใกล้ เ คี ย ง รู ป สัญญาณ 
ไซน์เวฟมากที่สุด ดังนั้น ผลที่ได้ทั้งสองอย่างเป็นไปตาม 
บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

(a)Main block 

(b) Sub block 

1 

2 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
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ภาพที่ 6: โมเดล Matlab/Simulink ของ  VSVPWM-SSP เพื่อควบคุมอินเวอรเ์ตอร ์3 เฟสจ่ายโหลดแบบต่อเนื่อง 

 
ภาพที่ 7: ผลการจ าลอง (a)-(f) และผลการทดลอง (g)-(l)  

 
 

Load 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 

(j) (k) 

 

(l) 

CSVPWM-SSP DSVPWM-SSP60o DSVPWM-SSP120o 

(a)-(c) Line current (Ia)  และ  (d)-(f)  THD of line current ท่ีได้จากการจ าลอง  
(g)-(i) Line voltage (Vab) and Line current (Ia)  และ  (j)-(l)  THD of line current ท่ีได้จากการทดลอง 
 

Vab 

Ia 

Vab 

Ia 

Vab 

Ia 
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สถาบันฯ และ ผอ.สุทธิพงค์ นกแอนหมาน ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยฯ ครูกฤษณะ ชูจร หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า ที่ให้การ
สนับสนุนด้วยดีตลอดมา ทั้งด้านสถานที่ งบประมาณ และ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 

อนึ่ง บทความวิจัยฉบับนี้มีประโยชน์อยู่ไม่น้อยทางด้าน
วิศวกรรมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมด
ให้แก่เหล่าครู-อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทาให้
บทความวิจัยส าเร็จได้เป็นอย่างดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง และขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่ บิดา มารดา 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากมีข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
นั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะ
นาจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิจัยต่อไป  
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A3-032 

การจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 
TRANSFORMER SIMULATION USING FINITE ELEMENT METHOD  

วีรชาติ  จัตวากุล 1  ธีรพงษ์  พลแสนจันทร์ 2   

   
1*แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
2แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยการจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์อิ
ลิเมนต์(FEM)  ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าต้นแบบชนิด 1 เฟส ขนาด 
110 VA  110/12 VAC และมีการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
ต้นแบบในสภาวะไม่มีโหลด และมีโหลดเพื่อหาคุณลักษณะ 
และพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าแรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ค่าความ
ต้านทาน ซ่ึงน าค่าที่ได้จากต้นแบบ มาสร้างเป็นแบบจ าลองใน
คอมพิว เตอร์รูปแบบ 2 มิติ  แกนสมมาตร  ในการสร้าง
แบบจ าลอง องค์ประกอบภายในแบบจ าลองจะถูกแยกออกจาก
กันเพื่อแสดงช้ินส่วนต่างๆภายในแบบจ าลอง โดยใช้ เมสขนาด  
5.4 .mm    ในการสร้างพื้นที่ ของแกนเหล็กและช่องอากาศ  
เมสขนาด  24 m สร้าง ขดลวดภายในแบบจ าลอง และ
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นนั้นจะถูกทดสอบโดยจ่ายก าลังไฟฟ้าด้วย
แหล่งจ่ายรูปคลื่นซายน์ขนาด 110 VAC, 50 HZ    และเริ่มจ าลอง
ผล ในการค านวณค่าผลลัพธ์ของแบบจ าลองมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้น
แรก ค านวณเส้นแรงแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นภายในแบบจ าลอง 
ขณะอยู่ในช่วงสเตชั่นเนอรี่ ขั้นที่สอง ค านวณหาค่าแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวน า และกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายใน แบบจ าลอง ใน
สภาวะ ทรานเชียนต์  จากนั้นน าค่าที่ได้จากการทดสอบจริงและ
ค่าจากการจ าลองผลมาเปรียบเทียบกัน  

จากผลการเปรียบเทียบพบว่า การจ าลองผลโดยใช้วิธี
ไฟไนต์อิลิเมนต์ สามารถใช้แทนการทดสอบจริงได้เพราะว่ามีค่า
ผลลัพธ์ที่ใกล้ เคียงกัน โดยสามารถใช้การจ าลองผลนี้ใน
การศึกษา เรื่อง สนามแม่เหล็กอิ่มตัวในแกนเหล็ก  การส่งจ่าย
ก าลังไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด และขณะมีโหลด ของหม้อแปลง
ไฟฟ้าได้ 
ค าส าคัญ : ไฟไนต์อิลิเมนต์ , คุณลักษณะ 

Abstract  

The purpose of this project was the transformer simulation 
using finite element method (FEM). Single phase transformer, 
110 VA, 110/12 V; was used as studied model. Transformer 
characteristics and its parameters, consisted of Resistance, 
Impedance, No-load and On-load characteristics, current and 
voltage were done by the experiments. Transformer model was 
constructed based on its characteristic in 2D axisymmetric 
model in order to reducing calculation time and consuming 
memory. Electrical which is sinusoid wave from of 110 VAC, 

50 HZ was applied to the model. Before simulation start, the 
model need discretized to skull element. The meshes size of 
iron core and air area of and coils area of were discretized. The 
simulation model have 2 calculation step. The first step was the 
calculation of the magnetic field distribution based on 
stationary analysis, and the second was the calculation of the 
induced voltage and current in the transformer coils model 
based on transient analysis. After that the results were 
compared with the experiment. 

Finally. Instead of an experiment, the simulation 
based on FEM own be used to study the transformer behavior 
such as magnetic saturation of an iron core, No-load and On-
load transfer condition etc.  

Keywords:  Finite element, characteristics 
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1.  บทน า 
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับที่เป็น

หนึ่งในเครื่องกลไฟฟ้า ที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
เครื่องกลไฟฟ้า ถูกน ามาใช้ศึกษาในเรื่องทฤษฎีพื้นฐานทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า เพราะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน และสามารถ
สร้างขึ้นเองได้  ในขนาดเล็ก  แต่เนื่องจาก ก่อนที่สร้างหม้อ
แปลงไฟฟ้าขึ้นได้นั้น จะต้องท าการค านวณหาค่าตัวแปรต่างๆ 
เพื่อให้ได้สเปค ตามต้องการ แต่เมื่อน าค่าต่าง ๆ ที่ค านวณได้ไป
สร้างหม้อแปลงจริงมักพบว่า มีความคลาดเคลื่อนอย่างมาก และ
ต้องท าการปรับแก้ไข หรือ สร้างหม้อแปลงตัวใหม่ขึ้นเพื่อให้ได้
หม้อแปลงที่มีค่าตามต้องการ ซ่ึงท าให้เป็นการส้ินเปลืองทั้งเวลา
และทรัพยากร เป็นอย่างมาก ถ้าหากเราใช้วิธีการจ าลองผลใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยใส่ค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ต้องการสร้าง
ตัวหม้อแปลง และท าการจ าลองปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่างๆ
ได้ ถ้าหากไม่ได้ผลหรือค่าตามต้องการ ก็สามารถที่จะท าการ
ปรับแก้ไขได้เลยในโปรแกรมจ าลองผล จนกว่าจะได้ค่าที่
ต้องการและทราบค่าตัวแปรต่าง ๆ จึงน าไปสร้างเป็นตัวหม้อ
แปลงจริง ก็จะสามารถช่วยลดเวลา และการใช้ทรัพยากรลงได้ 

การจ าลองผลด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเม็นต์ก็เป็นวิธีหนึ่งที่
นิยมใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  เป็นวิธีการ
ที่สามารถวิ เคราะห์คุณสมบัติ ของ เครื่ อ งจั กรกลไฟฟ้ า
กระแสสลับโดยการสร้างแบบโมดูลออกมาแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ  
อีกทั้งวิธีการแบบไฟไนต์อิลิเม็นต์ยังสามารถก าหนดค่าตัวแปร
บางตัวของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นสมการต้นก าเนิด  ที่ใช้ใน
การหาค่าคุณสมบัติของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับได้  ซ่ึง
จะท าให้สามารถท าการออกแบบได้หลายครั้ง โดยเลือกผลของ
การก าหนดค่าตัวแปรที่ ให้ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับมี
ประสิทธิภาพดีที่สุด  อีกทั้งยังสามารถคาดคะเนถึงปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรต่างๆ ภายใน
แบบจ าลองได้ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการจ าลองผล และการทดสอบ
จริง 
 
 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
การจ าลองผลโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์มีผลการทดสอบใกล้เคียงกับผลจากการทดสอบจรงิ
จากหม้อแปลงไฟฟ้าตัวต้นแบบ และ สามารถใช้ทดแทนกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดง รูปแบบแนวคิด ในการวจิยั 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาประสิทธิภาพโดยการทดสอบจริง ของหม้อ

แปลงไฟฟ้า ชนิด 1 เฟส ขนาด 110/12 V 110 VA และ  ใช้ 
โปรแกรม COMSOL MULTIPHYSICS  4.2 ในการจ าลองผลใน
การใช้วิธีวิธีไฟไนต์อิลิเม็นต์ ใน แบบสองมิติแกนสมมาตร 
 

5.  ทฤษฎีหม้อแปลงไฟฟ้า 

5.1 โครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้าใช้ขดลวดพันรอบแกนเหล็ก เพื่อท า

หน้าที่เหนี่ยวน าทางไฟฟ้าและสร้างฟลักแม่เหล็กในแกนตัวน า
แม่เหล็ก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary 
winding) และ ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding)  ดังรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 แสดง ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า  

   
1E   =    แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ขดลวดปฐมภูมิ 

1I  =   กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ   

1N  =   จ านวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ    
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2E       =    แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิจ่ายออกไปสู่
ภายนอก 

2I  =     กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ 

2N  =    จ านวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ  

1V  =     แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ 

2V  =     แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ 

 
5.2 วงจรเทียบเคียงของหมอ้แปลงไฟฟ้า (Transformer 
Equipment Circuit) 
        วงจรเทียบเคียงหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นวงจรที่ใช้สัญลักษณ์มา
แทนส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อให้ง่ายต่อการ
พิจารณาและค านวณค่าต่างๆในหม้อแปลงไฟฟ้านั้น 

m

21

I1 I2 
V2V1

E1 LoadE21

2

E1

SecondaryPrimary
Leakage flux Leakage flux

Mutual Flux

 

รูปที่ 3 แสดง ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด  

เมื่อ ฟลักแม่เหล็กรั่วไหลที่ขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

1Φ 2,Φ ในรูป 3 เคลื่อนตัวครบ loop จะมีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับ inductive reactance (XL) ซ่ึงเราเรียกว่า leakage 
reactance นอกจากนี้ที่ขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิยังมีความ
ต้านทานอยู่จ านวนหนึ่งด้วย ดังนั้น ขณะที่หม้อแปลง ไฟฟ้าจ่าย
โหลดจึงเกิดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม 2 ส่วน คือ 

-  ความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ (R1และ R2) 
-  ลีคเกจรีแอคแตนซ์ของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ (X1 และ 
X2) 
ถ้าน าค่าต่างๆทั้งขณะไม่มีโหลดและขณะจ่ายโหลดมาเขียนวงจร
เทียบจะได้ ดังรูปที่  4 

Z LoadE1 E2R0

R1 R2X1 X2

V1 V2

IC IM

I0

I1 I1 = (1/a)I2 I2

Ideal
Transformer

Magnetizing
branch

 

                รูปที่ 4 แสดง วงจรเทียบเคียงของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
 

 
 
5.3 การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER TESTS) 
        การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากระท าเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ 
(ค่า R,X,Z) และความสูญเสียที่เกดิขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้า ท าได้ 
2 วิธี คือ 

5.3.1 การทดสอบเปิดวงจร (การทดสอบขณะไมม่ีโหลด) 
[Open Circuit Test (no-load test)] 

การทดสอบเปิดวงจรเปน็การทดสอบเพื่อหาค่าความ
สูญเสียในแกนตัวน าแม่เหล็ก (Core loss) โดยการเปิดวงจร
ทางด้านแรงดันไฟฟ้าสูง (high voltage side) และจ่าย
แรงดันไฟฟ้าที่พิกัด เข้าที่ด้านแรงดันไฟฟ้าต่ า (low voltage side) 
ตามรูปที่ 5 

       

A

V
1 2 0  V

W

C C

P C

2 4 0 0  /  1 2 0

   �     �    
 �   �
   �      

 
     รูปที ่5 แสดงการต่อทดสอบเพื่อหาค่าความสูญเสียในแกน
ตัวน าแม่เหล็ก 
การทดสอบเปิดวงจรท าให้เราทราบค่าดังต่อไปนี้ 
1. ความสูญเสียในแกนตัวน าแม่เหล็ก 

0 0 0coscoreP V I 

 ............... (1) 
2. กระแสไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก   

0 0sin      MI I 

 ............... (2) 
3. กระแสไฟฟ้าที่สูญเสียในแกนตัวน าแม่เหลก็ 

0 0cosCI I   .............. 
(3) 
4. รแีอคแตนซ์ขณะไม่มีโหลด   0

0

M

X
V

I
   ............... (4) 

5. ค่าความต้านทานขณะไม่มีโหลด 0
0

C

R
V

I
  

 ............... (5) 

5.3.2 การทดสอบลัดวงจร (Short Circuit Test) 
      การทดสอบลัดวงจรเป็น การทดสอบเพื่อหาค่าความสูญเสีย
ในขดลวดทองแดง(Copper loss) โดยการลัดวงจรทางด้าน
แรงดันไฟฟ้าต่ า (low voltage side) และจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าที่
ด้านแรงดันไฟฟ้าสูง (high voltage side) 
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รูปที่ 6 แสดง การทดสอบลัดวงจร 

การทดสอบลัดวงจรท าให้ได้ค่าดงัต่อไปนี ้
1. อิมพีแดนซ์เทียบเคียงของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารนาที่
ขดลวดปฐมภูม ิ
  

1

s
el

cV
Z

I
  ;

SCV  คือแรงดนัไฟฟ้าขณะทดสอบลัดวงจร     

....... (6) 
2. รีแอคแตนซ์เทียบเคียงของหมอ้แปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารณาที่
ขดลวดปฐมภูม ิ

2 2

el el elX Z R    ............... (7) 

3. Power factor ขณะทดสอบลัดวงจร 

cos el
sc

el

R

Z
    ............... (8) 

4. ค่าความสูญเสียในขดลวดทองแดง คือ  2

2 2cu eP R I

 ............... (9) 
 

5.4 หลักการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า  
ในการที่จะใช้ วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ในการจ าลองผลของ

หม้อแปลงไฟฟ้า นั้นจ าเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์ คุณสมบัติ
และพฤติกรรมในการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า ได้ดังนี้  
เริ่ม จากป้อน แรงดันไฟฟ้าให้แก่ขดขวด ปฐมภูมิ  ดังสมการ 

sin( )SV    ............... (10) 

 
ซ่ึง เมื่อจ่ายแรงดันเข้าที่ขดลวดแล้วจะท าให้เกิดกระแส

ไหลในขดลวดเพื่อน าไปสร้างสนามแม่เหล็ก  และกระแสที่
เกิดขึ้นจะเป็น กระแสในเชิงความหนาแน่น ดังสมการที่ 

1

( )coil ind
e

coil

N V V
J

A R





   ............... (11) 

เมื่อ  sin( )coil SV V   

coilR  ค่าความต้านทานภายในของขดลวด สามารถหาได้
จาก  

coil

coilA

NL

a


    ............... (12) 

indV  แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าภายในขดลวด 

.s coilV I R   ............... (13) 

coila  พ้ืนที่หน้าตัดของขดลวด 

 
กระแสที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อแปลงนั้นจะเกิดขึ้น ใน 

สามส่วน ซ่ึงเกิดขึ้นตามวัสดุที่ต่างกันภายในหม้อแปลง   
 

กระแสที่เกิดในขดลวดทองแดง    
0

1
( )A J


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

(14) 
กระแสที่เกิดในอากาศ  

0

1
( ) 0A


      

............... (15) 
กระแสที่เกิดในแกนเหล็ก 

0

1
( ) 0

r

A
 

  
  ............... (16) 

เมื่อ เกิดกระแสไหลในขดลวดก็ท าให้เกิดสนามแม่เหล็ก ขึ้นดัง
สมการ 
B A    ............... (17) 
และเกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่ส่งถ่ายจากขดลวดฝัง่ปฐมภูมิ ไปยัง 
ฝั่งทุติยภูมิ ได้ดงัสมการ   

s

B ds    

 ............... (18) 
     เมื่อ เส้นแรงแม่เหล็ก ไหลตัดผ่านขดลวดในฝั่งทุติยภูมิ ท าให้
เกิดการเหนี่ยวน า สร้างสนามไฟฟ้าขึ้น ในขดลวดทุติยภูมิ  ดัง
สมการ 

  B
E

t


  


  ............... (19) 

     ซ่ึง สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวน าขึ้น ซ่ึงเปน็แรงดันทีเ่กิดขึ้นทีเ่ราสามารถวัดได้ของ
ขดลวดทตุิยภูมิ ดังสมการ     emf E dL      
 ............... (20) 

       เมื่อท าการต่อภาระเข้าในฝั่งทุติยภูมิก็จะท าให้เกิดกระแส
ไหลจากขดลวดทุติยภูมิ ไปยังภาระซ่ึงกระแสที่เกิดขึ้นจะเป็น
กระแสในเชิงความหนาแน่น ดังสมการ 
  ( )

coil load

emf
J N

R Z



    ............... (21) 

 

ซ่ึงที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป เป็นแผนภาพได้ ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 แสดง หลักการวิเคราะห์หม้อแปลงไฟฟ้า 

 

6. การจ าลองคุณสมบัตขิองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสจาก
แบบจ าลองในโปรแกรม COMSOL MULTIPHYSICS 

6.1 การสร้างแบบจ าลอง 

 
รูปที่ 8 แสดง การเปิดใช้งาน โปรแกรม COMSOL Multiphysics 4.2 

เมื่อเปดิโปรแกรมขึ้นมาแล้ว เลือกที่ 2D axisymmetric 
> AC/DC Magnetic Fields (mf) > Time Dependent และ เริ่ม
วาดส่วนประกอบทีเ่ป็นแกนเหลก็ ช่องอากาศ และ ขด
ลวดทองแดง 
   แกนเหล็ก  Size : W = 0.048 m , H = 0.08 m (Domain 1) 
   ช่องอากาศ Size : W = 0.016 m , H = 0.08 m (Domain 2) 
  ขดลวดปฐมภูมิ Size : W = 0.00225 m , H = 0.046 m (Domain 
3) 
  ขดลวดทุติยภูมิ Size : W = 0.00225 m , H = 0.046 m (Domain 
4) 
 ดังรูปที ่9  

 

รูปที่ 9 แสดง แบบจ าลองที่สร้างเสร็จแล้ว 
  

6.2 ก าหนด ค่า Materials ในแต่ละ Domain ของ แบบจ าลอง 
 Domain 1 ก าหนด Materials ให้ เป็น Soft Iron (with 

losses) มีค่า Relative permeability (mur) = 1200 

 Domain 2 ก าหนดให้ เป็น Air   
 Domain 3,4 ก าหนด Materials ให้ เป็น Copper  

 
  
6.3 ก าหนด ค่า Special ให้ Domain เป็นขดลวด ภายใน
แบบจ าลอง 
เรียกใช้ฟังชั่น Magnetic Fields (mf) ในหน้าต่าง  Model Builder 
และก าหนดค่า ดงัตารางที่  1 

ตารางท่ี  1 แสดงการค่าภายใน Model Builder 
 
6.4 ก าหนดรูปแบบการจ าลองผล (Study)  
เนื่องจาก แบบจ าลองที่สร้างขึน้ได้ก าหนดให้ จ าลองผลใน
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่จ่าย
ให้หม้อแปลงไฟฟ้านั้นเป็นชนดิกระแสสลับมีความถี่ และ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Time Dependent) จึงจะต้องก าหนด
ช่วงเวลาที่จะจ าลองผล โดยตั้งค่า ไปที่ Study > Time Dependent 
> Solver Configuration > Solver 1 > Time-Dependent Solver 1 
ดังรูปที ่10  
 

 

รายการ 
 Domain 

3 
Domain 4 

Number of turns (N) 346 38 

Coil wire cross-section area ( coila ) 
0.3e-

6[m^2] 
0.3e-

6[m^2] 
Coil excitation >Voltage >Coil 

potential SV  Circuit 
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รูปที่ 10 แสดง การก าหนดสภาวะการจ าลองผลภายใน Study  

 
             จากนั้นเริ่มจ าลองผล การเกิดพฤติกรรมของหม้อแปลง
ไฟฟ้า (compute) จะไดด้ังรปูที่ รปูที่ 11 และรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 11 แสดง หน้าจอเมื่อการจ าลองผลเสร็จสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 แสดง รูปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้า 
จากแบบจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
7. ผลการวิจัย 
           ผลจากการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แบบจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ซ่ึงสามารถน ามาเปรียบเทียบ 
โดยน าผลการทดสอบคุณสมบัตขิองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส จาก
ห้องทดลองมาเปรียบเทียบกบัแบบจ าลองคุณสมบัติหม้อแปลง
ไฟฟ้า ที่สร้างจากโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างกัน ผลที่ได้เป็นดงันี ้
 
7.1 ผลการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสจากการทดสอบจริง 
     ท าการทดสอบโดยการใช้เครือ่ง Digital Multimeter และ 
Power oscilloscope สามารถวัดค่าได้ดังตารางที่ 2, รูปที่ 12 และ
รูปที่ 13 
ตารางท่ี  2 ค่ากระแสและแรงดันที่ได้จาก หม้อแปลงไฟฟ้า 
ต้นแบบ 

 
12 (a) 

 
12 (b) 

 
Primary 
Voltage 
(V) 

Primary 
Current 
(A) 

Secondar
y 
Voltage 
(V) 

Secondar
y 
Current 
(A) 

No-load 
Test 

104.540
8 

0.0378 11.4619 - 

Load 20 % 104.524
5 

0.0378 11.4602 0.0936 

Load 40 % 104.508
5 

0.0379 11.4584 0.1867 

Load 60 % 104.492
8 

0.0379 11.4567 0.2775 

Load 80 % 104.477
0 

0.0379 11.4550 0.3685 

Load 100 % 104.360
6 

0.0380 11.4526 0.4622 
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รูปที่ 12 แสดง (a) รูปคลื่นแรงดันที่ใช้ในการทดสอบหม้อแปลง
ขณะไม่มีภาระ   (b) รูปคลื่นกระแส ที่ใช้ในการทดสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้าขณะไม่มีภาระ 
 

 
13 (a) 

 
13 (b) 
รูปที่ 13 แสดง (a) รูปคลื่นแรงดันที่ใช้ในการทดสอบหม้อแปลง
ขณะ มีภาระ 100%   (b) รูปคลืน่กระแส ที่ใช้ในการทดสอบ
หม้อแปลงไฟฟ้าขณะ มีภาระ100% 

 
7.2 ผลการทดสอบจากการจ าลองผล 

       จากแบบจ าลองผลจะท าให้เห็นการไหลของสนามแม่เหล็ก
ภายในตัวแบบจ าลองหม้อแปลงได้ดังรปูที่ 14 

 

 
รูปที่ 14 แสดง ทิศทางการไหลของเส้นแรงแม่เหล็กภายใน
แบบจ าลอง 

 
จากการจ าลองผลท าให้สามารถทราบค่าจากแบบจ าลองได้ดังนี้ 
     ตารางท่ี 3 ค่ากระแสและแรงดนัที่ไดจ้าก แบบจ าลองหม้อ
แปลงไฟฟ้า  
 
 

 
15 (a) 

 
                15 (b) 

 Primary 
Voltage 
(V) 

Primary 
Current 
(A) 

Secondar
yVoltage 
(V) 

Secondary 
Current 
(A) 

No-load 
Test 

109.93 0.1324 12.620 - 

Load 20 % 110.28 0.1349 11.908 0.0975 
Load 40 % 110.13 0.1408 11.839 0.1939 
Load 60 % 109.94 0.1463 11.765 0.2873 
Load 80 % 109.86 0.1529 11.706 0.3802 
Load 100 % 109.75 0.1601 11.659 0.4743 
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15 (c) 
รูปที่ 15 แสดง (a) รูปคลื่นแรงดันฝั่งปฐมภูมิ จากการจ าลองผล 
ขณะไม่มีภาระ (b) รูปคลื่นแรงดันฝัง่ทุติยภูมิ จากการจ าลองผล 
ขณะไม่มีภาระ 
 (c) รูปคลื่นกระแสฝั่งปฐมภูมิ  ทีไ่ด้จากการจ าลองผล ขณะไม่มี
ภาร 
 

 
16 (a) 

 
16 (b) 

 

16 (c) 
 

 
16 (d) 
 
รูปที่ 16 แสดง (a) รูปคลื่นแรงดันฝั่งปฐมภูมิ จากแบบจ าลอง 
ขณะมีภาระ100 %  (b) รูปคลื่นแรงดันฝัง่ทุติยภูมิ จาก
แบบจ าลอง ขณะมีภาระ 100 % (c) รูปคลืน่กระแสฝั่งปฐมภูมิ  
จากแบบจ าลอง ขณะมีภาระ 100 %  
(d) รูปคลื่นกระแสฝั่งทตุิยภูมิ จากแบบจ าลอง ขณะมีภาระ 100 %  
 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
8.1 สรุปผลการวิจัย 
จากผลการเปรียบเทียบพบว่า การจ าลองผลโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิ
เมนต์ สามารถใช้แทนการทดสอบจริงได้เพราะว่ามีค่าผลลัพธ์ที่
ใกล้เคียงกัน โดยสามารถใช้การจ าลองผลนี้ในการศึกษา เรื่อง 
สนามแม่เหล็กอิ่มตัวในแกนเหลก็  การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า
ในขณะไม่มีโหลด และขณะมีโหลด ของหม้อแปลงไฟฟ้าได้  
8.2 ข้อเสนอแนะ  

แบบจ าลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด  110 VA  
110/12 V ที่ได้สร้างขึ้นเป็นเพียงแบบจ าลองที่สร้างขึ้นเพื่อ
การศึ กษา ใน เบื้ อ งต้ น  ในการน า โปรแกรม  COMSOL 
MULTIPHYSICS 4.2  มาประยุกต์ใช้ในการจ าลองผลเพื่อ
ทดสอบหาค่าเบื้องต้น ภายในตัวหม้อแปลงไฟฟ้า  ซ่ึงอย่างไรก็
ตามแบบจ าลองนี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
โดยควรสร้างแบบจ าลองให้มีรายละเอียดให้มากกว่านี้  และ
แสดงผลการจ าลองผลที่มีกราฟค่าพารามิเตอร์ที่ เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมด้วย 
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การออกแบบเคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้าแรงดันต่่าจากสปริงเกอร์ 
A Design Low Voltage Generator from Sprinklers 

อานนท์  ณะมงคล1  วิเชียร  นุ๊ก๊อ1  นิศารัตน์  อินดวง1   อดิศร   ภูป่ระสงค์2,  
สมชาย อรุณรุ่งรัศมี3  ณรงค์ มั่งค่ัง3 และภาคภูมิ  จันทร์ศรี3   

 
1ภาควิชาเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2ภาควิชาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 
3ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       

 
 

บทคัดย่อ 

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าแรงดันต่ าจากสปริงเกอร์ โดยใช้พลังงานน้ าเป็นตัวต้น
ก าลังในการขับเคลื่อนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากหัวสปริงเกอร์ 
หลักการท างานของเครื่องสปริงเกอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดัน
ต่ า คือการติดตั้งชุดแม่เหล็กถาวรเข้ากับโรเตอร์แกนหมุนของ
สปริงเกอร์และติดชุดขดลวดไว้กับโครงสร้างส่วนบนของสปริง
เกอร ์เมื่อสปริงเกอร์หมุนจะท าให้เกิดการผลิตแรงดันไฟฟ้าขึ้น 
จากการทดสอบพบว่าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ าจากสปริง
เกอร์สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้ แรงดันไฟฟ้าไม่ต่อโหลด อยู่
ที่ 5.16 โวลต์ แรงดันต่อโหลด อยู่ที่ 2.80 โวลต์ กระแส 25.53 
มิลลแิอมป์แปร์ 
ค าส าคัญ : เครื่องก าเนิดไฟฟ้า, สปริงเกอร์ 

Abstract 

In this research proposed a design low voltage generator 
from sprinklers used by water energy is source power and 
power to drive of this electricity generation from sprinklers. 
The principle of low voltage generator from sprinklers is 
installed permanent magnet on the rotor of sprinkler and coil 
on the top of sprinkler, when the rotated sprinkler is generate 
voltage. From results, the voltage of generator from sprinklers 
was 5.16 V for no load, 3.2 V for LED load and current was 
25.53 mA. 
Keyword: Generator, Sprinkler 

 

1. บทน่า 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ก็ยังมีความต้องการการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ [1] และเช้ือเพลิงที่ใช้น ามา
ผลิตพลังงานไฟฟ้ายังมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องจากปริมาณ
เหลือน้อยลง ยิ่งเหลือน้อยลงไปยิ่งมีราคาสูงขึ้นตาม เช่น แก๊ส 
ถ่านหิน น้ ามัน แต่พลังงานธรรมชาติที่กล่าวมานับวันจะลด
น้อยลงจนหมดไปในอนาคต ดังนั้นพลังงานทดแทนจึงมี
ความส าคัญอย่างมากในการผลิตไฟฟ้าที่จะน ามาทดแทนการ
ผลิตจากพลังงานธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่น พลังงานลม 
พลังงานน้ าและพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น [2-4] 

พลังงานน้ า น้ าจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เกิดจากการ
ไหลของน้ าในรูปแบบต่างๆ เช่น แม่น้ าสายต่างๆ คลองน้ าสาย
ต่างๆ และท่อส่งน้ าขนาดต่างๆ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมน าเอา
น้ าไปใช้ในการเกษตรจากแม่น้ า คลองน้ า เป็นส่วนใหญ่ นิยมน า
น้ ามาใช้ในรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น รดน้ าพืชผลทาง
การเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น และวัชพืช โดยใช้วิธีการดูด
น้ าจากคลองน้ าผ่านสู่ปั้มน้ าผ่านท่อน้ าและเข้าสู่ระบบสปริง
เกอร์ในขนาดต่างกันขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งานจริง 

ดังนั้นผู้ วิจัยจึงเกิดแนวคิดเพื่อศึกษาศักยภาพการผลิต
กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ าจากสปริงเกอร์ เพื่อเพิ่มประโยชน์ของ
สปริงเกอร์ สามารถน าน้ าที่ผลิตไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ให้กับ
การเกษตรในรูปแบบต่างๆได้ สามารถน าเอาพลังงานที่ได้จาก
พลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังไฟฟ้าและน ามาใช้กับหลอดไฟ
แอลอีดี และสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้ 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: Narong_kmutt@hotmail.com   
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2.  การออกแบบและสร้างเครื่องกา่เนิดไฟฟ้าจากสปริงเกอร ์

ในขั้นตอนนี้จะท าการออกแบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจาก
สปริงเกอร์ จ านวน 15 ตัว เพื่อการทดสอบ และต่อวงจรเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า เพื่อเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจาก
สปริงเกอร์อาศัยหลักการเหนี่ยวน าของฟาราเดย์ [5] เครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาดเล็กแรงดันต่ าขนาด 3 โวลต์ 15 มิลลิ
แอมป์แปร์ ส่วนที่เป็นแม่เหล็กติดอยู่กับเพลาส่วนที่หมุนของ
สปริงเกอร์ ส่วนที่เป็นขดลวดของเครื่องผลิตไฟฟ้าจะติดอยู่กับ
แกนด้านบนของสปริงเกอร์ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1  แสดงการออกแบบหัวสปริงเกอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ า 

 

ในการออกแบบการพันขดลวดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ า 
จะท าการพันขดลวดให้เต็มแท่นในชุดขดลวดของสปริงเกอร์ 
เนื่องจาก แท่นรองรับบนสปริงเกอร์ มีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถ
ก าหนดจ านวนรอบของขดลวดที่พันได้ โดยใช้ขดลวด AWG
เบอร์ 32 ดังรูปที่ 2  และ 3 

 
รูปที่ 2 ชุดขดลวดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 
 

รูปที่ 3 การพันขดลวดชุดขดลวดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 

หลักจากออกแบบติดตั้งและประกอบชุดแม่เหล็กชุดขดลวด
เข้ากับสปริงเกอร์ จ านวน 15 ตัว จะท าการต่อเซลล์วงจรไฟฟ้า
ของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยต่ออนุกรม 3 ตัว แต่ขนานกัน 5 แถว 
เพื่อการทดสอบและใช้งาน ในแต่ละชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจาก
สปริงเกอร์ มีไดโอดเบอร์ 1N4001 ต่อไบอัสกับเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4  แสดงลกัษณะการต่อเซลล์ไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสปริง

เกอร ์

3. ผลวิเคราะห์การทดสอบเครื่องก่าเนิดไฟฟ้าแรงดันต่่าจาก
สปริงเกอร ์

ในการทดลองนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าจากสปริงเกอร์ 15 จุด โดยวางระยะห่าวระหว่างจุด 100 
เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร และ แอลอีดีโหลด จ านวน 8 ดวง 
ต่ออนุกรม 2 ดวง และขนานกัน 4 แถว โหลดเพื่อการทดลอง
ศักยภาพของสปริงเกอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ าขณะที่ต่อ
ตัวเก็บประจุ  เพื่อทดสอบแรงดันของน้ าแต่ละบาร์ ว่าสามารถ
ผลิตไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าและกระแสสูงสุด ในการผลิตไฟฟ้า
และหาความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การผลิตไฟฟ้าและหาความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้า 

จ านวน
สปริงเกอร์ 

แรงดันน้ า 
(psi) 

แรงดันไฟฟ้า 
ขณะไม่มีโหลด  

(โวลต์) 

แรงดันไฟฟ้า 
ขณะมีโหลด  
(โวลต์) 

กระแสไฟฟ้า 
(มิลลิแอมป์แปร์) 

3 20 5.16 3.2 25.53 
6 15 4.63 2.80 22.44 
9 10 3.68 2.66 20.87 
12 9 3.65 2.54 16.51 
15 5 3.01 2.40 5.50 

 

จากการทดสอบสปริงเกอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ า โดย
วางระยะห่าง สปริงเกอร์ 100 เซนติเมตรแต่ละช่องจะห่างกัน 20 
เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ย
แรงดันน้ า อยู่ที่ 11.8 psi ค่าเฉลี่ยแรงดันไฟฟ้าขณะที่ยังไม่ได้ต่อ
โหลอด 4.026 โวลต์ ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าขณะต่อโหลด 2.64 โวลต์ 
ค่าเฉลี่ยกระแส 18.17 มิลลิแอมป์แปร์  

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนสปริงเกอร์กับแรงดันไฟฟ้า

ขณะไม่มีโหลด และไม่มีโหลด 

จากรูปที่ 5 เป็นการแสดงค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง จ านวน
สปริงเกอร์กับแรงดันไฟฟ้าขณะมีโหลด และไม่มีโหลด ซ่ึง
พบว่า ขณะเปิดวงจรไฟฟ้าเซลล์ หรือ ขณะไม่มีโหลด มีค่า
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 5.16 โวลต์ ที่จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจาก
สปริ ง เกอร์  3  ตั ว  แรงดันน้ า  2 0  psi และขณะมี โหลด 
แรงดันไฟฟ้า 3.2 โวลต์ เนื่องจากโครงสร้างภายในของเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าจากสปริงเกอร์ มีแม่เหล็กจ านวน 1 ช้ิน ท าให้ผลิต
แรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาได้น้อย  

เมื่อเพิ่มจ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสปริงเกอร์ 6, 9, 12 , 
และ 15 ตัว พบว่ามีค่าแรงดันน้ าลดลงท าให้แรงดันไฟฟ้าลดลง

ต่ าลงตามด้วย เนื่องจากแรงดันน้ าจากปลายสายท่อน้ าถูกแบ่ง
เฉลี่ย แรงดันน้ าไปยังจุดปล่อยน้ าในสปริงเกอร์  
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รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนสปริงเกอร์กับกระแสไฟฟ้า
ขณะไม่มีโหลด และไม่มีโหลด 

 

จากรูปที่ 6 เป็นการแสดง ค่าความสัมพันธ์ ระหว่าง จ านวน
สปริงเกอร์กับกระแสไฟฟ้าขณะมีโหลด โดยใช้ชุดหลอด
แอลอีดีที่สร้างขึ้น ซ่ึงพบว่า ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด 25.53 มิลลิ
แอปร์แปร์ ที่จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสปริงเกอร์ 3 ตัว 
แรงดันน้ า 20 psi เมื่อเพิ่มจ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสปริง
เกอร์ 6, 9, 12, และ 15 ตัว พบว่ามีค่าแรงดันน้ าลดลงท าให้
แรงดันไฟฟ้าลดลงต าลงตามด้วย เนื่องจากแรงดันน้ าจากปลาย
สายท่อน้ าถูกแบงเฉลี่ย แรงดันน้ าไปยังจุดปล่อยน้ าในสปริง
เกอร ์ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกับในรูปที่ 5 

2. บทสรุป 

จากการทดลองการผลิตไฟฟ้า  จากสปริ ง เกอร์ผลิต
กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ า สามารถผลิตกระไฟฟ้าได้ดีและเหมาสม
ที่สุด คือ แรงดันไฟฟ้าขณะไม่มีโหลดอยู่ที่ 5.16 V ขณะมีโหลด 
อยู่ที่ 3.2 V กระแส 25.53 mA แรงดันน้ า 20 psiที่ จ านวน เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า 3 ชุด โดยวางระยะห่างระหว่างจุดของสปริงเกอร์ 
100 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร จ านวนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจาก
สปริงเกอร์เพิ่มขึ้น พบว่ามีค่าแรงดันน้ าลดลงท าให้แรงดันไฟฟ้า
ลดลงต่ าลงตามด้วย ในการใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสปริงเกอร์ 
สามารถใช้กับโหลดที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ า เช่น LED และชาร์จ
แบตเตอรี่โทรศัพท์ได้  ในออกแบบและสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จากสปริงเกอร์นี้ อาจจะสามารถพัฒนาและวิจัยในอนาคตต่อไป
ได้   
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ท างานและทดสอบติดตั้ง  
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A3-034 

ชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส 
The control of demonstration basic PLC and Touch Screen System. 

 
ศิริชัย  งามละม้าย   ชลาธิป  ชื่นกุล  กัญญุมา  จิตจ านอง   และธัชพงศ์  บุพศิร ิ

 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น าเสนอการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของชุด
สาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
สาธิต ซ่ึงประกอบไปด้วยชุดสาธิตพีแอลซีและจอแบบสัมผัส 
และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 1) ชุดสาธิตและใบงานการ
ทดลอง 2 ) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อชุดสาธิต 3) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อใบงาน และชุดสาธิตในการ
เรียนรู้การใช้งานระบบพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา 25 คนที่ ศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ปีที่ 3 สาขาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงได้ท า
การทดสอบก่อนและหลังการเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนน
ก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดย t-test และหา
ประสิทธิภาพของ ชุดโดย E1/E2  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่
เรียนชุดสาธิต การใช้งานระบบพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบ
สัมผัส มีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลอง   
คะแนนที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ประสิทธิภาพของ ชุดสาธิตการ
ใช้งานระบบพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส อยู่ที่ 
86.17/83.17 นี้  หมายความว่าชุดทดลองมีการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพและ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น 

ค าส าคัญ : ชุดสาธิต, พีแอลซี, จอระบบสัมผัส 

 

 

 

Abstract 

This paper presents the study and performance of the 
demonstration control plc preliminary. And touch screen The 
objective of this research is to create a robust set of demos. 
Which consisted of a series of demonstrations PLC and touch 
screen. And tools used in the research are: 1) and a series of 
demonstrations and trials, 2) the achievement of a series of 
demonstrations, 3) were satisfied with the job. And 
demonstration to learn to use the system plc preliminary. And 
touch screen The sample consisted of 25 students who 
enrolled in undergraduate engineering majors in three years. 
Department of Education, Electricity Faculty of Industrial 
Education and Technology The tests were conducted before 
and after the study. To compare the scores before and after 
treatment by t-test and evaluate the efficiency of the E1 / E2 
results were found. Students demonstration set Operating 
Systems plc preliminary. And touch screen A score was 
higher than before the experiment at the .05 significance level 
of performance. Series Demo Systems plc preliminary. And 
Touch screen at 86.17/83.17, this means that the trial is active 
and effective. Students with high academic achievement. 

Keywords: Demonstration, PLC, Touch screen. * ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: sirichai.nga@kmutt.ac.th   
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1. ค าน า 

ในยุคปัจจุบันการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่างๆ ล้วนแล้วมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซ่ึง
เพื่อเป็นการตอบสนองความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต 
การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เป็นที่นิยมในการใช้งานอยู่ตาม
บ้านเรือน และตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย 
ล้วนมีระบบการตั้งโปรแกรมค าส่ังการท างาน เพื่อให้ท างานได้
ด้วยตนเอง หรือท างานอัตโนมัติ  ซ่ึงเมื่ออยู่ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะต้องมีการควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรต่างๆ 
มีการโปรแกรมค าส่ังการท างานต่างๆ เพื่อให้เครื่องจักรในการ
ผลิตสามารถท างานได้เอง หรือท างานอัตโนมัติ เพื่อช่วยลด
ปริมาณการจ้างพนักงานในการผลิต และลดข้อผิดพลาดและ
อั น ต ร า ย ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต   ร ะ บบ  PLC 
(Programmable Logic Controller) ก็เป็นระบบหนึ่งที่
ตอบสนองการท างานแบบอัติโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นมา 
เพื่อใช้ควบคุมการท างานของเครื่องจักร เนื่องจากระบบพีแอล
ซี มีการใช้งานที่สะดวก สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์อินพุต/
เอาต์พุตได้โดยตรง เมื่อเขียนโปรแกรมควบคุมแล้วสามารถใช้
งานได้ทันที ถ้าต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ สามารถท าได้โดย
การแก้ไขโปรแกรม จึงได้จัดให้มีการเรียนรู้ เรื่อง พีแอลซี
เบื้องต้น ขึ้นมาซ่ึงใน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า สาขาเอก 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่การเรียน วิชา พีแอลซีเบื้องต้นนั้น
จ าเป็นต้องมีการให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติต่อระบบพี
แอลซีจากของจริง โดยการที่นักเรียนจบการศึกษาและเข้า
ท างานตามบริษัทต่างๆ จ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของการต่อ
ใช้งานระบบพีแอลซี เบื้องต้น  
       ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น า DELTA DVP-16ES2 เพื่อใช้ในการ
เขียนโปรแกรมค าส่ังควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและระบบสัมผัส 
ด้วยการเขียน Ladder diagram ผ่านทางซอฟแวร์ ที่มีการจ าลอง
สถานการณ์ ตามโจทย์ภายในใบงานที่ผู้วิจัยก าหนดให้ แล้ว
น าไปแสดงผลผ่านชุดทดลองพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบ
สัมผัส  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษาและสร้างชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซี
เบื้องต้น และจอระบบสัมผัส  

 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดสาธิตการควบคุมพีแอล
ซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส 

 2.3 เพื่อสร้างใบงานการทดลองประกอบชุดสาธิตการ
ควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและจอระบบสัมผัส 

3. สมมุติฐานของการวิจัย 

3.1 ชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและจอระบบ
สัมผัส ร่วมกับใบงานที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ในการ
เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 

3.2 ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื้องต้น 
และจอระบบสัมผัส ร่วมกับใบงานทดลองที่ได้พัฒนาขึ้นจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

ชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและจอระบบสัมผัส 
ถูกสร้างขึ้นตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ          
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

5. ตัวแปรที่ศกึษา 

5.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการเรียนการทดลองโดยใช้ชุดสาธิต
การควบคุมพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส ในการทดลอง
และบันทึกผลลงในใบงานการทดลอง 

5.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของชุดสาธิตการควบคุมพีแอล
ซีเบื้องต้นและจอระบบสัมผัส เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากการ
เรียนด้วยชุดสาธิต 

 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 

6.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
6.1.1 กลุ่มประชากรคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ 
ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 25 คน ถูก
เลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาช้ันปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตร์
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อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิ เล็กทรอนิกส์ 
ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ที่
ลงทะเบียนในรายวิชาการทดลองทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
รหัสวิชา ETE386 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

6.2.1 ชุดสาธิต มีหลักการสร้างดังต่อไปนี้  
6.2.1.1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ 

เนื้อหาที่จะท าการทดลอง 
6.2.1.2 ออกแบบและสร้างชุดสาธิตโดยน า 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์มา
พิจารณาออกแบบชุดสาธิตและใบงานการทดลอง ชุดสาธิตที่
ออกแบบและสร้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะด าเนินตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 

- ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ 
- น าชุดสาธิตไปทดลองใช้ 
- ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดสาธิต 
- หาประสิทธิภาพของชุดทดลองด้วยเกณฑ์ 80/80 
- น าชุดสาธิตที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้งานจริง 

 6.2.1.3 แบบทดสอบทางการเรียน จ านวน 3 ชุด 
ดังต่อไปนี้ 

- แบบทดสอบรวมก่อนท าการทดลอง 
- แบบทดสอบหลังการทดลองในแต่ละการทดลอง 
- แบบทดสอบรวมหลังการทดลองครบทุกการทดลอง 

6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
6.3.1 ออกข้อสอบ และน าข้อสอบไปท าการทดสอบ

กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อวิเคราะห์หาความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเช่ือมั่นของข้อสอบ ข้อสอบ
ที่ผ่านการวิเคราะห์จะได้ข้อสอบที่สามารถน าไปใช้ได้กับ
ข้อสอบที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้ ท าการตัดข้อสอบที่ไม่สามารถ
น าไปใช้ได้ออกไป และน าข้อสอบที่สามารถน าไปใช้ได้ที่มี

จ านวนข้อครอบคลุมวัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรมใช้เป็น
แบบทดสอบส าหรับทดสอบนักศึกษาต่อไป 

6.3.2 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบรวม
ก่อนท าการทดลอง และท าการบันทึกผลคะแนน 

6.3.3 น าชุดสาธิตที่สร้างขึ้นไปท าการทดลองกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น      
12 กลุ่มๆ ละ 2 คน ท าการทดลองกับชุดสาธิต 1 ชุดสาธิตต่อ
นักศึกษา 1 กลุ่ม เมื่อท าการทดลองเสร็จให้ท าแบบทดสอบหลัง
การทดลองในแต่ละการทดลอง และบันทึกผลคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจะท าการทดลองทั้งหมด    
5 ใบงานการทดลอง เมื่อท าการทดลองครบทั้ง 5 ใบงานจะท า
การทดสอบนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอีกครั้งด้วยแบบทดสอบรวม 
และท าการบันทึกผลคะแนนที่ได้จาการทดสอบ  

6.3.4 น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
การทดลองในแต่ละการทดลอง และผลคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบรวมหลังท าการทดลองครบทุกการทดลองมาท า
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื่อหาค่า E1 และ 
E2 

6.3.5 น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบรวม
ก่อนท าการทดลองและผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
รวมหลังท าการทดลองครบทุกการทดลองมาท าการวิเคราะห์หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้สถิติ t-test 

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

7.1 ชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและระบบจอ
สัมผัส ที่ออกแบบจะใช้ พีแอลซี DELTA DVP-16ES2 เพื่อใช้
ในการเขียนโปรแกรมค าส่ังควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและระบบ
สัมผัส ด้วยการเขียน Ladder diagram ผ่านทางซอฟแวร์ เป็น
หลักในการออกแบบวงจร ซ่ึงภายในชุดสาธิตจะประกอบไป
ด้วยส่วนอินพุต ส่วนประมวนผล และส่วนแสดงผลทาง
หลอดไฟ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

318



 
 

รูปที่ 1 ชุดสาธิตที่ออกแบบและสร้างขึน้ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

 

7.2 ส่วนหน้าโปรแกรม เขียน Ladder diagram ชุดสาธิตการ
ควบคุมพีแอลซี ที่ออกแบบจะใช้โปรแกรม WPLSoft เป็นหลัก
ในการออกแบบวงจร ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 โปรแกรม WPLSoft ที่ออกแบบ 
และสร้างขึ้นส าหรับการวิจัยในครั้งนี ้

 
7.3 ส่วนหน้าโปรแกรม เขียนค าส่ังแสดงผลหน้าจอระบบ

สัมผัสของ ชุดสาธิตการควบคุมพีแอลซีและระบบจอสัมผัส ที่
ออกแบบจะใช้โปรแกรม DOPSoft เป็นหลักในการออกแบบ 
ดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 โปรแกรม DOPSoft ที่ออกแบบหน้าจอระบบสัมผัส  

ในการควบคุมการท างานพีแอลซี 

7.4 ผลจากการวิเคราะห์แบบประเมินแบบทดสอบจาก
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญปรากฏผลดังต่อไปนี้  จากการศึกษา
พบว่า ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ที่ค านวณได้มากกว่า
หรื อ เท่ ากับ  0 .5  แสดง ว่ า  ข้ อสอบนั้ นมีค วามตรงกับ
วัตถุประสงค์ แต่ถ้าค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องปรับปรุงข้อสอบ
ใหม่ และจากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระหว่าง 0.00-1 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.09 โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ (�̅�) 0.97 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าจากความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญต่อแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

7.5 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อสอบไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่ผ่านการเรียนการใช้งานพีแอลซีเบื้องต้น และจอ
ระบบสัมผัส จ านวน 25 คน เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบผล
ปรากฏว่ามีข้อสอบที่ใช้จ านวน 20 ข้อ น าข้อสอบไปทดลองใช้
กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม การใช้งานพีแอลซีเบื้องต้น 
และจอระบบสัมผัสมาแล้ว ผลปรากฏว่าข้อสอบมีค่าความยาก
ง่าย (P) เท่ากับ 0.55 ค่าอ านาจจ าแนก (D) เท่ากับ 0.46 และค่า
ความเชื่อมั่น  (𝑟𝑡𝑡) เท่ากับ 0.80 

7.6 จากการศึกษาประสิทธิภาพชุดทดลอง ได้ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน สามารถท าแบบทดสอบท้ายใบงาน
ได้ถูกต้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 86.17 และท า
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
83.17 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80 ตัวหลังที่ก าหนดไว้ แสดงว่าการ
ฝึกอบรม การใช้งานพีแอลซีเบื้องต้น และจอระบบสัมผัส 
ร่วมกับใบงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนด 

7.7 การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม ได้
คะแนนรวม 189 คะแนน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
กระบวนการฝึกอบรม  (𝐸𝑃𝑟𝑒) เท่ากับ 31.50 และกลุ่มตัวอย่าง
ท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมได้คะแนนรวม 499 คะแนน 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังกระบวนการฝึกอบรม (𝐸𝑃𝑜𝑠𝑡) 
เท่ากับ 83.17 และเมื่อน าผลที่ได้มาหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 51.67 
แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 
 

319



 
ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ผลที่ได้
จาก 

คะแนน
รวม 
∑Xi 

ประสิทธิภาพ 
Efficiency 

ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 
𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 
𝐸𝑃𝑜𝑠𝑡 − 𝐸𝑃𝑟𝑒 

 (𝐸𝑃𝑟𝑒) 189 31.5 
51.67 

 (𝐸𝑃𝑜𝑠𝑡) 499 83.17 

**P<.01 df=39 t=2.426 

  
 7.8 การประเมินคุณภาพชุดทดลองโดยผู้เช่ียวชาญ ด้าน
รายการการประเมินกิจกรรมการเรียนการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ 4.61 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนด้านรายการการ
ประเมิน โครงสร้างแนวการฝึกอบรม ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม เนื้อหาในการฝึกอบรม ส่ือที่ใช้ในการฝึกอบรม 
แบบทดสอบ ใบงานและข้อสอบ อยู่ในเกณฑ์ดีทุกข้อการ
ประเมิน  

7.9 ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุด
ทดลอง พบว่าการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อชุดทดลองด้านชุดทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
4.34 รองลงมาคือด้านการเรียนการสอนและด้านใบงานการ
ทดลองตามล าดับซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินคือ มาก 

8. สรุปการวิจัย 

ผลของการทดลองและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการ
ควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและจอระบบสัมผัส รวมทั้งการพัฒนา
ใบงานการทดลองที่ใช้ประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานการ
ควบคุมพีแอลซีเบื้องต้นและจอระบบสัมผัส โดยท าการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากค าอธิบายรายวิชา และเลือกเนื้อหาที่จะใช้
ในการสอนทดลองจ านวน 5 ใบงาน คือ 1) โปรแกรมชุดค าส่ัง
พื้นฐานและ BOOLEAN DIAGRAM 2) โปรแกรมชุดค าส่ัง 
Auxiliary Relay 3)  โปรแกรมชุดค าส่ัง SET,RESET 4) 
โปรแกรมชุดค าส่ัง Timer และ Counter 5) โปรแกรมชุดค าส่ัง 
Touchscreen เมื่อน าใบงานการทดลองที่ ได้พัฒนาไปให้
ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็น เพื่อหาความตรงของเนื้อหา โดย
พิจารณาถึงความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูลของใบงานทดลอง
และความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของการเรียน ใบงานการ

ทดลองและแบบทดสอบได้ผ่านความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ก่อนการน าไปใช้งานจริงชุดทดลองที่สร้างขึ้นสามารถน ามาใช้
ประกอบการสอนได้ และจากการวิจัยพบว่าชุดทดลองที่สร้าง
ขึ้นท าให้การสอนมีมาตรฐานเดียวกันคือผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ขอบข่ายและความลึกของเนื้อหาเท่าเทียมกันท าให้ผลการเรียน
ของผู้เรียนมีความแตกต่างกันน้อยมาก ประกอบกับชุดทดลอง
นี้เป็นส่ิงใหม่ที่นักศึกษาไม่เคยพบเห็นและไม่เคยใช้งานมา
ก่อน จึงเป็นแรงจูงใจท าให้นักศกึษาเกิดความสนใจในการเรียน
และมีความตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลา  
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A3-035 

การออกแบบและสร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน  า 
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บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ได้ท าออกแบบและสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จากคลื่นน้ า โดยใช้ทุ่นเป็นทรงกลมและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเป็น
ทรงกระบอกแนวแกนตั้ง โดยหลักการท างานของเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรเคลื่อนที่ผ่านในขดลวดทรงกระบอกท าให้
เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า คลื่นน้ ามีการเคลื่อนที่ผ่านทุ่นจะท าให้ทุ่น
ผลิต จากการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ พบว่าแรงดัน
เอาท์พุทของเครื่องก าเนดิไฟฟ้าจากคลื่นน้ าที่ได้เฉลี่ย 4-8 โวลต์ 
และ 600 มิลลิแอมป์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากคลื่นน้ าสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้และอาจจะน ามาใช้ผลิตไฟฟ้าหลักในอนาคตได้ 
ค าส าคัญ : เครื่องก าเนิดไฟฟ้า, คลื่นน้ า 

Abstract 

In this research designed and built generator from wave 
water used by buoy was circle, and generator was vertical 
cylindrical. The permanent magnet is moving through a 
magnetic coil cylinder that generated voltage. The moving of 
wave water through buoy causing generated voltage. From, 
the prototype was found that an output voltage average at 4-8 
V and 600 mA. The generator from wave water could 
generated electric and may be replace main power in the 
future.  
Keyword: Generator, Wave water 

1. บทน า 

ในปัจจุบันปริมาณการช้ไฟฟ้าในประเทศและทั่วโลก มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น [1] ส่งผลท าให้การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
เพิ่มสูงขึ้นตาม ในการผลิตไฟฟ้าจ าเป็นต้องใช้แหล่งเช้ือเพลิง
และแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เช่น น้ ามัน ถ่านลิกไนต์ 
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ แหล่งพลังงานน้ า พลังงานลม
และอื่นๆ [2-4] ซ่ึงพลังงานสะอาดการผลิตไฟฟ้ายังคงเป็น
ประเด็นในการพัฒาและศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ ซ่ึงมันจะเข้ามาแทนที่ในโรงไฟฟ้าภายในประเทศ 
แต่ก็ยังคงให้พื้นที่มากในผลิตไฟฟ้า 

พลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าจึงมีความส าคัญอย่าง
มาก เพราะอาจถูกเข้ามาแทนที่ในพลังงานหลักของประเทศได้ 
แหล่งงานที่น ามาใช้ส่วนมากเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม และอื่นๆ พลังงานทางเลือกอาจมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น 
พื้นที่การผลิตไฟฟ้า, ปริมาณการผลิตไฟฟ้า และความไม่เสถียร
ของพลังงาน ส่ิงเหล่านี้ อาจเป็นอุปสรรคในผลิต หรือการวิจัย
และพัฒนาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าได้ 
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นพลังงานทางเลือกใหม่ในการผลิต
ไฟฟ้า 

ในงานนี้ ได้ศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่อง
ก า เนิดไฟฟ้าจากคลื่นไฟฟ้าโดยอาศัยลูกลอยทุ่น เป็นตัว
ขับเคลื่อนแกนแม่เหล็กตัดกับขดลวดต่อไป โดยอาศัยการกระ
เพื้อมบนผิวน้ าในการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงมันอาจจะสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
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2. การออกแบบและสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากคลื่นน  า 

ในการออกแบบและสร้างตัวขับเคลื่อน จ าเป็นต้องศึกษา
ศึกษาตัวขับเคลื่อนของลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ า พบว่า
คลื่นในแม่น้ ามีการเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่ (Standing wave) เป็น
คลื่นน้ าลึกที่แตกต่างกัน โดยคุณลักษณะของคลื่นน้ าที่มีการขึ้น
ลงอยู่ตลอดเวลาและมีต าแหน่งการขึ้นลงที่แตกต่างกันไปใน
พื้นที่ของผิวน้ า [5] น ามาออกแบบให้เป็นตั้งตรง ดังนั้น
จ าเป็นต้องศึกษาจากแหล่งก าเนิดคลื่นจากการเคลื่อนที่ของน้ าที่
ท าให้เกิดคลื่นได้มากหรือน้อยที่แตกต่างกัน  ตามหลักการ
เหนี่ยวน าของฟาราเดย์ [6] 

การออกแบบทุ่นลูกลอยของเครื่องเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
จ าเป็นต้องออกเลียนแบบพฤติกรรมการขึ้นลงของน้ า ซ่ึงจาก
การสังเกต รวบรวมข้อมูลของความสูงของคลื่นน้ าในแม่น้ า
เจ้าพระยา พบว่าโดยส่วนใหญ่คลื่นจะเกิดจากลม ซ่ึงมีค่าความ
สูงอยู่ที่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร แต่ก็มีความสูงของคลื่นน้ าที่เกิด
จากเรือมีค่าสูงสุดที่ 16.5 เซนติเมตร ดั้งนั้น แกนเพลากลาง
ส าหรับติดตั้งแม่เหล็กต้องมีความสูงเกินว่า 5 เซนติเมตรด้วย 
และระยะการขึ้น-ลงไม่เกิน 5-15 เซนติเมตร โดยประมาณ และ
ท าการออกแบบระยะแกนลูกลอยมีการอิสระทุกทิศทาง เพื่อลด
แรงเสียดทานการชักขึ้น -ลงของแม่เหล็ก โครงงานนี้  ชุด
แม่เหล็ก 4 ก้อน โดยแบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 2 ก้อน ท าให้มี
ออกแบบลูกลอยจ านวน 2 ชุด ดังรูปที่ 1 

<30 cm

<15 cm

�  �  �  �  

 

รูปที่ 1 แสดงลกัษณะติดตั้งลกูลอย 2 ลกู 

 
การออกแบบภาชนะของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากคลื่นน้ า

จ าเป็นต้องอยู่กับที่  เพราะเนื่องจากต้องยึดขดลวดให้คงที่
ตลอดเวลา ดังนั้นการสร้างกล่องภาชนะต้องค านวณจากระยะ
แกนลูกและมุมของลูกลอยต่ าสุดที่อิสระเป็นวงกว้างของลูกลอย

ที่เคลื่อนที่  จะก าหนดระยะความยาวแกนของลูกลอยที่  20 
เซนติเมตร  

จากนั้นท าการออกแบบภาชนะกล่องส่ีเหลี่ยมตามวงรอบ
ของแกนลูกลอยทั้ง 2 ลูก เมื่อ คือ 40 เซนติเมตร 2 แกนลูกลอย 
จะได้ 80 เซนติเมตร เมื่อรวมกับความกว้างของลูกลอย 10 
เซนติเมตร 2 ลูกลอย เป็น 100 เซนติเมตร ดังนั้นจะมีความ
กว้างยาวของกล่อง คือ กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร 
ดังนั้นความสูงของกล่อง ต้องสูงตามความสูงของแม่เหล็ก 2 
ก้อน คือ 10 เซนติเมตร  

การออกแบบส่วนที่เคลื่อนที่ท าหน้าที่คล้ายโรเตอร์เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าจะออกแบบโดยใช้หลักการของการเหนี่ยวน าฟารา
เดย์ ซ่ึงจะติดตั้งแม่เหล็ก 2 ก้อนต่อชุด โดยขนาดความสูง 30 
เซนติเมตร กว้าง 20 เซนติเมตร รูปทรงกระบอก ดังนั้นการ
ติดตั้งจะห่าง 1 ช่วงของความสูงของแม่เหล็กเพื่อให้เส้นแรง
แม่เหล็กเกิดการกระจายไม่ถึงกัน ดังรูปที่ 2 

3 c
m

3 c
m

3 c
m

�    �   
1

�    �  
2

 

รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งชุดแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ 

 
การออกแบบส่วนที่อยู่กับที่ท าหน้าที่คล้ายสเตเตอร์ของ

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า จะท าการออกแบให้มีลักษณะคล้ายส่วนอยู่
กับที่และมีระยะของขดลวดเท่ากัน โดยมีความกว้างของขดลวด
จะเท่ากับความสูงของแม่เหล็ก 3 เซนติเมตร ทั้ง 2 ชุด ดังรูปที่ 3 
เพื่อให้มีระยะอิสระของแม่เหล็กที่ไม่ตัดกับขดลวด ดังนั้น
สามารถค านวณหาจ านวนรอบของขดลวด โดยการก าหนด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมาได้ 6 โวลต์  เมื่อมุม  เป็นมุม 0 องศา 
เวลาที่ใช้ต้องขึ้นกับคลื่นน้ า ที่ได้เพราะระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
ได้ต่ าสุดคือ 2.1 วินาที และมีพื้นที่ขดลวดเบอร์ 30 AWG เส้น
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ผ่านศูนย์กลาง 0.0729 ตารางมิลลิเมตร ความกว้างของขดลวด 3 
เซนติเมตร 
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รูปที่ 3 แสดงการติดตั้งส่วนที่อยู่กับที่ 

 

รูปที่ 4 แสดงเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากคลืน่น้ า 

3. ผลการทดลอง 

ในการทดลองนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการติดตั้งเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าจากคลื่นน้ า บริ เวณเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จ.ลพบุรี ซ่ึง
แรงดันไฟฟ้าที่ได้ในการทดลองจะขึ้นอยู่กับระดับของคลื่นน้ า  
ที่จะมีระดับไม่สม่ าเสมอท าให้แรงดันไฟฟ้าที่ได้จะน้อยหรือ
มากตามระดับความสูงของคลื่นน้ า ดังนั้นจึงท าการตรวจวัด
แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเทียบกับความสูงของคลื่นน้ า ดัง
รูปที่ 5 ซ่ึงโหลดที่ใช้ในการทดสอบเป็น โหลดแสงสว่างจาก
หลอดแอลอีดี (LED) 2 วัตต์ จ านวน 9 หลอด โดยต่อ อนุกรม 3 
หลอดและขนานกัน 3 แถว ดพ่ือให้สามารถจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เกิน 9 
โวลต์ ส าหรับในการทดสอบนี้ 

 
รูปที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดันไฟฟ้า-กระแสไฟฟ้าเทียบกับ

ความสูงของน้ า 

 
จากรูปที่ 5 พบว่า เมื่อลูกลอยทุ่นกระทบกับผิวน้ าท าให้เกิด

การกระเพื้อมขึ้น-ลงไปมา และเส้นแรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กตัก
กับขดลวดในแต่ชุดและน ามาอนุกรมกัน ซ่ึงแรงดันไฟฟ้าที่ได้
จะแปรผันตามกับความสูงของคลื่นน้ าที่ 4.1-8.2 โวลต์ นั้นเป็น
ผลมาจาก ความสูงของน้ ามีผลต่อการผลิตแรงดันไฟฟ้านั้นเอง 
ค่ากระแสไฟฟ้าจากหลอด LED สามารถวัดค่าได้ 115-610 มิลลิ
แอมป์แปร์ 

ในการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเทียบกับ
เวลา โดยการตรวจสอบจับเวลาใน 1 นาที จะได้ความสูงของ
คลื่นน้ าที่แตกต่างกันไปตามการกระเพื้อมของน้ า ระยะการขึ้นข
ลงของแม่เหล็กก็จะแตกต่างกันไปด้วย ซ่ึงเราจะสามารถรู้การ
ผลิตแรงดันไฟฟ้าและการใช้งานที่แท้จริง 

 
รูปที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดันไฟฟ้า-กระแสไฟฟ้าเทียบกับ

เวลา 

 
จากรูปที่ 6 พบว่า เมื่อแรงดันไฟฟ้าเทียบกับเวลา เราสามารถ

สังเกตพฤติกรรมของคลื่นผิวน้ าที่มีต่อแรงดันไฟฟ้าที่ออก ใน 1 
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นาที โดยอัตราเฉลี่ย 4.2-7.9 โวลต์ใน 1 นาที และที่กระแส 315-
583 มิลลิแอมป์แปร์ ความสว่างของหลอด LED เกิดการหรี่และ
สว่างสลับกันไปตามความสูงของคลื่นน้ า เนื่องจากระยะการว่าง
ต าแหน่งของขดลวดกับแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ไม่สัมพันธ์กัน  

  

4. บทสรุป 

ผลการทดสอบการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าจากคลื่นน้ าแบบแนวแกนตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตจากคลื่นน้พบริเวณเขื่อนป่าสัก จ.ลพบุรี ซ่ึงได้ออกแบบ
ขดลวดทองแดงจ านวนชุดการผลิตชุดละ 2 ขดลวด จ านวน 2 
ชุดการผลิต สรุปได้ว่า  จากการการศึกษาศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากคลื่นน้ า   สามารถน าไปใช้งานการทดสอบแรงดัน
ส่งผลให้เกิดข้อที่แตกต่างกัน คือแรงลมจากบริเวณมีแรงลมสูง
มาก จะส่งผลท าให้มีคลื่นสูงจะส่งผลให้เครื่องก าเนิคไฟฟ้าจะ
ผลิตได้เต็มที่ แต่แรงลมน้อยจะเกิดคลื่นต่ าแต่ความถี่ของคลื่น
มาก จะส่งผลการท างานของเครื่องก าเนิดไม่เต็มที่ ดังนั้นระดับ
คลื่นที่ทดสอบจะมีความสูงประมาณ 60 เซนติเมตรจะได้แรงดนั
ที่ดีที่สุดและ สามารถผลิตแรงดันเฉลี่ยได้เท่ากับ 2.7 โวลต์ ต่อ
ขดผลิตแรงดันรวมได้โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4-8 โวลต์และ
กระแสไฟฟ้าสูงสุดได้ 610 มิลลิแอมป์ ในออกแบบและสร้าง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากคลื่นน้ านี้ อาจจะสามารถพัฒนาและวิจัย
ในอนาคตต่อไปได้   
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การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโวเนียสในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
A Study Performance of Vertical Axis Wind Turbine Savonius for Produced Electricity  
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บทคัดย่อ 

    โครงงานนี้มีจุดประสงค์ที่จะท าการหาประสิทธิภาพของ
กังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโวเนียสในการผลิตกระแสไฟฟ้า
และศึกษาข้อมูลการท ากังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโวเนียส 
โดยทดลองจากลมจ าลองใช้ความเร็วลมที่ 6, 7, 8 เมตรต่อวินาที 
แบ่งตามความเร็วลมได้ 3 ระยะและท าอุโมงค์ลมเพื่อบังคับ
ทิศทางของลมให้ลมปะทะกับหน้าตัดของใบพัด  ท าการวัด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของกังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโวเนียส 
เมื่อเทียบกับลมจ าลองทั้งแบบ No Load และแบบ On Load 
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเร็วลมกับความเร็วรอบ
,ความเร็วลม กับ แรงดัน, ความเร็วลม กับ กระแส, ความเร็วลม 
กับก าลังไฟฟ้าและความเร็วลม กับ แรงบิด จากผลการทดลอง
พบว่าใบพัดชุด ความสูงที่ 100 เซนติเมตร มีค่าแรงดัน 16.2
โวลต์ , ใบพัดชุดความกว้างที่ 50 เซนติเมตร มีค่าแรงดัน 14.3 
โวลต์ และ ชุดจ านวนใบพัดที่จ านวนใบพัด 3 ก้าน มีค่าแรงดัน 
12.3โวลต์ ทั้งสามเงื่อนไขสามารถน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดี
ที่สุด  กังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโวเนียส แรงดันไฟฟ้าจะ
ออกมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความเร็วรอบ ความเร็วลมและ 
ขนาดของใบพัด ประโยชน์ที่ได้  กังหันลมจะเปลี่ยนจาก
พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและสามารถน าพลังงานไฟฟ้าไป
ใช้งานได้ 

ค าส าคัญ: กังหันลมแนวแกนตั้ง, ซาโวเนียส 

Abstract 

This project aims to make the efficiency of vertical axis 
wind turbines (VAWT) form Savonius in the production of 
electricity. The VAWT Savonius was investigated by 
simulation of the wind speed at 6, 7, 8 m/s, divided by 3 
speeds distance and direction of the wind tunnel to force the 
wind to strike the surface of the rotor. The measured 
parameters of the VAWT Savonius was compared with the 
wind model both no Load and on Load, compared the 
relationship between wind speed and rotation speed, velocity 
and pressure, wind speed and currents, wind speed and power 
and wind speed on the torque of the experimental results. The 
voltage of blade height of VAWT Savonius 100 cm was 16.2 
V, the blade width 50 cm was 14.3 V, and the number three 
propeller blades of the rod was 12.3 V. The voltage of 3 
conditions can be used to produce electricity at its best for 
VAWT Savonius. The voltages will be more or less 
depending on the speed of the rotor speed and size benefits. 
The wind turbines turn mechanical energy into electrical 
energy and electrical energy to be used. 
Keyword: Vertical axis wind turbines, Savonius 

1. บทน า 

ในอดีตมีการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากน้ ามัน
และถ่านหิน ซ่ึงมีต้นทุนสูงและยังเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: narong_kmutt@hotmail.com   
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จึงจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังไม่
เพียงพอต่อการใช้งานจึงมีแนวคิดที่จะ   หาพลังงานอื่นเข้ามา
ทดแทน จึงมีการพัฒนาพลังงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอาทิเช่น 
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากการไหลของน้ า  พลังงานไฟฟ้า            
ที่ผลิตจากความร้อน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์ และ
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากกระ แสลม เป็นต้น ในปัจจุบันการผลิต
กระแสไฟฟ้า จากกังหันลมเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ประกอบกับการตื่นตัวในเรื่องพลังงานทดแทนเพิ่ม
มากขึ้น ในประเทศไทยมีการใช้กังหันอยู่หลายขนาดและหลาย
รูปแบบ  มีทั้งแบบแนวแกนนอนและแบบแกนแนวตั้ง ซ่ึงส่วน
ใหญ่มักจะใช้กังหันลมแบบแกนแนวนอน แต่ในประเทศไทย
เองกังหันลมแกนแนวตั้งเริ่มเข้ามาใช้งานกันเพิ่มมากขึ้น เพราะ
เนื่องจากเป็นกังหันลมที่มีขนาดเล็กและสามารถน ามาใช้กับ
ความเร็วลมต่ าได้ [1, 2] อย่างไรก็ตามในการออกแบบและสร้าง
กังหันลมแกนแนวตั้งก็สามารถออกแบบได้หลายรูปทรง แต่ที่
น ามาใช้มากที่สุดคือ แบบซาโวเนียส เพราะเนื่องจากสามารถ
ออกแบบและสร้างขึ้นได้เอง และง่ายต่อการติดตั้ง การออกแบบ
และสร้างกังหันลมแกนแนวตั้งแบบซาโวเนียสนั้น จ าเป็นต้อง
ออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่หรือภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ 
ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการค านวณต่างๆ อาศัยวัสดุที่เหลือใช้ในการ
ออกแบบกังหันลมแกนแนวตั้งแบบซาโวเนียส ในทางกลับกัน
การค านวณออกแบบและขั้นตอนต่างๆ ก็มีความส าคัญอย่างมาก
ในออกแบบและสร้าง ต้องค านึงถึงความเหมาะสม ด้านขนาด 
ด้านความสูง ด้านจ านวนใบพัด ด้านความกว้างใบพัด เป็นต้น  

ในโครงงานนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาศักยภาพ ในการออกแบบ
และสร้างกังหันลมแกนแนวตั้ง แบบซาโวเนียส โดยท าการ
ออกแบบใบพัด จ านวนใบพัด ขนาดของใบพัด และความสูง
ของใบพัด เพื่อที่จะหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อไป 

 

2. กังหันลมแบบซาโวเนียส  

โดยใบพัดแบบ ซาโวเนียส (Savonius Rotor) หรือเรียกว่า
ใบพัดตัว S เนื่องจากลักษณะโครงของใบพัดคล้ายตัว S เมื่อมอง
จากด้านบนของใบพัด และเพลาขับจะตั้งฉากกับทิศทางของ
กระแสลม ดังรูปที่ 1 ซ่ึงออกแบบสร้างโดย Sigurd J. Savonius 
ชาวฟินล์แลนด์ [3-6] 

 
 

รูปที่ 1 แสดงลกัษณะของใบพัดรูปตัว S 

ใบพัดจะมีโครงสร้างแบบง่าย ซ่ึงท ามาจากถังน้ ามัน 200 
ลิตร ที่ใช้แล้วซ่ึงมีอยู่ทั่วไปและเนื่องจากการหมุนของใบพัดจะ
หมุนในแนวตั้งฉากกับทิศทางลม ใบพัดซ่ึงหมุนได้ด้วยลมที่มา
จากทุกทิศทางและจะสามารถเริ่มหมุนได้ด้วยกระแสลมที่
ความเร็วลมต่ าโดยกระแสลมจะแทรกเข้ากับด้านเว้าของใบพัด
ท าให้เกิดความดันที่แตกต่างกันระหว่างด้านเว้าและด้านนูนของ
ใบพัดท าให้ใบพัดหมุนเกิดแรงบิดส่งก าลังขึ้นมา  เพราะฉะนั้น
ใบพัดจึงมีทิศทางการหมุน 

 

3. วิธิการด าเนินงาน 

โครงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นนี้ผู้วิจยัและคณะ  ได้ศึกษาโดย
เริ่มศึกษาชนิดของกังหันลมแบบซาโวเนียส และศึกษาขั้นตอน
การออกแบบสร้าง  โดยค านวณหาขนาดความสูงความกว้าง
ของใบพัดกังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโนเวียส และขั้นตอน
การทดลอง การหาสมรรถนะประสิทธิภาพของใบพัดกังหันลม
แนวแกนตั้งแบบซาโนเวียส เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใบพัดของ
กังหันลมที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งาน 

3.1 การออกแบบขนาดความสูงของใบพัด 

จากการค านวณหาขนาดความสูงความกว้างของใบพัดของ
กังหันลมแบบซาโวเนียส ในการออกแบบความสูงของใบพัด มี
สูตรการค านวณในการค านวณจาก ความเร็วลมที่เฉลี่ยเป็นตัว
แปรต้น แต่โดยปกติเรามีแบบซาโวเนียสมีวิธีหาสัดส่วนของ
ใบพัดเป็นอัตราส่วน 10 : 5 คือ ความสูงใบพัด : ความกว้าง
ใบพัด ซ่ึง ในการทดสอบครั้งนี้จะให้ความกว้างของใบพัดคงที่
ที่ 40 เซนติเมตร และ ความสูง มีความสูง 20 เซนติเมตร 60 
เซนติเมตร 100 เซนติเมตร และ 120 เซนติเมตร ดังรูปที่ 2 
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40 -120 cm

40 cm

 

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างใบพัดก าหนดความสูงใบพัด 
 

3.2 การออกแบบขนาดความกว้างของใบพัด 

ในการออกแบบความกว้างของใบพัด มีสูตรการค านวณใน
การค านวณจาก ความเร็วลมที่เฉลี่ยเป็นตัวแปรต้น แต่โดยปกติ
เรามีแบบซาโวเนียสมีวิธีหาสัดส่วนของใบพัดเป็นอัตราส่วน 10 
: 5 คือ ความสูงใบพัด : ความกว้างใบพัด ซ่ึง ในการทดสอบครั้ง
นี้จะให้ความสูงของใบพัดคงที่ 80 เซนติเมตรและความกว้าง  มี
ความกว้าง  20 เซนติเมตร  30 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร และ 60 
เซนติเมตร ดังรูปที่ 3 

80 cm

20-60 cm

 

รูปที่ 3 แสดงโครงสร้างใบพัดก าหนดความสูงใบพัด 

 

3.3 การออกแบบจ านวนใบพัด 

ในการออกแบบและทดสอบจากจ านวนของใบพัด ใน
ตามปกติจ านวนใบพัดไม่มีผลต่อผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ใน
โครงงานนี้จะท าการทดสอบเพื่อหาคา่ประสิทธิภาพในการหมนุ
และแรงบิดของกังหันแต่ละจ านวนใบพัดที่เกิด โดยการทดสอบ
จากจ านวนใบพัดตั้งแต่ 2, 3, 4, 5 และ 6 ใบพัดตามล าดับ ดังรูป
ที่ 4 

 

รูปที่ 4 แสดงจ านวนก้านใบพัด (ก) 2 กา้น (ข) 3 ก้าน (ค) 4 ก้าน (ง) 5 ก้าน 
(จ) 6 ก้าน 

 
4. ผลการทดลองและทดสอบใบกงัหันลมแกนแนวตัง้แบบซาโว
เนียส 

ในการทดลองและทดสอบการหาสมรรถนะประสิทธิภาพ
ของใบกังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโนเ วียส เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของใบพัดและให้ได้ประสิทธิภาพใบพัดของกังหัน
ลมที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งาน  ซ่ึงท าการออกแบบและสร้าง
ใบพัดในแต่ละขนาดที่แตกต่างกันและท าการทดลองใบพัด
กังหันลมแต่ละขนาด ดังรูปที่ 5 และ 6 

 

 

รูปที่ 5 แสดงการวัดค่าพารามิเตอร์แบบ No Load 
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รูปที่ 6 แสดงการวัดค่าพารามิเตอร์แบบ On Load 

ในการทดลองหาประสิทธิภาพของใบพัด แบบซาโวเนียส 
ขนาดต่างๆ ที่ความสูงของใบพัดเปลี่ยนแปลงไป สามารถน ามา
วิเคราะห์เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลมและ 
แรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเร็วลม และแรงดันไฟฟ้ ของ

ใบพัดที่ความสูงเปลี่ยนแปลง 5 ระดับ 

จากรูปที่ 7 โดยเฉลี่ยที่ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าออกมาดีที่สุด คือ 
ที่ความสูง 100 เซนติเมตร โดยแรงดันไฟฟ้านั้นจะมีค่าแปรผัน
ตรงกับความเร็วรอบ มีค่าแรงดันไฟฟ้า 23.6 โวลต ์

 
รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเร็วลม และแรงดันไฟฟ้า ของ

ใบพัดที่ความกว้างเปลี่ยนแปลง 5 ระดบั 

ในการทดลองหาประสิทธิภาพของใบพัด แบบซาโวเนียส 
ขนาดต่างๆ ที่ความกว้างของใบพัดเปลี่ยนแปลงไป สามารถ
น ามาวิเคราะห์เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลมและ 

แรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 8 ซ่ึงโดยเฉลี่ยที่ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าดีที่สุด 
คือ ความกว้างที่ 50 เซนติเมตร ค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่า 18.4 โวลต ์

 
รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเร็วลม และแรงดันไฟฟ้า ของ

จ านวนใบพัดเปลี่ยนแปลง 5 ระดับ 

ในการทดลองหาประสิทธิภาพของใบพัด แบบซาโวเนียส 
ขนาดต่างๆ ที่จ านวนที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถน ามาวิเคราะห์
เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลมและ แรงดันไฟฟ้า 
ดังรูปที่ 9 โดยเฉลี่ยที่ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าดีที่ สุด คือ จ านวน
ใบพัด 3 ก้าน   มีค่าแรงดันไฟฟ้า 14.8 โวลต ์

ในการทดลองหาประสิทธิภาพของใบพัด แบบซาโวเนียส 
ขนาดต่างๆ ที่ความสูงของใบพัดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทดลองต่อ
เข้ากับโหลด สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นกราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง ความเร็วลมและ แรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 10 ซ่ึงโดยเฉลี่ย
ที่ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าดีที่สุด คือ ความสูงที่ 100 เซนติเมตร มีค่า
แรงดันไฟฟ้า 16.2 โวลต ์

 
รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลม และแรงดันไฟฟ้าที่ความ

สูงเปลี่ยนแปลง 5 ระดับ เมื่อ On Load 

ในการทดลองหาประสิทธิภาพของใบพัด แบบซาโวเนียส 
ขนาดต่างๆ ที่ความกว้างของใบพัดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทดลอง
ต่อเข้ากับโหลด สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นกราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง ความเร็วลมและ แรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 11 โดยเฉลี่ยที่
ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าดีที่สุด คือ ความกว้างที่ 50 เซนติเมตร ค่า
แรงดันไฟฟ้า 14.3 โวลต์  
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รูปที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลม และแรงดันไฟฟ้าที่

ความกว้างเปลี่ยนแปลง 5 ระดับ เมื่อ On Load 

ในการทดลองหาประสิทธิภาพของใบพัด แบบซาโวเนียส 
ขนาดต่างๆ ที่จ านวนของใบพัดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทดลองต่อ
เข้ากับโหลด สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นกราฟความสัมพันธ์
ระหว่าง ความเร็วลมและ แรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 12 โดยเฉลี่ยที่
ให้ค่าแรงดันไฟฟ้าดีคือ จ านวนใบพัด 3 ก้าน ค่าแรงดันไฟฟ้า 
12.3 โวลต์ 

 
รูปที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็วลม และแรงดันไฟฟ้าที่

จ านวนใบพัดเปลี่ยนแปลง 5 ระดับเมื่อ On Load 

 

3. บทสรุป 

งานวิจัยนี้คือ การสร้างกังหันลมแนวแกนตั้งแบบซาโวเนียส  
เพื่อศึกษากังหันลมแบบซาโวเนียสที่มีความเหมาะสมต่อการใช้
งาน ใบพัดแต่ละขนาดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้จะให้ความเร็วรอบ
ที่แตกต่างกันและเมื่อกังหันลมเริ่มหมุนจะท าใหเ้กิดแรงเฉื่อย จึง
ต้องท าการทดรอบของกังหันลม กังหันลมจะท างานได้ดีจะต้อง
ติดตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีส่ิงกีดขวาง หรือ จะต้องติดตั้งไว้บนพื้นที่
โล่งให้อากาศไหลผ่านได้อย่างสะดวก แต่เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ใน
การทดลองจ าเป็นต้องจ ากัดพื้นที่ให้ใบพัดแต่ละขนาด เพื่อให้
ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการน าไปใช้งาน  

จากผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของกังหันลม
แนวแกนตั้งแบบซาโวเนียสในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดย

ทดลองจากลมจ าลองใช้ความเร็วลมที่ 6 , 7, 8 เมตรต่อวินาที 
แบ่งตามความเร็วลมได้ 3 ระยะสรุปได้ว่า  ชุดใบพัดความสูงที่ 
100 เซนติเมตร จะได้ความเร็วรอบและแรงดันดีที่สุด ชุดใบพัด
ความสูงที่ 40 เซนติเมตร จะได้กระแส,ก าลังไฟฟ้าและแรงบิดดี
ที่สุด ชุดใบพัดความกว้างที่ 20 เซนติเมตร จะได้ความเร็วรอบดี
ที่สุด ชุดใบพัดความกว้างที่ 50 เซนติเมตร จะได้แรงดันและ
กระแสดีที่สุด ชุดใบพัดความกว้างที่  60 เซนติเมตร จะให้
ก าลังไฟฟ้าและแรงบิดดีที่สุด ชุดจ านวนใบพัดที่เพิ่มขึ้น 5 ระดบั 
ชุดใบพัดจ านวน 2 ก้าน จะได้ความเร็วรอบดีที่สุด ชุดใบพัด
จ านวน 3 ก้าน จะได้แรงดันดีที่สุด ชุดจ านวนใบพัด 6 ก้าน จะ
ได้กระแส, ก าลังไฟฟ้าและแรงบิดดีที่สุด ค่าที่ได้จากกังหันลม
แนวแกนตั้ งแบบซาโวเนียส แรงดันที่ จะใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าจะออกมามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความเร็วรอบ 
ความเร็วลม ขนาดของใบพัด พื้นที่หน้าตัดมาก ความกว้างรัศมี
มาก ความเร็วรอบจะต่ า ท าให้แรงดันต่ า พื้นที่หน้าตัดน้อย 
ความกว้างรัศมีน้อย ความเร็วรอบจะสูง ท าให้แรงดันสูง   
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี 
The Construction and Efficiency Evaluation of the Digital Integrated Circuits Experimental Kits  

by using CPLD Technology 
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ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เสนอการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลอง
การออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด
ทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี          
ซีพีแอลดี ซ่ึงประกอบไปด้วยบอร์ดทดลองการออกแบบวงจร
รวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี ใบงานทดลอง และ
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ด าเนินการวิจัยโดยการเรียนด้วยชุดทดลอง และน าคะแนนจาก
การสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลอง   
ผลการวิจัยพบว่าชุดทดลองที่สร้างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89/88 
มากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เท่ากับ 80/80 
ค าส าคัญ : วงจรรวมดิจิตอล, ซีพีแอลด,ี ชุดทดลอง 

Abstract 

This research presents the construction and efficiency 
evaluation of the Digital Integrated Circuits Experimental Kits 
by using CPLD Technology. The objectives of this research 
were to construct and analyze the efficiency of this 
experimental kit. The experimental kits consisted of 
experimental boards, laboratory sheet and achievement tests. 
The sample group was the 30 second year bachelor’s degree 
students. They were studying Electrical Engineering in 

Electrical Technology Education, Faculty of Industrial 
Education and Technology, King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi. Data was obtained from the test scores 
of each student after having performed by the experimental 
kits was analyzed to evaluate the efficiency of the 
experimental kits. The result of the analysis of the efficiency 
of the experimental kits was 89/88 which is higher than the 
80/80 percent proposed as research criterion. 
Keywords: Digital Integrated Circuits, CPLD, Experimental 
Kits 

1. ค าน า 

ปัจจุบันวงจรอิ เล็กทรอนิกส์ได้ เข้ามามีบทบาทและมี
ความส าคัญอย่างมากทั้งในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและใน
ชีวิตประจ าวันในรูปแบบของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง
อ านวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น จากการประดิษฐ์วงจรรวมที่สามารถบรรจุวงจร
ทรานซิสเตอร์ลงไปได้นับแสนตัว [1] ท าให้เทคโนโลยีทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนอาจเรียกได้ว่าเป็น
การปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหม่ ในส่วนของ
วงจรรวมดิจิตอลได้มีการพัฒนาไอซีซีพีแอลดี  (CPLD: 
Complex Programmable Logic Device) ที่สามารถใช้แทนวงจร
ดิจิตอลหลาย ๆ วงจรได้ด้วยไอซีเพียงตัวเดียว   และยังสามารถ
ออกแบบวงจรที่มีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้นได้ ส่งผลให้วงจรรวม
ดิจิตอลมีขนาดเล็กลง[2] ในปัจจุบันชุดทดลองที่เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี
ส าหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการมีราคาแพง และต้องน าเข้า
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จากต่างประเทศ จากแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ มี
นโยบายและเป้าหมายให้ภาครัฐและเอกชนผลิตก าลังคนให้มี
ศักยภาพในการสร้างและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีแทนการรับมา
จากต่างประเทศ การผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทาง
เทคโนโลยีจะต้องจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้เหมาะสม การเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติการ
ทดลองจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติการ
ทดลองตามที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสและได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบวงจรจริง เป็นการเสริม
ทักษะและความรู้นอกเหนือจากการศึกษาในภาคทฤษฎี 
ตลอดจนยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสร้างชุดทดลองการ
ออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดีให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเสนอแนวทางในการพัฒนาการเรียน   
การสอนการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลในห้องปฏิบัติการ
ทดลอง เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรที่จะต้องออกไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และลดการน าเข้าชิพไอซีและ
บอร์ดทดลองจากต่างประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อสร้างชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดย
ใช้เทคโนโลยีซีพีแอลด ี  

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดทดลองการออกแบบวงจร
รวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี 

2.3 เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผ่าน
ชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี      
ซีพีแอลด ี

3. สมมุติฐานของการวิจัย 

ชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี
ซีพีแอลดีที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด E1/E2 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์) เท่ากับ 80/80 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

ชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี
ซีพีแอลดี ถูกสร้างขึ้นตามหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

5. ตัวแปรที่ศกึษา 

5.1 ตัวแปรต้น คือชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอล
โดยใช้เทคโนโลยีซีพีแอลดี 

5.2 ตัวแปรตาม คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

6. วิธีด าเนินการวิจัย 

6.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
6.1.1 กลุ่มประชากรคือนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชา    
ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

6.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 30 คน ถูก
เลือกแบบเจาะจงจากนักศึกษาช้ันปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชา    
ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

6.2.1 ชุดทดลอง มีหลักการสร้างดังต่อไปนี้  
6.2.1.1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ 

เนื้อหาที่จะท าการทดลอง 
6.2.1.2 ออกแบบและสร้างชุดทดลองโดยน า 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์มา
พิจารณาออกแบบชุดทดลองและใบงานการทดลอง ชุดทดลอง
ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะด าเนินตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ 
- น าชุดทดลองไปทดลองใช้ 
- ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของชุดทดลอง 
- หาประสิทธิภาพของชุดทดลองด้วยเกณฑ์ 80/80 
- น าชุดทดลองที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้งานจริง 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: weerasuk@outlook.co.th   
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   6.2.2 แบบทดสอบทางการ เรี ยน  จ านวน  3 ชุด 
ดังต่อไปนี้ 

- แบบทดสอบรวมก่อนท าการทดลอง 
- แบบทดสอบหลังการทดลองในแต่ละการทดลอง 
- แบบทดสอบรวมหลังการทดลองครบทุกการทดลอง 

 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
6.3.1 ออกข้อสอบ และน าข้อสอบไปท าการทดสอบ

กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อน าผลที่ได้จากการ
ทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อวิเคราะห์หาความ
ยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และความเช่ือมั่นของข้อสอบ ข้อสอบ
ที่ผ่านการวิเคราะห์จะได้ข้อสอบที่สามารถน าไปใช้ได้กับ
ข้อสอบที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้ ท าการตัดข้อสอบที่ไม่สามารถ
น าไปใช้ได้ออกไป และน าข้อสอบที่สามารถน าไปใช้ได้ที่มี
จ านวนข้อครอบคลุมวัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรมใช้เป็น
แบบทดสอบส าหรับทดสอบนักศึกษาต่อไป 

6.3.2 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบรวม
ก่อนท าการทดลอง และท าการบันทึกผลคะแนน 

6.3.3 น าชุดทดลองที่สร้างขึ้นไปท าการทดลองกับ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยท าการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น   
15 กลุ่มๆ ละ 2 คน ท าการทดลองกับชุดทดลอง 1 ชุดทดลองต่อ
นักศึกษา 1 กลุ่ม เมื่อท าการทดลองเสร็จให้ท าแบบทดสอบหลัง
การทดลองในแต่ละการทดลอง และบันทึกผลคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบ นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจะท าการทดลองทั้งหมด  
12 ใบงานการทดลอง เมื่อท าการทดลองครบทั้ง 12 ใบงานจะท า
การทดสอบนักศึกษากลุ่มตัวอย่างอีกครั้งด้วยแบบทดสอบรวม 
และท าการบันทึกผลคะแนนที่ได้จาการทดสอบ  

6.3.4 น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
การทดลองในแต่ละการทดลอง และผลคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบรวมหลังท าการทดลองครบทุกการทดลองมาท า
การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื่อหาค่า E1 และ 
E2 

6.3.5 น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบรวม
ก่อนท าการทดลองและผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ
รวมหลังท าการทดลองครบทุกการทดลองมาท าการวิเคราะห์หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยใช้สถิติ t-test 

7. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

7.1 บอร์ดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้
เทคโนโลยีซีพีแอลดี ที่ออกแบบจะใช้ชิพไอซีซีพีแอลดีเบอร์ 
XC9572PC44 เป็นหลักในการออกแบบวงจร ซ่ึงภายในบอร์ด
ทดลองจะประกอบไปด้วยส่วนสนับสนุนการทดลองเช่น ส่วน
แสดงผลทางแอลอีดี ส่วนแสดงผลทางตัวเลขเจ็ดส่วน และส่วน
ป้อนสัญญาณอินพุต ฯลฯ ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 บอร์ดทดลองที่ออกแบบและสร้างขึ้นส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
 
7.2 ผลการน าข้อสอบไปท าการทดสอบกับนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
พบว่าข้อสอบมีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.3-0.7 และมีค่า
อ านาจจ าแนกมากกว่า 0.3 ถือว่าเป็นข้อสอบที่ดีสามารถ
น าไปใชไ้ด้  

7.3 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบที่สามารถน าไปใช้งานได้ 
พบว่ามีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37-0.53 คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.49 หมายความว่าแบบทดสอบมีความยากง่ายอยู่ใน
เกณฑ์ดี ส่วนค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.38-0.64 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.48 หมายความว่าแบบทดสอบมีอ านาจจ าแนก
อยู่ในระดับปานกลาง  

7.4 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบเพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบพบว่ามีค่าความ เช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 

7.5 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดทดลองจาก
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังการทดลองในแต่ละการ
ทดลอง และแบบทดสอบรวมหลังการทดลองครบทุกการ
ทดลอง มาท าการวิเคราะห์หาค่า E1/E2 พบว่ามีค่าเท่ากับ 89/88
ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และผล
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จากน าคะแนนของแบบทดสอบรวมก่อนท าการทดลอง และ
แบบทดสอบรวมหลังการทดลองครบทุกการทดลอง มาท าการ
วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างโดยใช้สถิติ t-test พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่าชุดทดลองที่
สร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

8. สรุปการวิจัย 

ชุดทดลองการออกแบบวงจรรวมดิจิตอลโดยใช้เทคโนโลยี
ซีพี แอลดีที่ ออกแบบและสร้ า งขึ้ น ในงาน วิจั ยครั้ งนี้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ชุดทดลองที่สร้างขึ้นสามารถน ามาใช้
ประกอบการสอนได้ และจากการวิจัยพบว่าชุดทดลองที่สร้าง
ขึ้นท าให้การสอนมีมาตรฐานเดียวกันคือผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ขอบข่ายและความลึกของเนื้อหาเท่าเทียมกันท าให้ผลการเรียน
ของผู้เรียนมีความแตกต่างกันน้อยมาก ประกอบกับชุดทดลองนี้
เป็นส่ิงใหม่ที่นักศึกษาไม่เคยพบเห็นและไม่เคยใช้งานมาก่อน 
จึงเป็นแรงจูงใจท าให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนและมี
ความตื่นตัวในการเรียนตลอดเวลา ใบงานที่ใช้ประกอบการ
ทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถท าให้ผู้เรียนมีความชัดเจนใน
การ เรี ยนมากขึ้ น เพราะในใบงานจะประกอบไปด้ วย
วัตถุประสงค์ของการทดลอง ทฤษฎีและค าแนะน า ล าดับขั้น
การปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความสับสน
ในขณะปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้าก าลังระบบ 115 kV ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในประเทศไทย ที่มีผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวน าต่อสายเคเบิลโทรศัพท์ของบริษัททีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ที่ติดตั้งคู่ขนานบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางเดียวกัน โดย
ปกติเมื่อสายส่งเกิดพลังงานขึ้น จะส่งผลให้สายส่งที่อยู่ชิด
ติดกันนั้นเกิดการเ ช่ือมโยงควบคู่กันทั้งสนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกท าการศึกษาใน
ระบบจ าหน่าย 115 kV ในประเทศไทย โดยใช้โปรแกรม 
ATP/EMTP เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างแบบจ าลองของสาย
ส่งไฟฟ้าและสายเคเบิลโทรศัพท์ ผลลัพธ์จากการจ าลองเมื่อ
เทียบกับการวัดจริงในภาคสนาม พบว่ามีความสอดคล้องกัน
และค่าเฉลี่ยของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าบนสายเคเบิลโทรศัพท์ 
มีค่ า10.53125 โวลต์  สูง เกินกว่ามาตรฐานแรงดันไฟฟ้า
เหนี่ยวน าในคู่สายส าหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ADSL) 
ค าส าคัญ : ไฟฟ้าเหนี่ยวน า, สายเคเบิลโทรศัพท์ 

Abstract 

This research deals with the unwanted mutual coupling of 
a three-phase power line 115 kV from Thailand Provincial 
Electricity Authority (PEA) to a TOT Public Company 
Limited parallel telephone line. This phenomenon naturally 
occurs whenever a line is energized. As a result, an adjacent 
line is linked with both electric and magnetic field. 115 kV 
distribution systems in Thailand are selected in this study. 

ATP/EMTP is a powerful tool which is utilized for modeling a 
three phase power and telephone line. The simulation results 
are verified with field tests. The comparison of results shows a 
good agreement of 10.53125 V averaged induced voltage on 
telephone line which is excessive compared with mutual 
coupling standard for ADSL applications.  
Keywords: Mutual Coupling, Telephone Line 

1. ค าน า 

การเหนี่ยวน าไฟฟ้าแบบ Electrostatic และ Electromagnetic 
จากสายส่งไฟฟ้าก าลังสามารถเหนี่ยวน าเข้าสายตัวน าที่ไม่ได้
จ่ายก าลังงานและสายโทรคมนาคมที่อยู่ใกล้ชิดกัน อย่างไรก็
ตามการเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นสามารถก าจัดให้หมดไปได้ที่ปลาย
สายทั้งสองด้านของสายโทรศัพท์หรือโดยการจัดวางสายให้มี
ระยะห่างกันและการท าชีลด์ที่สาย 

ในประเทศไทยระบบสายเคเบิลโทรศัพท์จะติดตั้งขนานกับ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 11, 22, 33 และ 115 กิโลโวลต์ ผล
ของการเหนี่ยวน าจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับระบบ
โทรศัพท์ขึ้นได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเหนี่ยวน าไฟฟ้าจากสายส่ง
ไฟฟ้าก าลังระบบ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในประเทศ
ไทย ที่มีผลให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าต่อสายเคเบิลโทรศัพท์
ของบริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการจ าลองแบบกับค่าทดสอบที่วัดได้
ในพื้นที่จริง 
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3. ระบบการศึกษา 

โครงสร้างส าหรับระบบจ าหน่าย 115 กิโลโวลต์ กับสาย
เคเบิลโทรศัพท์ดังแสดงในรูปที่ 1 สายส่งไฟฟ้าก าลังและสาย
เคเบิลโทรศัพท์จะก าหนดแบบจ าลองเป็นสายตัวน าเดี่ยว [1] 
เนื่องจากข้อจ ากัดของโปรแกรมไม่ได้ก าหนดแบบจ าลองสาย
เคเบิลโทรศัพท์ไว้ แบบจ าลองสายตัวน าเดี่ยวหรือสายเคเบิล
โทรศัพท์จะเลือกใช้โปรแกรมค่าคงที่ของสาย (Line Constant 
Program) ผลลัพธ์จากการจ าลองแบบจะเข้าลักษณะการ
เหนี่ ยวน าแบบ Electromagnetic จากกฎของฟาราเดย์ 
ค่าแรงเคลื่อนเหนี่ยวน าร่วม (mutually induced emf) ดังแสดง
ในสมการที่ (1) 

                
dt

dI
M                        (1) 

เมื่อ  M คือ ความเหนี่ยวน าร่วม (mutual inductance) ซ่ึงค่า
ความเหนี่ยวน าร่วมระหว่าง 2 วงจร ดังแสดงในสมการที่ (2) 

             
41

32

2

0

dd

dd
InM




                       (2) 

เมื่อ   4,3,2,1 dddd คือ ระยะทางระหว่างวงจรทั้งสองจาก
ตัวน าตามทิศทางเดียวกัน  

แบบจ าลองในลักษณะการเหนี่ยวน า Electromagnetic ปลาย
สุดด้านหนึ่งของสายเคเบิลโทรศัพท์จะต่อลงดิน ดังแสดงในรูป
ที่ 2        

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ระยะของสายเคเบิลโทรศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
0.118 km, 0.76 km และ 0.11 km ที่ขนานกับสายส่งและก าหนด
แบบจ าลองให้เป็นสายตัวน าโลหะเส้นหนึ่งในโปรแกรม 
ATP/EMTP ดังแสดงในรูปที่ 2 สายเคเบิลโทรศัพท์ที่ไม่ได้
ให้บริการประกอบด้วยสาย 2 เส้นของแต่ละคู่สาย จ านวน 25 
คู่สาย การวัดทดสอบค่าแรงดันเหนี่ยวน าบนสายตัวน าโดยการ
วัดแต่ละเส้นเทียบกับกราวนด์ จะได้ค่าเฉลี่ยแรงดันเหนี่ยวน า 
เท่ากับ 10.53 โวลต์ ดังแสดงตามรูปที่ 3 ซ่ึงมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่
ได้จากการจ าลองแบบ                    

 
 

การเปรียบเทียบผลจากการวัดทดสอบจริงภาคสนาม
กับการจ าลองแบบแสดงดังรูปที่  4  และ 5  แรงดันไฟฟ้า
เ ห นี่ ย ว น า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ ป็ น ผ ล จ า ก ก า ร เ หนี่ ย ว น า แ บ บ 
Electromagnetic โดยเฉพาะ เพราะว่าปลายด้านหนึ่งของสาย
เคเบิลโทรศัพท์ต่อลงดิน 
 

�          �     � A

�          �     � B

�          �     � C

3.40 m

2.50 m

2.50 m

�            35 sq.mm

4.50 m

�                

2.0 m

13.5277 m

16.0277 m

18.5277 m

21.9277m

    �                 Tower Configuration

20 cm

 
 

รูปที่ 1 Tower configuration 

 

 
รูปที่ 2 แบบจ าลองในโปรแกรม ATP/EMTP 
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รูปที่ 3 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าของสายเคเบิลโทรศัพท์ที่ปลายสายเคเบิล 
 

 
รูปที่ 4 ค่าแรงดันเหนี่ยวน าที่เกิดจริงทีป่ลายสายเส้นที่ 1A 

 

 
 

รูปที่ 5 แรงดันของสายเคเบิลที่ได้จากการจ าลองแบบ 
 

ค่ าแรงดันไฟฟ้า เหนี่ ยวน าที่ เ กิดขึ้น เมื่ อท าการ
ปรับเปลี่ยนค่าระดับความสูงของสายเคเบิลโทรศัพท์ พบว่า    
ค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าที่ได้แปรผันตามระดับความสูงของ
สายเคเบิลโทรศัพท์คือ เมื่อระดับความสูงของสายเคเบิล
โทรศัพท์สูงขึ้น จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน ามากขึ้น ดังแสดง
ในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าบนสายเคเบิลโทรศัพท์แปรผันตามความสูง   
    ของสายเคเบิลโทรศัพท์ 
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รูปที่ 7 (ซ้าย) สนามไฟฟ้ารอบๆประจุตัวน า 2 ตัว   (ขวา) การเปลี่ยนแปลง 
    เมื่อมีตัวน าที่ 3 
 

จากรูปที่ 7 แสดงให้เห็นถึงตัวแปรร่วมของการจัดวาง
ระหว่างสองวงจรคือ ค่าความน าร่วมและแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
ส าหรับในแต่ละช่วงของความยาวสายเคเบิ ลโทรศัพท์ที่
แปรเปลี่ยน นั่นคือเมื่อสายเคเบิลโทรศัพท์มีความยาวมากขึ้น จะ
มีผลท าให้ค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน ามีค่ามากขึ้นตามไปด้วย 
และผลการเหนี่ยวน าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น เป็นผลที่เนื่องมาจากการ
เหนี่ยวน าไฟฟ้าแบบ Electrostatic หรือสนามไฟฟ้า (Electric 
Field) 

สนามไฟฟ้าจะเกิดขึ้นรอบๆประจุไฟฟ้า คือ เมื่อใดมี
ประจุไฟฟ้าที่นั่นจะเกิดสนามไฟฟ้า จากกฎของฟาราเดย์ เมื่อ
เกิดความต่างศักย์ระหว่างประจุ จะเกิดสนามไฟฟ้าจากประจุที่มี
ค่ าศักย์ไฟฟ้า เป็นบวก แล้วสนามไฟฟ้า เ หนี่ ยวน าไปยั ง
ศักย์ไฟฟ้าที่ต่ ากว่า และเมื่อมีตัวน าไฟฟ้าที่ 3 เข้ามาดังแสดงใน
รูปที่ 7 จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงสนามไฟฟ้า และ
จะเกิดแรงดันไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้าที่ 3 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รูปที่  8 จะ เห็น ว่าจะ เกิดแรงดันไฟฟ้า เหนี่ ยวน าในสาย
โทรคมนาคมขึ้น 
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รูปที่ 8 การเหนี่ยวน า Electrostatic ระหว่างสายส่งก าลังไฟฟ้ากับสาย 

                โทรคมนาคม 

 

 
รูปที่ 9 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าบนสายเคเบิลโทรศัพท์แปรผันตามความยาว 
           แต่ละช่วงของสายเคเบลิโทรศัพท์ 
 

 
รูปที่ 10 แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าบนสายเคเบิลโทรศัพท์แปรผันตามกระแส 
         โหลดในสายส่งไฟฟ้า 
 

เมื่อเปลี่ยนปริมาณกระแสในสายส่งไฟฟ้าก าลัง ดัง
แสดงในรูปที่ 8 ผลที่ได้จะเกิดค่าแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าขึ้นโดย
ผลของการเหนี่ยวน าแบบ Electromagnetic หรือสนามแม่เหล็ก 
(Magnetic Field) ตามสมการที่ 1 เมื่อมีกระแสไหลในลวดตัวน า
จะ เกิดสนามแม่ เหล็กรอบๆตัวน านั้น  หรือ เมื่ อ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กรอบๆตัวน า จะเกิดกระแสไฟฟ้า
เหนี่ยวน าในตัวน านั้นๆ ตามกฎของเลนซ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า 

ห ลั ก ก า ร เ ห นี่ ย ว น า ไ ฟฟ้ า แ บ บ  Electromagnetic ห รื อ 
สนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) จะพิจารณาในรูปแบบของ
กระแสไฟฟ้า 

5. สรุปการวิจัย 

ผลการจ าลองแบบเมื่อเปรียบกับผลของการทดสอบที่วัดได้
ในภาคสนามอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยการก าหนดให้สายเคเบิล
โทรศัพท์เป็นเสมือนตัวน าเดี่ยวบนโปรแกรมตามการศึกษาใน
ครั้งนี้ และต้องให้มีการต่อลงดินปลายสายด้านหนึ่ง ซ่ึงจะ
สังเกตได้จากลักษณะที่เกิดจากการเหนี่ยวน าไฟฟ้าจะเป็นแบบ 
Electromagnetic หรือสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) 
โดยเฉพาะ หรือพิจารณาในรูปของกระแสไฟฟ้า ยกเว้นกรณี
ของการปรับเปลี่ยนความยาวสายเคเบิลโทรศัพท์ ที่เป็นลักษณะ
ของการเกิดจากการเหนี่ ยวน าแบบ Electrostatic หรือ 
สนามไฟฟ้า (Electric Field) หรือพิจารณาในรูปแบบของ
แรงดันไฟฟ้าหรือความต่างศักย์ไฟฟ้า 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรีที่ได้สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ 
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B-003 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีแบบพกพา  
รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 

วิจิตรา ผาผ้ึง1  สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์2 
 

1ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
2ภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชา บริหารธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการบางนา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 
รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิค        
บ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการการเรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่ งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ใน
งานธุรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2   
2) เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจทิัลออนไลน์
เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้าน
แพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้เช่ียวชาญ 
ในแต่ละด้านทั้งหมด 3 ด้าน รวม 9 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ เป็น 
แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 
แบบประเมินแผนการจัดการการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย  ( x ) และ 

 
 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมทาง

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพ

และความเหมาะสมขององค์ประกอบในแผนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์
นนิงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี ถึง ดีมาก  
        จากองค์ประกอบทั้งหมด 18 องค์ประกอบของ ผู้วิจัย
ได้จัดล าดบัคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญจาก
มากไปหาน้อย โดยเรียงอนัดบัทีม่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ดีมาก 3 อันดับแรกดงันี ้
    องค์ประกอบด้านแผนการจดัการเรียนรู้และจัดกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดับดีมาก  ( x  =4.79, SD.=0.42) 
ด้านส่ือการเรียนรู้ระบบดจิิทัลออไนลน์เลิร์นนิงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา ( x = 4.79, SD = 0.42) คะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดบัเดียวกันและด้านสาระการเรียนรู้เนือ้หาวิชาการ
พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ตามแผนการ จัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้ ( x = 4.74, SD = 0.45) ตามล าดับ 
ส่วนคะแนนเฉลี่ยการประเมนิความเหมาะสมของ
องค์ประกอบเรียงจากควรปรับปรุงขึ้นไป 3 อันดบั ซ่ึงอยู่ใน
อันดับ ดี คือ ด้านจดุประสงค์การเรียนรู้จดุประสงคท์ั่วไป 
สมรรถนะประจ าหน่วย ( x = 4.26, SD.= 0.65)  และ
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เอกสารอ้างอิง ( x = 4.26, SD = 0.65) ตารางวิเคราะห์
โครงสร้างเนื้อหาวิชา 

ความสอดคล้องกับจุดประสงค์และสมรรถนะรายวิชา (
x = 4.32, SD = 0.67) และกิจกรรมเสนอแนะ งานที่
มอบหมาย ( x = 4.32, SD = 0.67) ตามล าดับ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, ระบบดิจิทัล
ออนไลน์เลิร์นนิง, อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา  

Abstract 
 The objective of this study were 1) To develop a 

plan of designing learning activities on the digital online 
learning mobile portable, Course: Websites Developed in 
the business, Undergraduate,,Bachelor of Technology 
Program in Business Computer, Ban Phaeng Technical 
College, Vocational Institution North Eastern 2 2) To 
design activities of designing learning activities on the 
digital online learning mobile portable, Course: Websites 
Developed in the business, Undergraduate,,Bachelor of 
Technology Program in Business Computer, Ban Phaeng 
Technical College, Vocational Institution North Eastern 2. 
The population in this study include expert of teaching 
management and the information and communications 
technology. The sample used in this study were comprises 
9 persons. The experts of teaching management comprise 3 
persons. The experts of teaching the computer business 
comprise 3 persons. And the experts of information and 
communications technology comprises 3 persons. The total 
of 9 persons. The tool was lesson plans and activities for 
designing learning activities on the digital online learning 
mobile portable. The statistics used in this research is the 
average ( x ) and standard deviation (S.D.). By using the 
program of statistical analysis, the study showed that the 
quality and suitability of the elements in the lesson plans 
and activities for designing learning activities on the digital 
online learning mobile portable. The results are in 

good to very good, All elements of the 18 elements of 
lesson plans. The researchers ranked the average expert 
opinion. From high to low In descending rank with the 
very good reviews in the top three as follows. 
    Elements of lesson plans and activities. The reviews 
were very good level ( x = 4.79, SD. = 0.42) and learning 
materials digitally on Niles's learning mobile, portable ( x

= 4.79, SD = 0.42) on average. at the same level and 
learning academic content in the web development 
business. Based lesson plans and learning activities ( x = 
4.74, SD = 0.45), respectively, the average score for a 
proper assessment of the Index should rise to third position 
in the ranking is the purpose of learning. general purpose 
Performance Unit ( x = 4.26, SD. = 0.65) and reference (
x = 4.26, SD = 0.65) Table of content analysis. 

Consistent with the purpose and performance Course (
x = 4.32, SD = 0.67) and activity suggestions. 

Assignments (X = 4.32, SD = 0.67), respectively. 
Lesson plans, learning activities, online digital learning, 
mobile devices portable. 

1. บทน า 

จากประเทศที่พึ่งพาการท าเกษตรกรรมมาเป็นการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมการน าเอาเครื่องจักรกลมาใช้แทน
แรงงานคนในอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศเริ่มต้นจาก
อุตสาหกรรมเบาไปเป็นอุตสาหกรรมหนักการพัฒนาของ
ประเทศไทยเราได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้ประเทศ
สามารถขับเคลื่อนพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ S 
Curve คือ การเติม 5 อุตสาหกรรม อนาคต ซ่ึงเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน 
และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) เพราะโลกมีความต้องการ
สูงเช่ือว่าจะใหญ่กว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ในอนาคต  เรามี
ความต้องการใช้การเพิ่มประสิทธิภาพของ   2. 
อุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and 
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Logistics) จ านวนเครื่องบินที่มากขึ้นต้องการการซ่อมแซม 
และมีการขนส่งทางอากาศมากมากขึ้น เรามีสนามบินอู่
ตะเภา และสนามบินอื่นๆ ที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการ
สร้างอุตสาหกรรมการบินได้ 3. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) เพราะ
โลกก าลังต้องการความยั่งยืน และทั่วโลกก าลังก าหนด
มาตรฐานด้านชีวภาพเข้ากับการค้า คือถ้าการผลิตไม่หันมา
ใช้เคมีชีวภาพ เช่น ไบโอพลาสติก ในการหีบห่อ ก็อาจจะ
ส่งออกไม่ได้ เรามีฐานการเกษตรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ถ้า
เราไม่ลงทุน ประเทศอื่นก็จะลงทุน 4. อุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital) ความต้องการสูงมาก และเป็นมาตรการฐานใหม่
ในการด ารงชีพ โดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซ เอกชนไทยก็พร้อม 
ต่างชาติก็พร้อมจะมาลงทุนต่อยอดเทคโนโลยี  
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ในด้าน
การรักษาพยาบาล เรามีหมอ พยาบาล ที่เก่งมาก ท าได้ดีเป็น
ที่รู้จักทั่วโลก ต่อไปต้องเพิ่มการลงทุนในการผลิตยา 
อุปกรณ์การแพทย์ และระบบการรักษาพยาบาลระยะไกล 
เพราะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นทั่วเอเชีย คือต้องท าให้ครบวงจร
การแพทย์  
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศล่าสุด Thailand 
4.0 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รองรับกับการพัฒนาประเทศเพื่อให้ก้าวไปสู่ ประเทศไทย 
4.0 นั้น การพัฒนาประเทศอีกประการหนึ่งที่ส าคัญคือ การ
พัฒนาคนให้เป็น “คนไทย 4.0”  เป็นคุณลักษณะทีจ่ะต้อง
สร้างในเกิดขึ้นในคนไทยยุคใหมท่ี่มีทั้งความรู้ในด้าน
วิชาชีพ ทักษะการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคดิ
อย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าองค์ความรู้พัฒนานวัตกรรม
ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น อีกทัง้ยังเป็นคนไทยที่สามารถประกอบ
ธุรกิจจากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
นวัตกรรม เพื่อการด ารงชีวิตที่มัน่คง มัง่คั่ง ยั่งยืน ของคน
ไทย 4.0 ประเทศไทยตอ้งใหค้วามส าคัญกับการจัด
การศึกษา การศึกษาพัฒนา “มนุษย”์ เกิดรูปแบบการศึกษา 
4.0 ที่พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณลักษณะที่เปน็คนไทย 4.0 นั้น 
คนไทยจะต้องมี Knowlege, Ethic, Creative Thinking, 
Critical Thinking >> Innovation + Business ซ่ึงจะ

ขับเคลื่อนใหป้ระเทศไทยก้าวไปสู่ Thailnad 4.0 ได้อย่าง
เต็มรูปแบบ  
            Education 4.0 การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้
ขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารที่ทันสมัย เพื่อเปน็เครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศให้มคีวามรู้ ทักษะวิชาชีพ มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสรรคส์ร้างนวัตกรรม ต่าง ๆ ที่
สามารถน ามาประกอบอาชีพได้นั้น จากแนวนโยบายของ
รัฐบาลในประเดน็เรื่องของ การศกึษา 4.0 ที่เน้นเรื่องการ
ผลิตทรัพยากรมนุษยท์ี่มคีวามรู้ ทักษะความคดิสร้างสรรค์  
ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อน าไปสู้การผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่า โดยผู้ผลิตสามารถผลิตและจ าหน่ายได้ด้วย
ตัวเองนั้น เป็นหน้าที่ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ก าหนดนโยบายที่ส าคัญในการพัฒนา คนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ที่เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็น
จักรกลที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยพัฒนาที่รากแก้ว ประชาขนของ
ประเทศ ซ่ึงเป็นการพัฒนาจากด้านในของประเทศให้มี
ความเข้มแข็ง เพียงพอที่จะ คิด สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมูลค่าสูง เพื่อท าให้
ประเทศไทยของเรามีระบบเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้กับ
ประเทศส่วนใหญ่  สอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจของประเทศใหม่ จากท ามาก ได้
น้อย มาเป็นท าน้อยได้มาก เน้น ขับเคลื่อนประเทศด้วย คน 
คิด นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีในปัจจบุันเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ส าหรับการเรียนรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมนั้น จะเกิดขึ้นได้นัน้ ตอ้งมีทักษะของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต นั่นคือ ทักษะการใช้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการติดต่อส่ือสารในด้านต่าง ๆ ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี กับการสังคม และการใช้ชีวิตของมนษุย์ องค์
ความรู้ต่าง ๆ ถูกจัดเกบ็ในรปูของดิจทิัลคอนเทนต์ การ
เข้าถึงข้อมูล องคค์วามรู้ต่าง ๆ เปน็ไปได้อย่างง่ายดาย การ
เรียนรู้ จึงท าได้ไม่ยากทั้งการเรียนรู้ ในด้านความรู้ ทักษะ
ปฏิบตัิ ส่วนอีกประการหนึ่งที่ไมส่ามารถเรียนรู้ได้เอง คือ 
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จิตส านกึ การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม ซ่ึงยังคงต้องใช้ครู
อาจารย์มาช่วยในการกล่อมเกลาเพื่อให้ ได้ทรัพยากรมนษุย์
ที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม เป็นมนุษย์
ที่ประเสริฐ มีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตบนรากฐานของ
ความเข้มแข็ง และคุณงามความดีที่จะบังเกดิกับตัวผูเ้รียน  

การจัดการเรียนสอนระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี โดยจัดให้มี
แผนการเรียน แบบจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัย 1 ปี
การศึกษา และท างานในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา 
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้ เรียนในระดับ
ปริญญาตรี ทวิภาคี ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จังหวัด
นครพนม โดยทั่วไปในแต่ละด้าน ด้านผู้เรียน ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทั้งขององค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว 
การเรียนการสอนส่วนใหญ่เรียน เสาร์-อาทิตย์  ซ่ึงเป็น
วันหยุด ท าให้ในบางครั้งผู้เรียนไม่สามารถมาเรียนตามที่
สถานศึกษาก าหนดได้เนื่องจากติดภารกิจงานที่จะต้องท า
ในช่วงวันหยุดขององค์กร ที่ต้องมาท างานล่วงเวลา ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถมาเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ตามที่หลักสูตร
ก าหนด  ด้ านหลัก สูตร  การจัดท า หลัก สูตรมีความ
หลากหลาย เนื่องจากสมรรถนะของสถานประกอบการใน
แต่ละที่แตกต่างกัน ท าให้ความหลากหลาย ในการจัด
รายวิชา มีจ านวนมากขึ้นท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่กับ
ทักษะที่ใช้ในการท างาน อีกทั้งการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากจ านวนหลักสูตรและ
รายวิชามีมาก แต่จ านวนเจ้าหน้าหรือครูผู้บริหารหลักสูตรมี
น้อย จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร ด้าน
ครูผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มาจาก
หลากหลายสถานศึกษา ท าให้การประสานงานในด้านต่าง ๆ  
เป็นไปด้วยความล าบาก การประชุมช้ีแจง การติดตามงาน
ต่าง ๆ ท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นปัจจุบันใน
การน าเสนอต่ออาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร 
นอกจากนี้  ในด้ านอาจารย์ และนักศึกษา  ก็ เ กิดการ
ประสานงานกัน ติดต่อกันด้วยความยากล าบากเนื่องจาก 
นักศึกษาเป็นนักศึกษาที่ท างานด้วยเรียนไปด้วย จึงมีปัญหา

หลายประการในการพบเจอเพื่อให้ค าปรึกษาในรายวิชาต่าง 
ๆ และการติดต่อประสานงานกันทั้งในเรื่องของการส่งงาน 
และโครงการที่ต้องด าเนินการจัดท าเพื่อเป็นผลงานของ
นักศึกษาก่อนจบการศึกษา การติดต่อส่ือสารท าได้ด้วยความ
ยากล าบากด้านสถานที่ สถานที่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมและ
ด าเนินการในหลาย ๆ ส่วน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
ส่วนของส านักงานของภาควิชายังไม่มี เป็นรูปแบบที่
สมบูรณ์ชัดเจน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนทฤษฎี และอีก
หลายๆ ประการยังต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้
สมบูรณ์ และชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน  ด้าน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ ระบบการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีของภาควิชายังต้องมี
การจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ อีกมากมายมาเสริมให้สมบูรณ์ 
ด้านกระบวนการ (การประสานงานกับสถาบันฯ)  

ก า ร ป ร ะส า น ง าน ร ะห ว่ า ง ส ถ าบั น ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2  กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
บางส่วนที่ได้ศึกษามาพบว่าการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ยังไม่พัฒนาไปถึงไหนปัญหาที่พบคือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและคณะผู้จัดท าหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาไม่ชัดเจนเมื่อมีการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาก็ด าเนินการอย่างเร่งรีบใน
ระยะเวลาอันส้ันท าให้ คณะครูขาดความเช่ือมั่นในความถูก
ต้องเหมาะสมของหลักสูตรตนเองท าให้ไม่สามารถสนอง
ความต้องการความสามารถและความสนใจของผู้เรียนได้ 
ครูบางส่วนของแต่ละสถานศึกษาขาดความสนใจและไม่ให้
ความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเท่าที่ควรท า
ให้ เกิดความล่าช้าในการด า เนินการและได้หลักสูตร
สถานศึกษาที่ไม่มีคุณภาพสถานศึกษาจ านวนน้อยที่
ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่าง
ถูกต้อง จากประเด็นปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหา
อุปสรรคของกระบวนการประสานงานระหว่างวิทยาลับกับ
สถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประเด็นส าคัญ
คือ 
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1) การขาดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาที่การจัดการเรียนสอนระดับ 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  

2)การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาที่การจดัการเรียนสอนระดับปริญญา
ตรี เทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ซ่ึงปัญหาทั้งสองประการส่งผลต่อ
คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่สร้างขึ้น  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า 
สืบค้นข้อมูลตลอดจนได้เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google 
for Education ทั้งในด้านการบริหารจัดการงานในส่วนของ
ส านักงานและการจัดการเรียนการสอน เมื่อวิเคราะห์
ความสามารถของเครื่องมือการใช้งานต่าง ๆ ของ Google 
for Education ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถประยุกต์ใช้คุณสมบัติ
หลายประการของเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนตามบริบทของวิชาที่ สอน  ซ่ึงสามารถน าประ
ประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาของการจัดการเรียนการสอน และ
มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัย มีความ
สนใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือของ Google for 
Education ในการจัดการเรียนการสอนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบบพกพา (Mobile Device) เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรี ยนที่ ดี ขึ้น  อี กทั้ งประยุกต์ ใ ช้ในเรื่ อ งการ
ติดต่อส่ือสารกับผู้เรียน ซ่ึงเป็นนักศึกษาทวิภาคี เวลาส่วน
ใหญ่อยู่ในสถานประกอบการมากกว่าสถานศึกษา และเพื่อ
ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียน และเพิ่มทักษะให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Google for Education) ในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนที่มีทักษะของการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเครื่องมือดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการการเรียนรู้บนระบบดิจิทัล

ออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา 

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เ ท ค โน โลยี บั ณฑิ ต  ส าข า วิช า คอมพิ ว เ ตอ ร์ ธุ ร กิ จ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2   

2.เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจิทัล
ออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา 
การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เ ท ค โน โลยี บั ณฑิ ต  ส าข า วิช า คอมพิ ว เ ตอ ร์ ธุ ร กิ จ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์ 

เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต ์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
วิทยาลัยเทคนิคบา้นแพง 

การจัดการเรียน
การสอน 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ 

ทรัพยากร
พื้นฐานทาง
อินเทอร์เน็ต 

- สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 

-  อุปกรณ์

G-Sute  for 
Education System 

-  Google Drive 
-  Google Site 
- Google Classroom 

ฯลฯ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์
นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ใน

งานธุรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 

ผลการประเมินการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ
ดิจิทัลออนลไน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลือ่นที่แบบพกพา 
รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ นักศกึษาระดับ

ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
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ในงานธุรกิจ นักศึกษาระดบัปรญิญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนคิบ้านแพง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
 

3. สมมุติฐานของการวิจัย (Hypothesis) 
    3.1. แผนการจัดการเรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์

เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การ
พัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เ ทคโนโลยีบัณฑิต  สาข า วิชาคอมพิ ว เ ตอร์ ธุ รกิ จ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2  มีผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
อยู่ในระดบั ด ี

    3.2. กิจกรรมบนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  มีผล
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับ ดี 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
     4.1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

ผู้เช่ียวชาญ ด้านการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร   

 4.1.2กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling) ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การสอนไม่ต่ ากว่า 10 ป ี
จ านวน 9 ท่าน ด้านการจัดการเรียนการเรียนการสอน 3 
ท่าน  ด้านการสอนคอมพิวเตอรว์ธุรกิจ จ านวน 3 ท่าน 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 3 ท่าน 
รวม 9 ท่าน 

    4.2.  ตัวแปรที่วิจัย ได้แก่ 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ  แผนการจัดการเรียนรู้

และจัดกิจกรรมบนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพารายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ใน

งานธุรกิจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  

 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจิทัล
ออนไลน์เลิร์นนิง 

บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพารายวิชา การพัฒนา
เว็บไซต์ในงานธุรกิจ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เ ทคโนโลยีบัณฑิต  สาข า วิชาคอมพิ ว เ ตอร์ ธุ รกิ จ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

    4.3 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
 4.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้  และกิจกรรมการ

เรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์ เลิร์นนิงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพารายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงาน
ธุรกิจส าหรับพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

 4.3.2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และ
กิจกรรมบนระบบดิจิทัลออนไลน์ เลิร์นนิงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงาน
ธุรกิจ  

     4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ส่งแแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

และกิจกรรมบนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบพกพา รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงาน
ธุรกิจ ซ่ึงเป็นแบบประเมินออนไลน์ ให้กับผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์การสอนไม่ต่ ากว่า 10 ปี ด้านการจัดการเรียน
การเรียนการสอน 3 ท่าน  ด้านการสอนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จ านวน 3 ท่าน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 3 ท่าน รวม 9 ท่าน เก็บข้อมูล และข้อคิดเห็นผ่าน 
Google Forme ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Sheet 

4.5 การวิเคราะหข์้อมูล 
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วิเคราะห์ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงมีเกณฑ์ใน
การก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญเป็น  5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ต (Likert) ดังนี้ 

ระดับการประเมิน 5  หมายถึง มีความ
สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ดีมาก 

ระดับการประเมิน 4  หมายถึง มีความ
สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ดี 

ระดับการประเมิน 3  หมายถึง มีความ
สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง 

ระดับการประเมิน 2  หมายถึง มีความ
สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลมุ/เหมาะสม พอใช้ 

ระดับการประเมิน 1  หมายถึง มีความ
สอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ควรปรับปรุง 

 
การก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเพื่อประเมิน

ความเหมาะสมเฉลี่ยส าหรบัการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแสดง
ในตารางที่ 1 

5.  ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิ่งบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบ พกพา รายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ในงาน
ธุรกิจ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง เพื่อประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 9 
ท่าน ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ตามตางรางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมนิแผนการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรูบ้นระบบดิจิทัลออนไลน์เลิรน์นิง
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพารายวิชา การพัฒนาเว็บไซต์
ในการงานธุรกิจนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนคิบ้านแพง 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการประเมิน  
�̅� 

 

S.D. 

แปล
ความหมาย 

     
 1 

โครงสร้าง
หลักสูตร 

4.68 0.48 ดีมาก 

 2 หลักสูตรรายวิชา 4.37 0.60 ดี 
 3 จุดประสงค์

รายวิชา 
4.47 0.61 ดี 

 4 สมรรถนะ
รายวิชา 

4.79 0.42 ดีมาก 

 5 ค าอธิบาย
รายวิชา 

4.74 0.45 ดีมาก 

 6 ตารางวิเคราะห์
หลักสูตร
ครอบคลุม 
พุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย จิตพิสัย 

4.63 0.60 ดีมาก 

 7 ตารางวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้
รายวิชา 
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 
สมรรถนะ
ประจ าหน่วย 

4.37 0.60 ดี 

  8 ตารางวิเคราะห์
หน่วยการเรียนรู้ 
ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ เวลาที่ใช้
จัดการเรียนรู ้

4.58 0.51 ดี 

 9 ตารางวิเคราะห์
โครงสร้าง
เนื้อหาวิชา 
ความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์
และสมรรถนะ
รายวิชา 

4.32 0.67 ดี 

 10 แผนการจัดการ
เรียนรู้ หัวข้อ
เรื่อง  
 

4.53 0.51 ดีมาก 
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 11 จุดประสงคก์าร
เรียนรู้
จุดประสงค์
ทั่วไป 
สมรรถนะ
ประจ าหน่วย 

4.26 0.65 ดี 

 12 สาระการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาการ
พัฒนาเว็บไซต์
ในงานธุรกิจ 
ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
และกจิกรรมการ
เรียนรู้ 

4.74 0.45 ดีมาก 

 13 กิจกรรมการ
เรียนรู้  
ผู้เรียน ใช้วิธีการ
เรียน  สุ จิ ป ุล ิ
ผู้สอน ใช้วิธีการ
สอน อริยสัจ 4   
กระบวนการ
แก้ปัญหาตาม
หลักอริยสัจ 4 
โดย สาโรช  บัว
ศรี โดย
ประกอบด้วย
กระบวนการ
แก้ปัญหา 4 ขั้น 
ดังนี ้
1.ขั้นก าหนด
ปัญหา (ขั้นทุกข์) 
คือ การให้ผู้เรียน
ระบุปัญหาที่
ต้องการแก้ไข 
2. ขั้น
ตั้งสมมติฐาน 
(ขั้นสมุทัย) คือ 
การให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ 

4.63 0.50 ดีมาก 

หาสาเหตุของ
ปัญหา และ
ตั้งสมมติฐาน 
3. ขั้นทดลอง
และเก็บข้อมูล 
(ขั้นนิโรธ)  คือ 
การให้ผู้เรียน 
ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
และวิธีการ
ทดลองเพื่อ
พิสูจน์สมมติ 
ฐานและเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
4. ขั้นวิเคราะห์
ข้อมูลและ
สรุปผล (ขั้น
มรรค) คือการน า 
ข้อมูลมา
วิเคราะห์และ
สรุป   

   14 สื่อการเรียนรู้
ระบบดิจิทัล
ออนไลน์เลิร์
นนิงบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่แบบ
พกพา (G-Suite) 
หรือ (Google for 
Education)G-
Drive G-Doc G-
Sheet G-
Classroom 
YouTube  

Live Board 
Cast G-Form G-
Slide ฯลฯ 

4.79 0.42 ดีมาก 
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  15 การวัดผล
ประเมินผล  
วิธีการวัดผล
ประเมินผล   
เครื่องมือที่ใช้
วัดผล
ประเมินผล 
เกณฑ์การวัดผล 

4.42 0.61 ดี 

  16 กิจกรรม
เสนอแนะ งานที่
มอบหมาย 

4.32 0.75 ดี 

  17 เอกสารอ้างอิง 4.26 0.65 ดี 
  18 บันทึกหลกัการ

จัดการเรียนรู ้
4.42 0.61 ดี 

 เฉลี่ยผลการ
ประเมิน 

4.52 0.45 ดีมาก 

 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพและ

ความเหมาะสมขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบดิจิทัลออนไลน์เลิร์นนิง
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี ถึง ดีมาก  
        จากองค์ประกอบทั้งหมด 18 องค์ประกอบของ ผู้วิจัย
ได้จัดล าดบัคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญจาก
มากไปหาน้อย โดยเรียงอันดับทีม่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับ 
ดีมาก 3 อันดับแรกดงันี้  
องค์ประกอบด้านแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.79, SD.=0.42) 
ด้านส่ือการเรียนรู้ระบบดิจิทัลออไนลน์ เลิร์นนิงบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ( x =4.79, SD=0.42) คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกันและด้านสาระการเรียนรู้เนื้อหา
วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้  ( x =4.74, SD=0.45) 
ตามล าดับ ส่วนคะแนนเฉลี่ยการประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบเรียงจากควรปรับปรุงขึ้นไป 3 อันดับ ซ่ึง
อยู่ในอันดับ ดี คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์

ทั่วไป สมรรถนะประจ าหน่วย ( x = 4.26, SD = 0.65)  
และเอกสารอ้างอิง ( x  = 4.26, SD = 0.65) ตารางวิเคราะห์
โครงสร้างเนื้อหาวิชาความสอดคล้องกับจุดประสงค์และ
สมรรถนะรายวิชา ( x = 4.32,SD = 0.67) และกิจกรรม
เสนอแนะงานที่มอบหมาย ( x = 4.32,SD = 0.67) 
ตามล าดับ  

 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน

แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้บนระบบ
ดิจิทัลออน ไลน์เลิร์นนิงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 
ผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญทั้งหมด  9 ท่าน อยู่ในระดับ
ดีมาก ตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ข้างต้น แผนการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียน มีผลอยู่ในเกณฑ์ ดี และ ดี
มาก 
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B-004 

การอธิบายข้ันตอนการท างานของอัลกอลึทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่าและการประยุกต์ใช้กับปัญหา 
การเดินของพนักงานขาย 

The Working Process Explanation And How To Apply A Cuckoo Search Algorithm To Travelling 
Salesman Problem. 

 
วิศรุต ปองเสงี่ยม กฤษฎา อิทธิโพธิรัตน์  และยศสุดา บรูณะสิงห์ 

 

ภาควชิาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

บทคัดย่อ 

     วิธีการเมตาฮิวริสติก เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาค าตอบ
ที่ดีที่ สุดโดยสามารถใช้แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและ
ประยุกต์ใช้กับปัญหาได้หลากหลาย วิธีเมตาฮิวริสติกมี
รูปแบบอัลกอลิทึมที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เลือกใช้มากมาย  ซ่ึง
คณะผู้วิจัยมีความสนใจวิธีค้นหาแบบนกดุเหว่า เนื่องจาก
เป็นอัลกอลิทึมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่และมีการใช้วิธี  Lévy 
flight ซ่ึงท าให้การค้นหาค าตอบกระจายและหาค่าเหมาะสม
วงกว้างได้ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่ออธิบายขั้นตอน
การท างานของอัลกอลิทึมในการค้นหาค าตอบและการ
ประยุกต์ใช้ผ่านตัวอย่างของปัญหาการเดินทางของพนักงาน
ขาย โดยจะอธิบายการท างานของอัลกอลิทึมแต่ละส่วนซ่ึง
ส่งผลต่อวิธีการค้นหาค าตอบ รวมถึงหลักการท างานของ
วิธีการสุ่มค าตอบเริ่มต้นแบบ Lévy flight ซ่ึงถือเป็นจุดเด่น
หลักของวิธีการนี้ และแสดงการน าไปใช้แก้ปัญหาการจัด
เส้นทางโดยก าหนดเป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่มีเป้าหมาย
หลายแห่งแบบไม่มีเงื่อนไข ผลที่ได้ ผู้สนใจศึกษาสามารถ
เกิดความเข้าใจในกระบวนการค้นหาแบบนกดุเหว่า สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับปัญหารูปแบบอื่นที่มีความซับซ้อนหรือ
เหมาะกับอัลกอริทึมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าส าคัญ : เมตาฮิวริสติก , การค้นหาค าตอบแบบนกดุเหว่า ,            
ปัญหาพนักงานขาย 
 

ABSTRACT 

     Metaheuristics is the method to develop the best solution 
for complex problems.  It can be applied to solving the 

problems in various ways.  It has algorithm  available for a 
wide variety of uses.  The researchers were interested in the 
so-called cuckoo search method  as it was  newly developed  
and used Lévy flight method. The research objectives were 
to explain the working steps of algorithm in search of the 
answer and to apply it to the problems faced by the 
travelling salesman. The way algorithm functioned was 
explained.  The results showed  that those interested in the 
search process in question could apply the format to solve 
other more complicated problems  in an effective way.   
Keywords: metaheuristic , cuckoo search , travelling 

   salesman problem. 

1.บทน า 

     ในปั จ จุ บั น วิ ธี ก า ร เ มต า ฮิ ว ริ สติ ก ถู กพั ฒน า ให้ มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ซ่ึงหนึ่งในอัลกอลิทึมนั่นคือการ
ค้นหาแบบนกดุเหว่าโดย Yang และDeb (2010) ได้กล่าวไว้
ว่าการค้นหาแบบนกดุเหว่านั้นประกอบด้วย 2 ขั้นตอนส าคัญ 
คือ การค้นหารังใหม่ที่เหมาะสมและการท าลายไข่ การค้นหา
รังใหม่ที่เหมาะสมจะใช่วิธีการค้นหาแบบ  Lévy flight ซ่ึง
เป็นการสุ่มค าตอบโดยมีการกระจายค าตอบสูง เพื่อสามารถ
ค้นหาค าตอบได้หลากหลายมากขึ้นและลดปัญหาการเกิดจุด
ต่ าสุดเฉพาะที่ท าให้การค้นหาแบบนกดุเหว่าเป็นอัลกอลิทึม
ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
และประยุกต์ ใ ช้กับปัญหาได้อย่ างหลากหลาย  จึ งมี         
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนการท างานของอัลกอลิทึม
ในการค้นหาค าตอบและการประยุกต์ใช้ผ่านตัวอย่างของ
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ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยการสาธิตผ่านทาง
ปัญหาที่มีเป้าหมายเพื่อท าให้ระยะทางในการเดินทางขนส่ง
ระหว่างจุดหมายต่างๆมีระยะทางรวมส้ันที่สุด ซ่ึงมีผู้สนใจ
และคิดวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างหลากหลาย ท าให้ผู้ต้องการ
ศึกษาง่ายต่อการท าความความเข้าใจในกระบวนการค้นหา
แบบนกดุเหว่ามาก                                                                                                                                                                                                                                                         

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพื่อศึกษาการท างานของอัลกอลิทึมการค้นหาค าตอบ
แบบนกดเุหว่า 
2.2 เพื่ออธิบายการท างานของอัลกอลึทึมการค้นหาค าตอบ
แบบนกดเุหว่าและแนวทางการประยุกต์ใช้กับปัญหาการ
เดินทางของพนักงานขาย 
 
 3.วิธีด าเนินงานวิจัย 
     จากการศึกษางานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อสรุปหลักการท างาน
ของวิธีการค้นหาแบบนกกาเหว่า สรุปเปน็ขั้นตอนการวิจัย
ได้ดังนี ้

 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

 

3.1 ขั้นตอนการท างานของวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า 

 

รูปที่ 2 กระบวนการค้นหาค าตอบแบบนกดุเหว่า 
 

จากรูปที่ 2 เป็นกระบวนการท างานของขั้นตอนการค้นหา
แบบนกดุเหว่าโดยมีหลักการและแนวคิด คือ ในแต่ละรอบ
จะท าการสร้างค าตอบขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการค้นหารัง
ใหม่ และเก็บค าตอบที่ดีที่สุดไว้เพื่อใช้ในการสร้างค าตอบชุด
ใหม่ในรอบต่อไป แยกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ท าการสร้างนกดุเหว่าหรือค าตอบของปัญหา
(Solution) ที่มีจ านวน n ชุด Xi(i = 1, 2, …n) เมื่อ Xi คือ นก
ดุเหว่าตัวที่ i และก าหนดฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ ƒ(Xi), X = 

(x1, x2, …, xd)
T
 โดยที่ xdหมายถึงไข่ใบที่ d 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบว่าครบจ านวนรอบที่ก าหนดไว้หรือถึง
เงื่อนไขการหยุด ถ้าใช่ผลลัพธ์ค าตอบสุดท้ายคือค าตอบที่ดี
ที่สุดของขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า แต่ถ้าไม่ใช่ท า
การค้นหารังใหม่หรือสร้างค าตอบชุดใหม่โดยการใช้
หลักการเคลื่อนที่แบบ Lévy flights หลักการค้นหาค าตอบ
ชุดใหม่ค านวณได้จาก ผลลัพธ์ใหม่ = ผลลัพธ์ดีที่สุดก่อน
หน้า + Lévy flights แสดงดังสมการ 

𝑋𝑡+1  =   𝑋𝑡 + 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑠𝑖𝑧𝑒 (0,1)N   

เมื่อ 𝑋𝑡+1 คือผลลัพธ์ชุดใหม่ 
 𝑋𝑡   คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อนหน้า  
𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑠𝑖𝑧𝑒คือระยะการเดินสุ่ม  
    คือ entry-wise product โดยที่ 

𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑠𝑖𝑧𝑒 = 1/
0.01 ( )t

i best

u
X X

v 
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ค่า 0.01   คือปัจจัยที่ควบคุมระยะการเดินสุ่มของนกกาเหว่า 

1tX   คือค าตอบในรอบปัจจุบันที่ i ในรอบ t  

 Xbest   คือค าตอบที่ดีที่ สุดตั้ งแต่ท าการประมวลผล        

   คือ entry – wise product  

  σu  =  
1/

( 1)/2

(1 )sin
2

1
2

2









 

        
    
   

  

โดยที่   คือฟังก์ชันแกมมา เป็นส่วนขยายของฟังก์ชัน                 
แฟกเทอเรียลของจ านวนเชิงซ้อน 
ตัว   คือ ตัวแปรที่ควบคุมการกระจายค าตอบของ                
Lévy flights โดยค าตอบมีค่าตั้งแต่ 0 จนถึง 2 
𝜎𝑢   คือค่าการกระจายค าตอบ  
จากนั้น จะท าการสุ่มค่า u  และ  จาก  

 20, uu N  และ  0,1N   

โดยที่  20, uu N  หมายถึง การกระจายตัวแบบปกติ    

มีค่าความแปรปรวนคือ 2

u                                                                                                                                                                 
ขั้นที่ 3 น าผลค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละรอบการค้นหานั้น
เปรียบเทียบกับค าตอบที่ดีที่สุดในรอบการค้นหาก่อนหน้า  
ขั้นที่ 4 ค้นหารังใหม่อีกครั้ง โดยให้มีค่าความน่าจะเป็นของ
การค้นพบรังใหม่มากกว่าค่า Pa ที่ก าหนดไว้ ในส่วนของรัง
ที่มาผ่านค่า Pa ให้ละทิ้งรัง  
ขั้นที่ 5 บันทึกรังที่มีค าตอบที่ดีที่สุด 
ขั้นที่  6 เรียงล าดับผลลัพธ์ที่ได้และหาค าตอบที่ดีที่สุดใน
ปัจจุบัน วนกลับไปท าขั้นที่ 2 
ขั้นที่ 7 ผลลัพธ์ของค าตอบสุดท้าย คือค าตอบที่ดีที่สุดของ
ขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า 

3.2 ขั้นตอนการท างานของอัลกอลิทึมการค้นหาแบบนก
ดุเหว่า 

 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 1 เป็นการก าหนดค่าเริ่มต้น 
บรรทัดที่ 1และ 2 : เป็นการก าหนดฟังก์ช่ันและเงื่อนไขการ
เริ่ม 
บรรทัดที่ 3 : ก าหนดจ านวนรังหรือจ านวนนกดุ เหว่า 
(ก าหนดกลุ่มของค าตอบของสมการวัตถุประสงค์ เช่น ถ้า
ก าหนดเป็น 10  
ส าหรับปัญหาเส้นทางหมายถึงในกลุ่มของค าตอบนี้ 
ประกอบด้วยเส้นทางการเดินรถ 10 เส้นทาง ท าการ
ประมวลผลของระยะทาง 10 ค าตอบ) 
บรรทัดที่ 5 : ก าหนดเปอร์เซ็นต์การถูกแม่นกอีกาตรวจพบ
และถูกท าลายไข่ (เปอร์เซ็นต์ที่จะท าลายค าตอบของรังนั้นว่า
จะเลือกท าลายค าตอบที่แย่ที่สุดหรือท าลายทิ้งทั้งรังโดย
ประมวลผลค าตอบจากสมการวัตถุประสงค์)  
บรรทัดที่ 6 : ก าหนดค่า Tolerance (ค่าพื้นฐานของค าตอบว่า
ต้องไม่มากไปกว่าค่าที่ก าหนดไว้) 
บรรทดัที่ 7 – บรรทดัที่ 9 : เป็นการก าหนดขอบเขตของการ
ค้นหา 
บรรทดัที่ 10 - 11 : อัลกอลิทึมท าการก าหนดจุดเริ่มต้นในการ
ค้นหาโดยการสุ่มจากปริภูมิการคน้หาที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) function [bestnest,fmin]=cuckoo_search(n) 
2) if nargin<1, 
3) n=25; 
4) end 
5) pa=0.25; 
6) Tol=1.0e-5; 
7) nd=15;  
8) Lb=-5*ones(1,nd);  
9) Ub=5*ones(1,nd); 
10) for i=1:n, 
11) nest(i,:)=Lb+(Ub-Lb).*rand(size(Lb)); 
12) end 
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บรรทัดที่ 14 : รับค่า nest, nest, fitness และประมวลผลด้วย
สมการ get_best_nest  
โดยที่ก าหนดสมการไว้ในส่วนหลังของอัลกอลิทึม ส่งค่า
ออกเป็น fmin, bestnest, nest ,fitness  
บรรทัดที่ 16 : ค าส่ังวนลูปจนกว่าจะถึงเงื่อนไขการหยุด  
บรรทัดที่ 17 : ค านวณ new_nest ด้วยสมการ get_cuckoos 
เพื่อค้นหาค าตอบใหม่ 
บรรทัดที่ 18 : ประเมิน new_nest ด้วยสมการ get_best_nest  
บรรทัดที่ 19 : อัพเดทจ านวนรอบ 
บรรทัดที่ 20 : สุ่มค้นหาค าตอบใหม่ 
บรรทัดที่ 21 : ประเมิน ค าตอบที่สุ่มขึ้นมาใหม่ด้วยสมการ 
get_best_nest ส่งออกค าตอบเป็น fnew, best, nest, fitness 
บรรทัดที่ 22 : อัพเดทจ านวนรอบ 
(ลูป while ในบรรทัดที่ 17-22 เป็นการสุ่มค้นหาค าตอบใหม่
และประเมินด้วยสมการ get_best_nest  
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับค าตอบเริ่มต้นในบรรทัดที่ 23) 
บรรทัดที่ 23-25 : ลูป if ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า fnew<fmin 
(ค่า f ที่ท าการสุ่มและประมวลผลจากบรรทัดที่ 17-22  
ถ้ามีค่าน้อยกว่า f ที่เก็บค่าไว้จากค าตอบก่อนหน้า ให้ท าการ
อัพเดทค่า fnew และ best เป็น fmin และ bestnest 
เป็นค่าที่ดีที่สุดที่ได้จากการค านวณในรอบนี้เพื่อเป็นส่งออก
ไปเปรียบเทียบในรอบต่อไป) 

บรรทัดที่ 26 : จบเงื่อนไข if (ถ้า fmin จากรอบนี้ยังมีค่า
มากกว่าค่า Tolerance แสดงว่ายังไม่สามารถออกจากลูป 
while ต้องท าการวนลูปซ้ าตั้งแต่บรรทัดที่ 17-26 ใหม่ จนกว่า
จะผ่านเงื่อนไข) 
บรรทัดที่ 27 : จบเงื่อนไขการค านวณของการค้นหาแบบนก
ดุเหว่า ค่าที่ได้ในรอบสุดท้ายคือค าตอบที่ดีที่สุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการของ Lévy flight  
บรรทัดที่ 31-34 : ก าหนดฟังก์ช่ันและสมการ 
บรรทัดที่ 35-39 : ลูป for ส าหรับการค านวณการเคลื่อนที่
แบบ Levy fight โดยใช้ Mantegna’s algorithm 
โดยก าหนด s= nest(j,:) และค านวณหา u, v, step ตามสมการ 
บรรทัดที่ 40 : ค านวณ stepsize จากค่า step คูณกับค่า s ที่ดี
ที่สุดจากรอบก่อนหน้า (ถ้าเป็นรอบแรกคือค่า s= nest(j,:) ) 
บรรทัดที่ 41 : ค านวณ s ใหม่จากค่า stepsize 
บรรทัดที่ 42 : ก าหนดให้ในการหารังหรือค าตอบใหม่(nest) 
= simplebounds (s) ภายในขอบเขตการค้นหา 
ฟังก์ช่ันในการค้นหารังที่เหมาะสม(best nest) 
บรรทัดที่ 44 : ก าหนดฟังก์ช่ัน 
บรรทัดที่ 46 : ค านวณ fnew จาก newnest 

31) function nest=get_cuckoos(nest,best,Lb,Ub) 
32) n=size(nest,1); 
33) beta=3/2; 
34) sigma=(gamma(1+beta)*sin(pi*beta/2)/(gamma((1+beta)/2)*beta*2^((beta-
1)/2)))^(1/beta); 
35) for j=1:n, 
36)    s=nest(j,:); 
37)    u=randn(size(s))*sigma; 
38)    v=randn(size(s));  
39)    step=u./abs(v).^(1/beta); 
40)    stepsize=0.01*step.*(s-best); 
41)    s=s+stepsize.*randn(size(s)); 
42)   nest(j,:)=simplebounds(s,Lb,Ub); 
43) end 
44) function[fmin,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,newnest,fitness) 
45) for j=1:size(nest,1), 
46)    fnew=fobj(newnest(j,:)); 
47)    if fnew<=fitness(j), 
48)        fitness(j)=fnew; 
49)        nest(j,:)=newnest(j,:); 
50)    end 
51) end 

 

13) fitness=10^10*ones(n,1); 
14) [fmin,bestnest,nest,fitness]=get_best_nest(nest,nest,fitness); 
15) N_iter=0; 
16) while (fmin>Tol), 
17) new_nest=get_cuckoos(nest,bestnest,Lb,Ub); 
18)
 [fnew,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,
fitness); 
19) N_iter=N_iter+n; 
20) new_nest=empty_nests(nest,Lb,Ub,pa) ; 
21)
 [fnew,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,
fitness); 
22) N_iter=N_iter+n; 
23)     if fnew<fmin, 
24) fmin=fnew; 
25) bestnest=best; 
26)     end 
27) end 
28) disp(strcat('Total number of iterations=',num2str(N_iter))); 
29) fmin 
30) bestnest 
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บรรทัดที่ 47-50 : ถ้า fnew น้อยกว่า fitness จะแทน fitness 
ด้วย fnew  
และก าหนด newnest เป็น nest เพื่อเปรียบเทียบกับรอบถัดไป 
 

3.3 การประยุกต์ใช้กับปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

แบบไม่มีเงื่อนไข 

ขั้นที่ 1 สุ่มจุดแรกเริ่มต้นขึ้นมาประเมินคุณภาพด้วยค าส่ัง 

get_best_nest เพื่อเก็บเป็นค าตอบเริ่มต้น 

ขั้นที่ 2 นกดุเหว่าบินไปยังรังต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบที่ดีที่สุด
ใช้สมการ Lévy flight โดยใช้ค าส่ัง get_cuckoo เพื่อบินหารัง
ใหม่  ประเมินคุณภาพรั งด้วย get_best_nest จากนั้น
ตรวจสอบการแทนที่ด้วยค าส่ัง empty_nests เทียบกับ Pa ถ้า
ผ่านการตรวจสอบท าการประเมินคุณภาพอีกครั้ง และ
เปรียบเทียบกับค าตอบก่อนหน้าจากนั้นเก็บค าตอบที่ดีที่สุด 
 

3.4 กระบวนการค้นหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
โดยก าหนดเมือง 5 เมืองได้แก่ A B C D E เป็นจ านวนรัง 5รัง                                                                                             
ขั้นที่ 1 ก าหนดจุดเริ่มต้น 
ขั้นที่ 2 สุ่มจุดแรกขึ้นมาประเมินคุณภาพ และเก็บเป็นค าตอบ
เริ่มต้น เมื่อเริ่มกระบวนการค้นหานกดุเหว่าจะบินไปยังเมือง
ต่างๆทั้ง5เมือง และท าการตรวจสอบว่าจะเก็บค่าของเมืองนี้
ไว้หรือละทิ้งค่าของทั้งเมือง 
ขั้นที่ 3 สุ่มเลือกเมืองใดเมืองหนึ่งใน 5 เมือง โดยก าหนดเป็น
เมือง B จากนั้นจะบินหาเมืองที่ใกล้เคียงและประเมิน
ระยะทาง 
ขั้นที่ 4 ถ้าพบเมือง C ใกล้กับเมือง B หรือ สรุปได้ว่าเมือง B 
และเมือง C อยู่ติดกัน จะก าหนดให้เมือง B เป็นเมืองแรกที่
ท าการเลือก 
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ซ้ าไปเรื่อยๆ 
ขั้นที่  6 เมืองสุดท้ายที่ท าการเลือกจะถูกก าหนดเป็น 
new_nest หรือเมืองเริ่มต้น 
3.5 กระบวนการคน้หาล าดับเส้นทาง                                      

ขั้นที ่1 สมมติว่าเมืองแรกคือ เมือง B                                            

ขั้นที ่2 ค้นหาเมืองต่อไปด้วย Lévy flight พบเมือง A                   

ขั้นที ่3 ถ้าเมือง A และ B อยู่ติดกันให้ก าหนดล าดับการ

เดินทางเปน็ B       A                                                   

 ขั้นที ่4 ถ้าเมืองA และB ไม่อยู่ติดกัน ให้เกบ็ค่าระยะระหว่าง              

A        B ไว้ และท าการค้นหาใหม่                                                

ขั้นที5่ เปรียบเทียบระยะทางทั้งหมด และสร้างล าดับ   

4.ผลการวิจัย                                                                                               

     แสดงการอธิบายขั้นตอนการท างานของอัลกอลทิึมการ

ค้นหาแบบนกดุเหว่า และ อธิบายการน าอัลกอลิทึมไป

ประยุกต์ใช้กับปัญหาพนักงานงานขาย 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     บทความวิชาการนี้ได้น าเสนอประวัติความเป็นมาในการ
สร้างวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุด และอธิบายขั้นตอนการ
ท างานในการค้นหาแบบนกดุเหว่าซ่ึงเป็นวิธีการหาค าตอบที่
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแก้ปัญหาต่างๆทางวิศวกรรม
โดยแสดงแนวทางการประยุกต์ใช้อัลกอลิทึมการค้นหา
ค าตอบแบบนกดุเหว่าผ่านปัญหาการเดินทางของพนักงาน
ขาย ซ่ึงจะท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้อย่างชัดแจ้งใน
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B-006 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

 Behavior of healthy drinks Teenagers in Nong Khai 

 
อารีย์รัตน์  จันทร์วิเศษ 1   ชฎาธาร  สาวะรีพล 2  วัชรพงษ์  แสงสุวรรณ์ 3  และสุลัดดา  บุญมี 4  

 
4.3,1 สาขาวิชา     วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 1 

2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 1 
 
บทคัดย่อ 
 

            การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาล
เมืองหนองคาย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม และ 
วิเคราะหข์้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ค่าสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ 
 

 ผลการศึกษาพบว่า 
                 ตัวอย่าง  400 ราย  เลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อ ประเภท

ของน้ าผัก  ผลไม้  140  คน คิดเป็นร้อยละ  35  ประเภทของซุป

ไก่สกัด  89  คน คิดเป็นร้อยละ   22.2  ประเภทน้ าต้าหู้  83  คน 

คิดเป็นร้อยละ  20.8  ประเภทน้ าสมุนไพร  68  คน คิดเป็นร้อย

ละ  17  และประเภทรังนก  20  คน คิดเป็นร้อยละ  5  เลือกซ้ือ

ยี่ห้อแบรนด์ จ านวน  89  คน คิดเป็นร้อยละ  22.3  ยี่ห้อไวตา

มิล จ านวน  45  คน คิดเป็นร้อยละ  11.2  ยี่ห้อทิปโก้  38  คน 

คิดเป็นร้อยละ  9.5  ยี่ห้อแลตตาซอย  35  คน คิดเป็นร้อยละ  

8.8 ยี่ห้อยูนิต จ านวน  34  คน คิดเป็นร้อยละ  8.5  ยี่ห้อมาลี 

จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ  8.2  ยี่ห้อดอยค า จ านวน  29  

คน คิดเป็นร้อยละ  7.2  ยี่ห้อสก๊อต จ านวน  29  คน คิดเป็นร้อย

ละ 7.2 โดยมีสถานที่ในการเลือกซ้ือจากห้างสรรพสินค้า 

จ านวน  216  คน คิดเป็นร้อยละ  54  ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน  

93  คน คิดเป็นร้อยละ  23.2  และ ร้านโชห่วย จ านวน  91  คน 

คิดเป็นร้อยละ  22.8  ซ่ึงระดับราคาที่เลือกซ้ือ  50  บาทขึ้นไป 

จ านวน  202  คน คิดเป็นร้อยละ  50.5  ราคา 10 – 20  บาท 

จ านวน  80  คน คิดเป็นร้อยละ  20  โดยมีบุคคลที่มีส่วนในการ

ตัดสินใจซ้ือคือเพื่อน จ านวน  192  คน คิดเป็นร้อยละ  48  

อิทธิพลของดารา นักแสดง จ านวน  108  คน คิดเป็นร้อยละ  

27  และ สมาชิกในครอบครัว จ านวน  100 คน คิดเป็นร้อยละ  

25  ซ่ึงส่ือโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพโทรทัศน์ จ านวน  142  คน คิดเป็นร้อยละ  35.5  เว็ป

ไซต์  จ านวน  106   คน คิดเป็นร้อยละ  26.5  นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์  83  คน คิดเป็นร้อยละ  20.8  และ ป้ายคัดเอาต์ 

จ านวน  69  คน คิดเป็นร้อยละ  17.2 

  

Abstract 
 

           The purpose is to the study buying behavior of healthy 
drinks. Teenagers in Nong Khai.  The survey research.  The 
study used questionnaire.  From a sample of 400 people. Then 
the data was collected and analyzed by statistical computer 
program used in the analysis were frequency and percentage. 
 

 The study found that 
The sample 400 to buy a drink of juice 140 people, 

representing 35 percent of the Essence of Chicken 89 people, 
representing 22.2 percent of soy, 83 people, representing 20.8 
percent of herbal 68 people. 17 percent and type nest 20 
percent five selected All brands of 89 people, representing 
22.3 percent owned Eye Mills 45 percent to 11.2 brands 
Tipco 38 people, representing 9.5 percent of the brand. the 
eye Soi 35, representing a 8.8 percent owned unit of 34 
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percent, 8.5 Brand Mali 33 per cent 8.2 All Doikham from 29 
percent to 7.2 Brand scotch from 29 cent. 7.2 percent Oishi 
brand of 27 people, representing 6.8 percent of all ICHITAN 
24 people representing six brands and pretentious cast of 17 
people, representing 4.3 per cent.  With buying from a 
department store. The total number of 216 people, 
representing 54 percent of the convenience store. The total 
number of 93 people think 23.2 per cent and the number of 
people on the beach, Shop 91 22.8 percent. The purchase 
price of which 50 baht or more number of 202 people 
representing 50.5 percent of 10-20 baht 80 percent , price  21 
-30 baht 50 people representing 41 – 50 baht 12.5 number of 
40 people and 10 percent of 31 – 41 baht 28 people accounted 
for 7 percent. By a person who is involved in the purchase 
decision. Friend number 192 people, 48 percent of people 
think celebrities actress the number 108 is 27 per cent and the 
number of family members of people 100 accounted for 25 
percent.  Which ad at media buying decisions have an impact 
on healthy drinks tv. The number of people accounted for 
35.5 percent of 142 site number 106 people, 26.5 per cent, 
drug laws, newspapers, people, 83 substances, representing 
20.8-69 people and steer the number of 17.2 per cent. 
  

ค าส าคัญ 

 1. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 2. วัยรุ่น 
 3. เทศบาลเมืองหนองคาย 
 

บทน า 
 

            ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง ท าให้

เกิดผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก รายใหญ่ เพิ่มขึ้นมากมาย รวมทั้ง

วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ

ไทยที่ผู้คนต้องเร่งรีบเกือบทุกอย่างภายใต้ “เวลา” อันจ ากัดท า

ให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อยู่ในวัยท างาน

ต่างต้องดิ้นรนให้ตัวเองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้ไม่มี

เวลาดูแลสุขภาพ  เท่าที่ควร อีกทั้ งค่าใช้จ่ายจากการ

รักษาพยาบาลในปัจจุบันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเปิดโอกาสให้มี

ธุรกิจประเภทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เข้ามามีบทบาทต่อการ

ด ารงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ

จะดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ซ่ึงเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่จัดอยู่ใน

หมวด ซ้ือ ง่าย ขายคล่อง  ด้วยความที่เป็นสินค้าซ่ึงมีความ

จ าเป็นในตลาดทุกวันนี้จึงมีความหลากหลาย ประกอบกับ

ปัจจุบัน กระแสนิยมรักสุขภาพของผู้บริโภคมีมาก ส่งผลให้

ความ นิยมในการบริโภค เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ประเภทน้ าผัก

ผลไม้และสมุนไพร  จึงเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในกลุ่มผู้บริโภค  

ธุรกิจน้ าผัก ผลไม้จึงเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะขนาดกลาง ขนาด

ย่อม หรือเรียกกันว่า SMEs (Small and medium Enterprises) 

ซ่ึงเป็นวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับ

สภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศอีกทั้งอีกทั้งยัง

เป็นวิสาหกิจที่ใช้เงินทุนในจ านวนเงินที่ต่ ากว่าวิสาหกิจขนาด

ใหญ่  ทั้งนี้  เป็นการขยายตัวของน้ าผัก ผลไม้ในประเทศ 

เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายพยายามออกสินค้าใหม่ออกสู่

ตลาดอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริโภคก็ยังต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้

จ่าย ประกอบการบางส่วนยังคงให้ความส าคัญกับมาตรฐาน

สุขอนามัยของน้ าผัก  ผลไม้ และติดที่รสชาติยังไม่ประทับใจ

กับน้ าผัก ผลไม้ผสมที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดในขณะนี้             

ท าให้หันไปท าน้ าผัก ผลไม้บริโภคเองมากขึ้น  ตลาดน้ าผัก 

ผลไม้ในประเทศไทยแบ่งออกเป็นน้ าผัก ผลไม้ 100% มูลค่า 

690 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาด

น้ าผัก  ผลไม้ทั้งหมด ส่วนน้ าผัก ผลไม้ 25 -50%  หรือตลาด

ระดับกลางมูลค่า 1,150 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

50 และน้ าผัก ผลไม้ต่ ากว่า 25% หรือตลาดระดับล่างมีมูลค่า 

460 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ซ่ึงอัตราการ

เติบโตของน้ าผัก ผลไม้มาจากการเติบโตของน้ าผัก ผลไม้ 

100% และน้ าผัก ผลไม้ 25 -50% ในขณะที่ตลาดน้ าผัก ผลไม้

ต่ ากว่า 25% มีอัตราการเติบโตลดลงทั้งนี้ผู้บริโภคหันไปนิยม

สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น (นิตยสาร Positioning, 2559 : 10) 

 จังหวัดหนองคายมีประชากรเป็นกลุ่มวัยรุ่นเป็น

จ านวนมาก และมีการสนใจเกี่ยวกับการรักสุขภาพมากขึ้น  
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โดยมุ่งศึกษาว่าปัจจัยซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้การศึกษาพฤติกรรม

การการเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีลักษณะใด ต่างกันหรือไม่  

และศึกษาว่าผู้บริโภคมีข้อมูลทั่วไปต่างกัน มี การศึกษา

พฤติกรรมการการเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ต่างกันหรือไม่

อย่าไร ผลที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาใช้เป็น

แนวทางในการประกอบธุรกิจ หรือน ามาใช้ส าหรับการ

วางแผนการตลาดเพื่อกลยุทธ์การตลาดให้สอดรับกับความ

ต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นในยุคของการแข่งขันกัน

อย่างรุนแรง ซ่ึงข้อมูลการศึกษาพฤติกรรมการการเลือก

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนี้จะได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ผลิต 

และผู้จัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ในการที่จะ

ก้าวเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ าผลไม้เพื่อสุขภาพ หรือ

จนกระทั่งผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพื่อน าไปใช้เป็นความรู้ธุรกิจ

เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่อไป 

 ดังนั้น จึงสนใจศึกษาเรื่องพฤติกรรมการการเลือก

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย 

 

วัตถุประสงค์ 

        1. เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 
         

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

          แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

          พฤติกรรมผู้ บริ โภค  หมายถึง  “การกระท าต่ างๆ              

ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซ่ึงการบริโภค และ

การจับจ่ายใช้สอยซ่ึงสินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการ

ตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย”                

เอเกิล, แบล็คเวล แอนด์ ไมนาร์ด (Eagle,Blackwell and 

Miniard, 2000, p.3) 

             สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมาย

ของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า “การกระท าซ่ึงส่งผลต่อกันและกัน

ตลอดเวลาของความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม  และเหตุการณ์

ภายใต้ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ได้กระท าขึ้นในเรื่องของการ

แลกเปลี่ยนส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์”ปีเตอร์ แอนด์ โอเซน 

(Peter and Olsen, 2000, p.5) ประเภทของผู้บริโภคในตลาด 

(Types of consumers in market) ผู้ซ้ือสินค้าสามารถแบ่ง

ออกเป็นประเภทได้หลายลักษณะ บางประเภทของผู้ซื้อจะมอง

ในพฤติกรรมผู้บริโภคแต่บางประเภทไม่มี ดังนั้นการรู้ถึงความ

แตกต่างของประเภทของผู้บริโภค ดังนี้ 

1. ผู้ที่ไม่ใช่ผูบ้ริโภค (non-consumers) หมายถึง 

“บุคคลใดๆ ผู้ซึ่งไม่มีความต้องการส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบนัและมีแนวโน้มว่าจะไม่มคีวามต้องการส าหรับอนาคต

อันใกล้นี้ด้วย”   

2. ผู้บริโภคที่มีศักยภาพ (Potential consumers) 

หมายถึง “บุคคลใดๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้ซ้ือแต่เป็นผู้ซ่ึงอาจ

ได้รับอิทธิพลบางอย่างในเวลาต่อมาให้ซ้ือได้  

3. ผู้บริโภคที่แทจ้ริง (realized consumers) จะมี

ความหมายเหมือนกับค าว่า ผู้ซื้อ (Purchasers) หรือ ผู้จ่ายตลาด

(Shoppers)  หน้าที่หลักของธุรกิจที่ต้องท าส าหรับลูกค้า

ปัจจุบนัของกจิการก็คือ การรักษาลูกค้าเหล่านั้นให้ยังคงได้รบั

ความพอใจไว้ให้ได้ เพื่อว่าจะท าให้เกิดการเพิ่มยอดขายจาก

การขายซ้ าได้ ผู้บริโภคทีเ่ป็นครัวเรือนกับผู้บริโภคที่เป็น

อุตสาหกรรม (Household and industrial consumers) บคุคลใด

ก็ตามที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการการบริโภคถือว่าเป็น

ผู้บริโภคทั้งส้ิน แต่ผู้ซ้ือเหล่านี้ยังสามารถจ าแนกประเภทได้

ตามประเภทของตลาดที่เขาสังกัดอยู่ได้ด้วย ประเภทของตลาด

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คอื ตลาดครัวเรือน                           

(ตลาดผู้บริโภค) กับตลาดอุตสาหกรรม                   

   ตลาดครัวเรือน (Household markets) คือตลาดที่

ประกอบไปด้วยผู้บรโิภคผู้ซึ่งซ้ือส าหรับการบริโภคส่วนบคุคล 

หรือส าหรับสนองความต้องการที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัว

หรือ ครัวเรือนซึ่งเราเรียกบุคคลเหล่านนี้ว่าผู้บริโภคที่เป็น

ครัวเรือนหรือผูบ้ริโภคคนสุดท้าย (Household on final 

consumers) 
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 ตลาดอุตสาหกรรม (Industrial markets) คือตลาด              

ที่ประกอบด้วยองค์การธุรกิจที่ซ้ือผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปขายต่อ 

ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือโดยผู้บริโภคทีเ่ปน็อุตสาหกรรมเพื่อขายต่อจะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปน็ไปไดท้ั้ง 2 กรณี คือ (1) เป็นผลติภัณฑ์ที่

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปทีจ่ะขายออกไป หรือ 

(2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปก็

ได้ ดังนั้นผู้บริโภคที่เป็นอตุสาหกรรม (Industrial consumers) 

จึงได้แก่ องค์การธุรกิจ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง ผู้ค้าปลีกรัฐบาลและ

องค์การที่ไม่แสวงหาก าไร 
 

วิธีการศึกษา 

       1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะผู้วิจัยมีการศึกษาตามล าดับดงันี้  

      1.1  ประชากร  (population)  ที่ใช้ในการวิจัยคือ

กลุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จ านวน 

40,000  คน (ส านักปลัดเทศบาลจังหวัดหนองคาย, 2559 : 16) 

                     1.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sample)  ผู้ วิจัยได้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   จากกลุ่มตัวแทนที่
ให้ข้อมูลของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ร้อยละ 
100  จ านวน คิดเป็น 400 ตัวอย่าง  ใช้ฐานข้อมูลจากจ านวน
ประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง  (Sampling) คณะผู้ศึกษาใช้การ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น ( Nonprobability 
sampling ) การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  
sampling )  (บุญชม   ศรีสะอาด, 2539 : 77) 
         2.  เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)                        
เป็นเครื่องมือส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วย 
   2.1  แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล                   
ใช้ค าถามแบบปิด 
   2.2  แบบสอบถามตอนที่ 2  ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาล
เมืองหนองคายใน 5 ด้าน 
        3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด 

  3.2  ลงรหัสข้อมูล  
  3.3  ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป        
          4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะหข์้อมูลโวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูหาค่าความถ่ี (Frequency)  
ร้อยละ (Percent)   
        5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล คือ ค่าร้อยละ 
(Percent)   
 

ผลการศึกษา 

       1  ข้อมูลทั่วไป มีผลดังนี ้
 

 ตารางที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
   เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

                     รวม 

 
167 
233 
400 

 
41.8 
58.2 
100 

 

 
ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
   อาย ุ

1. 13 - 15  ปี 
2. 16 – 18  ปี 
3. 19 – 21  ปี 
4. 22 – 24  ปี 
5. 25 ปี ขึ้นไป 

                               รวม 
ระดับการศึกษา 

1. ระดับมัธยมต้น 
2. ระดับมัธยมปลายหรือ
เทียบเท่า (ปวช.) 

3. ระดับอนุปริญญา 
(ปวส.) 

4. ระดับปริญญาตรี 
                  รวม        

 
58 
113 
137 
60 
32 
400 

 
60 
180 

 
95 
 

32 
400 

 
14.5 
28.2 
34.3 
15 
8 

100 
 
15 
45 
 

23.8 
 

16.2 
100 
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 2.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  มีผลดังนี ้
 

ตารางท่ี  2  พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 

ด้านประเภทของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. น้ าผัก  ผลไม ้
2. น้ าสมุนไพร 
3. ซุปไก่สกัด 
4. รังนก 
5. น้ าเต้าหู้ 
                                               รวม 

 140 
68 
89 
20 
83 
400 

35 
17 
22.2 
5 

20.8 
100 

ด้านยี่ห้อ จ านวน ร้อยละ 
1. ยี่ห้อยูนิต 
2. ยี่ห้อทิปโก้ 
3. ยี่ห้อมาลี 
4. ยี่ห้อดอยค า 
5. ยี่ห้อแลตตาซอย 
6. ยี่ห้อไวตามิล 
7. ยี่ห้อแบรนด์ 
8. ยี่ห้อสก๊อต 
9. ยี่ห้ออิชิตัน 
10. ยี่ห้อโออิชิ 
11. ยี่ห้อเก๊กหล่อ 
รวม 

34 
38 
33 
29 
35 
45 
89 
29 
24 
27 
17 
400 

8.5 
9.5 
8.2 
7.2 
8.8 
11.2 
22.2 
7.3 
6 
6.8 
4.3 
100 

 

ตารางท่ี  2  พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(ต่อ) 
 

ด้านสถานที่ จ านวน ร้อยละ 
1. ร้านสะดวกซื้อ 
2. ห้างสรรพสินค้า 
3. ร้านโชห่วย 

รวม 

93 
216 
91 
400 

23.2 
54 
22.8 
100 

ด้านระดับราคา จ านวน ร้อยละ 
1. 10 – 20  บาท 
2. 21 – 30  บาท 
3. 31 – 40  บาท 
4. 41 – 50  บาท 
5. 50  บาทขึ้นไป 
                     รวม 

80 
50 
28 
40 
202 
400 

20 
12.5 
7 
10 
50.5 
100 

ด้านบุคคลที่มีส่วนในการ
ตัดสินใจซื้อ 

จ านวน ร้อยละ 

1. ดารา  นักแสดง 
2. เพื่อน 

108 
192 

27 
48 

3. สมาชิกในครอบครัว 
รวม 

100 
400 

25 
100 

ด้าสื่อโฆษณา จ านวน ร้อยละ 
1. โทรทัศน์ 
2. เว็ปไซต์ 
3. นิตยาสาร หนังสือพิมพ์ 
4. ป้ายคัดเอาต์ 

รวม 

 142 
106 
83 
69 
400 

35.5 
26.5 
20.8 
17.2 
100 

 

สรุปผล 
                พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องดื่มเพื่อสุขสุขภาพใน 5 

ด้าน คือ ยี่ห้อสินค้า  ประเภทของสินค้า     สถานที่  ราคา  

บุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า และด้านการ

เลือกซ้ือสินค้าจากส่ือ ซ่ึงตัวอย่าง  400 ราย  เลือกซ้ือเครื่องดื่ม

เพื่อ ประเภทของน้ าผัก  ผลไม้  140  คน คิดเป็นร้อยละ  35  

ประเภทของซุปไก่สกัด  89  คน คิดเป็นร้อยละ   22.2  ประเภท

น้ าเต้าหู้  83  คน คิดเป็นร้อยละ  20.8  ประเภทน้ าสมุนไพร  68  

คน คิดเป็นร้อยละ  17  และประเภทรังนก  20  คน คิดเป็นร้อย

ละ  5 ด้านที่ 2 ยี่ห้อที่เลือกซ้ือ ซ่ึงเลือกยี่ห้อแบรนด์  จ านวน  89  

คน คิดเป็นร้อยละ  22.3  ยี่ห้อไวตามิล จ านวน  45  คน คิดเป็น

ร้อยละ  11.2  ยี่ห้อทิปโก้  38  คน คิดเป็นร้อยละ  9.5  ยี่ห้อแลต

ตาซอย  35  คน คิดเป็นร้อยละ  8.8 ยี่ห้อยูนิต จ านวน  34  คน 

คิดเป็นร้อยละ  8.5  ยี่ห้อมาลี จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ  

8.2  ยี่ห้อดอยค า จ านวน  29  คน คิดเป็นร้อยละ  7.2  โดยมี

สถานที่ในการเลือกซ้ือจากห้างสรรพสินค้า จ านวน  216  คน 

คิดเป็นร้อยละ  54  ร้านสะดวกซ้ือ จ านวน  93  คน คิดเป็นร้อย

ละ  23.2  และ ร้านโชห่วย จ านวน  91  คน คิดเป็นร้อยละ  

22.8  ซ่ึงระดับราคาที่เลือกซ้ือ  50  บาทขึ้นไป จ านวน  202  

คน คิดเป็นร้อยละ  50.5 ส่วนระดับราคาที่  10 – 20  บาท 

จ านวน  80  คน คิดเป็นร้อยละ  20  ซ้ือในระดับราคา  21 – 30  

บาท จ านวน  50  คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  โดยมีบุคคลที่มีส่วน

ในการตัดสินใจซ้ือคือเพื่อน จ านวน  192  คน คิดเป็นร้อยละ  

48  อิทธิพลของดารา นักแสดง จ านวน  108  คน คิดเป็นร้อย

ละ  27  และ สมาชิกในครอบครัว จ านวน  100 คน คิดเป็นร้อย

ละ  25  ซ่ึงส่ือโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มเพื่อ
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สุขภาพโทรทัศน์ จ านวน  142  คน คิดเป็นร้อยละ  35.5  เว็ป

ไซต์  จ านวน  106  คน คิดเป็นร้อยละ  26.5  นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์  83  คน คิดเป็นร้อยละ  20.8  และ ป้ายคัดเอาต์ 

จ านวน  69  คน คิดเป็นร้อยละ  17.2 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

           การศึกษาเรื่องนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดียิ่งจากท่าน อาจารย์ ชลธิดา  โพธิสา อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาการวิจัยการตลาดและสารสนเทศ โดยท่านได้สละเวลา
ควบคุมดูแล ใหค้ าแนะน าและแนวทางในการศึกษาค้นคว้า 
รวมทั้งตรวจ แก้ไข ข้อบกพร่องตา่งๆ อย่างละเอียด ผูศ้ึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ  โอกาสนี้ 
          ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบนั
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 1 ทุกท่านที่กรุณา
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ความสนับสนุนด้านการศึกษา 
จนผูศ้ึกษาสามารถน าความรู้มาใช้ในการท ารายงานนี้ได้เป็น
อย่างดี คุณค่าและประโยชน์ทีเ่กิดจากการวิจัยฉบับนี ้ผู้ศึกษา

ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณบดิา มารดา และคณาจารย์ ตลอดจนผู้
มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน  และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์แบ่ง
ออกเป็นเพศและระดับการศึกษา  ประชากรในการวิจัย 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน   
22 คน ซ่ึงได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางส าเร็จรูป Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95  และ
ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับร้อยละ  5  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  มีค่าความ
เ ช่ือมั่น 0.73. วิ เคราะห์ด้วย สถิติ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ผลการวิจัยพบว่า  1)ระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ใน

ภาพรวมของนักศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (X  = 3.34) 
โดยจ าแนกไปรายด้าน คือ ด้านวิชาการมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ

มาก  (X  = 3.50) ด้านความบันเทิงมีพฤติกรรมอยู่ในปานกลาง 

(X  = 2.98)ด้านการส่ือสารมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก (X  = 
3.54) 2)เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งตัวแปร
เพศและระดับการศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมและ
รายด้าน 
ค าส าคัญ : หลักสูตรหลักสูตรปรญิญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต,Google From 
Abstract 

The purpose of this research was to study on computer 
using behaviors of bachelor technology Curriculum of 
Computer Business Students at Burapaprachin Technical 
College and comparison of behaviors of Students classified by 
gender and level of education. This samples were the bachelor  
technology of Computer Business Students on the 1 nd 
semester academic year of 2016in total amount of 22  
people. The specification of sample group was using the table 
of Yamane on the level of confidently 95 percentages and 
incorrect value equal ±5. selected by simple random 
sampling. The instrument of research was questionnaire 
which has level of Reliability Coefficients was at 0.73. The 
statistics analysis using Mean and Standard Deviation. The 
result of this research 1) behaviors of Computer Students in 

overall was at medium level (X = 3.34),by academic aspect 

was at massive level ( X = 3.50), entertain aspect was at 

medium level ( X = 2.98) and communication aspect was at 

massive level ( X = 3.54). 2) comparison behavior using 
computer variables, sex and level of education found that 
there was no difference between both of the overview and 
aspect. 
Keywords: Bachelor Technology Curriculum, Google From 
1. บทน า 

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีในทุก ๆ  ด้าน  ส่ิงหนึ่งที่
ปรากฏชัดเจนในสังคมสมัยใหม่ คือการที่ส่ือดิจิตอลเข้ามามี

*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นางสาวนพณัช  เปสุริยะ 
E-mail address : kanitta5957@gmail.com 
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อิท ธิพลต่อ ชี วิตประจ า วันของเราอย่างหลีก เลี่ ยงไม่ได้  
คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาสารสนเทศ เป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูล ประมวลผล 
ส่ือสาร เคลื่อนย้ายข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ได้ นอกจากนี้ยังมี
คุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของ ความเร็ว ความเช่ือถือ ความ
ถูกต้องแม่นย าการเก็บข้อมูลจ านวนมาก ตลอดจนสามารถย้าย
ข้อมูลไปได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อสังคมของมนุษย์ แทบทุกวงการล้วนน าคอมพิวเตอร์
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท างาน  จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 

คอมพิวเตอร์จึงเป็นส่ือทางการศึกษาที่มีความส าคัญมาก 
โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในด้านการ
บริหาร การจัดการเรียนการสอน และเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ในด้านการจัดการศึกษานั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนใน 2  แนวทาง คือ การเรียน
การสอนที่เกี่ยวกับความรู้คอมพิวเตอร์โดยตรง และการเรียน
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ  จากบทบาทและ
ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ดังกล่าว สถาบันทางการศึกษาซ่ึงมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาได้
จัดให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยจัด
วิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ศึกษา  เพื่อจะน าความรู้และ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันให้มาก
ที่สุด การเรียนการสอนในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดเฉพาะใน
ห้องเรียนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา นักศึกษาสามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างไม่จ ากัดขอบเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สังคมปัจจุบันได้ก้าวเข้ า สู่ยุค  “สังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge Society)” 

วิทยาลัยเทคนิคบูรพราปราจีนได้เปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี หลั ก สูตร เทคโนโลยี บัณฑิ ต   สาข า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหลาย
อย่าง  เช่น  การค้นคว้าท ารายงาน  การทบทวนส่ิงที่เรียน ใช้เป็น
ส่ือกลางการเรียนการสอน ใช้เพื่อเป็นการผ่อนคลาย    เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง  ผู้บริหารจึง
เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี  พฤติกรรม
ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนมีการใช้คอมพิวเตอร์
ในทางที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องบางครั้งก็ถูกเวลาและไม่ถูกเวลา   

ดังนั้น  การศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษา นับว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นและส าคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องหัน
มาให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา  การใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาจะมีผลกระทบ
อย่างมากในการศึกษาในอนาคตต่อไป  ผู้ วิจัยได้ เล็งเห็ น
ความส าคัญในส่วนนี้ที่จะศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา  

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม 

2.1.1 ความหมายของพฤติกรรม   
พฤติกรรมของมนุษย์หรือการกระท าของมนุษย์  นัก

การศึกษาหรือนักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า 
พฤติกรรม ไว้ดังนี้ 

จงเจริญ เมตตา (2549) [online] [3] อธิบายว่า พฤติกรรม
เป็นอนุกรมแห่งการตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ โดยการเลือกการ
ตอบสนองที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์นั้น ๆ นักจิตวิทยา
ในสมัยหนึ่ง เช่ือในเรื่องพฤติกรรมที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด 
ปราศจากประสบการณ์หรือการอบรม เรียกว่า พฤติกรรมเกิด
จากสัญชาตญาณ (instinctive behavior) 

 วัชรินทร์  เล็บครุฑ (2542 : 18) [13]  พฤติกรรม  หมายถึง  
การกระท าหรือการแสดงกิริยา  รวมทั้งท่าทีของมนุษย์ทั้งที่
สังเกตได้หรือไม่ได้  ซ่ึงอาจเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจต่อตนเอง
หรือผู้อื่นก็ได้ 

2.1.2 องค์ประกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรม  หมายถึง  กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท า  

ไม่ว่าส่ิงนั้นก าหนดได้หรือไม่ได้  เช่น  การท างานของหัวใจ  
การท างานของกล้ามเนื้อ  การเดิน  การพูด  การคิด  การรู้สึกตัว  
ความชอบ  ความสนใจ  เป็นต้น 

Bloom (อ้างใน นพดล บ ารุงกิจ. 2544 :14-15) [14]ได้
กล่าวถึง พฤติกรรมว่า  เป็นกิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระท า
ขึ้น ซ่ึงอาจเป็นกิจกรรมที่ สัง เกตเห็นได้หรือไม่ได้ก็ตาม
พฤติกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ 

1.พฤติกรรมด้านความรู้ (Cognitive Domain) พฤติกรรม
ด้านนี้ มีขั้นของความสามารถทางด้านความรู้การให้ความคิด
และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

2.พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) เป็น
พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจความรู้สึก ท่าที ความชอบ ใน
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การให้คุณค่าหรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถือ เป็นพฤติกรรมที่ยาก
ต่อ การอธิบายเพราะเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคล 

3.พฤติกรรมด้านปฏิบัติ (Psychomotor Domain) เป็น
พฤติกรรมที่ใช้ความสามารถในการแสดงออกของร่างกาย ซ่ึง
รวมถึงการแสดงออกในสถานการณหนึ่งๆ หรืออาจเป็น
สถานการณ์ที่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป 
พฤติกรรมด้านนี้ เป็นพฤติกรรม ขั้นสุดท้ายซ่ึงต้องอาศัย
พฤติกรรมด้านพุทธปัญญาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน
ทางด้านสุขภาพ ถือว่าพฤติกรรมด้านการปฏิบัติเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายที่จะช่วยให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2.1.3 การวัดพฤติกรรม 
พฤติกรรมของบุคคลมีทั้ งพฤติกรรมภายนอกและ

พฤติกรรมภายใน  การที่จะศึกษาพฤติกรรมสามารถท าได้หลาย
วิธี  ถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออกมาให้บุคคล
อื่นเห็นได้จะศึกษา  โดยการสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม  แต่ถ้า
เป็นพฤติกรรมภายใน  ไม่สามารถสังเกตได้ต้องใช้วิธีการ
ทางอ้อม  โดยการสัมภาษณ์  การทดสอบและการทดลองทั้งใน
ห้องปฏิบัติการและในชุมชน  เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้วัด
พฤติกรรมอาจจะท าได้โดยการสร้างแบบสอบถาม  สัมภาษณ์  
การสังเกตประกอบการสัมภาษณ์  หรือใช้เครื่องมืออื่น
ประกอบการศึกษาพฤติกรรมสามารถกระท าได้  2 วิธี คือ 

1.การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้ 2 แบบ ดังนี้ 
1.1 ก า ร สั ง เ ก ต แบ บ ให้ ผู้ ถู ก สั ง เ ก ต รู้ ตั ว  ( Direct 

Observation)  เ ช่น  ครู สัง เกตพฤติกรรมของนัก เรี ยนใน
ห้องเรียน โดยบอกให้นักเรียนได้ทราบว่า ครูจะสังเกตว่าใคร
ท ากิจกรรมอะไรบ้างในห้องเรียน การสังเกตแบบนี้บางคนอาจ
ไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็ได้ 

1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation)   
คือ การที่บุคคลผู้ต้องการสังเกตพฤติกรรม ไม่ได้กระท าตน
เป็นที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลผู้ถูกสังเกต และเป็นไปใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม   
การสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริงมากและจะให้
สามารถน าผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมในสถานที่ใกล้เคียงกัน 
ข้อจ ากัดของวิธีสังเกต ซ่ึงจะท าให้ได้ผลการศึกษาเที่ยงตรงและ
เชื่อถือได ้

2.1.4 สาเหตุและการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ 
ทฤษฎีหนึ่งที่เปน็ที่ยอมรบัในหมูข่องนักจิตวิทยาส่วน

ใหญ่  เกี่ยวกับพฤติกรรม  คือ   พฤติกรรมทุกชนิดย่อมมีสาเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  จึงจะมีการแสดงพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลออกมา  (ธีระ อาชวเมธ.ี 2521: 78) 

สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม 
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม  จึงท าให้สังคมมนุษย์มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมด้วย  แบบแผนของพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลจะไม่เหมือนกัน   สาเหตุมาจาก  องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้นมีมากมาย  เช่น  การเรียนรู้  ทัศนคติ  
เป็นต้น   โดยองค์ประกอบเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท ดังนี้ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2531: 28-32) 

1. องค์ประกอบระดับมหาภาค  หมายถึง  ระบบสังคม
ทั้ งหมดที่ อ ยู่ รอบตั วมนุษย์ แต่ ละคน  ซ่ึ งระบบสังคม
ประกอบด้วย  สถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่มนุษย์เราสังกัดอยู่   
เช่น  สถาบันครอบรัว  สถาบันศาสนา  สถาบันการปกครอง
เป็นต้น  ท าให้บุคคลที่อยู่อาศัยในแต่ละสถาบันมีสถานภาพที่
แตกต่างกันไปตามหน้าที่   โดยแต่ล่ะคนอาจมีมากกว่าหนึ่ง
สถานภาพก็ได้   ซ่ึงต่างต้องแสดงถึงพฤติกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานภาพที่ได้รับนั้น  หารแสดงออกของพฤติกรรมของ
มนุษย์ในระดับมหาภาคนี้ได้แก่ วัฒนธรรม ค่านิยมของสังคม 
ความคาดหวังในบทบาท และสถานภาพของตนเอง  ที่มีต่อ
สถาบันต่างๆ  หรือองค์กรทางสังคม 

2. องค์ประกอบระดับจุลภาค หมายถึง  องค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ โดยจะมองลึกลงมาถึง
ระดับตัวบุคคล  เพราะบุคคลเป็นสมาชิกของสังคมจึงมี
บุคลิกภาพที่เฉพาะตัว ซ่ึงบุคลิกภาพ  หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอย่าง
ในตัวบุคคลทั้งรูปร่าง หน้าตา ไปจนถึงความคิด  ความรู้สึก
และอารมณ์  โดยส่ิงที่ท าให้บุคลิกภาพของแต่ละคนแตกต่าง
กัน เพราะว่าบุคคลมีการเรียนรู้  การรับรู้  ความเช่ือในเรื่อง
ต่างๆ ทัศนคติ  ค่านิยม และอื่นๆ ที่ไม่เหมือนกัน จึงท าให้เกิด
การแสดงของพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ออกไปด้วย 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

2.2.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้

ความหมายของค าว่า คอมพิวเตอร์ว่า “เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
แบบอัตโนมัติ ท าหน้าที่เสมือนสมองกล ให้ส าหรับแก้ปัญหา
ต่างๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์” 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องสมองกลที่สามารถท างานด้วย ตนเองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
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จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้คน (People) เป็นผู้ส่ังงาน มิฉะนั้น
คอมพิวเตอร์ก็จะไม่ สามารถส่ังงานได้ด้วยตนเอง 

2.2.2   ลักษณะการท างานของคอมพิวเตอร์ 
การท างานของคอมพิวเตอร์ก็ เหมือนกับสมองของคนเรา 

คือ รับข้อมูลมา แล้วน าข้อมูลไปประมวลผล หลังจากนั้นก็จะ
แสดงผลออกมา ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าทุกส่วนนั้นมีการท างานที่
สัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ โดยจะมีองค์ประกอบพื้นฐาน
หลักก็คือ Input Process และ Output ซ่ึงมีขั้นตอนการท างาน
ดังนี้ 

1. การรับข้อมูลและค าส่ัง (Input) คอมพิวเตอร์จะรับ
ข้อมูลและค าส่ังเข้าเครื่องผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ   

 2. การประมวลข้อมูล (Process) หลังจากน าข้อมูลเข้า
มาแล้วนั้น เครื่องก็จะน าข้อมูลหรือค าส่ังไปประมวลผล เพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

 3. การแสดงผลลัพธ์ (Output) เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประมวลผลมาแสดงผลให้ทราบ ซ่ึงโดยทั่วไปจะแสดงผล
ผ่านทางจอภาพ (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษ
โดยใช้เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น  
   2.2.3   องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
   ปัทมาวดี  แก้วหนูนวล และคณะ (ม.ป.ป.) [Online] [16] 
ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

 1. ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ
สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้าง 
รวมทั้งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็น
เครือข่าย  เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดตรวจ 

 2 .ซอฟต์ แ วร์ ห รื อ โป รแกรมคอมพิ ว เ ตอ ร์  เ ป็ น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการที่สอง ซ่ึงก็คือล าดับขั้นตอนของ
ค าส่ังที่จะส่ังงานให้ฮาร์ดแวร์ท างาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้
ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน  

3. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของ
ระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวช้ีความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูล จาก
แหล่งก าเนิดข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องมีการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจ าเป็นจะต้องมี
มาตรฐาน  

4. บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริการ ผู้พัฒนาระบบ 
นักวิเคราะห์ระบบ และนักเขียนโปรแกรม เป็นองค์ประกอบ

ส าคัญในความส าเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งาน
ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็มศักยภาพและ
คุ้มค่ายิ่งมากขึ้นเท่านั้น  

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อได้
พัฒนาระบบงานแล้วจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอน
ในขณะที่ใช้งานก็จ าเป็นต้องค านึงถึงล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ
ของคน และความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณี 

2.2.4 คุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมน าคอมพิวเตอร์มาใช้ งานต่าง 

ๆ มากมาย ซ่ึงผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือที่สามารถท างานได้ สารพัด แต่ผู้ที่มีความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์จะทราบว่า งานที่เหมาะกับการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้อย่างยิ่งคือการสร้างสารสนเทศซ่ึง สารสนเทศเหล่านั้น
สามารถน ามาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์  ส่งผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็ได้  เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์จะมีคุณสมบัติต่าง ๆ คือ 

 1. ความเร็ว (Speed) คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้สามารถ
ท างานได้ถึงร้อยล้านค าส่ังในหนึ่งวินาที 

2. ความเช่ือถือ (Reliable) คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้จะท างาน
ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด และไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย 

3. ความถูกต้องแม่นย า (Accurate) วงจรคอมพิวเตอร์นั้น
จะให้ผลของการค านวณที่ถูกต้องเสมอหากผลของการค านวณ
ผิดจากที่ควรจะเป็น มักเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม
หรือข้อมูลที่เข้าสู่โปรแกรม 

4. เก็บข้อมูลจ านวนมาก ๆได้  (Store Massive Amounts 
of Information) ไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันจะมีที่เก็บ
ข้อมูลส ารองที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งพันล้านตัวอักษร และ
ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จะสามารถเก็บข้อมูลได้
มากกว่าหนึ่งล้านๆ ตัวอักษร 

5. ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  
(Move Information) โดยใช้การติดต่อส่ือสารผ่านระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
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2.4 การใช้คอมพิวเตอร ์
สุธิดา ดีสา (2551.) [Online] [15] ประมาณปี พ.ศ. 2500 

คอมพิวเตอร์มีอยู่ในโลกนี้ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นระบบ
เมนเฟรม ซ่ึงมีขนาดใหญ่และราคาแพง ส่วนมากจะใช้งาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เท่ านั้น  ซ่ึงจะไม่ เกี่ ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันมากนัก แต่ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีขนาดเลก็
ลง และ ราคาก็ไม่แพงนัก คนทั่วไปสามารถซ้ือหามาใช้ได้
เหมือนกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป  ในหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชน  ก็มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
หน่วยงานขึ้น และมีแนวโน้มที่จะมีการใช้สูงขึ้น โดยปัจจุบัน
การใช้คอมพิวเตอร์ มีหลากหลายลักษณะ ได้แก่ 

1. คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา 
2. คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 
3. คอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์ 
4. คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
5. คอมพิวเตอร์ในงานธนาคาร 
6. คอมพิวเตอร์ในร้านค้าปลีก 
7. คอมพิวเตอร์ในวงการแพทย์ 
8. คอมพิวเตอร์ในการคมนาคม และการส่ือสาร 
9. คอมพิวเตอร์ในงานด้านอุตสาหกรรม 
10. คอมพิวเตอร์ในวงราชการ 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
กิติโรจน์  แซ่ลิ้มและนเรศ  ลิมาภรณ์วณิชย์ (2544) [online] 

[2] ได้ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และ การใช้ 
Internet รวมทั้งเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ซ่ึงข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง คื อ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 320 
คน แบ่งเป็นนักศึกษาชาย 120 คนและนักศึกษาหญิง 200 คน
ซ่ึ ง ไ ด้ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ใช้ระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 สัปดาห์ และประมวลผลอีก 1
สัปดาห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ และประยุกต์
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้  และการสอน
คอมพิวเตอร์ ผลวิจัยสรุปได้ว่า 

1. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชายและ
หญิง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความ
แตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานกล่าวคือ นักศึกษาหญิงใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานมากกว่านักศึกษาชายในขณะที่
นักศึกษาชายใชค้อมพิวเตอร์ในการเล่นเกมมากกว่า 

2. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในแต่ละช้ันปี 
มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้งานกล่าวคือ นักศึกษาช้ัน
ปีที่ 1 และปีที่ 2 จะใช้คอมพิวเตอร์ในการเล่น Internet มากกว่า
นักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ ในขณะที่นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และปีที่ 4 ใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์งานมากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 

3.พฤติกรรมการใช้ Internet ของนักศึกษาชายและหญิง
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความ
แตกต่างกันในเรื่องของลักษณะการใช้งาน กล่าวคือ นักศึกษา
ชายจะใช้ Internet เพื่อความบันเทิงมากกว่านักศึกษาหญิง 
ในขณะที่ นักศึกษาหญิงจะใช้ Internet เพื่อรับส่ง mail มากกว่า
นักศึกษาชาย 

4. พฤติกรรมการใช้ Internet ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ในแต่ละช้ันปี 
แตกต่างกันในเรื่องของการใช้งาน คือนักศึกษาใช้ปีที่ 2 จะใช้ 
Internet เพื่อหาความรู้มากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ  ส่วนในการ
ใช้ Internet เพื่อท าการบ้าน นักศึกษาใช้ปีที่3 และปีที่ 4 จะมี
สัดส่วนมากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ส่วนนักศึกษาช้ัน
ปีที่ 2 และปีที่ 4 จะใช้ Internet เพื่อส่งเพจมากกว่า นักศึกษาช้ัน
ปีที่ 1 และปีที่ 3 ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 จะใช้ 
Internet เพื่อ chat มากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 และปีที่ 4 ส่วน
การใช้ Internet เพื่อความบันเทิงนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จะใช้ใน
สัดส่วนที่มากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ  

5.พฤติกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาชายละ
หญิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความ
แตกต่างกันในส่วนของวิธีการเรียนรู้ คือนักศึกษาหญิงจะมี
วิธีการเรียนรู้จากห้องเรียน และจากหนังสือได้เข้าใจมากกว่า
นักศึกษาชาย  

6.พฤติกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในแต่ละช้ันปี 
แตกต่างกันในส่วนของวิธีการเรียนรู้ คือนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และ
ปีที่ 4 จะเรียนรู้จากหนังสือได้เข้าใจมากกว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 
และปีที่ 3  ส่วนนักศึกษาช้ันปีที่ 3 จะเรียนรู้จากเพื่อนได้เข้าใจ
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มากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ   ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จะ
เรียนรู้จากห้องเรียนได้เข้าใจมากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ  
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์  นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัย เทคนิคบูรพาปราจีน   ผู้ วิจั ยได้ก าหนดวิ ธีการ
ด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนดังนี้ 
3.1 ประชากร 

ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญา
ตรี เ ทค โนโลยี บั ณฑิ ต  ส าข า วิช าคอมพิ ว เ ตอร์ ธุ ร กิ จ
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน  22  คน 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การส ารวจพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน   

ตอนที่ 1 เป็นข้อความเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ  

ตอนที่  2 เป็นข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่ง
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านวิชาการ    
2) ด้านความบันเทิง    
3) ด้านการส่ือสาร   
เครื่องมือมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Ratting 

Scale) 6 ระดับ 
ระดับ  5 หมายถึง   พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ใน

ระดับมากที่สุด    
ระดับ  4 หมายถึง  พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระดบั

มาก    
ระดับ 3 หมายถึง  พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ใน

ระดับปานกลาง    
ระดับ 2 หมายถึง  พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระดบั

น้อย    

ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ
น้อยที่สุด 

ระดับ 0 หมายถึง พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับ
ศูนย์หรือไม่ได้ใช้เลย 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ  ดังนี้  
1. ส่งแบบสอบถาม Google From แก่กลุ่มประชากร 

พร้อมทั้งแจ้งก าหนดการวันรับแบบสอบถามคืน 
2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืน ตรวจสอบความ

สมบูรณ์เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

1.วิเคราะหข์้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน ามา
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ   

2. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม   ด้านวิชาการ ด้านความบันเทิง และด้านการ
ส่ือสาร โดยท าการวิเคราะห์ด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย () 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ซ่ึงมีลักษณะเป็น
มาตรฐานส่วนประมาณค่าและมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 4.50-5.00 หมายถึง   พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับมากที่สุด    

ระดับ 3.50-4.49 หมายถึง    พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับมาก    

ระดับ 2.50-3.49 หมายถึง    พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับปานกลาง    

ระดับ 1.50-2.49 หมายถึง    พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับน้อย    

ระดับ  0.50-1.49 หมายถึง   พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับน้อยที่สุด 

ระดับ  0-0.49  หมายถึง   พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ในระดับที่ไม่ได้ใช้เลย 
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3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิจัยครั้งนี้ 
1. ค่าร้อยละ 
2. ค่าเฉลี่ย ( ) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 

4. สรุปผล อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุปผล 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.42 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 35 ปี จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.23 รองลงมาอายุมากกว่า 35 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.77  

ช้ันปีที่ก าลังศึกษา    นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ส่วนใหญ่
ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.90 รองลงมาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์โดยวิธีศึกษา
ด้วยตนเอง  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 ใช้คอมพิวเตอร์ในการท ารายงานส่ง
อาจารย์ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  45.50 รองลงมาท า
รายงาน  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ ธุรกิจ   ส่วนใหญ่มีความจ า เป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์ มากที่สุด  จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 มาก   
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8, ปานกลาง จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.1   

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ ธุรกิจ   ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อ เล่น
อินเทอร์เน็ต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาใช้เพื่อ

การท ารายงาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ27.3 ใช้เพื่อการ
ส่ือสาร 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ใช้โปรแกรม Excel จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ45.5 ใช้โปรแกรม Word จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
31.8 ใช้โปรแกรม Photo Shop จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
18.25 ใช้โปรแกรม PowerPoint จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
4.5 

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือหอพัก 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมาใช้คอมพิวเตอร์ที่
สถาบันการศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3    

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า  
30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ27.3, น้อยกว่า 
30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7  

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในระหว่าง 20.01-
24.00 น. จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50 , 09.01-12.00 น. 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 , 13.01 -16.00 น. จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 
4.2 สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ใน
ภาพรวมอยู่ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และ
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งตัวแปรเพศและระดับดับ
การศึกษาพบว่าไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวมรายด้าน  
4.3 ข้อเสนอแนะ 

ควรท าการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่ปฏิบัติงานอยู่   เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน      
ของนักศึกษาหลัก สูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อมาตรฐานการให้บริการของท่ีปรึกษาความงาม The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง 

SATISFACTION OF CUSTOMERS TOWARDS SERVICE STANDARD OF SALE CONSULTANT  
THE BODY SHOP AT THE MALL RAMKHAMHAENG 

สุภัสรา เพชรสวัสดิ ์ วศินวุฒิ  พทุธศิริรังษ ี   และจินตภา พุทธศริริังษ ี
 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

บทคัดย่อ 
     การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการ
ให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการให้บริการ
ของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop ห้างสรรพสินค้า เดอะ
มอลล์ สาขารามค าแหง โดยคัดเลือกลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าของ
เครื่องส าอาง The Body Shop จ านวน 500 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติหาค่า 
ร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
     ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.4 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4 มีการศึกษาอยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 70.4 มีอาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
เลือกใช้คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทสกินแคร์ คิดเป็นร้อยละ 23.72 
ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา 6 – 12 เดือนคิดเป็น
ร้อยละ 50.4 โดยมีการซ้ือผลิตภัณฑ์ 3-4 ช้ินต่อครั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ 52 และซ้ือผลิตภัณฑ์ 3-4 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
40.4 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เนื่องจากช่ืนชอบในกลิ่น
ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
มาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขารามค าแหง พบว่า ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄) = 4.46  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 6 
ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ คือที่ปรึกษาความงามมี

บุคลิกภาพ การแต่งกายเป็นมืออาชีพ รองลงมา คือ มีมารยาท มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการใช้ถ้อยค าและกริยาที่สุภาพต่อลูกค้า 
มีค่าเฉลี่ย(x̄) = 4.78 4.78  และ 4.63 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,มาตรฐานการให้บริการ,ทีป่รึกษา
ความงาม 
      
Abstract 
     Satisfaction of Customers Towards Service Standard of 
Sale consultant The Body Shop at The Mall Ramkhamhaeng. 
The purpose of this research is to study the Customers’  
satisfaction towards service standard of Sale consultant The 
Body Shop at The Mall Ramkhamhaeng. Random Samples 
can be collected by selecting 500 customers of The Body 
Shop. Data were analyzed using computer software for 
statistical analysis such as percentage, mode, mean and 
standard deviation. 
     The result of this research shows that 342 customers 68.4 
are female, 44 percent aged between 23-40 years old. It was 
found that 70.4 percent of them completed bachelor’s degree. 
62 percent worked as private sector’s employees. 48 percent  
have an income ranging from 20,001 – 30,000 baht per 
month. 23.72 percent of customers selected skin care. The 
duration of use of the products is for 6-12 months accounted 
for 50.4 percent. 52 percent of correspondents buy 3-4 pieces 
of products at once. The frequency of buying product in the 
shop was 3-4 times per month accounted for 40.4 percent. The 
reason of purchasing the products that they like the smell of it. 
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With overall, the level of satisfaction of buyers towards The 
Body Shop at The Mall Ramkhamhaeng (x̄) = 4.46 when. I 
was considered that the customer’s satisfaction were at the 
highest which were from good personality of the staff, 
dressing, manner, good relationship and courtesy with the 
average of 4.78,4.78 and 4.63 respectively. 
Keywords : SATISFACTION,SERVICE STANDARD, 
SALE CONSULTANT  
 

1. บทน า 
     ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง The Body Shop เป็นผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการปรึกษาด้านความงามให้
เป็นไปตามมาตรฐานซ่ึงเป็นกลยุทธ์การตลาดของบริษัทที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น โดยให้ที่ปรึกษา
ด้านความงามเกิดการพัฒนาในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จึงเป็นส่ิงที่บริษัทผู้ผลิต
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการรักษามาตรฐานการให้บริการ
แก่ลูกค้านอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้การบริการ
เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าลูกค้าจะซ้ือผลิตภัณฑ์ ณ ที่ใด หรือ
เป็นลูกค้าในระดับใด โดยมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปรึกษาความงามอย่างต่อเนื่องและ
เนื่องจากนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยได้ท างานเป็นพนักงานที่ปรึกษา
ความงามของ The Body Shop ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 
สาขารามค าแหง  จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงาม
The Body Shop ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาดังกล่าว  
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  
โดยจะส่งผลต่อยอดขายของบริษัท  และเป็นการรักษา
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และ
กลับมาเป็นลูกค้าประจ า (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 2546.) 

2. วัตถุประสงค ์
     เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการให้ 
บริการของที่ปรึกษาความงามThe Body Shop  ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขารามค าแหง 

3. ขอบเขตการวิจัย 
     การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการ
ให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง  มีขอบเขตการ
วิจัยดังนี้  1.ประชากร คือ กลุ่มลูกค้าผู้รับบริการจากที่ปรึกษา
ความงาน The Body Shop ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  2.กลุ่ม
ตัวอย่าง คือลูกค้าที่มารับบริการจากที่ปรึกษาความงามที่มาใช้
บริการช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557  จ านวน 500 คน 
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 3.ตัวแปรที่
ศึกษาประกอบด้วย  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  ข้อมูลทั่ วไปในการ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ The Body Shop และปัจจัยด้านมาตรฐาน
การให้บริการ  ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
มาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
     การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการ
ให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง  ได้มีการศึกษา
ตามขั้นตอนระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้  1.ประชากร คือ กลุ่ม
ลูกค้าผู้รับบริการจากที่ปรึกษาความงาน The Body Shop 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหงและกลุ่มตัวอย่าง
คือลูกค้าที่มารับบริการจากที่ปรึกษาความงามที่มาใช้บริการ
ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2557  จ านวน 500 คน  และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
1.แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  2.แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับและข้อเสนอแนะซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด  
 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
     น าข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ 
ถาม มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าฐานนิยม (Mode) 
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     น าข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐาน
การให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง วิเคราะห์โดยหา
ค่า เฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) โดยน าคะแนนเฉลี่ยไปแปลความหมายข้อมูล ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 
4.51-5.00   มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด 
3.51-4.50   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
2.51-3.50   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50   มีความพึงพอใจในระดบัน้อย 
1.00 -1.50   มีความพึงพอใจในระดบัน้อยที่สุด 

6. ผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
มาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงาม The Body Shop  
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหง โดยค านวณหา
จ านวนร้อยละ ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าเสนอเป็นตารางพร้อมค าอธิบาย ซ่ึงผลการศึกษาเป็น
ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

หญิง 342 68.4 
ชาย 158 31.6 
รวม 500 100.00 

      
     จากตารางที่ 1 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน 
จ าแนกตามเพศ พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 
และเป็นเพศชาย จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ(ปี) จ านวน(คน) ร้อยละ 

21-30 84 16.8 
31-40 222 44.4 
41-50 96 19.2 
51-60 80 16.0 

60 ขึ้นไป 18 3.6 
รวม 500 100.00 

      

     จากตารางที่ 2 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน 
จ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 31-40 ปีจ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 
รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 อายุ 21-30 ปี 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อายุ 51-60 ปี  จ านวน 80 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16 และอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ 
                 การศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ม.ปลาย/ปวช./ปวส. 74 14.8 
ปริญญาตรี 352 70.4 
ปริญญาโท 72 14.4 
ปริญญาเอก 2 0.4 

รวม 500 100.00 
 

     จากตารางที่ 3 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน 
จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 รองลงมาคือระดับการศึกษา ม.ปลาย/
ปวช./ปวส. จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8  ระดับการศึกษาปริญญา
โท และปริญญาเอก จ านวน 72 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 14.4 และ 0.4 
ตามล าดับ 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                 อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 46 9.2 
พนักงานบริษัท 310 62.0 
ธุรกิจส่วนตัว  104 20.8 
นักเรียน นักศึกษา 30 6.0 
อ่ืน ๆ 10 2.0 

รวม 500 100.00 
     
     จากตารางที่ 4 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน 
จ าแนกประเภทของอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น พนักงานบริษัท จ านวน 
310 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน 104 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 20.8 ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 46 คน และ 30 คน คิด
เป็นร้อยละ  9.2 และ 6.0 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                 รายได้ 

รายได้ (บาท) จ านวน(คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 16 3.2 
10,001–20,000 140 28.0 
20,001-30,000 240 48.0 
30,001-40,000 24 4.8 
40,001-50,000 44 8.8 
50,000 ขึ้นไป 36 7.2 

รวม 500 100.00 
      
     จากตารางที่ 5 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 คน
ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.0 รองลงมามีรายได้  10,001–20,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.0 รายได้ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 รายได้  50,000 บาทขึ้นไป รายได้ 30,001 – 40,000 บาท และรายได้ต่ า
กว่า 10,000 บาท จ านวน 36 คน 24 คน และ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 4.8 
และ 3.2 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ The body Shop 
ประเภทผลิตภัณฑ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

Skin Care 240 23.72 
Make Up 210 20.75 

Body Care 234 23.12 
Fragrance 102 10.08 

Accessories 78 7.71 
Hair Care 110 10.87 
Men Care 38 3.75 
รวม 1012 100.00 

      
     จากตารางที่ 6 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 500 คน ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Skin Care จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72 รองลงมาคือ 
ผลิตภัณฑ์ Body Care จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 23.12 ผลิตภัณฑ์ 
Make Up  จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 ผลิตภัณฑ์ Hair Care 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87 ผลิตภัณฑ์ Fragrance จ านวน 102 
คน    คิดเป็นร้อยละ 10.08 ผลิตภัณฑ์ Accessories จ านวน 78 คิดเป็นร้อย
ละ 7.71 และผลิตภัณฑ์ Men Care จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 
 

ตารางที่ 7 ข้อมูลทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ The body Shop จ าแนก    
                 ตามระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ 
 
 

ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน 6 เดือน 54 10.8 
6 เดือน- 1 ป ี 252 50.4 

1-2 ป ี 148 29.6 
2 ปีขึ้นไป 46 9.2 
รวม 500 100.00 

      
     จากตารางที่ 7 พบว่า จากแบบสอบถามทั้งหมด 500 คน ใช้ผลิตภัณฑ์ 
6 เดือน – 1 ปี จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ 1 -2 ปี 
จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 ไม่เกิน 6 เดือน และ 2 ปีขึ้นไป 
จ านวน 54 และ 46 คิดเป็นร้อยละ 10.8 และ 9.2 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 8 ข้อมูลทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ The body Shop จ าแนก    
                 ตามจ านวนชิ้นในการซื้อ/ครั้ง 

จ านวนช้ินในการซื้อ/ครั้ง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1-2 ชิ้น 140 28.0 
3-4 ชิ้น 260 52.0 
5-6 ชิ้น 82 16.4 

6 ชิ้นขึ้นไป 18 3.6 
รวม 500 100.00 

      
     จากตารางที่ 8 พบว่า จากแบบสอบถามทั้งหมด 500 คน ซื้อผลิตภัณฑ์ 
3-4 ชิ้น/ครั้ง  จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาคือ 1-2 ชิ้น/ครั้ง 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 28 5-6 ชิ้น/ครั้ง จ านวน 82 คน และ 6 ชิ้น/
ครั้งขึ้นไป จ านวน 82 แล18 คนคิดเป็นร้อยละ 16.4  ร้อยละ 3.6 ตามล าดับ  
 

ตารางที่ 9 ข้อมูลทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ The body Shop จ าแนก   
                 ตามความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1-2 ครั้ง/เดือน 184 36.8 
3-4 ครั้ง/เดือน 202 40.4 
5-6 ครั้ง/เดือน 114 22.8 

รวม 500 100.00 
      
     จากตารางที่ 9 พบว่า จากแบบสอบถามทั้งหมด 500 คน ซื้อผลิตภัณฑ์ 
3-4 ครั้ง/เดือน   จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ 1-2 
ครั้ง/เดือน จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ36.8 และ  5-6 ครั้ง/เดือน  
จ านวน 114 คนคิดเป็นร้อยละ 22.8 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลทั่วไปในการใช้บริการผลิตภัณฑ์ The body Shop      
                   จ าแนกตามเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ 

เหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 376 26.82 
ชื่นชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ 404 28.82 
มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย 82 5.85 
พนักงานมีความรอบรู้ถึงผลิตภัณฑ์ 116 8.27 
พนักงานวิเคราะห์และน าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับสภาพผิวพรรณ 

216 15.41 

พนักงานให้ของแถมและบริการพิเศษ 
อ่ืน ๆ 

208 14.84 

รวม 1402 100.00 
      
     จากตารางที่ 10 พบว่า จากแบบสอบถามทั้งหมด 500 คน มีเหตุผลใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยความชื่นชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ จ านวน 404 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.82  รองลงมาคือ ชอบในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ26.82 พนักงานวิเคราะห์และน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวพรรณ พนักงานให้ของแถมและบริการ
พิเศษอ่ืน ๆพนักงานมีความรอบรู้ถึงผลิตภัณฑ์และมีการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย  จ านวน 216 คน  208 คน  116 คน และ 82 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.41, 14.84, 8.27 และ 5.85 ตามล าดับ 
     ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐาน
การให้บริการของที่ปรึกษาความงามThe Body Shop  ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขารามค าแหง ปรากฏดังตาราง  
 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ  
                 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการให้บริการของที่   
                 ปรึกษาความงามThe Body Shop 

n=500 

รายการ x̄ S.D 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงาม 

1.ที่ปรึกษาความงามมีบุคลิกภาพ 
การแต่งกายเป็นมืออาชีพ 

4.78 0.44 มากที่สุด 

2.ที่ปรึกษาความงามมีมารยาท มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

4.78 0.42 มากที่สุด 

3.ที่ปรึกษาความงามใช้ถ้อยค าและ
กริยาที่สุภาพต่อลูกค้า 

4.62 0.49 มากที่สุด 

4.ที่ปรึกษาความงามมีความ
กระตือรือล้น พร้อมจะท างาน 

4.44 0.56 มาก 

5.ที่ปรึกษาความงามมีความจริงใจ
และรับผิดชอบต่อค าพูดที่แนะน า 

4.41 0.59 มาก 

6.ที่ปรึกษาความงามมีทักษะใน
การโน้มน้าวใจ 

4.39 0.63 มาก 

7.ที่ปรึกษาความงามดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ 

4.47 0.62 มาก 

8.ที่ปรึกษาความงามดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณชั้นวางสินค้า 

4.39 0.66 มาก 

9.ที่ปรึกษาความงามมีทักษะใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ 

4.52 0.57 มากที่สุด 

10.ที่ปรึกษาความงามมีความรู้
ความช านาญในผลิตภัณฑ์ 

4.54 0.57 มากที่สุด 

11.ที่ปรึกษาความงามมีความรู้
ความสามารถในด้านผิวพรรณ
สามารถวิเคราะห์สภาพผิวของ
ลูกค้า 

4.54 0.58 มากที่สุด 

12.ที่ปรึกษาความงามมีความรู้
และทักษะในการตอบปัญหาเชิง
ลึกสามารถตอบข้อซักถามที่มี
ความซับซ้อน 

4.36 0.61 มาก 

13.ที่ปรึกษาความงามมีความรู้
ความสามารถในการตอบปัญหา
ด้านผิวพรรณ 

4.29 0.64 มาก 

14.ที่ปรึกษาความงามมีความ
ช านาญด้านการดูแลผิวในขั้นตอน
พิเศษ 

4.32 0.65 มาก 

15.ที่ปรึกษาความงามสามารถให้
ค าแนะน าในการเลือกผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า 

4.36 0.63 มาก 

16.ที่ปรึกษาความงามสามารถ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
กรณีของลูกค้าได้อย่างตรงจุด 

4.33 0.63 มาก 

15.ที่ปรึกษาความงามน าเสนอ
ข้อมูลที่มีประโยชน์และ
โปรโมชั่นให้แกลู่กค้า 

4.31 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.46 0.58 มาก 
 

     จากตารางที่ 11  พบว่าโดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงามThe Body 
Shop  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามค าแหงโดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 6 รายการ คือ ที่ปรึกษา
ความงามมีบุคลิกภาพการแต่งกายเป็นมืออาชีพ มีมารยาทมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี  ใช้ถ้อยค าและกริยาที่สุภาพต่อลูกค้า  มีความรู้ความช านาญใน
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ผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความสามารถในด้านผิวพรรณสามารถวิเคราะห์สภาพ
ผิวของลูกค้า และมีทักษะในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีค่าเฉลี่ย(x̄) = 
4.78, 4.78, 4.63, 4.54, 4.54, และ 4.52 ตามล าดับ ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มี 11 รายการ ดังนี้ ที่ปรึกษาความงามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่าง
สม่ า เสมอมีความกระตือรือร้น พร้อมจะท างานมีความจริงใจและ
รับผิดชอบต่อค าพูดที่แนะน า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชั้นวางสินค้า 
มีทักษะในการโน้มน้าวใจมีความรู้และทักษะในการตอบปัญหาเชิงลึก
สามารถตอบข้อซักถามที่มีความซับซ้อน ให้ค าแนะน าในการเลือก
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาเฉพาะกรณีของลูกค้าได้อย่างตรงจุด มีความช านาญด้านการดูแล
ผิวในขั้นตอนพิเศษ น าเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์และโปรโมชั่นให้แก่
ลูกค้า และมีความรู้ความสามารถในการตอบปัญหาด้านผิวพรรณโดยมี
ค่ า เฉลี่ ย(x̄)  = 4.47,4.43,4.41,4.39,4.39,4.36,4.36,4.34,4.32,4.32,และ 
4.29 

7. สรุปผลการวิจัย 
     ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อมาตรฐานการให้บริการของ
ที่ปรึกษาความงามThe Body Shop ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ 
สาขารามค าแหง  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ที่ปรึกษาความงามมี
บุคลิกภาพการแต่งกายเป็นมืออาชีพ มีมารยาทมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ใช้ถ้อยค าและกริยาที่สุภาพต่อลูกค้า มีความรู้ความช านาญ
ในผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความสามารถในด้านผิวพรรณสามารถ
วิเคราะห์สภาพผิวของลูกค้า และมีทักษะในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑท์ี่ปรึกษาความงามดูแลเอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ
มีความกระตือรือร้น พร้อมจะท างานมีความจริงใจและ
รับผิดชอบต่อค าพูดที่แนะน า ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณช้ัน
วางสินค้า มีทักษะในการโน้มน้าวใจมีความรู้และทักษะในการ
ตอบปัญหาเชิงลึกสามารถตอบข้อซักถามที่มีความซับซ้อน ให้
ค าแนะน าในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณีของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด มีความช านาญด้านการดูแลผิวในขั้นตอนพิเศษ 
น าเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์และโปรโมช่ันให้แก่ลูกค้า และมี
ความรู้ความสามารถในการตอบปัญหาด้านผิวพรรณ  
 
  

8. อภิปรายผลการวิจัย 
     มาตรฐานการให้บริการของที่ปรึกษาความงามThe Body 
Shop  ห้างสรรพสินค้า    เดอะมอลล์ สาขารามค าแหง  ท าให้
ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมี
ความพึงพอใจระดับมากที่ สุด คือ  ที่ปรึกษาความงามมี
บุคลิกภาพการแต่งกายเป็นมืออาชีพ มีมารยาทมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ใช้ถ้อยค าและกริยาที่สุภาพต่อลูกค้า มีความรู้ความช านาญ
ในผลิตภัณฑ์ มีความรู้ความสามารถในด้านผิวพรรณสามารถ
วิเคราะห์สภาพผิวของลูกค้า และมีทักษะในการน าเสนอ
ผลิตภัณฑส์อดคล้องกับงานวิจัยของเสรี  วงศ์ทวีลาภ  ซ่ึงศึกษา
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพบริการของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน)  สาขาย่อยคลองครุ  จังหวัด
สมุทรสาครพบว่า  ด้านรูปลักษณ์  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คาดหวังต่อคุณภาพบริการสูงสุดด้านการแต่ งกายของ
หน่วยงานสุภาพเรียบร้อยโดยรวมนี้มีความพึงพอใจสูงสุดใน
ส่วนอื่นๆ 
ด้านการตอบสนอง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อ
หน่วยงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว คือมีระเบียบให้บริการ
ด้วยเงินฝากและบริการต่างๆที่สะดวกรวดเร็วโดยรวมนี้มีความ
พึงพอใจสูงสุด  ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อหน่วยงานสามารถเข้า
ใจความต้องการลูกค้าได้อย่างชัดเจนและบริการจริงที่ได้รับ
สูงสุดคือ เวลาที่ธนาคารเปิดให้บริการเป็นเวลาที่ เหมาะสม
และสะดวกส าหรับลูกค้า 

9. ข้อเสนอแนะ 
     8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 

   8.1.1 ควรน าผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุง
มาตรฐานการให้บริการของพนักงานของหน่วยงาน 

   8.1.2 การสร้างคู่มือของมาตรฐานการให้บริการ 
     8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

   8.2.1 ควรมีการศึกษาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอื่น ๆ  

   8.2.2 ควรประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกหน่วยงาน 
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บริหารธุรกิจ.  2552 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกับความส าเร็จในการท างาน 
ของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

The Relationships between of Professionalism on Work Success SMEs Accountants on 
Northeast in Thailand 

 

 
นภลดา  อินภูษา   สายชล  กุมพาพันธ์ 

 

 
สาขาวิชาการบัญชี   วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพกับ

ความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs                  

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชี

ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 

238 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การ

ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจั ยพบว่า การพัฒนา

ศักยภาพทางวิชาชีพ ด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ด้าน

ความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง และด้านความเช่ือมั่นใน

ตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ

ความส าเร็จในการท างาน โดยส่งผลถึงร้อยละ 82.20 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น นักบัญชี

ธุรกิจ SMEs สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาตนเองให้มีความช านาญในการท างาน           

มีทัศนคติเชิงบวกและความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง

อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของ

รายงานทางการเงินท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูล

ทางการบัญชีไปใช้ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ, ความส าเร็จ

ในการท างาน และนักบัญชีธุรกิจ SMEs 

 
Abstract 

 
  The objective of this research was to test the 

relationship between professionalism and work success 
of SMEs accountants on northeast by using 
questionnaires as tools to collect data from 238 SMEs 
accountants of northeast.  The statistics used in this 
research were multiple correlation analysis, and 
multiple regression analysis.  The results showed that : 
Professionalism excellent relationship and self-
confidence had relationships and positive impact on 
work success up to 82.20 percent at 0.05 significantly 
level so that the performance of the account is to be 
effective and affect the quality of the report and the 
account are reliable the benefits of the implementation 
of decisions of the executive go to organizational 
development. 
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1. บทน า 
 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ประเทศไทยประสบปัญหา
วิกฤตการณ์ทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศส่งผลท าให้เกิดการหดตัวของการบริโภค
การลงทุนของภาคเอกชนไม่ขยายตัว ประกอบกับตลาด
ส่งออกส าคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ มีผลท าให้ค าส่ังซ้ือลดลง 
ก าลังการผลิตจึงลดลงตามไปด้วย แต่ธุรกิจที่ยังสามารถ
ยั่งยืนและเป็นรากฐานที่ส าคัญให้กับเศรษฐกิจใน
ประเทศ คือ ธุรกิจ SMEs ซ่ึงเป็นรากฐานให้กับเศรษฐกิจ
ของประเทศ ร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน ร้อยละ 77 การสร้างมูลค่าเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 39 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
มีมูลค่าการส่งออกโดยตรงคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 29 
ของมูลค่าการส่งออก [1] ดังนั้น ธุรกิจ SMEs จะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของ
บุคลากรกับทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะบุคลากร
ทางบัญชีที่มีความส าคัญต่อองค์กรเป็นผู้จัดท าข้อมูลทาง
บัญชี และเป็นแกนหลักในการเช่ือมต่อให้ภารกิจของ
ส่วนงานต่างๆ ภายในองค์กร ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
[2] 
      การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ (Professionalism)  
เป็นความสามารถความเข้าใจในงานที่ตนรบัผิดชอบเพื่อ
พัฒนาให้ปฏิบตัิงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Excellent) 
ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความสัมพันธ์
กับผู้เกี่ยวข้อง (Relationship) และความเชื่อม่ันในตนเอง 
(Self-Confidence) ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญที่พนักงานจะต้อง
ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบัญชีธุรกิจ 
SMEs ที่ต้องมคีวามเชี่ยวชาญหรือความช านาญใน
วิชาชีพบัญชี รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติชองการท างานแบบ
มืออาชีพเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมีการแข่งขันทีรุ่นแรง 

มีการขยายตัวของขนาดองค์กรท าให้มีการด าเนินงานที่
ซับซ้อน ดังนั้นจึงมคีวามต้องการนักบัญชีที่ไม่เพียงแค่
ท าบัญชีเท่านั้นแตน่ักบัญชียังต้องสามารถออกแบบ
ระบบงาน วางระบบงานและระบบบัญชี ตลอดจน
สามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ เพื่อสามารถให้
ค าแนะน า เสนอข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการตัดสินใจถือเปน็
การสร้างมูลค่าให้กับองค์กรและน าพาองค์กรสู่
ความส าเร็จอย่างมั่นคง [3] 
 ความส าเร็จในการท างาน (Work Success)  เป็น
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
มีคุณภาพ ประกอบด้วย ความพึงพอใจในงาน (Job 
Satisfaction) ความก้ า วหน้ า ใ นก ารท า ง าน 
(Advancement) การได้รับความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชา 
(Interpersonal Relations with Supervision) และการ
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment) 
 ความส าเร็จในการท างานนับเป็นความต้องการของ
ทั้งผู้ปฏิบัติงานและองค์กร  ด้านผู้ปฏิบัติงานจะต้องมี
ความรู้เฉพาะด้านในการ 
ปฏิบัติ งาน  และการแสวงหาความรู้  ทั กษะ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ด้านองค์กรจะต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจต่อผลส าเร็จในการท างาน พัฒนาขวัญ
ก าลังใจ และช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจในงานอันจะ
น ามาซ่ึงความจงรักภักดีต่อองค์กร [4] 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพกับความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีธุรกิจ 
SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่าการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพมีผลกระทบต่อความส าเร็จในการท างานหรือไม่ 
อย่างไร ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีธุรกิจ 
SMEs ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถพัฒนาทักษะ
วิชาชีพบัญชีให้มีความช านาญในการท างานส่งผล
โดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อทดสอบผลกระทบของการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างาน 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพได้
ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระและมีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการท างาน จากวัตถุประสงค์ข้างต้น                  
ได้ดังนี้ [5], [6] 
 

การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ (TPF) 
 1. ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (PE) 

2.  2. ความคิดสร้างสรรค์ (PC) 
    3. ความสัมพันธ์กับผู้เก่ียวข้อง (PR) 
    4. ความเชื่อมั่นในตนเอง (PS) 

 
 

 
H 

ความส าเร็จในการท างาน  
(TJS) 

1. ความพงึพอใจในงาน (JJ) 
2. ความก้าวหน้าในการท างาน (JA) 
3. การได้รับความเชื่อถือจาก 
   ผู้บังคับบัญชา (JI) 
4. การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (JG) 

 
ภาพที่ 1 : โมเดลของศักยภาพทางวิชาชีพและความส าเร็จในการ

ท างาน 
 
4. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (International 
Federation of Accountants : IFAC) เป็นองค์กรทาง
วิชาชีพบัญชีที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริม
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในระดับสากลให้มีความสอดคล้อง
และสามารถให้บริการทางวิชาชีพที่มีคุณภาพในเกณฑ์
เดียวกัน คณะกรรมการการศึกษาของ IFAC ได้ออก
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีหรือ IES (International Education for 
Professional Accountants) จ านวน 8 ฉบับ การศึกษาครั้ง
นี้จะกล่าวในส่วนของ IES ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทาง
วิชาชีพ (Professional Skills) คือ ทักษะ 5 ด้านที่นัก
วิชาชีพบัญชีจ าเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้นักวิชาชีพบัญชีมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมใน
องค์กรธุรกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย
ทักษะด้านสติปัญญาหรือการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด 
(Intellectual Skills) ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติ

หน้าที่ (Technical and Functional Skill) ทักษะด้าน
บุคคล (Personal Skill) ทักษะในการส่ือสารและการ 
ท างานร่วมกับผู้อื่น(Interpersonal and Communication 
Skill) และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร 
(Organizational and Business Management Skill)  
 4.1 การพฒันาศกัยภาพทางวิชาชีพ 
(Professionalism) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ 
หมายถึง การท างานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่สะท้อน
ถึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพโดยการยึดหลักความมี
จรรยาบรรณ ความซ่ือสัตย์ มีความรับผิดชอบในงาน 
ที่ท าซ่ึงเป็นส่ิงทีจ่ าเป็นอย่างยิ่งในการท างานอย่างมือ
อาชีพ ประกอบด้วย 
  4.1.1 ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Excellent) 
หมายถึง การยอมรับอย่างเปน็ทางการขององค์การมี
สมรรถนะพิเศษในด้านหนึ่ง หรือหลายด้านของกจิกรรม
ที่เกี่ยงข้องกับหน้าที่งานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซ่ึง
จะต้องมคีวามรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานที่มคีวาม
ซับซ้อนได้ สามารถน ามาใช้ปรับปรุงการปฏบิัติงานเพื่อ
เสริมสร้างผลการปฏิบตัิงานทีด่ีขึน้  
 ทักษะทางวิชาการปฏิบัติการและหน้าที่ งาน 
ประกอบด้วยทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะเจาะจง
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซ่ึงรวมถึง 
            1) ความช านาญทางตัวเลข และความช านาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2) การวิเคราะห์แบบจ าลองการตัดสินใจและ
ความเสี่ยง 
  3) การประเมินค่า 
  4) การรายงาน 
  5) ความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
  4.1.2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) หมายถึง ความสามารถในการจิตนาการและ
รวบรวมความรู้ความคิดเดิมอย่างหลากหลาย และ
รวดเร็วและสร้างเปน็ความรู้ ความคิดใหม่ของตนเอง 
สามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิดสามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานหรือส่ิงใหม่ ๆ ได้  
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     ทางคุณลักษณะเฉพาะบคุคล คอื ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี การพัฒนา
ทักษะเหล่านีจ้ะช่วยการเรียนรู้และปรับคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 
  1) การจัดการตนเอง 
  2) ความคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
  3) ความสามารถที่จะเลือก และเรยีงล าดับ
ทรัพยากรที่มีจ ากัด และจัดแจงงานใหเ้สร็จตาม
ก าหนดเวลา 
  4) ความสามารถที่จะเข้าร่วม และปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
  5) พิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณ และทศันคติให้เข้ากับการตัดสินใจ 
  6) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชี 
  4.1.3 ความสัมพนัธ์กบัผู้เกี่ยวข้อง 
(Relationship) หมายถึง การที่บคุคลต้องมีหลายบทบาท
ต้องปรบับทบาทไปตามต าแหน่งในกลุ่มที่ตนเปน็
สมาชิกอยู่ซ่ึงอาจเกิดความสับสนในบทบาทของตน 
นอกจากนั้นบคุคลยังอาจถูกคาดหวังให้มบีทบาท
หลากหลายด้าน จากผู้ทีค่าดหวังหลายคนจนเกดิความ
ขัดแย้งในบทบาทของตนเอง ดังนั้น การที่บคุคลจะ
ปฏิบตัิงานให้ก้าวสู้ความเป็นเลศิ หรือการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพจ าเป็นจะต้องใหค้วามส าคัญต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน เพื่อก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่
ดี ส่งเสริมให้ด าเนินงานเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
  ทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
การส่ือสาร จะช่วยให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ท างาน
ร่วมกับคนอื่นในองค์การได้ดี รับและส่งผ่านสารสนเทศ
ได้ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ 
ส่วนประกอบของทักษะทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการส่ือสาร ประกอบด้วย 
    1) การท างานร่วมกับผู้อื่นในกระบวนการ
ปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

    2) การท างานเป็นทีม 
    3) การปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้ที่มีวัฒนธรรมหรือ
ความคิดเห็นต่างกัน 
    4) การเจรจาเพื่อได้ข้อสรุปหรือข้อตกลงที่
ยอมรับได้ในสถานการณ์ทางวิชาชีพ 
    5) การท างานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    6) การน าเสนอ การพูดคุย การรายงาน และ
การปกป้องมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
เขียนและพูดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
    7) ฟัง และอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน 
  4.1.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-
Confidence) หมายถึง มีความเชื่อม่ันในตนเอง ต้อง มี
ก าลังใจทีเ่ข้มแข็ง สามารถตัดสินใจกระท ากิจการใดๆ 
ไปก็จะต้องมคีวามเชื่อมั่นว่างานนั้นต้องส าเรจ็ โดยไม่
หว่ันไหวต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ไม่หวั่นเกรงต่อ
อุปสรรคในการด าเนินงานนั้น พจิารณาหาช่องทาง
แก้ปัญหา 
  ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล คือ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี                  
การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยใหก้ารเรียนรู้และการปรับ
คุณลักษณะเฉพาะบคุคลซ่ึงรวมถงึ 
  1) การจัดการตนเอง 
  2) ความคิดริเริ่ม อิทธิพล และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
  3) ความสารมารถที่จะเลือก และเรียงล าดับ
ทรัพยากรที่จ ากัด และจัดแจงงานให้เสรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 
  4) ความสามารถที่จะเข้าร่วม และปรับตัวให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
  5) พิจารณาการปรับใช้ค่านิยมทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณ และทศันคติ ให้เข้ากับการตัดสินใจ 
  6) ความระมัดระวังสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชี 
 

380



 4.2 ความส าเร็จในการท างาน (Work Success)  
     ความส าเร็จ  หมายถึง ความสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรเป็นผลต่อเนื่องจากการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงความส าเร็จอยู่ที่การเพิ่มพูน
มูลค่าเพิ่มที่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานนั้นบวกเพิ่มเข้าไป 
บุคลากรแต่ละคนท างานของตนให้ได้ดีตามพรรณนา
งานในหน้าที่ของตนที่ได้รับผิดชอบ การที่บุคลากร
ท างานให้ได้ดีนั้น เนื่องจากได้รับความรู้ ทักษะใหม่ๆ 
เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ความรู้และทักษะเหล่านั้นเป็น
พลังเพิ่มให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโต  
  ในปัจจุบันองค์กรที่ประสบความส าเร็จ มักจะ
เป็นองค์กรที่ท าการประเมิน และวัดผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Measurement) ของตนเองเป็นประจ า การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ จะท าให้เรารู้ถึง
สถานะขององค์กรในปัจจุบันว่าอย่างไรเราจะต้องแก้ไข
ปรับปรุงส่วนใดบ้างเพื่อที่จะได้ท าให้องค์กรอยู่รอดและ
เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึง
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ หรือล้มเหลวของ
องค์กรธุรกิจ ประกอบด้วย 
 4.2.1 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)  
หมายถึง ทัศนคติ หรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ
โดยเฉพาะของผู้ปฏิบตัิงานซ่ึงเกี่ยวกับงาน และมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล
รวมถึงภาวะอารมณ์ในทางบวก 
 4.2.2 ความก้าวหน้าในการท างาน  
(Advancement) หมายถึง การได้รับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ ๆ และมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้  ความสามารถของตน การมีโอกาสได้เลื่อน
ต าแหน่ งหน้ าที่ ก ารง านให้ สู งขึ้ นโดยได้ รั บการ
ประเมินผลการท างานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม 
 4.2.3 การไดร้ับความเชื่อถอืจากผู้บังคับบญัชา 
(Interpersonal Relations with Supervision) หมายถึง 
การติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ังคบับัญชา เพื่อน
ร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับัญชา ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กันอย่างมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

 4.2 .4  การบรรลุ เป้าหมายความส า เร็จ (Gold 
Accomplishment) หมายถึง การพิจารณาผลผลิต  
(Output) ขององค์กรว่าตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
เพียงใด 
 ดังนั้น การมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นคนเก่ง คนดี  
มีความเป็นมืออาชีพในสายอาชีพที่ปฏิบัติงานเพื่อให้
บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงจะท า
ให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงาน มีผลผลิตเป็น
ที่น่าพอใจทั้งในด้านการผลิตและการบริการ มีความ
เจริญก้าวหน้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและ
บุคลากรขององค์กร ซ่ึงมีสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
 สมมุติฐานการวิจัย : การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาชีพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ความส าเร็จในการท างาน 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
     3.1 กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง       
          ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
นักบัญชีธุรกิจ  SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน  17,095  คน [7] ซ่ึงกลุ่มตัวอย่าง (Sample)                  
ที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 375 คน โดยเปิดตาราง  
Krejcie และ Morgan [8] ซ่ึงได้ก าหนดความเชื่อมั่น 95% 
ค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.05  และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified Random Sapling) 
โดยด าเนินการ 1) จ าแนกนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามจังหวัด                 2) 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามสัดส่วน  และ 3) ท าการสุ่ม
ตัวอย่าง ตามข้อ 2 โดยใช้วิธีการจับสลาก  ผู้ วิจัยส่ง
แบบสอบถามจ านวน 375 ชุด เมื่อครบก าหนด ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 238 ชุด ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด โดยมีอัตรา
การตอบกลับร้อยละ 63.47 ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 80 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง                 
10 กันยายน 2559 
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 3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
            การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพเป็นตัวแปรอิสระ 
จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น                    4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพ โดย
ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่
มีความซับซ้อน จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
โดยครอบคลุมความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ หรือวิธีการ
ปฏิบัติใหม่ๆ จ านวน 5 ข้อ 3) ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการสร้างความผูกพัน
ที่ดีกับบุคคลก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 5 ข้อ และ 4) ด้านความเช่ือมั่นใน
ตนเอง โดยครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง จ านวน 5 ข้อ 
 ความส าเร็จในการท างานเป็นตัวแปรตาม  
จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านความพึงพอใจในงาน โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของผู้ปฏิบัติงาน จ านวน                  
5ข้อ 2) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน โดยครอบคลุม
เกี่ยวกับการได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ และมีโอกาส
ศึ กษ าห าคว ามรู้ เ พิ่ ม เ ติ ม เ พื่ อ เ พิ่ มทั กษะคว าม รู้
ความสามารถของตน จ านวน 6 ข้อ 3) ด้านการรับความ
เช่ือถือจากผู้บังคับบัญชา  โดยครอบคลุมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จ านวน 5 ข้อ และ 4) ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ โดยครอบคลุมเกี่ยวกับผลผลิตของ
องค์กรกับเป้าหมายที่ต้องการ จ านวน 5 ข้อ 
 3.3 ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรง 
  ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเช่ือมั่นและ
ความเที่ยงตรง โดยการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็น
รายข้อ (Discrimination Power) ใช้เทคนิค Item-total 
Correlation ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพได้ค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.500 – 0.885 ความส าเร็จ
ในการท างาน ได้ค่าอ านาจจ าแนก                          (r) อยู่
ระหว่าง 0.424 - 0.819 และหาความเชื่อม่ันของ 
เครื่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  

ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ                  มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 0.930 - 0.935 และ
ความส าเร็จในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  อยู่
ระหว่าง 0.942 - 0.946   
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดใ้ช้ 
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุูณทดสอบผลกระทบ
การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพที่มีต่อความส าเร็จในการ
ท างานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเขียนเปน็สมการ ได้ดังนี้ 
สมการ TJS = β0  +  β1 PE +  β2 PC +  β3 PR + β4 PS + ɛ 

 
 
4. ผลลัพธ์การวิจัยและอภิปรายผล 
ตาราง 1  การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์ของการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาชีพกับความส าเร็จในการท างาน
โดยรวมของ 
นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 จากตาราง 1 พบว่า การพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาชีพมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการท างานของ

นักบัญชีธุรกิจ SMEs ในทางบวก ในระดับปานกลาง – 

ค่อนข้างสูง (r=0.764, r=0.577, r=0.840, r=0.831) 

 ตัวแปรอิสระของการพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาชีพแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน (ดังตาราง 1)                  

PE 

PC 

PR 

PS 

TJS 

        

        

        

        

        

                                                     

                                                

                                                           

                                                   

                             

 

       TJS PE PC PR PS VIF 

X  3.98 4.02 4.27 4.10 3.97  

S.D. 0.47 0.49 0.42 0.49 0.65  

TJS  0.764* 0.577* 0.840* 0.831*  

PE   0.615* 0.755* 0.724* 3.027 

PC    0.546* 0.593* 1.747 

PR     0.701* 2.647 

PS      2.517 

*                             0.05 
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ซ่ึงอาจ เกิดปัญหา  Multicollinearity ผู้ วิจัยจึงท าการ

ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า 

VIF ของตัวแปรอิสระ คือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ

แต่ละด้านมีค่าตั้งแต่ 1.747 – 3.027 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 10 

แสดง ว่าตัวแปรอิสระไม่ถึ งขั้ นก่อให้ เ กิ ดปัญหา 

Multicollinearity [9] สามารถน าไปวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ในตาราง 2 

ตาราง 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการ

ถดถอยกับความส าเร็จในการท างานของนักบัญชีธุรกิจ 

SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
  จากตาราง 2 พบว่า การพัฒนาศักยภาพทาง 
วิชาชีพ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง และด้านความเช่ือมั่นใน
ตนเอง ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของนักบัญชี
ธุรกิจ SMEs อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
ส่งผลถึงร้อยละ 82.20 เนื่องจากวิชาชีพบัญชีเป็นการ
วิเคราะห์ การบันทึกรายการค้าและบริการ       การสรุป 
และการแปลผลเป็นตัวเลขทางการเงินโดยผู้มีความรู้
ความสามารถด้านการบัญชี คือนักบัญชี ซ่ึงเป็น  ผู้
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีจากแหล่งต่างๆ 
ตามเอกสารที่มีอยู่เพื่อสรุปเป็นจ านวนเงินตามแบบของ
บัญชีเพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ความรู้เป็น
สารสนเทศที่น าไปสู่การปฏิบัติ  เป็นเนื้อหาข้อมูล                     
ซ่ึงประกอบด้วยข้อเท็ จจริง  ความคิด เห็ น  ทฤษฏี 
หลักการ รูปแบบ กรอบความคิดหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มี
ความจ าเป็น และเป็นกรอบของการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิยมความรอบรู้ในบริบท ส าหรับการ
ประเมินค่าและ การน าเอาประสบการณ์กับสารสนเทศ

ใหม่ๆ มาผสมรวมเข้าด้วยกันจึงกลายเป็นความรู้ที่
น าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนความเช่ียวชาญ ช านาญใน
วิชาชีพที่ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและ
รายงานต่อผู้ที่ เกี่ยวข้องกันตามก าหนดเวลาได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สันสฤต วิจิตรเลขการ (2549 : 
เว็บไซต์) กล่าวว่า นักบัญชีมืออาชีพต้องมีทักษะทาง
วิชาชีพในด้ านต่างๆ  ได้แก่  ทักษะด้านสติปัญญา 
(Intellectual Skill) ทักษะด้านเทคนิคทั่วไปและเทคนิค
เฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพ (Technical Skill) ทักษะส่วน
บุคคล (Personal Skill) ทักษะในการส่ือสารและการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น (Interpersonal and Communication 
Skill) และทักษะด้านการจัดการทางธุรกิจและองค์กร 
(Organizational and Business Management Skills) 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ผลส าเร็จในการท างานต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุพัตรา  เนื่องวัง (2557 : 5-6) กล่าวว่า นักบัญชี
จะต้องมีความรู้ความสามารถทางบัญชีเป็นคุณสมบัติ
พื้นฐาน เพราะงานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
จ านวนมากต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและเป็นที่
ไ ว้ ใ จของผู้ บ ริห าร เพื่ อ ให้ ข้ อมู ลมี ความถู กต้ อ ง 
ปฏิบัติงานด้วยความรู้  ความเพียรพยายาม ละเอียด 
รอบคอบ และใช้สติปัญญา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนกระบวนการท างานและ
ก าหนดวิธีท างานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ขององค์กร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้อย่างดี 
และควรมีความสามารถในการส่ือสารและมีมนุษย์
สัมพันธ์เป็นเยี่ยม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์  
มีมาก, รติกร  บุญสวาท (2558 : 128) กล่าวว่า นักบัญชี
นอกจากจะมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้าน
ต่างๆ แล้ว นักบัญชีจะต้องมีทักษะที่จะท าให้ตนสามารถ
เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาธุรกิจ นักวิเคราะห์การเงิน ผู้ส่ือสาร 
นักเจรจาต่อรอง และผู้จัดการในแต่ละสถานการณ์ที่
เหมาะสม  สอดคล้องกับ Boritz, Carmaghan and Carla 
(2007) กล่าวว่า ความสามารถแบบมืออาชีพคือการมี
ความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคล และสอดคล้อง

                          

                             

t p - value             

         

               

        

         (a) 

                           (PE) 

                      (PC) 

                                 (PR) 

                         (PS) 

0.489 

0.096 

0.011 

0.438 

0.318 

0.144 

0.046 

0.041 

0.043 

0.032 

3.398 

2.080 

0.267 

10.211 

9.977 

0.001 

0.039* 

0.790 

0.000* 

0.000* 

F = 274.127  p = 0.000  AdjR2 = 0.822 

*                             0.05 

383



กับงานวิจัยของ บัวจันทร์  อินธิโส (2552 : บทคัดย่อ) 
พบว่า การพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับความเป็นมืออาชีพโดยรวม 
ด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และด้านความเชื่อมั่นในตนเอง  
 
5. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชน์
ของการวิจัย 
 5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
      ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทาง
วิชาชีพกับความส าเร็จในการท างานในกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
เพื่อการเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างว่ามีความแตกต่าง
กันหรือไม่  อย่างไร ซ่ึงอาจท าให้งานวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามเป้าหมายมากย่ิงขึ้น 
 5.2 ประโยชน์ของการวิจัย 
  ผู้วิจัยขอเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
      1) นักบัญชีธุรกิจ SMEs ควรมีการฝึกฝนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และมี
ศักยภาพทางด้านการบัญชีและมุ่งเน้นในการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ เ งื่ อนไขและวิ ธีการที่ก าหนดตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ 
  2) นักบัญชีธุรกิจ SMEs ควรมีความเช่ือมั่นใน
ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ สามารถ
สร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องได้  
 3) นักบัญชีธุรกิจ SMEs ควรมีการติดต่อสัมพันธ์
กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในการ
ปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของธุรกจิ 
  4) ผู้บริหารธุรกิจ SMEs จะต้องส่งเสริมให้                
นักบัญชีมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ชัดเจน โดยก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรแต่ละต าแหน่ง
งานไว้อย่างชัดเจน  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการท างาน ดังนั้น 
นักบัญชีธุรกิจ SMEs จึงควรน าข้อสนเทศที่ได้จากการ

วิจัยไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพของตนเอง ทั้ง
ด้านความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง และด้านความเช่ือมั่นในตนเองเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความเป็นมืออาชีพซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพต่อไป   
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา อันประกอบไปด้วย อาจารย์ ดร.เฉวียง  วงค์
จินดา อาจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฏร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่
ได้กรุณาให้ค าปรึกษาและค าแนะน า ดูแลเอาใจใส่ให้
ความช่วยเหลือ ให้แนวคิดวิเคราะห์ตลอดจนตรวจแก้ไข
เพื่อให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้ขอ
กราบขอบพระคุณ นายศิวกร อินภูษา ที่คอยให้ก าลังใจ
ด้วยดีตลอดมา ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 
8. เอกสารอ้างอิง 
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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  มานิตย์    อัจฉรา  ธูปบูชากร 
 

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาต้นทนุและผลตอบแทนของการปลูกข้าว

ของเกษตรกรหมู่ 12 ต าบลหัวไผ่  อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี   จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   1. เพื่อศึกษา
ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว   2. เพื่อ
วิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนและผลตอบแทนในการลงทนุ
ปลูกข้าว   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์  ได้แก่ 
เกษตรกรทีป่ระกอบอาชีพปลูกขา้ว จ านวน 10 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ในการลงทุนปลกูข้าวของเกษตรกรราย
ย่อม  โดยมีโครงสร้างตน้ทุนรวมเฉลี่ย5,166.23 บาทต่อไร่ 
ประกอบด้วย ค่าวัตถุดบิเฉลี่ย 647.55บาทต่อไร่  ค่าแรงเฉลี่ย 
1,895บาทต่อไร่ และค่าใชจ่่ายการผลิตเฉลี่ย 2,623.68 บาท
ต่อ ผลตอบแทนในการลงทุนปลกูข้าว ผลการวิจัยพบว่า การ
ลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรการย่อย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 0.71
ตันต่อไร่ ให้รายไดเ้ฉลี่ย 5,902.25บาทตอ่ไร่ มีก าไรสุทธิ
เฉลี่ย 478.50บาทต่อไร่มีจุดคุ้มทนุอยู่ที่ 0.22 ตันต่อไร่  มี
อัตราก าไรต่อต้นทุน 9.26%   อัตราก าไรต่อยอดขาย 8.12%  
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 7.14%  และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (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%. 

Keyword :  To study of cost,  Return,  Rice planting 

1. บทน า (Introduction) 
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทย ทั้งนี้
เพราะการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศปลูกข้าวเป็นพืชหลัก 
ซ่ึงนอกจากข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยแล้ว ยังเป็น
สินค้าส่งออกที่สร้างรายได้แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวน
มาก  แม้ว่าปริมาณการผลิตข้าวไทยของประเทศไทยจะมี
แนวโน้มสูงขึ้น แต่เกษตรกรไทยกลับมีคุณภาพชีวิตต่ า 
ฐานะยากจน และมีหนี้สินเป็นจ านวนมากในด้านการผลิต
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การวิเคราะห์ 

ต้นทุนและผลตอบแทน 

โครงสร้างต้นทุน

การปลูกข้าว 

ข้าวที่ผลิตได้ ส่วนมากยังมีผลผลิตต่อไรต่ าอยู่ การผลิตข้าว
ในปัจจุบันเกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นท า
ให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึน้ตามไปด้วย ตลอดจนประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ อาทิเช่น ฝนแล้ง น้ าท่วม การเกิดโรค
ระบาด ศัตรูพืช เป็นต้น แต่จากการสังเกตและสัมภาษณ์
พูดคุยกับเกษตรกร ท าให้ได้เห็นปัญหาซ่ึงเกษตรส่วนใหญ่
ประสบอยู่พอสรุปได้ดังนี้ 
1. ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง  2. ยาปราบวัชพืชและศัตรูมีราคาแพง 
3. น้ ามันมีราคาแพง  และ4. ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น  เห็นได้ว่า
ปัญหาดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนในการปลูกข้าวของเกษตรกรทั้งส้ิน
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.“ผลผลิตข้าว”1)  เพื่อให้ได้
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เ กี่ ย วกับปัญหาต่ า งๆและแนวทาง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาต้นทุน 
และผลตอบแทนการปลูกข้าว และวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนการปลูกข้าวของเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
เกษตรกรในการลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นลงและหาแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือจัดสรรพื้นที่ในการท า
การเกษตรที่ให้ประโยชน์เพิ่มขึ้น อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ (ส านักงานบัญชี A&V–บอร์ด

บัญชีและภาษี.“ต้นทุน2การผลิต”2) 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
     1. เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูก
ข้าว ของเกษตรกรหมู่ 12  ต าบลหัวไผ่  อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี 
     2. เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทน 
ในการลงทุนปลูกข้าว ของเกษตรกร  หมู่ 12 ต าบลหัวไผ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
 
3.สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 
     ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้ าว  มี
ผลกระทบต่อเกษตรกรในการท านา   
 
   
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.วิธีด าเนินการวิจัย (Methology) 
ขอบเขตของการศึกษา 
     การวิจัยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว
ของเกษตรกรหมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 
     1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้การวิจัย ได้แก่ 
เกษตรกรหมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ที่
ประกอบอาชีพปลูกข้าว จ านวน 50 คน 
     2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเกี่ยวกับต้นทุนและ
ผลตอบแทนของการปลูกข้าวของเกษตรกรหมู่ 12 ต าบลหัว
ไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  ที่ส่งผลต่อต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว มีผลกระทบต่อเกษตรกร
ในการท านา  ตัวแปรที่ใช้มีทั้งหมด 2 ตัวแปร คือตัวแปรต้น 
(Independent Variables) ได้แก่ ต้นทุน ประกอบด้วย ค่า
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต  และ ผลตอบแทน 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ รายได้ หัก ค่าใช้จ่ายตัวแปรตาม 

อัตราผลตอบแทน 

- จุดคุ้มทุน 

- อัตราก าไรต่อต้นทุน 

- อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

 

ต้นทุน ต้นทุนตามส่วนประกอบของปลูกข้าว 

1. ค่าวัตถุดิบ 

2. ค่าแรงงาน 

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต 
ผลตอบแทน ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

รายได้ 

หัก ต้นทุนขาย 

ก าไรขั้นต้น 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 
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(Dependent Variables) ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน ประกอบด้วย   
โครงสร้างต้นทุน  และอัตราผลตอบแทน คือ จุดคุ้มทุน  

อัตราก าไรต่อต้นทุน อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI)  

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 

1.ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
     ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรหมู่ 12 
ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ที่ประกอบอาชีพ
ปลูกข้าว จ านวน 50 คน 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล  ได้แก่ เกษตรกร 
หมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ที่ประกอบ
อาชีพปลูกข้าว จ านวน 10 คน ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
เลือกแบบเจาะจงโดยพิจารณาจากเกษตรกรที่มี วิธีการ  
จัดการเกี่ยวกับระยะเวลาในการปลูกข้าวไม่แตกต่างกัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดั้งนี้ 
 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนปลูกข้าว ของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แหล่ง

เงินทุน ภาระหนี้สิน วิธีการปลูก และแบบปลายเปิด (Open-
ended)  สัมภาษณ์เกี่ยวกับพื้นที่ ในการลูกข้าว จ านวน
แรงงานที่ใช้ในการปลูกข้าวต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การลงทุนใน
สินทรัพย์ (เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรกร) และรายได้
จากการจ าหน่ายข้าว 
     การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
     การสร้างแบบบันทึกข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนปลูก
ข้าวด าเนินการดังนี ้
     1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎจีากเอกสาร ต ารา สืบค้นข้อมูล
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาต้นทนุและผลตอบแทน 

เพื่อสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ขึ้น โดนแบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ 
 ตอนที1่ แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพและ
ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบบันทกึข้อมูล 

 ตอนที2่ บันทึกข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าว
ของเกษตรกร 
 ตอนที3่ บันทึกข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับต้นทนุและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว 
     2. น าร่างแบบบันทึกข้อมูลเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอ
ค าปรึกษา และตรวจสอบข้อค าถามเพื่อให้ได้แบบบันทึก
ข้อมูล และแบบบันทึกข้อมูลที่ถกูต้องเหมาะสม 
     3. น าแบบบันทึกข้อมูลทีป่รับปรุง แล้วเสนอต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาอีกครั้งก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.  น าแบบบันทึกข้อมูลที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วไปท า
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่เกษตรกรหมู่ 12 ต าบล
หัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีที่ประกอบอาชีพปลูกข้าว 
โดยผู้ศึกษาเลือกสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลจากเกษตรกร
รายย่อยที่มีขนาดพื้นที่ในการปลูกข้าว 10 – 30 ไร่ จ านวน 10 
คน 
     2.  รวมรวมแบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท า
การวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ในการวิเคราะหเ์นื้อหา
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ การตีความข้อมูล 
(Interpretation) การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant 
Comparison) การสังเคราะห์ข้อมลู (Data Synthesis) และ
การสรุปผล (Generalization) 
     สถิติที่ใช้อธิบายลักษณะข้อมลูที่รวบรวม ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) เปน็ตาราง 
แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)  
      1. การน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้การ
น าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ผู้
ศึกษาจึงก าหนดการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการสรุปเป็น
ตัวเลข และข้อความ 
      2. การน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงข้อมูลเชิง
ปริมาณ เป็นแบบบันทึกข้อมูล เป็นแบบบันทึกผลจากการ
สัมภาษณ์  ผู้ ศึ กษาจึ ง วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่ าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ประโยชน์เชิงวิชาการ 
     ท าให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนจากการที่ใช้ใน
การเพาะปลูกข้าวในขนาดพื้นที่ในการปลูกข้าว 10 – 30 ไร่  
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และผู้สนใจที่จะ
ลงทุนปลูกข้าวในขนาดพื้นที่นี้ 
     ประโยชน์ทางปฏิบัติ 
      เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาลด
ต้นทุน และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธ์ภาพในการผลิต  
เพื่อเพิ่มผลก าไร อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นได้ 
 

5.ผลการวิจัย (Results) 
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลจากการวิจัยต้นทุน

และผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรหมู่ 12 
ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
     1. ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว 
ของเกษตรกรหมู่  12  ต าบลหัวไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห์บุรี  

       (1.1.) สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบบันทึกข้อมูล 
         จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบบันทึก
ข้อมูลเป็นเพศชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีอายุ 41 
– 50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และอายุมากกว่า 60 
ปี  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70 
มีแหล่งเงินทุนจากธนาคาร/สหกรณ์ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70 และส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน 50,001 – 100,000 
บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ภาระหนี้สิน 100,001 – 
150,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40   

      (1.2.) ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกข้าวของเกษตรกร  
        จากผลการวิจัย พบว่า พื้นที่ในการปลูกข้าว
ของเกษตรกรทั้งหมดเป็นที่ดินเช่าท าและใช้การเพราะปลูก
แบบท านาหว่าน และเกษตรกร  มีขนาดพื้นที่ในการ
เพาะปลูก 10 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีพื้นที่ใน

การเพาะปลูก 15 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีพื้นที่
ในการเพาะปลูก 20 ไร่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มี
พื้นที่ในการเพาะปลูก 25 ไร ่จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
และมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูก 30 ไร ่จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20  

     2. วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนในการ

ลงทุนปลูกข้าว ของเกษตรกร หมู่ 12 ต าบลหัวไผ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

     2.1. ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่    จากผลการวิจัย 
พบว่า ในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อมต้นทุน
รวมเฉลี่ย 5,166.23 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบเฉลี่ย 
647.55 บาทต่อไร่ ค่าแรงเฉลี่ย 1,895 บาทต่อไร่ และค่าใช่
จ่ายการผลิตเฉลี่ย 2,623.68 บาทต่อไร่  

     2.2. โครงการสร้างต้นทุนในการปลูกข้าว เฉลี่ย
ต่อไร่   จากผลการวิจัย   พบว่า ต้นทุนการปลูกข้าว

ประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบร้อยละ 13 
ค่าแรงงานร้อยละ 36 และค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 51 

     2.3. โครงสร้างต้นทุนค่าแรงงานในการปลูกข้าว  
เฉลี่ยต่อไร่   จากผลการวิจัย พบว่า ค่าแรงในการปลูกข้าว

ประกอบด้วย 5 ส่วนที่ส าคัญได้แก่ ค่าจ้างหว่านข้าวร้อยละ 3   
ค่าจ้างหว่านปุ๋ยร้อยละ 8    ค่าจ้างชักร่องร้อยละ 6  ค่าจ้างฉีด
ยา พ่นยาร้อยละ 1  และค่าแรงงานตนเองร้อยละ 82 
      2.4. โครงสร้างต้นทุนค่าใช้ค่าจ่ายผลิต เฉลี่ย  

จากผลการวิจัย พบว่า ค่าใช้จ่ายการผลิต ประกอบด้วย 9 
ส่วนที่ส าคัญได้แก่ ค่าจ้างไถนาร้อยละ 14.05  ค่าปุ๋ยร้อยละ 
31.25  ค่ายาปราบวัชพืชร้อยละ  2.71  ค่ายาปราบศัตรูพืช
ร้อยละ 2.07  ค่าฮอร์โมนบ ารุงข้าวร้อยละ 0.96  ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงร้อยละ 9.72  ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวร้อยละ 16.64     ค่า
เสื่อมราคาอุปกรณ์ร้อยละ 5.44  และค่าเช่าที่ดินร้อยละ 17.16 

2.5. ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว  จาก
ผลการวิจัย พบว่า การลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรการย่อย 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 0.71 ตนัต่อไร่ ให้รายได้เฉลี่ย 5,902.25 บาท
ต่อไร่ มีก าไรสุทธิเฉลี่ย 478.50 บาทต่อไร่มีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
0.22 ตันต่อไร่ มีอัตราก าไรต่อต้นทุน 9.26% อัตราก าไรต่อ
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ยอดขาย 8.12% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 
7.14% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 27.12% 
สรุปผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญทีค่วรน ามาอภิปรายผล 
ดังนี ้
     1.ต้นทุนการปลูกข้าวประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส าคัญ  ได้แก่    
ต้นทุนค่าวัตถุดิบรอ้ยละ 13   ค่าแรงงานร้อยละ 36   และ
ค่าใช้จ่ายการผลิตร้อยละ 51 เห็นได้ว่าการลงทุนปลูกข้าว
ของเกษตรกรรายย่อย   มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตมาก
ที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการผลิตขา้วในปัจจุบนัเกษตรกรมี
ความจ าเปน็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นท าให้ตน้ทุนการผลติ
สูงขึ้นตามไปด้วย  และเมื่อพิจารณาโครงสร้างค่าใชจ้่ายการ
ผลิตข้าวนาปรังในปัจจุบนั  จะเหน็ว่ามีสัดส่วนของค่าปุ๋ย 
ร้อยละ 31.25  ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบั
ค่าใช้จ่ายการผลิตรายการอื่นๆ ทัง้นี้เนื่องจากปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น   
ในขณะที่เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมเีพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน  ค่า
ใช่จ่ายการผลิตที่ส าคัญที่มีสัดส่วนมากรองลงมา ได้แก่ ค่า
เช่าที่ดิน ร้อยละ 17.16 และค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว ร้อยละ 16.64  
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มทีี่ท านาเป็นของตัวเองท า
ให้ต้องเช่าที่ดินในการท านา และต้องจ่ายค่าเช่าจ านวนที่
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกบัผลการผลิตที่ได้  และเก็บเกี่ยวข้าว
ในปจัจบุันใช้การการจ้างรถเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคน
ทั้งหมด  ซ่ึงราคาค่าจ้างในแต่ละปีเพิ่มสูงขึน้ตามการเพิ่ม
สูงขึ้นของราคาน้ ามันที่มีแนวโนม้สูงขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้
เกษตรกรมีตน้ทุนส่วนนี้มากขึ้น     ประกอบกับการท านาใน
ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมท านาปรัง   ซ่ึงท าให้มีต้นทุนค่าน้ ามัน
ที่ต้องใช้เพื่อเข้าพ้ืนที่ท านา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจงึท า
ให้มีค่าใชจ้่ายการผลิตในปัจจุบนัสูนขึ้นตามไปด้วย 
     2.ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าว การลงทุนปลูกข้าว
ของเกษตรกรรายย่อยใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 0.71 ตันต่อไร่ จะเห็น
ได้ว่า   ผลผลิตต่อไร่ที่ได้ต่ าเมือ่เทียบกับต้นทนุที่ต้องจ่าย 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่  ยังขาดความรู้ที่จะ
น ามาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตข้าวเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มากขึน้ และเมื่อพิจารณารายได้ พบว่ารายได้เฉลี่ย  
5,902.25  บาทต่อไร ่ ก าไร่สุทธิเฉลี่ย  478.50 บาทต่อไร ่ 
อัตราก าไรต่อยอดขาย เท่ากับ 9.26% ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่

ค่อนข้างต่ า ผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
(นีรนาท ศรีเจริญ และคณะ (2554)3 ที่ได้ท าการศึกษาพัฒนา
บัญชีต้นทนุการผลิตข้าวเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของ
เกษตรกรที่มทีี่นาเป็นของตัวเอง ต าบลบ้านวังยาว อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า รายได้จากการปลูก
ข้าวเจ้าทีเ่ปน็นาหว่าน  เฉลี่ยไร่ละ 6,571.25 บาท 
ผลตอบแทนทีเ่ปน็ก าไรเฉลี่ยละ  3,328.50 บาท อัตราก าไร
ต่อยอดขาย  เท่ากับ 50.65% ทั้งนี ้เนื่องจากการปลูกข้าวของ
เกษตรกรรายย่อยมีต้นทุนในการผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับ
รายได้หลังต้นทุน  และค่าใชจ้่ายต่างๆ จึงท าให้มีอตัราก าไร
ต่อต้นทนุพียง 12.08 % 
     3.อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 7.14% และ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) 27.12% จะเห็นได้ว่า
จากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรรายย่อยในขนาดพืน้ที่
การเพาะปลูก 10 – 30 ไร่ ให้ผลตอบแทนต่ ามากเมื่อเทียบกับ
ผลการศึกษาของ(กัญญนทัธ ตันติสุข (2551) 4 ซ่ึงได้
ท าการศึกษา เรื่องตน้ทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูก
ข้าวแบบหว่านน้ าตม  
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ผลกระทบของการตรวจสอบการปฏิบัติการท่ีมีต่อประสิทธิผลองค์กร 
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย 

Effects of Operational Audit on Organizational Effectiveness   of 
Concrete Product Businesses in Thailand 

ขนิษฐา  วิเศษชู 
สุภาพร แจมศรี

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทธโธ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

บทคัดย่อ 
     การ วิจั ยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค์   เพื่ อทดสอบ
ผลกระทบของการตรวจสอบการปฏิบัติการที่มีต่อ
ประสิทธิผลองค์กรของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตใน
ประเทศไทย  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่าย
ตรวจสอบภายในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศ
ไทย  จ านวน  246  คน  และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุคูณ  ซ่ึงการตรวจสอบ      การ
ปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  ด้านการตรวจสอบการจัด
องค์กร  ด้านการตรวจสอบระบบงาน  ด้ านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และด้านการตรวจสอบโครงการ ได้
ถูกก าหนดให้เป็นตัวแปรอิสระ  ที่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์กร  ผลการวิจัย  พบว่า 
1) การตรวจสอบการปฏิบัติการ  ด้านการตรวจสอบ
การจัดองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิผลองค์กรโดยรวม  และด้านผลผลิต  2)
การตรวจสอบการปฏิบัติการ  ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิผลองค์กรโดยรวม  ด้านความพึงพอใจ  และ
ด้านการปรับตัว  3)  การตรวจสอบการปฏิบัติการ  ด้าน
การตรวจสอบโครงการ   มีความสัมพัน ธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์กรโดยรวม
ด้านผลผลิต  ด้านความพึงพอใจ  ด้านการปรับตัว  และ
ด้านการพัฒนา  4)  การตรวจสอบการปฏิบัติการ

ด้านการตรวจสอบระบบงาน  ไม่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์กร  ดังนั้น  
ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน  ควรน าผลการวิจัยไป
เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติการ  เพื่อ
ให้ผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติการมี
ประสิทธิภาพ  และเพิ่มคุณภาพการตรวจสอบภายใน
ต่อไป 

ค าส าคัญ  :   การตรวจสอบการปฏิบตัิการ    
ประสิทธิผลองค์กร    ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตใน
ประเทศไทย 

Abstract 
     The purpose of this study is to verify effect of 
operational audit on organizational effectiveness of 
concrete product businesses in Thailand. A 
questionnaire was constructed to collect data from 
246 certified public administrators. The statistics used 
for the data analysis were multiple correlation analysis 
and multiple regression analysis. The operational 
audit which include organization audit ,system audit 
quality audit and program audit had been set as an 
independent variable affecting organizational 
effectiveness. The results show that : 1) operational 
audit in aspect of organization audit had  positive 
effect and relationship with generally organizational 
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effectiveness as a whole and in the aspects  of 
production; 2) Operational audit in aspect of quality 
audit had positive effect and relationship with 
generally organizational effectiveness as a whole and 
in aspects of satisfaction and adaptiveness;  and     3) 
Operational Audit in aspect of program audit had 
positive effect and relationship with generally 
organizational effectiveness as a whole and in aspects 
of production , satisfaction , adaptiveness and 
development. Therefore, Internal audit administrators 
should have lead the research result become the trend 
in the operational audit about for decrease the internal 
audit quality. 
 
Keywords  :   Operational Audit, Organizational 
Effectiveness,  Concrete Product Businesses in 
Thailand.    
 

1.  บทน า 
 ใ น ยุ ค โ ล ก า ภิ วั ฒ น์  ก ร ะ แ ส โ ล ก ส่ ง
ผลกระทบให้ประเทศต่าง ๆ ต้องปรับตัวเองให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง   รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยี  ข้อมูลข่าวสาร  ความทันเวลาหรือกระแส
นิยม  และผสานกับการเปิดกว้างทางการค้าเสรี  การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ 
รวมถึงธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซ่ึงเป็นธุรกิจที่ก าลังเติบโตอย่าง
เต็มที่ มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และโลก การปฏิบัติงานอาจเกิดการทุจริตได้ ทั้งด้าน
การด าเนินงานของธุรกิจ ผลการปฏิบัติงาน  ธุรกิจจึง
ต้องมีการปรับตัว  และทบทวนแนวทางในการ
ด าเนินงานเพื่อความอยู่รอดและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า,  2552  :  เว็ปไซต์) การตรวจสอบภายใน
จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถลดปัญหา

และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้น   ธุรกิจต้องให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
เพื่อเพิ่มมูลค่า  ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้ดี
ขึ้น  (จันทนา  สาขากร,  2551  4-16) 
     การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operational  Audit)  
เป็นการตรวจสอบประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ
ภายใน  เป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ ใจ ว่าการ
ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิผลจน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กร เช่น  
การตรวจสอบการจัดองค์กร (Organization Audit)  
การตรวจสอบระบบงาน (System Audit)   การ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  และการตรวจสอบ
โครงการ (Program Audit)  หากมีการทุจริต มีอุปสรรค
หรือข้อขัดข้องจะได้หาทางแก้ไข   นอกจากนี้การ
ตรวจสอบการปฏิบัติการยังเป็นตัวผลักดันให้องค์กรมี
ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และสร้างประโยชน์
สูงสุดให้กับองค์กรและยังเป็นการสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้ลงทุนอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
การตรวจสอบการปฏิบัติการนิยมใช้ในการตรวจสอบ
ธุรกิจเอกชน  ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตซ่ึงเป็นธุรกิจ
หนึ่งที่ท าการผลิตสินค้าและจ าหน่ายให้กับลูกค้า  มี
กระบวนการผลิต การจัดหาจัดซ้ือวัตถุดิบมีการตลาด
และการขายสินค้าให้กับลูกค้าล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม
การปฏิบัติงานภายในองค์กรที่สามารถก่อให้เกิดการ
ทุจริต  และเป็นอุปสรรคในการประสบความส าเร็จ
ขององค์กรได้ทุกขั้นตอนจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตและเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันทางธุรกิจได้  (วารุณี  ปรีดา
นนท์  และคณะ,  2548  :  5)  
 ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล อ ง ค์ ก ร  (Organizational  
Effectiveness)  เป็นความสามารถขององค์กรในการ
บรรลุผลได้ตามเป้าหมายขององค์กรและทันระยะเวลา
ที่ก าหนด  ผลงานที่ได้มีคุณภาพและมีความถูกต้อง มี
วิธีการท างานหรือน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วย
เพิ่มผลงาน  และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  โดย
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ใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ซ่ึงประสิทธิผล
องค์กร ประกอบด้วย  ผลผลิต (Production)  ความพึง
พอใจ (Satisfaction)  การปรับตัว (Adaptiveness) และ
การพัฒนา (Development)  ประสิทธิผลองค์กรถือเป็น
หัวใจส าคัญของการน าองค์กรสู่ความส าเร็จและหาก
องค์กรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติการ
จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิผลองค์กรเพิ่มขึ้น มี
ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจทั้งด้านการผลิต การบริการมี
ความเจริญก้าวหน้า  (สมใจ  ลักษณะ,  2543  :  215)   
 องค์กรที่ประสบผลส าเร็จส่วนใหญ่จะมี
ประสิทธิผลในการด าเนินงานสูงและมีระบบการ
บริหารจัดการดี ลดปัญหาจากการด าเนินงานสามารถ
ด ารงอยู่ได้ในสภาวการณ์ในปัจจุบัน (วิรัช  สงวนวงศ์
วาน,  2531  :  86) การที่จะท าให้องค์กรมีประสิทธิผล
ในการด าเนินงานหรือมีการบริหารจัดการที่ดี  นั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงปัจจัย
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้องค์กรมีประสิทธิผลดีขึ้น  
คือ  การที่ธุรกิจมีการตรวจสอบการปฏิบัติการให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลองค์กร เพราะ
องค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  จะ
สามารถจูงใจให้พนักงานมีการทุ่มเทการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มความสามารถ ท าให้การด า เนินงานใน
ภาพรวมขององค์กรดีขึ้น  
 ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ค อนก รี ต  (Concrete  
Product  Businesses) เป็นธุรกิจหนึ่งที่ก าลังมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ จากการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ    การด าเนินงานของธุรกิจทั้ง
ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร  ระบบงาน คุณภาพของ
สินค้าตลอดจนโครงการต่าง ๆ  นั้นสามารถก่อให้เกิด
การทุจริตและไม่บรรลุเป้าหมายหรือประสิทธิผล
องค์กรที่ต้องการได้  การตรวจสอบการปฏิบัติการจึง
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขและลดปัญหาเหล่านี้
ได้  และเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ของ ธุรกิจให้มีประสิท ธิผลองค์กรดีขึ้น   ธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจึงควรให้ความส าคัญกับการ

ตรวจสอบการปฏิบัติการเพื่อก่อ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ธุรกิจ  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึง
ผู้ลงทุนอื่นทั้งในและต่างประเทศ (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย,    2541  :  4-6) 

 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้วิจัย
จึงสนใจศึกษาวิจัย  ผลกระทบของการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการที่ มีต่ อประสิทธิผลองค์กรของธุรกิ จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย  ซ่ึงเป็นธุรกิจ
เอกชนที่มีการตรวจสอบภายใน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบว่า  การตรวจสอบการปฏิบัติการ มีผลต่อ
ประสิทธิผลองค์กรของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หรือไม่  อย่างไร  ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประทศไทย  ผลลัพธ์ที่ได้
จากการวิจัย สามารถก าหนดเป็นแนวทางให้ธุรกิจ
ดังกล่าวน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุง
การตรวจสอบ   การปฏิบัติการ และเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจเกีย่วกับการตรวจสอบการปฏิบัติการ ส่งผล
ให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้
ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
กับธุรกิจอื่นได้ต่อไป  
 

2.  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสมมติฐาน
ของการวิจัย   
   ในการวิจัยครั้งนี้  การตรวจสอบการ
ปฏิบตัิการ  ได้ถูกก าหนดใหเ้ป็นตัวแปรอิสระและมี
ผลกระทบต่อประสิทธิผลองค์กร  จากวัตถุประสงค์
ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคดิในการวิจัยได้ดงันี ้

รูปภาพประกอบ  1 
โมเดลของการตรวจสอบการปฏบิัติการ  และ

ประสิทธิผลองค์กร 
 

 
 
 
              
        

     การตรวจสอบการปฏิบัตกิาร 
(OA) 
1.  ด้านการตรวจสอบการจัดองค์กร 
(OAO) 
2.  ด้านการตรวจสอบระบบงาน (OAS) 
3.  ด้านการตรวจสอบคุณภาพ  (OAQ) 
4.  ด้านการตรวจสอบโครงการ  (OAP) 

ประสิทธิผลองค์กร 
(EFO) 

1.  ด้านผลผลิต (EFOP) 
2.  ด้านความพึงพอใจ  
(EFOS) 
3.  ด้านการปรับตัว  (EFOA) 
4.  ด้านการพัฒนา (EFOD) 
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 2.1  การตรวจสอบการปฏิบัตกิาร  
(Operational Audit ) 
  การตรวจสอบการปฏิบัติการ ถือเป็น
การตรวจสอบที่นับได้ว่ามีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้  กิจการที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติการ
จะส่งผลให้มีการบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม  การตรวจสอบการปฏิบัติการครอบคลุมถึง
การตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  
การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  นอกจากนี้  การตรวจสอบ            การ
ปฏิบัติการยังช่วยปรับปรุงระบบงานให้มีความสะดวก
รัดกุมและลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ตลอดเวลา ที่ส าคัญคือช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการนั้นจะส่งผลให้กิจการมีการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ซ่ึงครอบคลุมประเภทของการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ  4  ด้านดังนี้ (เจริญ  เจษฏาวัลย์,  2547 ;
จันทนา  สาขากร  และคณะ,  2551)  
 1.  การตรวจสอบการจัดองค์กร  
(Organization  Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบ
โครงสร้างของหน่วยงาน การจัดคนและการจัดสถานที่ 
การจัดแบ่ง ส่วนงานและการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่านโยบายและ
กระบวนวิธีปฏิบัติ ได้ถู กก าหนดขึ้น เพื่ อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางทีจ่ะให้ประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร เป็นการตรวจสอบหน้าที่หลักของผู้บริหารใน
ระดับต่าง  ๆ  ขององค์กร ว่าได้ก าหนดขึ้นอย่าง
เหมาะสม  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่เพียงใด 
 2.  การตรวจสอบระบบงาน  (System  
Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการภายในหน่วยงานต่าง ๆ  
เกี่ยวกับเรื่องนโยบาย กระบวนวิธีปฏิบัติ รวมตลอดถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติในการที่จะเอื้ออ านวยให้มีการ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality  Audit)  
หมายถึง  การตรวจสอบสินค้าหรือการบริการเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า  โดยการใช้ต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 4.  การตรวจสอบโครงการ (Program   
Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานของโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ 
หรือเป็นการตรวจสอบพิเศษตามความต้องการของฝ่าย
บริหาร 
   2.2   ประสิทธิผลองค์กร  (Organizational 
Effectiveness ) 
  องค์การที่สามารถด าเนินงานเป็นที่
ยอมรับของสังคมและถือเป็นองค์การที่มีประสิทธิผล  
การวัดถึงระดับความมีประสิทธิผลองค์การจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ  เพราะประสิทธิผลจะบ่งบอกถึงความสามารถ
ขององค์กร  ธุรกิจที่ต้องการความเจริญก้าวหน้า
จ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิผลองค์กร โดยมีการส ารวจ
ความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการหรือความ
พอใจต่อสินค้าลักษณะไหน เพื่อที่จะได้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้อง (สมชาต       กิจ
ยรรยง,  2544)  การศึกษาครั้งนี้ใช้เกณฑ์การวัด
ประสิทธิผลองค์กรดังนี้  (บัญชร  แก้วส่อง,  2545) 
   1.  ด้านผลผลิต  (Production)  
หมายถึง  การเพิ่มขึ้นของรายได้  ผลตอบแทน  ปริมาณ
การขาย  ส่วนแบ่งทางการตลาดและการลดลงของ
ต้นทุน  
   2.ด้านความพึงพอใจ  (Satisfaction)  
หมายถึง  การวัดความส าเร็จขององค์กรในการสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของคนงาน  สมาชิก  และ
ลูกค้า  การวัดนี้อาจประกอบด้วย  ส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้น  การรักษาลูกค้าเดิมขององค์กร  
การแสวงหาลูกค้าใหม่  การน าเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ
และบริการที่รวดเร็ว  ทัศนคติของคนงาน  อัตราการ
เปลี่ยนงาน การขาดงาน  ความล่าช้าในงาน  และความ
ทุกข์ใจ 
   3.ด้านการปรับตัว  (Adaptiveness)  
หมายถึ ง    ก ารตอบสนองขององค์ กรต่ อกา ร
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เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ภายใน  หรือการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร  ได้แก่  
การด าเนินงานที่รวดเร็วขึ้น  กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ  กระบวนการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
   4.ด้านการพัฒนา  (Development)  
หมายถึง  การวัดพันธะผูกพันขององค์กรที่มีต่อการ
ขยายสมรรถนะและศักยภาพส าหรับการเจริญเติบโต 
เป็นการวัดความสามารถขององค์กรในการเพิ่ม
สม ร รถนะ ให้ เ พี ย งพอต่ อ ค ว ามต้ อ ง ก า ร ข อ ง
สภาพแวดล้อม  ได้แก่  การเพิ่มทักษะของพนักงาน  
การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพ  การมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ดี  การมีความสามารถในการแข่งขันกับ
คู่แข่งขันเพิ่มขึ้น 
 การตรวจสอบการปฏิบตัิการมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผล
องค์กร  เนื่องจากการตรวจสอบการปฏิบัติการจะส่งผล
ให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ด ีมีประสิทธิผล
องค์กรทีด่ีขึ้น  ท าให้มีการบรหิารความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม การตรวจสอบการปฏิบัติการช่วยให้
เกิดความโปรง่ใสในการด าเนินงาน    ช่วยปรับปรุง
ระบบงานใหม้ีความสะดวกรัดกมุ และลดขั้นตอนการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน ซ่ึงการตรวจสอบการปฏบิัติการนั้นยัง
ส่งผลให้กิจการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มี
ประสิทธิผลองค์กรทีด่ีขึ้น ดังนั้น  ในการวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐาน  ดังนี ้
  สมมติฐานการวิจัย  1  :   การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผล
องค์กร                                                 
 สมมติฐานการวิจัย  2  :   การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ  มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์กร                                                        

 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 3.1   กระบวนการ และวิธีการเลอืกกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้   ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Population  

Sample)    ที่ ใ ช้ในการวิจั ย   ได้แก่   ผู้บริหารฝ่ าย
ตรวจสอบภายในธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศ
ไทย  จ านวน  246  คน   (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,  
2552)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  
(Questionnaire)  ซ่ึงได้สร้างตามวัตถุประสงค์ และ
กรอบแนวคิดการวิจัยที่ก าหนดขึ้น   ประกอบด้วย   
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย ข้อมูลทั่วไป
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย  ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติการ  และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์กร  ซ่ึงผู้วิจัยได้
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์  จ านวน  588  ฉบับ  
ปรากฏว่า  ได้รับแบบสอบถามตอบกลับทั้ ง ส้ิน  
จ านวน  246  ฉบับ  ซ่ึงทั้งหมดเป็นแบบสอบถามที่มี
การตอบสมบูรณ์ครบถ้วน  คิดเป็นร้อยละ 41.84   เมื่อ
เปรียบเทียบกับจ านวนแบบสอบถามที่ส่งไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง  ซ่ึงสอดคล้องกับ  Aaker,  Kumar  และ  Day  
(2001)  ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถาม  ต้องมีอัตรา   
การตอบกลับอย่างน้อย ร้อยละ  20  จึงจะถือว่ายอมรับ
ได้  โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งส้ิน  
83  วัน  ตั้งแต่วันที่  9  พฤษภาคม  - 31  กรกฎาคม  
2554 
   3.2   การวัดคุณลกัษณะของตัวแปร 
    การตรวจสอบการปฏิบัติการ  เป็นตัว
แปรอิสระซ่ึงสามารถจ าแนกออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี้  1)  
ด้านการตรวจสอบการจัดองค์กร  ค าถามครอบคลุม
การตรวจสอบการจัดองค์กร  การทบทวนโครงสร้าง
ขององค์กร การสอบทานการจัดแบ่งหน้าที่งาน  การ
ตรวจสอบการจัด สัดส่วนของหน้ าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง เ ท่ า เ ที ย มกั นและ กา รจั ด ว า ง
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละงานให้มีการ
ประสานสัมพันธ์กัน   2)  ด้านการการตรวจสอบ
ระบบงาน  ค าถามครอบคลุมการตรวจสอบระบบงาน 
การตระหนักถึ งการตรวจสอบการพัฒนาวงจร
ระบบงานให้มีความ เหมาะสม  คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถสอบทานระบบงานได้อย่างถูกต้อง  
ให้ความส าคัญกับการติดตามการออกแบบระบบงาน
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อย่าง เป็นระบบและการประเมินระบบงานและ
กระบวนวิธีปฏิบัติงาน  3)  ด้านการตรวจสอบคุณภาพ   
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการส ารวจ
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ   ประเด็นที่จะท าการ
ตรวจสอบให้ความส าคัญกับการตรวจสอบการจัดซ้ือ  
การผลิต  การบรรจุ  การเก็บรักษา  สนับสนุนให้มีการ
สอบทานกฎระเบียบและการปฏิบัติงาน  และการให้
ความส าคัญกับการท าระบบข้อมูลสารสนเทศน ามาใช้  
เ พื่ อพั ฒน า ร ะบบก ารตร วจสอบคุณภ าพ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   4)  ด้านการตรวจสอบโครงการ  
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบโครงการหรือการตรวจสอบพิเศษ เพื่อจะได้
มีการก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายและกิจกรรมต่าง 
ๆ  การประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง  ไม่ให้มีกิจกรรมบางอย่างขาด
หายไปหรือซ้ าซ้อนกัน การประเมินการปฏิบัติงานของ
โครงการ  มุ่งเน้นให้มีการสอบทานงบประมาณตาม
โครงการต่าง ๆ  ด้วยความประหยัดและเกิดความคุ้มค่า
อยู่เสมอ 
  ประสิทธิผลองค์กร  เป็นตัวแปรตามซ่ึง
สามารถจ าแนกออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี้  1)  ด้านผลผลิต 
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถสร้างยอดขาย
และรายได้รวมของกิจการ  การมีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาอยู่ เสมอ  ความสามารถในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้ารายเก่าได้อย่างต่อเนื่องและ
สามารถสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเกิดนวัตกรรม
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ  2)  ด้านความพึงพอใจ  
ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับการมีกลุ่มลูกค้าที่จงรักภักดี
ต่อตราสินค้าและศรัทธาในกิจการ  สามารถสร้างความ
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าในด้าน
ราคา  คุณภาพ  ความคุ้มค่าและระยะเวลาการให้บริการ 
ผลการด าเนินงานที่สะท้อนถึงขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันและเป็นที่พึงพอใจของผู้ รับบริการอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง
ตามความต้องการ  3)  ด้านการปรับตัว  ค าถาม
ครอบคลุมเกี่ยวกับการแนะน าผลิตภัณฑ์และบริการ

ใหม่ ๆ  ที่น าไปสู่ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ของลูกค้า  
แผนการผลิตที่สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการ
ท างานสูญเปล่า   ซ้ า ซ้อน  และเกิดของ เสียจาก
กระบวนการผลิต  แนวทางในการป้องกัน ค้นพบ 
แก้ไข และส่งเสริม  เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และการมีกระบวนการ
ผลิตและการจัดจ าหน่ายที่รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทันเวลา  4)  
ด้านการพัฒนา  ค าถามครอบคลุมเกี่ยวกับมีบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรมความรู้ใหม่ที่สามารถน ามาพัฒนา
และแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มาใช้กับกิจการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและจ าหน่าย และการมี
กระบวนการผลิตและบริการที่ได้รับการจดทะเบียนเข้า
สู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ เป็นสากลต่าง  ๆ  เพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ ๆ  ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 3.3   ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรง 
  ผู้วิจัยได้ทดสอบความเช่ือมั่นและความ
เที่ยงตรง  โดยการหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  
(Discrimination  Power)  โดยใช้เทคนิค  Item - total  
Correlation  ซ่ึงการตรวจสอบการปฏิบัติการ  ได้ค่า
อ านาจจ าแนก  (r)  อยู่ระหว่าง  0.7185 – 0.9089  และ
ประสิทธิผลองค์กร  ได้ค่าอ านาจจ าแนก  ( r)  อยู่
ระหว่าง  0.7008 – 0.9422  และหาค่าความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ (Reliability)  โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  
(Alpha  Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  
(Cronbach)  ซ่ึงการตรวจสอบการปฏิบัติการ  มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  Coefficient)  อยู่ระหว่าง  
0.8933 – 0.9610  และประ สิท ธิผลองค์กร   มีค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา  (Alpha  Coefficient)  อยู่ระหว่าง  
0.9083 – 0.9584 
   3.4   สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
    ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  ทดสอบผลกระทบ
ของการตรวจสอบการปฏิบัติการที่มีต่อประสิทธิผล
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องค์กรของธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย  

ซ่ึงเขียนเป็นสมการ  ดังนี้ 
สมการ   Organizational Effectiveness   =   β0+  β1 OAO +  β2 OAS +  

β3 OAQ  +  β4 OAP  +  ε 

4.  ผลลัพธ์การวิจัยและการอภิปรายผล 
ตาราง  1   การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการตรวจสอบ
การปฏิบัติการกับประสิทธิผลองค์กรโดยรวมของ
ธุรกิจ 
       ผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย 
ตัว
แปร 

EFO OAO OAS OAQ OAP VIF 

X  3.69 3.86 3.83 3.80 3.70  
S.D. 0.64 0.66 0.90 0.60 0.63  
EFO  0.638* 0.484* 0.616* 0.703*  
OAO   0.578* 0.714* 0.684 2.579 
OAS    0.582* 0.551* 1.708 
OAQ     0.639* 2.367 
OAP      2.134 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 
 จากตาราง   1   พบว่า  ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับตัวแปรตาม   โดยมีค่ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง  0.484  -  0.703  มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ในล าดับต่อมาผู้วิจัย
ท าการตรวจสอบ  Multicollinearity  
ปรากฏว่าค่า  VIF  ของตัวแปรอสิระการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิการ  มีค่าตั้งแต่  1.708  –  2.579  ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า  
10   แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท าให้

ไม่เกิดปัญหาความสัมพันธ์ภายในตัวแปรอิสระ  
(Black,  2006) 
ตาราง  2   การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์
การถดถอยกับประสิทธิผลองค์กรโดยรวมของธุรกิจผลิตภัณฑ์ คอนกรีตใน
ประเทศไทย 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

 จากตาราง  2  พบว่า  1)  การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ  ด้านการตรวจสอบการจัดองค์กร  (OAO) มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผล
องค์กรโดยรวม  เนื่องจาก การที่ธุรกิจมีการตรวจสอบ
การจัดองค์กร ทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการด าเนินงานโดย
ครอบคลุมทั้งองค์กร และมอบหมายหน้าที่งานได้อย่าง
เหมาะสม เกิดความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ท าให้มี
ผลต่อประสิทธิผลองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เจริญ  เจษฏาวัลย์ (2547 : 125-127)  กล่าวว่า  องค์กร
ขนาดใหญ่ที่มีการบริหารงานที่สลับซับซ้อน  การ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร ย่อมท าได้ค่อนข้างยาก      จึง
จ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายในที่ดี เข้ามาเสริมช่วยในการบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการ โดยการจัดให้มีระบบการตรวจสอบ
การจัดองค์การ ตรวจสอบโครงสร้างของหน่วยงาน  
เพื่อวัดผลการจัดกิจการงานภายในองค์การแต่ละหน่วย
ย่อย ๆ ว่ากระบวนการจัดองค์กรที่น ามาใช้ในการ
ปฏิบั ติ ง านอยู่ นั้ น  ได้ ถู กก าหนดขึ้ น เพื่ อ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Spekle van Eltem และ 
Kruis (2007 : 102-124)  พบว่า  ปัจจัยที่องค์กร
ตัดสินใจให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 
เนื่องจากต้องการให้องค์กรมีการควบคุมที่ เข้มแข็ง 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ส่วนมากเป็นกิจการที่
ก าลังพัฒนาจากขนาดเล็กสู่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ในการเกิดระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในใน
องค์กร จ าเป็นจะต้องมีผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางด้าน การ
ควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีความรู้มาท าการวาง
ระบบการควบคุม เพื่อให้องค์กรเกิดการจัดการระบบ
ควบคุมและตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและ

การตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ 

ประสิทธิผลองค์กรโดยรวม 

     t 
p-

value 
สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี  (a) 0.484 0.192    0.012* 
ด้านการตรวจสอบการ
จัดองค์กร  (OAO) 

0.187 0.068 2.763 0.006* 

ด้านการตรวจสอบ
ระบบงาน  (OAS) 

0.016 0.040 0.405     
0.686 

ด้านการตรวจสอบ
คุณภาพ  (OAQ) 

0.200 0.072 2.788 0.006* 

ด้านการตรวจสอบ
โครงการ (OAP) 

0.450 0.064 7.069 0.000* 

F  =  75.702*   p  =  0.000  Adj R2=  0.549 
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เพียงพอต่อขนาด และโครงสร้างขององค์กร  โดย
องค์กรค านึงว่าบุคคลากรในองค์กรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบควบคุมภายในเพื่อดูแลรักษาระบบให้
สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
และต้องการให้ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในมี
ความเหมาะสมกับองค์กรโดยที่ไม่มีการควบคุมที่มาก
เกินไปจนเกิดความล่าช้า และไม่น้อยเกินไปจนเกิด
ความเสียหายต่อองค์กร  2)  การตรวจสอบ           การ
ปฏิบัติการ  ด้านการตรวจสอบคุณภาพ  (OAQ) มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผล
องค์กรโดยรวม เนื่องจาก การที่ธุรกิจมีการตรวจสอบ
คุณภาพ สินค้าที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพสามารถสร้าง
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้า 
ก่อให้เกิดการซ้ือซ้ า กระบวนการผลิตมีแผนการผลิต ที่
สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการท างานสูญเปล่า
และเกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ทันเวลาจะส่งผลให้ธุรกิจได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของบัญชร  แก้ว
ส่อง (2545  :  16-17)  กล่าวว่า  คุณภาพของสินค้าและ
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้งานประสบ
ผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการให้บริการ 
ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้ลึกซ้ึง
ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความ
พึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มาใช้บริการ  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ กวี  วงศ์พุฒ (2548  :  15-16)  
กล่าวว่า  ในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น  ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องด าเนินการต่างๆ  เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน  ก าหนดเวลาในการติดต่องานเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้อง  สร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ  เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้มี
การเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  มีการปรับปรุงวิธีการ
ด าเนินงานหรือปฏิบัติงานให้รัดกุม  รวมถึงมีการ
ก าหนดเวลาของความส าเร็จในแต่ละกิจกรรมไว้
แน่นอน  ซ่ึงจะก่อให้ เกิดการประหยัดเวลา และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการต่อไปและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ แคทลียา  ชาปะวัง (2549 : บทคัดย่อ)  

พบว่า  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจส่งออกที่มีรูปแบบ
ธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
มูลค่าทรัพย์สินและจ านวนพนักงานแตกต่างกัน  มี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการด าเนินงานที่มุ่งเน้น
การตลาด ด้านการด าเนินงานที่มุ่งเน้นลูกค้า ด้านการ
ด าเนินงานที่มุ่งเน้นคู่แข่งขัน และด้านการประสาน
ความร่วมมือแตกต่างกัน และทุนจดทะเบียนแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีผลการด าเนินงานที่
ไม่เป็นตัวเงิน ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
แตกต่างกัน    มีผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน ด้าน
อัตราการเจริญเติบโตของยอดขายและ  ด้านอัตราการ
เจริญเติบโตของก าไรแตกต่างกัน  การด าเนินงานที่
มุ่งเน้นการตลาดและมุ่งเน้นนวัตกรรมมีผลกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานของธุรกิจส่งออกยานยนต์ในประเทศ
ไทย  ดังนั้น  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดธุรกิจส่งออกควรให้
ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้าควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า  
3)  การตรวจสอบการปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบ
โครงการ  (OAP) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิผลองค์กรโดยรวม  เนื่องจาก การ
ตรวจสอบโครงการ จะส่งผลให้การบริหารโครงการมี
ความเหมาะสม ส่ิงส าคัญของการบริหารงานใน
ปัจจุบันนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้  และน าจุดบกพร่องมา
แก้ไขพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรให้
ดีขึ้นได้ การตรวจสอบโครงการจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้ธุรกิจเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พิสณุ  ฟองศรี (2551  :  36) กล่าวว่า  โครงการเป็น
แนวทางหรือวิธีการที่จะน าไปสู่ปรากฏการณ์ที่ต้องการ
จะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ  โดยมีการก าหนด
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ ท าให้
ก า รด า เ นิ น ง านต่ อ เ นื่ อ งสอดคล้ อ งกั นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลเกิดการประสาน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ให้กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ าซ้อนกัน 
และท าให้ได้สารสนเทศจากการประเมินที่ เป็น
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ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วารุณี  สุกใส  (2549  :  บทคัดย่อ)  พบว่า  
1)  ด้านการประเมินผลความเส่ียงควรวางแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี  2)  ด้านการจัดการท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ควรจะจัดระบบให้เป็นปัจจุบันมี
การก ากับการใช้งานอย่างชัดเจน  และมีการก าหนด
กิจกรรมประเด็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี  3)  ด้านการเสนอขออนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ควรมีการเสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามระยะเวลาในปี
ปฏิทินงาน และควรมีการประเมินระบบการเสนอขอ
อนุมัติแผนการตรวจสอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ  4)  ด้านการวาง
แผนการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในควร
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน  5)  ด้านการตรวจสอบรายงานการเงิน
ประจ าปี หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการรายงานผล
การตรวจสอบรายงานการเงินประจ าปีแจ้งแก่หน่วยรับ
ตรวจอย่ างต่อ เนื่ อ งและสม่ า เสมอ 6)  ด้ านการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายในควร
มีแผนการตรวจสอบการด าเนินงาน เมื่อตรวจสอบการ
ด า เนินของหน่วยรับตรวจควรมีรายงานผลการ
ตรวจสอบแจ้งต่อหน่วยรับตรวจ  7)  ด้านการจัด
องค์การ  หน่วยตรวจสอบภายในควรน าระบบ
สารสนเทศ ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และ 8)  ด้าน
การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนา
บุคลากรทุกระดับให้เข้าใจ ภาระที่รับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลข้อมูลสารสนเทศ โดยท าให้เกิดความ
ตระหนักในการรับผิดชอบ 
 

5.  ข้อเสนอส าหรับการวิจัยในอนาคตและ
ประโยชน์ของงานวิจัย 
 5.1    ข้อ เสนอแนะส าหรับการวิ จัยใน
อนาคต 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถน าไป
ศึกษาผลกระทบของการตรวจสอบการปฏิบัติการที่มี

ต่อประสิทธิผลองค์กร ในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ  เช่น  ธุรกิจ
ยานยนต์  ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น  เพื่อ
ทราบถึง     ความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน   แล้ วน าข้ อมูล เหล่ านี้ ม า วิ เคราะห์และ
เปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีต สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการตรวจสอบ   การ
ปฏิบัติการแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อน าผลการ
ตรวจสอบที่ได้มาไปเสริมสร้างคุณภาพการตรวจสอบ   
การปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร
มากขึ้น 
 5.2   ประโยชน์ของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้  ควรน าข้อสนเทศที่ได้
จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ก า รและ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการวางแผนปรับปรุง
การบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและน ามาซ่ึงความส าเร็จในการด าเนินงาน
ขององค์กรในด้านต่าง ๆ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
องค์กรให้อยู่รอดได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป 
 

6.  สรุปผลการวิจัย 
  การตรวจสอบการปฏิบัติการ  มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลองค์กรของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรีตในประเทศไทย   ดังนั้น  
ธุรกิจหรือผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน  ควรให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบ    การปฏิบัติการ  โดย
ส่งเสริมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติการ ด้านการตรวจสอบการจัดองค์กร ด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพและด้านการตรวจสอบโครงการ 
และวางแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติการให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์กรและ
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในการ
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พัฒนาองค์กรให้อยู่รอดได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
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ผลของการใช้มันส าปะหลังหมักร่วมกับ EM ทดแทนวัตถุดิบโปรตีนราคาสูงในสูตรอาหารต่อ 

สมรรถนะการผลิตสุกรขุน 
Effect of Cassava meal  Ferment with Effective Microorganisms(EM) Replace High Value Protien 

Raw in Formula Feed on Productive Performance in Fattenig Pigs 
 

กิตติพงษ์  จันดีกระยอม 
 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

บทคัดย่อ 
การทดลองครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการ

ใช้มันส าปะหลังหมักร่วมกับ   EM ทดแทน  วัตถุดิบโปรตีน
ราคาสูงในสูตรอาหารของสุกรรุ่น-ขุนวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ(์completely  randomized  design,  CRD)  
ท าการทดลองกับสุกรขนุอายุ  12 สัปดาห์  คละเพศ  จ านวน  
24  ตัว  แบ่งเปน็  4  กลุ่มการทดลอง  แต่ละกลุ่มมีสุกรขนุ  
กลุ่มละ  6  ตัว  ได้รับอาหารข้นมีระดับโปรตีน  16 %  กลุ่ม
ละ  1  สูตร  และมีปริมาณมันส าปะหลังหมักร่วมกับ  EM  
ในสูตรอาหารแตกต่างกันคือ  0 , 10 , 15 และ 20%  ในกลุ่ม  
T1 , T2 , T3 และ T4  ตามล าดับ  ให้อาหารในปริมาณเต็มที ่ 
มีน้ ากินตลอดเวลา ท าการเลี้ยงทดลองต่อเนื่อง  16  สัปดาห ์ 
ผลการทดลองพบว่า ปริมาณการกินได้ และประสิทธิภาพใช้
อาหารของกลุ่ม  T1  ไม่แตกต่างทางสถิติกับกลุ่ม  T2  (p > 
0.05)  แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับกลุ่ม  T3 และ 
T4  (2.01 , 2.06 , 2.25และ 2.31 กิโลกรัม/วัน  ตามล าดับ 
และ  2.87 , 2.90 , 3.35 และ 3.39  กิโลกรัม  ตามล าดับ) 
ส่วนอัตราการเจริญเตบิโตระหว่างกลุ่มทดลองไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ (p > 0.05) เมื่อเปรียบเทียบราคา
อาหารต่อกิโลกรัมพบว่า  สูตรอาหาร  T1 สูงกว่า  T2 , T3 
และ T4 (15.47 , 15.31, 15.27 และ 15.22 บาท (อาหาร)/
กิโลกรัม (น้ าหนักตัว) )  ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ T2 ดีกว่า 
T1, T3 และ T4 (44.29, 44.39, 51.15 และ51.59 บาท
(อาหาร)/กิโลกรัม(น้ าหนักตัว)) จากผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่า  มันส าปะหลังหมักร่วมกับ  EM  สามารถน ามา
ทดแทนวัตถุดิบโปรตนีที่มีราคาสูงในระดับ 10% ในสูตร 

อาหารสุกรขุนได้  โดยไม่ท าให้ผลผลิตแตกต่าง
กันและท าใหต้้นทนุการผลิตลดลงได้ โดยไม่ก่อผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพการผลิต และการเจริญเติบโต 
Abstracts 
 The purpose of this study were to determine 
effect of  cassava meal fermented  with effective 
microorganism (EM)  replace high value protein  raw  in 
formula feed  on productive  performance in fattening pigs 
. 24  weaned pigs mixed gender  average age 12 weeks 
were divided  4 treatment 6 pigs each groups in Complete 
randomized design; CRD. The dietary  treatment  were 
supplemented cassava meal fermented  with EM    replace 
high value protein  raw  in level 0, 10%, 15% and 20%  in  
treatment 1, 2, 3, and 4 respectively . The pigs were feed 
ad libitum and drinking water supplied as free to access 
duration of study 16 weeks. The results showed  no 
significant difference in feed intake (FI) and feed 
conversion ratio(FCR) among T1 and T2 but differed  T3 
and T4(2.01, 2.06, 2.25 and 2.31kg./day 2.87, 2.90, 3.35 
and 3.39 kg. respectively) . Average daily gain(ADG) no 
significant difference(p>0.05). Feed cost per kilogram in 
T1 is the highest group(15.47, 15.31, 15.27 and 15.22 

baht/kg.). ). Feed cost per weight gain (FCG) T2 is the 

highest group more than T1, T3 and T4 (44.29, 44.39, 
51.15 and 51.59 baht/kg. respectively) . It could be 
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concluded that we can replace high value protein  raw by. 
cassava meal fermented with EM 10 %   in formula feed  
had no effect on production performance of  fattening pigs 
. 
Keywords : protein, Fattening pigs, Cassava meal 
fermented EM, Productive Performance 
 

1.บทน า 
ต้นทุนการผลติอาหารสัตว์ประมาณ 70 % เป็นค่าอาหาร

สัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในสัดส่วนราคาสูงในสูตร
อาหารสัตว์คือวัตถุดิบประเภทโปรตีน เช่น กากถ่ัวเหลือง
และปลาป่น การหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาถูกเพื่อทดแทน
วัตถุดิบที่มีราคาแพงดังกล่าวจึงเปน็แนวทางในการลด
ต้นทุนการผลติสัตว์ เป็นการเพิม่ผลก าไรในการเลี้ยงสัตว์
ให้กับเกษตรกรได ้
มันส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญ มีการปลูกเป็น

จ านวนมาก ราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชอื่น แต่
เนื่องจากมันส าปะหลังเปน็วัตถุดบิที่มีโปรตีนต่ าประมาณ 
2-3 % และมีพลังงาน 32 กิโลแคลอรี่ การน าเอามัน
ส าปะหลังมาเป็นอาหารสัตว์จึงน ามาใช้เพื่อเป็นแหล่ง
พลังงานในสูตรอาหารสัตว ์ อย่างไรก็ตามพลังงานใน
หัวมันส าปะหลังอยูใ่นรปูของแปง้ (starch) ซ่ึงเป็นแหล่ง
อาหารอย่างดีของจุลินทรีย์ เมื่อน าเอาจุลินทรีย์เข้าไปเลี้ยง
มันส าปะหลังจึงสามารถเจริญเตบิโตได้อย่างรวดเร็ว 
จุลินทรียเ์หล่านีเ้ปน็แหล่งโปรตีนชนิดหนึง่ ท าให้มนั
ส าปะหลังทีผ่่านกระบวนการนี้มปีริมาณโปรตีนสูงขึ้นตาม
ไปด้วย  ดังนัน้การหมักมันส าปะหลังร่วมกับจุลินทรีย์กลุ่ม
ที่มีประสิทธิภาพ(EM) จึงนา่จะน ามาใช้ทดแทนแหล่ง
โปรตีนที่มีราคาแพงในสูตรอาหารอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการ
ลดต้นทนุในการผลิตสัตว์ได ้
การทดลองครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้มัน

ส าปะหลังหมักร่วมกับ EM ทดแทนวัตถุดบิโปรตนีราคาสูง
ในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการผลิตสุกรขุน เพื่อเปน็
แนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพผลิตผลการเกษตรราคาถูก
มาเป็นอาหารสัตว์ และลดตน้ทุนการผลิตสัตว์ส าหรับ
เกษตรกร 
 

 
2.ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มันส าปะหลังหมักโปรตนีสูง 
มันส าปะหลัง(cassava) เปน็พืชเศรษฐกิจส าคญัของ

ไทย ปลูกและดูแลรักษาง่าย ให้ผลผลิตเร็ว  มีความ
ต้านทานสูงต่อความแห้งแล้งและโรค สามารถปลูกได้
ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีป่ลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ผล 
ปัจจุบนัมีพื้นทีป่ลูกมันส าปะหลงัในประเทศไทยประมาณ 
6-7 ล้านไร่ มีผลผลิตหัวมันสดปีละ 18-20 ล้านตนั 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังท ารายไดเ้ข้าสู่ประเทศประมาณ 
20,000 ล้านบาท ต่อปี (มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส าปะหลัง
แห่งประเทศไทย, 2550)  
หัวมันส าปะหลังในสภาพสดมีองค์ประกอบทางเคมี คอื 

โปรตีน เยื่อใยรวม  ไขมัน และเถ้า เท่ากับ 2.6, 4.9, 1.0 และ 
3.3% DM ตามล าดับ ส่วนหัวมันส าปะหลังที่อยู่ในสภาพ
แห้ง เช่น มันเส้นหรือมนับด มเีทา่กับ 2.0, 4.0, 0.7 และ 5.0 
% DM ตามล าดับ และมีวัตถุแห้ง 87.4% (Oguntimein) 
Iyayi and Losel (2001) กล่าวว่า มันส าปะหลังเป็นวัตถุดบิ
อาหารสัตว์ที่มีความเหมะสมกับสัตว์กระเพาะเดี่ยว แต่
ข้อจ ากัดหลักคือ มีระดบัโปรตนีต่ า ดังนั้นการน าเอามัน
ส าปะหลังมาใช้ในสูตรอาหารสัตว์เพื่อให้ระดบัโปรตีนสูง
ถึง 21% จึงจ าเป็นต้องเติมวัตถุดบิโปรตนีอื่นอีกเป็นจ านวน
มาก และท าให้ราคาอาหารสูงขึน้ การหาวิธีเพิ่มปริมาณ
โปรตีนในมันส าปะหลังจึงเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนซึ่ง
สมารถท าได้โดยการหมักร่วมกับเช้ือรา (Fungal 
fermentation) ให้อยู่ในรปูโปรตีนเชิงเดี่ยว(Single cell 
protein, SCP) Hongpattarakere and H-Kittikun (1995) 
กล่าวในแนวทางเดียวกันว่า หัวมันส าปะหลังมคีาร์โบไฮเด
รท เปน็ส่วนประกอบ 32 % และมีโปรตีนเพียง 0.7%  และ
มีความเหมาะสมมากที่จะน ามาผลิต SCP โดยใช้เชื้อยีสต์ 
(yeast) เลี้ยงบนแป้งมนัส าปะหลงั  ศกุนตลา (2551) กล่าว
ว่า EM ประกอบไปด้วยจุลินทรีย ์5 กลุ่ม คือ กลุ่มเชื้อราที่มี
เส้นใย(filamentous fungi) กลุ่มสังเคราะห์แสง 
(Photosynthetic microorganisms) กลุ่มที่ใช้ในการหมัก 
(fermented microorganisms) กลุ่มตรึงไนโตรเจน
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(nitrogenfixing microorganisms)  และกลุ่มสร้างกรดแล
คติค องคป์ระกอบของ EM ที่มีทัง้เช้ือราและยีสต์อยู่ด้วย จึง
มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเพิ่มเซลล์โปรตีนในมันส าปะหลัง
ได้ 
การเพิ่มปริมาณโปรตีนในมันส าปะหลังโดยใช้ EM ใน

การทดลองครัง้นี้สามารถเพิ่มจากระดับ 2.28 % จนถงึ
ระดับ 8.25 % โดยการน าบดส าหรับเปน็อาหารสัตว์มาผสม
กับน้ าที่มีส่วนผสมของกากน้ าตาล ยูเรีย และEM ใน
อัตราส่วน 1,000:100:5:50 คลุกเคล้ากันและมีความช้ืน
ประมาณ 25% (มันบด 1 กก. : น้ าผสม 1 ลิตร) น าไปบ่มที่
อุณหภูมิ  30 C นาน 240 ช่ัวโมง วิธีการนี้สอดคล้องกับ
กระบวนการท ามันหมักโปรตีนสงูของ Hongpattarakere 
and H-Kittikun(1995) ซ่ึงใช้ Schwanniomyces castellii  
5% เลี้ยงในแป้งมันส าปะหลัง โดยมี Sodium glutamate 
เป็นแหล่งไนโตรเจน(N) 5% อุณหภูมิที่บ่มระหว่าง 28-30   
๐C พบว่าสามารถสร้างเซลล์โปรตีนได้สูงสุด 6.8%(กรัม
โปรตีน/100 กรัมแป้งมันส าปะหลัง) ส่วนการหมักแป้งมัน
ส าปะหลังร่วมกับเช้ือรา Aspergillus niger บ่มที่อุณหภูมิ 
35 ๐C ช่วงเวลาการหมัก 5, 10, 15 และ 20 วัน พบว่า
ช่วงเวลาที่ให้ผลผลติต่อวันสูงที่สุดคือ วันที่ 12-15 ท าให้มี
ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างนัยส าคัญทางสถิต(ิp<0.05) จาก 
3.6% เปน็9.4 

2. การผลิตสุกรขุน 
           ในปจัจบุันการเลี้ยงสุกรขนุมีอยู่ 2 ลักษณะ โดย
จ าแนกตามแหล่งที่มาของลูกสุกร คือผลิตลูกสุกรขุนเพื่อ
เลี้ยงเปน็สุกรขุนในฟาร์มหรือในกิจการของตนเอง และซ้ือ
ลูกสุกรจากแหล่งต่างๆ เช่นฟาร์มของบรษิัทต่างๆ หรือตาม
หน่วยงานของทางราชการ และเป็นที่ยอมรบักันโดยทั่วไป
ว่า ลูกสุกรขุนสามสายเลือด(Three way cross breed) เป็น
พันธ์ุสุกรลูกผสมที่มีความแข็งแรงและมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่ด ี เนื่องจากการได้รับพันธุกรรมทีด่ีเดน่จาก
พ่อ-แม่พันธุ์แท้ เช่น ลูกสุกรที่ผลิตจากพ่อสุกรพันธุ์ดูร็อค 
เจอร์ซ่ี กับแม่สุกรพันธุ์ลูกผสมสองสายเลือดลาร์จไวท์และ
แลนด์เรซ โดยประสิทธิภาพการผลิตที่ผู้เลี้ยงให้
ความส าคัญ เช่น อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการ

ใช้อาหารประสิทธิการเลี้ยงลูก จ านวนลูกต่อครอก เป็นตน้
(กานดา, 2546) 

3.การใช้มันส าปะหลังในการผลิตสุกรขุน 
           สาโรชและคณะ (2527) ได้ท าการทดลองใช้มัน
ส าปะหลังทดแทนปลายข้าว หรือข้าวโพดในสูตรอาหาร
สุกรรุ่น-ขุน, สูตรอาหารไก่เนือ้, สูตรอาหารไก่รุ่นก่อนไข ่
และสูตรอาหารไก่ไข่ ผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า มัน
เส้นหรือมันส าปะหลังสามารถใช้แทนข้าวโพดหรือปลาย
ข้าวได้ทั้งหมด ในสูตรอาหารต่างๆข้างตน้ หรือสามารถใช้
ในระดบั 40-50 เปอร์เซ็นตใ์นสูตรอาหาร แต่สูตรอาหารมัน
เส้นต้องมีการปรบัสมดุลของโภชนะ ให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของสัตว์ โดยทั่วไปสูตรอาหารมันส าปะหลังจะให้
อัตราแลกเนื้อหรือประสิทธิภาพการใช้อาหารด้อยกว่าสูตร
ปลายข้าวหรือข้าวโพดเล็กน้อย ทั้งนีเ้นื่องจากสูตรอาหาร
มันส าปะหลังจะมีลักษณะฟ่าม  สัตว์กินอาหารได้น้อย  อีก
ทั้งแนะน าว่าควรจะท าการอัดเม็ดอาหาร เพื่อการใช้
ประโยชน์ได้มากขึน้ 
    อโณทัย(2529) ได้ท าการทดลองเพิ่มโปรตนีในมนั
ส าปะหลัง โดยวิธีการหมักแห้ง(Solid State Fermentation) 
โดยใช้เชื้อรา Aspergillus niger เป็นเวลา 2 วัน ในระหว่าง
การหมักมีการกลับมัน เพื่อเปน็การให้อากาศตลอดเวลา 
จากนั้นจงึน าไปผึง่แดดแห้ง สุดท้ายจะได้มันหมักโปรตนี
สูง(Protein Enriched Cassava-PEC) ซ่ึงมีระดับโปรตนี 12-
14  เปอรเ์ซ็นต์ และสามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้ทั้งหมด
ในสูตรสุกรระยะรุ่น-ขุน 
 
3.การด าเนินการวิจัย 

1. อุปกรณ ์
1.1 สุกรขุนลูกผสม 3 สายเลือด (พันธ์ุแลนด์เรซ + พันธ์ุ

ลาร์จไวท์ + พันธ์ุดรู็อค เจอร์ซ่ี) อายุ 12 สัปดาห์ คละเพศ 
จ านวน 24 ตัว 

1.2 อาหารทดลองมีระดบัโปรตีนในสูตรอาหาร 16% 
1.3 EM สด 
1.4 กากน้ าตาล 
1.5 ยูเรีย 
1.6 น้ าเปล่า 
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1.7 มันส าปะหลังบด 
1.8 ตาช่ังขนาด 3.5 กิโลกรัม 
1.9 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 

2. วิธีการ 
2.1 การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์(completely 
randomized design, CRD) โดยแบ่งสุกรทดลองออกเป็น 4 
กลุ่มๆ ละ  6 ตัว แต่ละกลุ่มใช้ระยะเวลาทดลอง 16 
สัปดาห์โดยมีกลุ่มการทดลอง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 (T1)  ใช้กากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีน
หลัก ไม่ใช้มันส าปะหลัง 

กลุ่มที่ 2 (T2)   ใช้มันส าปะหลังหมัก 10 % เป็นแหล่ง
โปรตีน 

กลุ่มที่ 3 (T3)   ใช้มันส าปะหลังหมัก 15 % เป็นแหล่ง
โปรตีน 

กลุ่มที่ 4 (T4)   ใช้มันส าปะหลังหมัก 20 % เป็นแหล่ง
โปรตีน 
     ให้อาหาร 1 สูตรกับสุกรทดลอง 1 กลุ่ม ให้อาหารและ
น้ าแบบเต็มที่ (ad libitum) ตลอดระยะเวลาท าการทดลอง 

2.2 การเตรียมมันส าปะหลังหมกั 
2.2.1 น าน้ าผสมกับกากน้ าตาล ยูเรีย และ EM 

อัตราส่วน 1000 : 100 : 5 : 50 คนให้เข้ากัน 
2.2.2 น าน้ าที่เตรียมไว้คลุกให้เขา้กันกับมันส าปะหลัง

บด (มีจ าหน่ายตามร้านขายอาหารสัตว์) อัตราส่วน 1 : 1 
หรือให้มคีวามช้ืนประมาณ 25 %  

2.2.3 น าเข้าบ่มที่อุณหภูมิ 30 ๐C เป็นเวลา 240 ช่ัวโมง 
2.2.4 น ามันที่หมักแล้วไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 ๐C  

 2.3 การเตรียมอาหารทดลอง  
ค านวณให้มีระดับโปรตีนในสูตรอาหาร 16 % 

และมีองคป์ระกอบทางเคมีอื่นครบตามความต้องการของ
สุกรขุน รายละเอียดดงัตารางที่ 1 
  ตารางท่ี 1  แสดงปริมาณวัตถุดิบในสูตรอาหาร ปริมาณ
โปรตีน และราคาของอาหารทดลอง 
 
 
 

 
 

 
2.4  การเก็บบันทึกข้อมูล 
บันทึกปริมาณอาหารที่กินไดทุ้กสัปดาห์ เพื่อน าไป

ค านวณปริมาณหาปริมาณอาหารที่กินได้ต่อวัน(Daily Feed 
Intake) ท าการช่ังน้ าหนักเริ่มตน้และส้ินสุดการทดลองทุก
สัปดาห์ เพื่อค านวณหาอัตราการเจริญเตบิโตเฉลี่ยต่อวัน
(Average Daily Gain, ADG) 

2.5 การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถติ ิ
น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ระหว่างทรทีเมนต์ ด้วยวิธี Duncan,s Multiple Range Test 
ตามวิธีการของ Steel and Torries(1980) 
 
4.  ผลการทดลอง 
 จากการทดลองเปรียบเทียบการใช้กากถ่ัวเหลืองและมัน

หมักร่วมกับ EM เป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหาร พบว่า 
อัตราการเจริญเติบโต ทุกกลุ่มมีค่าไม่แตกต่างทางสถิติ
(P>0.05) ส่วนปริมาณการกินได้และประสิทธิภาพการใช้
อาหารของกลุ่ม T1 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กลุ่ม T3 และ T4 (P<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มT2  
ขณะที่กลุ่ม T2 มีค่าแตกต่างทางสถิติกับกลุ่ม T3 และ T4 
เช่นกัน(P<0.05) ส่วนราคาอาหารต่อน้ าหนัก ตัวพบว่า 
อาหารสูตร T1 ไม่แตกต่างจากอาหารสูตร T2 แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากสูตร T3 และ T4 ตามล าดับ 
(P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2  
    ตารางท่ี 2 แสดงผลของอาหารทดลองต่อปริมาณการกิน
ได้ อัตราการเจริญเตบิโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของสุกรขุน 
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ab ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีอักษรต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ(p<0.05)  
 
5.วิจารณ์ผลการทดลอง  

1. อัตราการเจริญเตบิโต 
    จากผลการทดลองดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ปริมาณการ
กินได้ของสุกรขนุลูกผสมในสูตรอาหารที่ 1 (T1) น้อยกว่า
สูตรที่  3 และ 4 ( T3 และ T4) มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ
(p>0.05)  แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่ม T2 ทั้งนี้เนื่องจากสูตร
อาหาร T1 มีความเข้มข้นของโภชนะในอาหารมากกว่า
กลุ่ม T3 และ T4 ซ่ึงโดยธรรมชาติแล้วกากถ่ัวเหลืองมีความ
หนาแน่นมากกว่ามันส าปะหลัง จึงได้รับโภชนะและมี
ความอิ่มพลังงานเร็วกว่า ส่วนการน ามันส าปะหลังไปหมัก
ร่วมกับ EM ท าให้ส่วนที่เป็นแป้งในมนัส าปะหลงัจะถูก
จุลินทรียน์ าไปใช้ประโยชน์เหลือไว้เพียงเยื่อใยจ านวนมาก  
เมื่อน าไปอบให้แห้งจะมีความฟ่ามเพิ่มมากขึ้น ท าให้สุกร
ขุนต้องกนิอาหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ได้โภชนะครบตาม
ความต้องการ   
      ผลจากความสามารถในการกินได้และสภาพทาง
กายภาพของอาหาร ท าให้สุกรขุนที่ได้รับอาหารในแต่ละ
สูตรได้รับปริมาณของโภชนะไม่เท่ากัน แต่ไม่ส่งผลต่อ
อัตราการเจริญเติบโตของสุกรขนุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05) แต่มีแนวโน้มที่กลุ่มทดลอง T1 และ T2 มีอตัรา
การเจริญเตบิโตที่ดีกว่ากลุ่ม T3 และ T4 ทั้งนีเ้นื่องจาก
เพราะมันส าปะหลงัทีห่มักให้มีโปรตีนสูงจะมีเยื่อใย
มากกว่ามันส าปะหลังที่มีโปรตนีน้อยหรือยังไมห่มัก 
ความสามารถในการย่อยได้จึงลดลงสุกรขุนจึงได้โภชนะ
น้อยลงตามไปด้วย ดังนัน้การใช้มันส าปะหลังหมักร่วมกับ 
EM ในสูตรอาหารจึงควรใช้ในระดับที่ไม่สูงเกินไป เพราะ
แม้ว่าสุกรจะกินอาหารได้ในปริมาณมากแต่การย่อยได้ต่ า 
จะท าให้ได้รบัโภชนะน้อยลงได ้ จึงส่งผลต่อประสทิธิภาพ
การใช้อาหาร พบว่า ประสิทธิภาพใช้อาหารของกลุ่ม  T1  
ไม่แตกต่างทางสถิติกับกลุ่ม  T2  (p > 0.05)  แต่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกลุ่ม  T3 และ T4(p>0.05)  ซ่ึง
สอดคล้องกับรายงานของ อโณชา(2529)  

   ทวีศักดิ์และคณะ(2540) รายงานว่า การใช้มันส าปะหลัง
หมักที่มีโปรตีนสูง จะท าให้สูตรอาหารมีเยื่อใยสูงขึน้ด้วย 
ความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ และการ
น าไปใช้ประโยชนข์องพลังงานในอาหารจะลดลง ต้องกิน
อาหารเพิ่มขึ้นเพื่อให้โภชนะต่างๆครบตามความต้องการ
ของร่างกายในแต่ละวัน และจากการทดลองใช้มัน
ส าปะหลังหมักร่วมกับ Schwanniomyces alluvius 5% ได้
ระดับโปรตีน 12.4% ผสมในสูตรอาหารไก่กระทงปริมาณ 
5, 10 และ 15%  ผลการทดลองพบว่า มีอัตราการ
เจริญเติบโตเท่ากับ 41.15, 41.55 และ 40.66 กรัมต่อวัน 
ตามล าดับบุญน าพาและคณะ(2552) ได้ท าการศึกษาผลของ
การใช้มันส าปะหลังหมักร่วมกับ EM ทดแทนวัตถุดบิ
โปรตีนราคาสูงในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่
พื้นเมืองลูกผสม พบว่าระดับของมันส าปะหลังหมัก EM 
ในสูตรอาหารทีใ่ช้ประโยชนใ์นการผลิตไก่พื้นเมือง
ลูกผสม อยู่ที่ระดับ 15 เปอร์เซ็นต ์
    อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ในการใช้อาหารทั้ง 4 สูตร การเลี้ยงสุกรขุนในการทดลอง
ครั้งนี้พบว่าอาหารกลุ่ม T1 และ T2 เป็นกลุ่มที่มี
ประสิทธิภาพการใช้อาหารใกล้เคยีงกันโดย ใช้อาหารน้อย
กว่ากลุ่มT3 และT4 ท าให้ระยะเวลาในการเลี้ยงส้ันกว่า 
ส่งผลให้ตน้ทุนในการเลี้ยงต่ ากว่า ซ่ึงน่าจะเปน็ข้อมูล
เบื้องตน้ในการปรับใช้มนัส าปะหลังหมัก EM ในการผลิต
สุกรขุน เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ต่อไป 
 
6.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
     1. สรุปผลการทดลอง 

การหมักมันส าปะหลังร่วมกับ EM สามารถเพิ่มปริมาณ
โปรตีนให้กับมนัส าปะหลงัได้ จาก 2.28% เป็น 8.25%  
และสามารถน ามาทดแทนวัตถุดบิประเภทโปรตีนที่มีราคา
สูงในสูตรอาหารสุกรขุนในปริมาณ 10% โดยมีสมรรถนะ
การผลิตไม่แตกต่างกันกับสูตรอาหารที่มีกากถ่ัวเหลืองเป็น
แหล่งโปรตีนหลัก และมีราคาต้นทุนการผลติต่อกิโลกรัม
ต่ ากว่า 1.00 บาท/กิโลกรัม จึงเปน็แนวทางในการใช้ผลิตผล
ทางการผลิตเกษตรที่มีราคาถูกมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบที่มี
คุณภาพเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสัตว์ได้ 
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2.ข้อเสนอแนะ 
ในการน าเอาจุลินทรีย์มาใช้ในการหมักกับมัส าปะหลงั

เพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีน ควรมีการวิจัยเพื่อการคัดเลือกสาย
พันธ์ุที่สามารถสร้างเซลล์โปรตีนได้สูง ซ่ึงจะท าให้ผลผลติ
ของเซลล์โปรตีนที่ได้รับสูงขึ้นจนสามารถใช้ทดแทนแหล่ง
โปรตีนราคาสูงได้ และควรพัฒนารูปแบบกระบวนการ
หมักให้มคีวามสะดวกง่าย เหมาะสมกับสภาพการน าไปใช้
ประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรต่อไป 
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C-008

ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น 
Effect of Dietary Supplementation of Moringa oleifera Leaves on 

Production Performances of Growing Pigs

ชุติมา แก้วประชมุ และเจตรนิ  ฤทธิ์มนตร ี

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการใช้ใบ

มะรุมเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรรุ่น จ านวน 
3 ด้าน คือ 1) ด้านอัตราการเจริญเติบโต  2) ด้านอัตราการแลก
เนื้อ และ 3) ด้านต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม 
โดยศึกษาในสุกรรุ่น อายุ 40-45 วัน น้ าหนักเฉลี่ย 20.94 กิโลกรัม 
จ านวน 24 ตั ว  วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบู รณ์ 
(Completely  Randomized  Design; CRD) จ านวน 4 ทรีตเมนต์ 
ๆ ละ 6 ซ้ า สุกรได้รับอาหารเสริมใบมะรุมแตกต่างกันคือ 0, 3, 5 
และ 10% ในกลุ่ม T1 , T2  ,T3  และ T4 ตามล าดับ ให้อาหารในปริ
มารเต็มที่ มีน้ าให้กินตลอดเวลา  ระยะเวลาในการทดลอง 76 วัน 
ผลการทดลอง พบว่าสมรรถภาพการผลิตด้านอัตราการ
เจริญเติบโต และสมรรถภาพการผลิตด้านอัตราการแลกเนื้อของ
สุกรรุ่น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) โดยอัตราการ
เจริญเติบโตของสุกรรุ่น T1 , T2  ,T3  และ T4 เท่ากับ 565, 575, 
580 และ 587 กรัม/ตัว/วัน  และสมรรถภาพการผลิตด้าน
อัตราการแลกเนื้อ คือ 3.49, 3.15, 3.13 และ 2.89 ตามล าดับ แต่
สมรรถภาพการผลิตด้านต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 
กิโลกรัมของสุกรรุ่น มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
(P < 0.05) โดยสุกรรุ่นที่ได้รับอาหาร T1 มีต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัมสูงสุด คือ 39.82 บาทต่อ
กิโลกรัม และสุกรรุ่นที่ได้รับอาหาร T4 มีต้นทุนค่าอาหารต่อ
การเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัมต่ าสุด คือ 30.78 บาทต่อกิโลกรัม  
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละคู่ของทรีตเมนต์ พบว่าสุกรรุ่นที่
ได้รับอาหาร T1 กับ T2  , T1 กับ T3   และ T1กับ T4  มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05)  ส่วนสุกรรุ่นที่
ได้รับอาหาร T2 กับ T3 , T2 กับ T4  และ T3  กับ T4  ไม่มีความ 

แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05)

ค าส าคัญ:ใบมะรุม,สมรรถภาพการผลิต 

Abstract 
The objective was to determine effect of dietary 

supplementation of Moringa oleifera leaves on production 
performances of growing pigs. The study comprised; 1) 
Average daily gain  2) Feed conversion ratio and 3) Feed 
cost per gain. Twenty four growing pigs  were sampled at 
average daily gain  of 20.94 Kilograms at 40-45 days of 
age. Four treatments with 6 replication of Completely 
Randomized Design (CRD). The dietary treatment were 
supplemented Moringa oleifera leaves in level 0, 3, 5 and 
10 % respectively. The pigs were fed ad libitum and 
drinking water supplied as free to access duration of study 
76 days. The result showed not significant differences in 
average daily gain and feed conversion ratio. Average 
daily gain T1 , T2  ,T3  and  T4 were.565, 575, 580 and 
587  grams/ head/ day and Feed conversion ratio 3.49, 
3.15, 3.13 and 2.89 respectively. But there was significant 
difference in feed cost per gain. When compared the 
treatment T1 with T2  , T1 with T3   และ T1 with T4 
showed significant difference (P < 0.05) but T2 with T3 , 
T2 with T4  และ T3 with T4 showed not significant 
difference. 
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Performances\ 

1.  บทน า 

สุกรเป็นสัตว์ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มี
การเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมและมีการขยายตัวทางธุรกิจ
อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วไป จึงเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจ
ในการเลี้ยงสุกรในเชิงอุตสาหกรรมการค้า และพยายาม
ศึกษาค้นคว้าวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงสุกรให้ได้ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการและยอมรับของ
ผู้บริโภค ซ่ึงรูปแบบการเลี้ยงสุกรที่มุ่งเน้นผลผลิตในรูป
ของเนื้อสุกรนั้น นิยมพัฒนาสุกรที่อยู่ในช่วงสุกรระยะ
รุ่น เนื่องจากสุกรระยะนี้มีการเจริญเติบโตเร็ว  มีความ
ต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานสูง จึงต้องให้อาหาร
แบบไม่จ ากัด เพื่อให้สุกรได้รับโภชนะเพียงพอต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี  ดังนั้นสุกร
ระยะนี้ จึงมีต้นทุนด้านอาหารสูงกว่าสุกรระยะอื่น ๆ แต่
ด้วยต้นทุนค่าอาหารในการผลิตที่มากนั้นอาจไม่คุ้มกับ
การลงทุน  ดังนั้นการให้อาหารข้นกับสุกรในระยะนี้ จึง
ควรเสริมวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สามารถให้โภชนะโปรตีน
ได้ในปริมาณที่สูง มีราคาถูก  สามารถจัดหา ท า และซ้ือ
ได้ง่าย ตามท้องถิ่น  มะรุมเป็นพืชที่คนไทยรู้จักมานาน 
นิยมน ามาเป็นอาหาร เช่นน ายอดอ่อนมาลวกกินกับ
น้ าพริก น าฝักมาแกง เป็นต้น จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิด
หนึ่ง ซ่ึงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในใบมะรุมมีโปรตีน
สูงกว่านมสด 2 เท่า การกินใบมะรุมตามชนบทของ
ประเทศก าลังพัฒนา เป็นการเพิ่มโปรตีนคุณภาพสูงราคา
ถูกให้กับอาหารพื้นบ้าน มีธาตุอาหารปริมาณสูงเป็น
พิเศษที่ช่วยป้องกันโรค เช่น วิตามินเอช่วยบ ารุงสายตา
ซ่ึงมีมากกว่าแครอท 3 เท่า มีวิตามินซีช่วยป้องกันหวัด 7 
เท่าของส้ม มีแคลเซียมบ ารุงกระดูกเกิน 3 เท่าของนมสด 
มีโปแตสเซียมบ ารุงสมองและระบบประสาท 3 เท่าของ
กล้วย น้ ามันสกัดจากเมล็ดมะรุมมีองค์ประกอบคล้าย
น้ ามันมะกอกมีผลดีต่อดีต่อสุขภาพอย่างยิ่ง  (อภิชาต 

และศุภวรรณ์, 2553)  สอดคล้องกับ ไพโชค (2558) 
รายง าน ว่ าจ ากการศึ กษา วิจั ยต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ในและ
ต่ า งประ เทศ  พบ ว่ ามะรุ มมี โภชนะต่ า ง  ๆ  เป็ น
องค์ประกอบอยู่มาก โดยเฉพาะโปรตีน (มีโปรตีน 24-27 
เปอร์เซ็นต์ )  อีกทั้งมะรุมยังประกอบด้วย แร่ธาตุ กรด 
อะมิโน กรดไขมัน และวิตามินด้วย ในทางด้านเภสัช
วิทยาพบว่ามะรุมมีสารพฤกษเคมี (Phytochemical หรือ 
Phytonutrients) ซ่ึงเป็นอินทรียสารจากพืช เป็นสารอาหาร
ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นสารส าคัญช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ(Antioxidant) ช่วยป้องกันโรคได้หลายโรค เช่น 
ต้านเนื้องอก ต้านมะเร็ง ป้องกันตับถูกท าลาย  รักษาโรค
หอบหืด ต้านการอักเสบ โรคตาต้อ โรคตามืดมัว เพราะ
ขาดสารอาหาร ชะลอความแก่ โรคภูมิแพ้ โรคกระดูก
เสื่อม โรคโลหิตจาง รวมทั้งยังสามารถลดโคเลสเตอรอล 
ลดระดับน้ าตาลในเลือด ได้อีกด้วย  สารพฤกษเคมีส าคัญ
ที่พบในใบมะรุม เช่น สารแทนนิน (3.12 % ) มีฤทธ์ิ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย  ลดการท้องเสีย ป้องกัน
การเหม็นหืน ต้านอนุมูลอิสระ ลดคอเลสเตอรอลในเส้น
เลือด เป็นต้น สารซาโปนิน(0.69 %) ช่วยให้ระบบเลือด
ไหลเวียนดี ปรับความสมดุลของความดันโลหิต ต่อต้าน
ความเครียด เพิ่มสมรรถนะการท างานของร่างกายให้
สูงขึ้ น  กระตุ้ นระบบประสาทส่วนกลางมีผลให้
กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวา เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน และ
ชะลอความแก่ และสารฟลาโวนอยด์ (4.90 %) ช่วย
กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ช่วยท าให้คอเลสเตอรอล
ลดลง ลดความเส่ียงการเกิดโรคหัวใจ สอดคล้องกับ
สมหวัง (2551) รายงานว่าใบมะรุมเป็นแหล่งรวม
สารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าที่คนเราเคยรู้ เป็นแหล่ง
รวมสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย เป็นอาหารและยา
ที่มีประสิทธิภาพในการบ ารุงร่างกาย ใช้รักษาโรคต่าง ๆ 
ตลอดจนสามารถปลูก/ผลิตได้ง่ายตามท้องถิ่นทั่วไปของ
ประเทศไทย ดังนั้นหากเกษตรกรสามารถน าใบมะรุมมา
ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ จะช่วยลดหรืออาจไม่
จ าเป็นต้องใช้ยาในการป้องกันและรักษาโรค ท าให้การ
เลี้ยงสัตว์ประหยัดต้นทุนการผลิต ได้ผลผลิตและ

409



 

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการใช้ใบมะรุมเสริม
ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตด้ านอัตราการ
เจริญเติบโต ด้านอัตราการแลกเนื้อและด้านต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัมของสุกรรุ่น ทั้งนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้วัตถุดิบโปรตีนจากใบมะรุม 
ตลอดจนน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสุกร
และสัตว์อ่ืนต่อไป 
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1.  สุกรรุ่น 
 สุกรรุ่น หมายถึง สุกรที่น้ าหนักตั้งแต่ 30-60 
กิโลกรัม โดยเป็นระยะหนึ่งของการเลี้ยงสุกรขุน (ธงชัย, 
2552) 
 สุกรขุน หมายถึง สุกรที่มีการเลี้ยงเป็นการค้า
เพื่อพัฒนาเนื้อโดยเริ่มมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม 
จนถึง 120 กิโลกรัม ในระยะเวลา 5 ถึง 6 เดือน (รณพีร์, 
2552) 
 การแบ่งระยะของสุกรขุน  

2.1.1 สุกรขุนน้ าหนักต่ ากว่า 60 กิโลกรัม 
สุกรระยะนี้เป็นระยะสุกรเล็กและสุกรรุ่น เป้าหมายการเลี้ยงลูก
สุกรระยะเล็ก-รุ่น คือ การท าให้ลูกสุกรมีน้ าหนักไม่น้อย
กว่า 30 กก. เมื่ออายุ 75 วัน ภายใต้ระบบการจัดการที่ดี 
เนื่องจากการเจริญเติบโตของสุกรในระยะนี้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรในระยะขุน นั่นคือ
ถ้าสุกรในระยะนี้มีการเจริญเติบโตเร็วจะท าให้การ
เจริญเติบโตในระยะขุนดีด้วย อายุการเลี้ยงจนถึงส่ง
ตลาดส้ันลง แต่ถ้าสุกรระยะนี้มีการเจริญเติบโตช้าอาจมี
ผลท าให้เกิดการแคระแกร็นในระยะขุน ท าให้อายุส่ง
ตลาดยาวนานขึ้น (ธนิสา, 2558)  

2.1.2 สุกรขุนน้ าหนักมากกว่า 60 
กิโลกรัม สุกรระยะนี้เป็นระยะขุนอย่างแท้จริง ระยะนี้มีการ
สะสมเนื้อแดงลดลงแต่ความสามารถในการกินได้ของสุกรยัง
มีมาก ระยะนี้จะเริ่มเห็นความแตกต่างของการเจริญเติบโต
ระหว่างสุกรเพศผู้และเพศเมีย โดยตัวผู้จะกินอาหารเก่งกว่า
ตัวเมียแต่สะสมเนื้อแดงได้น้อยกว่าเพศเมีย ประมาณ 5– 

15 % (ขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุ) หากผู้เลี้ยงปล่อยให้ตัวผู้กิน
อาหารมากเกินความจ าเป็นจะท าให้มีการสะสมไขในมาก
ขึ้นมีผลให้ซากไม่สวย ควรจ ากัดปริมาณอาหารส าหรับเพศ
ผู้แล้วค่อย ปรับแต่งหุ่นให้ใกล้เคียงกับเพศเมีย จน
น้ าหนักประมาณ 70 กิโลกรัม จึงเปลี่ยนอาหารเป็น
อาหารสุกรขุน (ธนิสา, 2558) 
 การจัดการสุกรขุน  การจัดการสุกรระยะขุน
เริ่มตั้งแต่รับสุกรจากคอกอนุบาล ซ่ึงมีอายุ 7–8 สัปดาห์ 
น้ าหนัก 18–20 กิโลกรัมเข้าเลี้ยงในคอกขุนให้มีน้ าหนัก
ประมาณ 100-110 กิโลกรัม จึง จ าหน่ายสู่ตลาดการเลี้ยง
สุกรขุนแม้จะไม่มีขั้นตอนยุ่งยากเหมือนการเลี้ยงสุกรพ่อ
แม่พันธ์ุ แต่การเลี้ยงสุกรขุนให้ประสบผลส าเร็จนั้น 
จ าเป็นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ประกอบกันด้วยความ
ระมัดระวังโดยยดึหลักการผลิตที่ส าคัญ 3 ประการ (ก าไร
, 2556) คือ  
 1) ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงนั่นคือ ให้
มีการสูญเสียสุกรในระหว่างการเลี้ยงน้อยระยะเวลาการ
เลี้ยงสั้นได้น้ าหนักมาก 
 2) ผลิตให้มีต้นทุนต่ านั่นคือ สุกรใช้
อาหารน้อยแต่โตเร็วมีการสูญเสียอาหารระหว่างเลี้ยง
น้อย ใช้อาหารที่มีราคาถูกแต่คุณภาพดี  เช่น การผสม
อาหารใช้เอง เป็นต้น 
 3) ผลิตให้ได้สุกรที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของตลาดนั่น คือสุกรให้เนื้อมากมันน้อยคุณภาพ
ของเนื้อแดงดีไม่ซีดคล้ าหรือฉ่ าน้ า 

2.2  มะรุม 

มะรุม มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Moringa oleifera 
Lam. ช่ือวงศ์ Moringaceae ช่ือสามัญ คือ Horse Radish 
Tree มะรุมเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด 
ต้องการน้ าและความช้ืนปานกลาง ขยายพันธ์ุได้ด้วยการเพาะ
เมล็ดและการปักช า การปลูกการดูแลรักษาก็ง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน เกษตรกรจึงมักนิยมปลูกมะรุมไว้ ริมรั้ว
บ้านหรือหลังบ้าน 1-5 ต้น เพื่อให้เป็นผักคู่บ้านคู่ครัวแบบ
พอเพียงที่ไม่ต้องซ้ือหา มะรุมถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้าน
ไทยมาแต่โบราณ กินได้หลายส่วน ทั้งยอด ดอก ใบและ
ฝักเขียว แต่ใคร ๆ ก็นิยมกินฝักมากกว่าส่วนอื่น ๆ ต้น
มะรุมพบได้ทุกภาคในประเทศไทย  
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2.2.1 คุณค่าทางอาหารของมะรุม Healer 
(2008) รายงานว่า มะรุมเป็นพืชมหัศจรรย์ มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง มีการกล่าวถึงในคัมภีร์ไบเบิ้ลว่าเป็นพืชที่
รักษาทุกโรค คุณค่าทางโภชนาการของใบมะรุม  Healer 
(2008) รายงานว่าใบมะรุม100 กรัม มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ดังนี้ พลังงาน 26 แคลอรี  โปรตีน 6.7 กรัม 
(2 เท่าของนม) ไขมัน  0.1 กรัม  ใยอาหาร  4.8 กรัม  
คาร์โบไฮเดรต 3.7 กรัม  วิตามินเอ 6,780 ไมโครกรัม (3 
เท่าของแครอท)  วิตามินซี 220 มิลลิกรัม (7 เท่าของส้ม) 
แคโรทีน 110 ไมโครกรัม  แคลเซียม 440 มิลลิกรัม (เกิน 
3 เท่าของนม) ฟอสฟอรัส 110 มิลลิกรัมเหล็ก 0.18 
มิลลิกรัม  แมกนีเซียม 28 มิลลิกรัม และโปแตสเซียม 
259 มิลลิกรัม (3 เท่าของกล้วย) 

2.3 การใช้ใบมะรุมในการเลี้ยงสัตว์  
สนามชัย และคณะ (2555) รายงานว่าจากการ

วิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในใบมะรุม พบว่า ในใบ
มะรุมมี โปรตีน 27.06 % ไขมัน 5.68 % เยื่อไย 19.84 % 
เถ้า12.82 % ความช้ืน 79.34 % และพลังงานทั้งหมด 
4,521.27 แคลลอรีต่อกรัม ซ่ึงจากข้อมูลดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่าใบมะรุมมีปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างสูงซ่ึงสามารถ
ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีนส าหรับมนุษย์ และใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ 

Foidl et al.(1990) รายงานว่าได้ทดลองให้วัวกินใบ
มะรุมน้ าหนัก 15-17 กิโลกรัมโดยผสมลงไปกับอาหารปกติ
ทุกวัน ผลปรากฏว่าวัวนมจะให้นมเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 วัว
เนื้อให้เนื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ32 ต่อวัน วัวพันธ์ุตากลูกมี
น้ าหนักเพิ่มขึ้นตัวละ 3-4 กิโลกรัม และที่มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์สวีเดน(TheSwedish University of 
Agricultural Sciences) เมืองอุปป์ซาลา ท าการวิจัยโดย
การเปรียบเทียบการให้นมในแต่ละวันของวัวนมที่ให้กิน
ฟางอย่างเดียวกับวัวนมที่ให้กินฟางผสมกับใบมะรุม ผล
ปรากฏว่าวัวที่ให้กินฟางอย่างเดียว ให้น้ านมวันละ 3.1 
กิโลกรัม วัวที่ให้กินฟางผสมใบมะรุม 2 กิโลกรัม ให้นม
วันละ 4.9 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 58) วัวที่ให้กินฟาง
ผสมใบมะรุม 3 กิโลกรัม ให้นมวันละ 5.1 กิโลกรัม 
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65) แต่Mendieta-Araica B. et al. (2010) 

รายงานว่าได้ท าการทดแทนกากถั่วเหลืองโดยใช้ใบมะรุม
ในระดับ 20 % ในอาหารข้นกับโคนมในระยะให้นม 
จ านวน 6ตัว โดยมี Elephant grass เป็นอาหารหยาบหลัก 
พบว่าการกินได้ของ dry matter การย่อยได้ของ organic 
matter และ milk yield ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(p>0.05) 

Makkar H.P.S. et al. (2007) ได้แนะน าเกี่ยวกับ
การใช้มะรุมเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ไว้ว่ามะรุมเป็นพืช
ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้ งโปรตีน แร่ธาตุ 
วิตามิน และกรดอะมิโนที่จ าเป็นสามารถน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายงานว่า
การให้กระต่ายฝึกกินมะรุมวันละ 200 กรัม ต่อกิโลกรัม
น้ าหนักตัวต่อวัน เปรียบเทียบกับวาสแตทิน 6 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมมีผลในการลดไขมันและโคเลสเตอรอลในกระต่าย
ได้ และมีการน ามะรุมเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม สัตว์ปีกสุกร 
และแม้กระทั่งสัตว์น้ าอย่างได้ผลดี ได้มีการน าใบมะรุม
เป็นองค์ประกอบของอาหาร 40-50 % ในอาหารโคนม 
และเพิ่มน้ าหนักรายวันส าหรับเลี้ยงโคเนื้อท าให้ผลผลิต
น้ านมและน้ าหนักโคเนื้อเพิ่มขึ้นต่อวันถึง 15-25%  และ
แนะน าให้ใช้ใบมะรุมแห้งในอาหารโคเนื้อ-โคนม และสุกร
ได้ 40-50 % โดยโคนมที่ได้กินใบมะรุมแห้งวันละ 15-17 
กิโลกรัม มีผลผลิตน้ านม 10 กิโลกรัม ส่วนโคนมที่ไม่ได้
กินใบมะรุมแห้ง จะให้ผลผลิตน้ านมเพียง 7 กิโลกรัม 
ส่วนโคเนื้อที่ได้รับใบมะรุมแห้งวันละ 15-17 กิโลกรัมมี
น้ าหนักเพิ่ม 1,200 กรัม/วัน ส่วนโคเนื้อที่ไม่ได้รับใบ
มะรุมแห้งมีน้ าหนักเพิ่ม 900 กรัม/วัน 

ภุชงค์ และไพโชค (2558) ศึกษาอิทธิพลของการ
เสริมใบมะรุมผงในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและ
คุณภาพไข่ พบว่า การเสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2, 4 
และ 6 % ท าให้ปริมาณอาหารที่กิน น้ าหนักไข่เฉลี่ย และ
มวลไข่ มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แต่พบว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 0 และ 
2% ท าให้ผลผลิตไข่และประสิทธิภาพการใช้อาหารต่อการ
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ดีกว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมผงที่ระดับ 
4 และ 6 % (P<0.05) ด้านคุณภาพไข่ พบว่าไก่ไข่ที่ได้รับ
ใบมะรุมผงที่ระดับ 0, 2, 4 และ 6 % ในสูตรอาหาร มีสี
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เปลือกไข่ ความหนาเปลือกไข่ น้ าหนักเปลือกไข่ น้ าหนัก
ไข่แดง น้ าหนักไข่ขาว ความสูงไข่ขาว และค่าฮอฟ์ยูนิต 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่
พบว่ากลุ่มที่เสริมใบมะรุมในอาหารจะมีสีไข่แดงเข้ม
กว่ากลุ่มที่ไม่เสริมใบมะรุม (P<0.05) ซ่ึงจากการวิจัย
สรุปได้ว่าใบมะรุมผงสามารถนามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร
ส าหรับไก่ไข่ได้ เนื่องจากมีปริมาณโปรตีนและพลังงาน
ค่อนข้างสูง และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของไก่และ
คุณภาพไข่ ยิ่งไปกว่านั้นใบมะรุมผงสามารถเพิ่มสีไข่
แดง ดังนั้นการใช้มะรุมโดยเฉพาะส่วนของใบมาเป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ จึง เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความ
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของตลาด เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสวงหาแนวทางการลด
ต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป  

สินีนาฎ และคณะ (2552) ศึกษาผลการใช้กับไม่ใช้
ใบมะรุมป่นผสมอาหารไก่กระทงคละเพศ อาย1ุ เดือน พบว่า
จากการเลี้ยงไก่กระทงอายุ 1 เดือน เลี้ยงต่อนาน 4 
สัปดาห์ ให้กินอาหารผสมที่ผสมใบมะรุมอบแห้ง
บดละเอียดร้อยละ 0.5 และไม่ผสม พบว่าน้ าหนักตัว 
ปริมาณอาหารกิน อัตราการแลกเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) คุณภาพซาก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติ (P<0.01) ความเหนียวแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)  และเปอร์เซ็นต์ซากไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) และ สินีนาฎ และคณะ (2553) ศึกษา
ผลการใช้ใบมะรุมผสมอาหารในระดับที่แตกต่างกันเลี้ยง
ไก่กระทงเกรดซีซ่ึงเป็นไก่ไข่เพศผู้ โดยศึกษาน้ าหนักเพิ่ม 
ปริมาณอาหารกิน และอัตราการแลกเนื้อ พบว่าการใช้
หรือไม่ใช้ใบมะรุมในระดับต่างกันไม่มีผลต่อการเลี้ยงไก่
เกรดซี แต่พบว่าการใช้ใบมะรุมระดับร้อยละ 0.4 เป็นผลดี
ต่อสุขภาพไก่มากกว่าระดับอื่น จึงเป็นแนวทางในการใช้
ใบมะรุมทดแทนยาปฏิชีวนะในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 

3.  การด าเนินการวิจัย 
3.1  การวางแผนการทดลอง 
ท าการทดลองในสุกรลูกผสมสามสายพันธ์ุ (ลาร์จ

ไวท์ x แลนด์เรซ x ดูร็อค) อายุ 40–45 วัน น้ าหนักเฉลี่ยขณะ
เริ่มทดลอง 20.94 กิโลกรัม จ านวน 24 ตัว วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์( Completely Randomized Design; 
CRD) โดยสุ่มสัตว์ทดลองออกเป็น 4 ทรีตเมนต์ ๆ  ละ 6 ซ้ า ๆ  
ละ 1 ตัว ระยะเวลาในการทดลอง 76 วัน ทั้งนี้ไม่รวม
ระยะเวลาการปรับสัตว์ 14 วัน สุกรแต่ละตัวได้รับอาหาร
ทดลองให้กินแบบเต็มที่ (ad libitum) ดังนี้ 

กลุ่มทดลองที่ 1 (T1) ได้รับอาหารผสมไม่มีใบ
มะรุมผสม (control)  

กลุ่มทดลองที่ 2 (T2) ได้รับอาหารผสมม ี
ใบมะรุม 3 เปอร์เซ็นต์ 

กลุ่มทดลองที่ 3 (T3) ได้รับอาหารผสมมีใบ
มะรุม 5 เปอร์เซ็นต์ 

กลุ่มทดลองที่ 4 (T4) ได้รับอาหารผสมมีใบ
มะรุม 10 เปอร์เซ็นต์ 

3.2  การเตรียมอาหารทดลอง 
อาหารทดลองเป็นอาหารผสม ซ่ึงมีโปรตีน และ

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (Metabolizable Energy; ME) 
ใกล้เคียงกันคือ 14 เปอร์เซ็นต์ และ 3,200 กิโลแคลอรีต่อ
อาหาร 1 กิโลกรัม  

3.3  การเตรียมสัตว์ทดลองและการทดลอง 
ใช้สุกรรุ่นลูกผสมสามสายพันธุ์ (ลาร์จไวท์ x 

แลนด์เรซ x ดูร็อค)  อายุ 40-45 วัน น้ าหนักตัวเฉลี่ย 
20.94 กิโลกรัม จ านวน 24 ตัว น าเข้าคอกทดลองขนาด
กว้าง × ยาว = 3 × 5 เมตร ก่อนเข้าคอกท าการล้างคอก
ด้วยผงซักฟอก น้ าเปล่าและพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือเดทตอลทิ้ง
ไว้ 3 วัน ก่อนน าสุกรเข้าคอกทดลอง โดยสุกรแต่ละกลุ่ม
แยกเลี้ยงคอกละกลุ่ม แต่ละคอกมีอุปกรณ์ให้อาหารเฉพาะ
กลุ่ม และระบบให้น้ าอัตโนมัติ มีน้ าและอาหารให้กิน
ตลอดเวลา ปล่อยให้สุกรคุ้นเคยกับคอกและอาหารใหม่เป็น
เวลา 14 วัน จึงเริ่มเก็บและบันทึกข้อมูล 
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3.4  การเก็บและวิเคราะหข์้อมูล 
3.4.1 การเก็บข้อมูลสมรรถภาพการผลิต

จ านวน 3 ด้าน คือ1) ด้านอัตราการเจริญเติบโต 2) ด้านอัตรา
การแลกเนื้อ และ3) ด้านตน้ทุนคา่อาหารต่อการเพิ่ม
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม 

3.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  การ 
วิเคราะห์ข้อมูล  น าข้อมูลที่ได้จากการบันทึกไป 
วิเคราะห์หาความแปรปรวน (Analysis  of  Variance; 
ANOVA)  ต ามแผนการทดลองแบบ สุ่ มสมบู ร ณ์ 
(Completely  Randomized  Design; CRD)  และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มโดย
วิธี  Least  Significant  Difference  (LSD)   
 

4. ผลการทดลอง 
 
ตารางที่  1  ผลการใช้ใบมะรุมเสริมในอาหารต่อสมรรถภาพ 
                การผลิต ของสุกรรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  อภิปรายผล  
จากผลการทดลองการใช้ใบมะรุมเสริมใน

อาหารสุกรรุ่นที่ระดับ 0,  3,  5  และ 10 % ในทรีตเมนต์
ที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามล าดับ เมื่อส้ินสุดการทดลอง พบว่า
สมรรถภาพการผลิตด้านอัตราการเจริญเติบโตและ
สมรรถภาพการผลิตด้านอัตราการแลกเนื้อ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ(P>0.05)  แต่พบว่าการเสริมใบ
มะรุมในระดับสูงสุด คือ 10 % สุกรรุ่นมีสมรรถภาพการ
ผลิตด้านอัตราการเจริญเติบโต และด้านอัตราการแลก
เนื้อดีที่สุดคือ 587 กรัม/ตัว/วัน และ 2.89  รองลงมาคือ

การเสริมใบมะรุมที่ระดับ 5 %  คือ 580 กรัม/ตัว/วัน และ 
3.13  และการเสริมใบมะรุมที่ระดับ 0 % มีสมรรถภาพ
การผลิตด้านอัตราการเจริญเติบโต และด้านอัตราการ
แลกเนื้อด้อยที่ สุด  คือ  565 กรัม/ตัว/ วัน และ 3.49 
สอดคล้องกับ Foidl et al. (1990) รายงานว่าที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวีเดน (The Swedish 
University of Agricultural Sciences) เมืองอุปป์ซาลา ท า
การวิจัยโดยการเปรียบเทียบการให้น้ านมในแต่ละวัน
ของวัวนมที่ให้กินฟางอย่างเดียวกับวัวนมที่ให้กินฟาง
ผสมกับใบมะรุม ผลปรากฏว่าวัวที่ให้กินฟางอย่างเดียว 
ให้น้ านมวันละ 3.1 กิโลกรัม วัวที่ให้กินฟางผสมใบ
มะรุม 2 กิโลกรัมให้น้ านมวันละ 4.9 กิโลกรัม (เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 58) และวัวที่ให้กินฟางผสมใบมะรุม 3 กิโลกรัม
ให้น้ านมวันละ 5.1 กิโลกรัม ( เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65) 
สอดคล้องกับณิฐิมา และคณะ (2556) รายงานว่า จากการ
ประเมินคุณค่าทางโภชนะของใบมะรุม เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารไก่กระทงเปรียบเทียบกับใบกระถิน ซ่ึง
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนที่มีองค์ประกอบ
ทางเคมีใกล้เคียงกัน พบว่าใบมะรุมมีเปอร์เซ็นต์การใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะ ได้แก่ วัตถุแห้ง อินทรียวัตถุ 
โปรตีน เยื่อใย ไนโตรเจนฟรีเอ็กซ์แทรกซ์ และพลังงาน
สูงกว่าใบกระถิน โดยมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง  (P<0.01) นอกจากนี้มีพลังงานที่ใช้
ประโยชน์ได้ของใบมะรุมสูงกว่าใบกระถินเช่นกัน 
สอดคล้องกับ Ogbe et al. (2012) อ้างโดย ณิฐิมา และ
คณะ (2556) กล่าวว่าใบมะรุมมีสารยับยั้งการใช้
ประโยชน์ได้ของโภชนะในร่างกายสัตว์ในระดับต่ า 
ตลอดจนมีแร่ธาตุและวิตามินที่จ าเป็นต่อสัตว์หลายชนิด 
ได้แก่ แคลเซียม และวิตามินเอ ตลอดจนเป็นแหล่งของ
กรดอะมิโนที่จ าเป็นอีกด้วย สอดคล้องกับไพโชค (2558) 
รายงานว่าใบมะรุมสามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ได้ เนื่องจากมีโปรตีนและพลังงานที่สูง รวมทั้งไม่
ส่งผลเสียต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของไก่กระทง  
แต่สินีนาฎ และคณะ (2553) ศึกษาผลการใช้ใบมะรุม
อบแห้งในระดับต่างกันผสมอาหารเลี้ยงไก่กระทงเกรดซี 
กล่าวว่าการใช้และไม่ใช้ใบมะรุมไม่มีผลต่อการเลี้ยงไก่
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เกรดซี ทั้งนี้เพราะการเพิ่มน้ าหนัก ปริมาณการกินได้ 
และอัตราการแลกเนื้อ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05)  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการใช้ใบมะรุมระดับ 
0.4 % เป็นผลดีต่อสุขภาพไก่กว่าระดับอื่น   

ส าหรับสมรรถภาพการผลิตด้ านต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม พบว่ามีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยพบว่า
การเสริมใบมะรุมในระดับสูงสุด คือ 10 %สุกรรุ่นมี
สมรรถภาพการผลิตด้านต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม ดีที่ สุดคือ 30.78 บาท/กิโลกรัม 
รองลงมาคือการเสริมใบมะรุมที่ระดับ 5 % คือ 34.59 
บาท/กิโลกรัม และการเสริมใบมะรุมที่ระดับ 0 % มี
สมรรถภาพการผลิตด้านต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น้ าหนัก 1 กิโลกรัม ด้อยที่สุด คือ 39.82 บาท/กิโลกรัม 
ทั้งนี้เพราะใบมะรุมมีโภชนะต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบอยู่
มาก โดยเฉพาะโปรตีนและพลังงาน ทั้งยังประกอบด้วย
แร่ธาตุ กรดอะมิโน กรดไขมัน วิตามิน และมีราคาถูก
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนและกลุ่มพลังงาน
ชนิดอื่น คือ 5.25 บาท/กิโลกรมั ดังนั้นเมื่อเสริมใบมะรุม
ในสูตรอาหารจึงสามารถลดปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์
ชนิดอื่นได้ โดยเฉพาะกลุ่มโปรตีนซ่ึงมีราคาแพง ท าให้
สุกรที่ได้รับอาหารเสริมใบมะรุมมีต้นทุนค่าอาหารต่อ
การเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ต่ ากว่ากลุ่มไม่เสริมใบมะรุม 
อีกทั้งมีสารยับยั้งการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะต่ า 
(Ogbe et. al., 2012 อ้างโดย ณิฐิมา และคณะ , 2556) 
ดังนั้นใบมะรุมจึงน่าจะเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใหม่
ในการผลิตอาหารสัตว์ส าหรับสุกรรุ่นได้ และเป็นพืช
ท้องถิ่นสามารถจัดซ้ีอ จัดหา และปลูกสร้างหรือผลิตได้
ง่ าย  สามารถส่งเสริมเป็นอาชีพทางเลือกหนึ่ งแก่
เกษตรกรได้ 
 
6.  สรุปผล 

ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ 
5.1.1  สมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น ด้านอัตรา

การเจริญเติบโต พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
โดยพบว่าสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 10 % (T4) มีอัตรา

การเจริญเติบโตสูงสุด รองลงมาคือสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสม
มีใบมะรุม 5 % (T3) และสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสมไม่มีใบ
มะรุมผสม (T1) มีอัตราการเจริญเติบโตต่ าสุด  

5.1.2  สมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น ด้าน
อัตราการแลกเนื้อ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05) โดยพบว่าสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 10 % 
(T4) มีอัตราการแลกเนื้อดีที่สุด รองลงมาคือสุกรรุ่นที่ได้รับ
อาหารผสมมีใบมะรุม 5 % (T3) และสุกรรุ่นที่ได้รับอาหาร
ผสมไม่มีใบมะรุมผสม (T1) มีอัตราการแลกเนื้อด้อยที่สุด  

5.1.3  สมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่น ด้าน
ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม พบว่ามี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดย
พบว่าสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสมไม่มีใบมะรุมผสม (T1)  มี
ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม สูงที่สุด  
รองลงมาคือสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 5 % (T2) และ
สุกรรุ่นที่ได้รับอาหารผสมใบมะรุม 10 % (T4)  มีต้นทุน
ค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนัก 1 กิโลกรัม ต่ าที่สุด ทั้งนี้ลูก
สุกรที่ได้รับ T1 กับ T2 , T1 กับ T3  และ T1 กับ T4  มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) แต่  T2 กับ T3 , 
T2 กับ T4  และ T3 กับ T4  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>0.05)  

ผลการทดลองแสดงว่า สามารถใช้ใบมะรุมเสริม
ในอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตของสุกรรุ่นได้ โดย
การเสริมใบมะรุมในอาหารที่ ระดับ 10  % สุกรมี
สมรรถภาพการผลิตด้านต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น้ าหนัก 1 กิ โลกรัม ดีที่ สุด  และมี แนวโน้ มท าให้
สมรรถภาพการผลิตด้านอัตราการเจริญเติบโต และด้าน
อัตราการแลกเนื้อดีกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นใบมะรุมจึงน่าจะ
เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดใหม่ในการผลิตอาหารสัตว์
ส าหรับสุกรรุ่นได้ ตลอดจนเป็นพืชท้องถิ่นสามารถปลูก
สร้างหรือผลิต จัดซ้ีอจัดหาได้ง่าย และไม่มีปัญหาเรื่อง
สารพิษเช่นวัตถุดิบอาหารสัตว์อ่ืน 
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C-009 

การใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในอาหารไก่ไข่ 
Use of Tuna Condensate in Layer Rations 

บุญเลิศ  ดีเด่น 

 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

 
 

บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารพบว่า น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้น
มีความชื น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม และ
ฟอสฟอรัส 42.02, 37.92, 2.98, 0.05, 0.43 และ 0.84 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล้าดับ มีค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ในสัตว์ปีก 1,644.88 
กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม มีกรดอะมิโนที่จ้าเป็นอาร์จินีน ฮีสทิดีน 
ลูซีน ไอโซลูซีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนีน เมทไธโอนีน ไลซีน 
วาลีน และทริปโตเฟนเท่ากับ 1,551.9, 3,538.0, 807.3, 393.1, 
462.7, 722.4, 336.5, 1,292.6, 595.5 และ 62.4 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
ตามล้าดับ การศึกษาการใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้น ในอาหารไก่
ไข่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิต และต้นทุน
ค่าอาหาร ทดลองกับไก่ไข่พันธ์ุไฮเส็กซ์ อายุ 36 สัปดาห์ 
จ้านวน 96 ตัว วางแผนทดลองแบบสุ่มตลอด มี 4 พวก 4 ซ ้าๆ ละ 
6 ตัว ไก่ไข่ได้รับอาหารทดลองที่มีน ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นใน
อาหารที่ระดับ 0, 3, 6 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ท้าการปรับสูตรอาหาร
ทดลองให้มีโปรตีนและพลังงานใช้ประโยชน์ได้ให้ใกล้เคียงกัน 
ผลการทดลองพบว่าเปอร์เซ็นต์การไข่ น ้าหนักไข่ มวลไข่ 
ปริมาณอาหารที่กิน ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไข่ไก่ 1 กิโลกรัม 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) แต่พวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่า
เข้มข้นในอาหาร 0, 3 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่ใช้
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัมน้อยกว่าพวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นผสม
ในอาหาร 9 เปอร์เซ็นต ์(P<.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24, 2.34, 
2.29 และ 2.53 กิโลกรัม ตามล้าดับ 
 
ค้าส้าคัญ: ไก่ไข่, น ้านึ่งปลาทูน่า, อาหารไก่ไข่  

 

 

Abstract 

 Nutrient compositions of tuna condensate consisted of 
42.02% moisture, 37.92% protein, 2.98% crude fat, 0.05% 
nitrogen-free extract 0.43% calcium and 0.84% phosphorus. 
The metabolizable energy value for broiler chicken was 
1644.88 kcal/kg. The essential amino acid profile of the tuna 
condensate consisting of arginine, histidine, leucine, isoleucine, 
phenylalanine, threonine, methionine, lysine, valine and tryptophan 
were 1,551.9, 3,538.0, 807.3, 393.1, 462.7, 722.4, 336.5, 
1,292.6, 595.5 and 62.4mg/100 g, respectively. The experiment 
was conducted to evaluate the effect of dietary incorporation 
of tuna condensate on performance and income over feed cost 
of layer hens. A total of 96 thirty-six week-old Hisex layer hens 
were randomly distributed into 4 treatments with 4 replications 
at 6 birds each following a completely randomized design. 
The experimental diets were divided into 4 groups as diet 
incorporation with tuna condensate at 0, 3, 6 and 9%. 
Treatment diets were iso-nitrogenous and iso-carolic. There 
were not significant differences (P>.05) in egg production, 
egg weight, egg mass, feed consumption and income over 
feed cost in layer hens. However, feed per kilogram egg of 
layer hens fed the diet incorporated with tuna condensate at 0, 
3 and 6% were lower (P<.01) than those fed a diet 
incorporated with tuna condensate at 9 % with the means of 
2.24, 2.39, 2.29 and 2.53 kg, respectively. 
Keywords: Layer, Tuna Condensate, Layer Ration  
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1. ค้าน้า 

 อุตสาหกรรมการเลี ยงไก่ไข่ มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเปน็อย่างมาก เนื่องจากไข่ไก่เป็นอาหารที่มคีุณค่า
ทางโภชนาการสูงแต่มีราคาถูก โดยในป ี 2558 มีปริมาณไก่ไข่
ทั งสิ น 57.04 ล้านตัว [1] แต่การเลี ยงไก่ไข่ต้องเผชิญกับปัญหา
การขาดทุนเป็นระยะเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง โดยต้นทุนการ
ผลิตไข่ไก่ประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าอาหารที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัตถุดิบแหล่งโปรตนี ซ่ึงนิยม
ใช้ปลาป่นเนื่องจากเป็นโปรตนีคณุภาพดี ท้าให้ไก่ให้ผลผลิตได้
อย่างเต็มศักยภาพทางพันธุกรรม แต่ปลาป่นมีราคาแพง จึงได้มี
การศึกษาการใช้ผลิตผลพลอยไดท้างการเกษตรที่มีราคาถูกเป็น
อาหารไก่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตใหต้่้าลง และเปน็การเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่มาก ประกอบกับประเทศไทยมี
อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง ที่มีวัสดุเศษเหลือรวมทั งน ้านึ่ง
ปลาในปริมาณไม่น้อยกว่า 71,750 ตันต่อปี ที่ประกอบด้วย
โปรตีน กรดอะมโิน วิตามิน และแร่ธาตุที่จ้าเป็นหลายชนิดที่
สามารถใช้ทดแทนปลาป่นได้ ท้าให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ลดลง  

การศึกษาครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการใช้น ้านึ่งปลา
ทูน่าเข้มข้นในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุน
ค่าอาหารที่ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ปลาทูน่า [2] 

 ปลาทูน่าเป็นปลาผิวน ้าขนาดใหญ่ มีกระดูกแขง็ กล้ามเนื อ
แข็งแรง เคลื่อนที่ว่องไว ออกหากินเปน็ฝูง อาศัยอยู่บรเิวณ
ชายฝั่งและเขตน ้าลึก เป็นปลาทีม่ีความส้าคัญในอุตสาหกรรม
อาหาร เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี มีกรดอะมิโนที่
สมดุลต่อความต้องการของมนุษย์ มีกรดไขมันชนิดโอเมกา-3 
อยู่สูง ปลาทูน่าจัดอยู่ในวงศ์ Scombridae พันธ์ุที่นิยมน้ามาแปร
รูปได้แก่พันธ์ุโอแถบ (skipjack tuna, Katsuwonus pelamis) พนัธ์ุ
ครีบเหลือง (yellowfin tuna, T. albacares) พันธ์ุครีบยาว 
(Albacore Tuna, T. alalunga) พันธ์ุโอลาย (eastern little tuna, 
Euthynnus affinis) และพันธ์ุโอดา้ (longtail tuna, T. tonggol)  

2.2 อุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง [3] 

 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่
ของโลก มีโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋องควบคู่กับปลาทูน่า

กระป๋องเพื่อการส่งออกจ้านวน 29 ราย และที่ผลติปลาทนู่า
กระป๋องเพียงอย่างเดียว 24 ราย มีก้าลังการผลิตรวม 230,000 
ตันต่อป ีจากปริมาณการผลิตทีเ่พิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องท้าให้มีวัสดุ
เศษเหลือจากขบวนการแปรรูปจ้านวนมาก ประกอบด้วยเศษ
วัสดุที่เป็นของแข็ง 25-30 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ เครื่องในปลา เศษ
เนื อสีด้า เศษกระดูก หัว และหนงัปลา และวัสดุที่เปน็ของเหลว 
30-35 เปอรเ์ซ็นต์ ได้แก่ เลือด 7 เปอร์เซ็นต์ น ้านึ่งปลา 10-14 
เปอร์เซ็นต์ และของเหลวอื่นๆ  

2.3 ปริมาณโภชนะในน ้านึ่งปลาทูน่า  

 น ้านึ่งปลาทูน่าเป็นวัสดุเศษเหลือในขั นตอนการท้าให้ปลาสุก 
โดยการใช้ความร้อนจากไอน ้า ซ่ึงความร้อนจากไอน ้าท้าให้น ้า 
ไขมัน สารประกอบโปรตีนที่ละลายน ้า เช่น เจลาตินถูกสกัดออก
จากตัวปลาและสะสมอยู่ในน ้านึ่งปลา น ้านึ่งปลาทูน่ามีลักษณะมี
สีน ้าตาลอ่อนถึงสีน ้าตาลเข้ม มีความข้นหนืด มีกลิ่นคาวจัด และ
มีชั นไขมันบางๆ ลอยอยู่บริเวณผิวหน้า [4] ปรมิาณโภชนะจาก
น ้าทิ งโรงงานปลาทนู่ากระป๋องมคีวามชื น โปรตีน ไขมนั 
คาร์โบไฮเดรต และเถ้า เท่ากับ 6.20, 34.18, 39.54, 13.58 และ 
6.50 กรัมต่อ 100 กรัม ตามล้าดับ โดยมีแคลเซียม และฟอสฟอรัส 
เท่ากับ 2,217 และ 483 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล้าดับ [5] 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะ และองค์ประกอบน ้านึง่ปลาทนู่า
จากปลาโอแถบหลงัแยกไขมันและโปรตีน พบว่า มีค่าความ
เป็นกรดด่างเท่ากับ 6.09 ความขุ่นมีค่าเท่ากับ 2.23 ค่าความ
ต้องการออกซิเจนทางเคม ี ของแข็งทั งหมด ของแข็งแขวนลอย 
ไขมันและกรีส น ้าตาลรีดิวซ์ น ้าตาลทั งหมด และเกลือ เท่ากับ 
66,573, 93,470, 5,660, 1,890, 2,037, 4,900, 2,192 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล้าดับ มีโปรตีนและเถา้ 5.63 และ 1.68 เปอร์เซ็นต ์
ตามล้าดับ ส่วนแร่ธาตุต่างๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัส แคลเซียม 
แมกนีเซียม เหล็ก และทองแดงมคี่าเท่ากับ 1,080, 69.53, 189.2, 
6.89 และ 6.95 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ [6] ปริมาณของ
โลหะหนักในน ้าเสียจากโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง มีปริมาณ
ของสังกะสี ทองแดง โครเมียม แคดเมียม และเหล็กมีอยู่ใน
ระดับต่้ากว่าเกณฑ์ความเป็นพษิตอ่มนุษย์มาก โดยมคี่าเท่ากับ
0.14, 0.045, 0, 0.02, 0.45 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ [7] 
 คุณสมบัติของน ้านึ่งปลาทูน่าในบ่อพัก ที่ปล่อยให้ไขมัน
ลอยตัวแยกออกไปอยู่บนส่วนผิวประมาณ 5 นาที พบว่ามีไขมัน 
โปรตีน และเกลือ 0.10, 4.99 และ 6.63 เปอรเ์ซ็นต์ ตามล้าดบั 
[7] ปริมาณโปรตนีและเกลือในน ้านึ่งปลาทนู่ามีค่าเท่ากับ 3.2 
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และ 1.4 เปอรเ์ซ็นต์ ตามล้าดับ [8] องค์ประกอบทางเคมขีองน ้า
นึ่งปลาทูน่าที่แยกไขมันออกแล้วมีความชื น ไขมัน โปรตีน เถ้า 
และเกลือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 92.89, 0.04, 5.99, 1.58 และ 0.70 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ [9] 

2.4 กรดอะมิโนในน ้านึ่งปลาทูน่า  

 น ้านึ่งปลาทนู่าที่แยกไขมนัออกมีกรดอะมิโนทีจ่้าเป็น คอื 
อาร์จินีน ฮีสทดิีน ลูซีน ไอโซลูซีน วาลีน ฟีนิลอะลานีน ไลซีน 
เมทไธโอนีน ทรีโอนีน และทริปโตเฟน เท่ากับ 296.81, 889.21, 
146.65, 52.08, 94.92, 291.81, 202.77, 64.61, 130.47 และ 7.57 
มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล้าดบั และมีปริมาณกรดอะมิโนที่
ไม่จ้าเป็น คือ กรดแอสปาร์ติก ซีรีน กรดกลูตามิก โปรลีน 
ไกลซีน อะลานีน ซีสทีน และไทโรซีน เทา่กบั 247.84, 146.34, 
465.21, 375.82, 782.28, 406.36, 3.97 และ 27.95 มิลลิกรัมตอ่ 
100 กรัม ตามล้าดับ [9] 

2.5 การใช้วัสดุเศษเหลือปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นอาหารไก่  

 การทดลองใช้เนื อโปรตีนจากตะกอนน ้านึ่งปลา ของ
โรงงานปลาทูน่าบรรจุกระป๋องทดแทนกากถั่วเหลือง ในอาหาร
ไก่กระทงที่ระดับ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ พบว่า น ้าหนัก
ตัวที่เพิ่มขึ น และประสิทธิภาพการใช้อาหารของไก่กระทงไม่
แตกต่างกัน (P>.05) โดยมีน ้าหนักตัวที่เพิ่มขึ นในช่วงอายุ 0-3 
สัปดาห์ เท่ากับ 0.446, 0.447, 0.448 และ 0.452 กิโลกรัม 
ตามล้าดับ และในช่วงอายุ 3-6 สัปดาห์ เท่ากับ 1.054, 1.051, 
1.061 และ 1.064 กิโลกรัม ตามล้าดับ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ในช่วง 0-3 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1.757, 1.780, 1.771 และ 1.752
ตามล้าดับ และในช่วงอายุ 3-6 สัปดาห์ เท่ากับ 1.941, 1.909, 
1.912 และ 1.890 ตามล้าดับ [5] 

3. การด้าเนินงานวิจัย 
3.1 การวิเคราะหท์างเคมี วิเคราะห์ส่วนประกอบของโภชนะใน
น ้านึ่งปลาทูน่าโดยประมาณ โดยศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการ
อาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิเคราะห์ปริมาณกรด 
อะมิโนโดยกองวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
3.2 การวางแผนทดลอง ทดลองกับไก่ไข่พันธ์ุไฮเส็กซ์ อายุ 36 
สัปดาห์ จ้านวน 96 ตัว เลี ยงในกรงตับขนาด 24  42 เซนติเมตร 
จ้านวน 31 กรง โดย 1 กรง บรรจุไก่ 2 ตัว วางแผนทดลองแบบ
สุ่มตลอด (completely randomized design) โดยแบ่งออกเป็น 4 
พวก มี 4 ซ ้าๆ ละ 6 ตัว 

 พวกที่ 1 ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร 0 เปอร์เซ็นต์ 
 พวกที่ 2 ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร 3 เปอร์เซ็นต์ 
 พวกที่ 3 ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร 6 เปอร์เซ็นต์ 
 พวกที่ 4 ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร 9 เปอร์เซ็นต์ 
 ปรับระดับของโปรตีน และพลังงานในอาหารแต่ละพวกให้
ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1) อาหารมีโภชนะตามความต้องการของ
ไก่ไข่ [10] ให้อาหารแบบกินเต็มที่ มีน ้าสะอาดให้กินตลอดเวลา 
ให้แสงวันละ 17 ช่ัวโมง 

3.2 การบันทึกข้อมูลและการค้านวณ 

 1. บันทึกน ้าหนักไก่เริ่มทดลองและเมื่อสิ นสุดการทดลอง 
 2. บันทึกจ้านวนไข่และน ้าหนักไข่แต่ละซ ้าทุกวัน 

 3. บันทึกปริมาณอาหารที่กินในแต่ละซ ้าเป็นเวลา 3 ช่วงการ
ทดลองๆ ละ 28 วัน 
 4. ความถ่วงจ้าเพาะของไข่วัดโดย Archimedes’ principle [11] 
โดยช่ังไข่ด้วยเครื่องช่ังแบบแขวน (cent-o-gram) โดยดัดแปลงให้
ช่ังน ้าหนักไข่ในน ้าได้ ค้านวณค่าความถ่วงจ้าเพาะ โดยใช้สูตร 

 

= 
น ้าหนักไขท่ี่ชั่งในอากาศ 

น ้าหนักไขท่ี่ชั่งในอากาศ – น ้าหนักไข่ที่ชั่งในน ้า 
 

5. บันทึกความสูงของไข่ขาวด้วยไมโครมิเตอร์ผลิตโดยบริษัท 
Kafer โมเดล M2/30s ค้านวณค่าฮอฟ์ยูนิตโดยใช้สูตร 

H.U. = 100 x log (H x 7.57 – 1.7W0.37) 
6. บันทึกความหนาของเปลือกไข่ด้วยไมโครมิเตอร์ผลิตโดย

บริษัทMitutoyo โมเดล 7331  
7. สีของไข่แดงวัดโดยพัดเทียบสีไข่แดงของบรษิทั Roche 

3.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ  

 วิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบวัดค่าซ ้า (repeat measures) 
ในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด  เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test  
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ตารางท่ี 1 ส่วนผสมของอาหารไก่ไข่ 

วัตถุดิบ (กิโลกรัม) 
ระดับน ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร (%) 

0 3 6 9 
ข้าวโพด 59.06 55.25 51.22 47.01 
กากถ่ัวเหลือง 11.64 13.50 15.40 17.33 
น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้น 0.00 3.00 6.00 9.00 
ปลาป่น 9.00 6.00 3.00 0.00 
ร้าละเอียด 10.00 10.00 10.00 10.00 
น ้ามันปาล์ม 1.30 2.75 4.30 5.90 
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 0.10 0.05 0.33 0.90 
เปลือกหอย 7.90 8.50 8.85 9.00 
ดีแอล-เมทไธโอนีน 0.00 0.05 0.10 0.16 
พรีมิกซ์ 0.50 0.50 0.50 0.50 
เกลือ 0.50 0.40 0.30 0.20 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.00 
ส่วนประกอบของโภชนะ (โดยการค้านวณ) 
โปรตีน (%) 16.0 16.0 16.0 16.0 
พลังงาน (kcal:kg) 2902.5 2900.7 2900.9 2899.9 
แคลเซียม (%) 3.76 3.76 3.75 3.73 
ฟอสฟอรัส (%) 0.49 0.39 0.35 0.35 
เมทไธโอนีน+ซีสทีน (%) 0.62 0.61 0.61 0.61 
ไลซีน (%) 0.93 0.96 0.99 1.02 

4. ผลการด้าเนินงาน

4.1 คุณค่าทางโภชนะของน ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้น 
 พบว่าน ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นมีความชื น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย 
เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 42.02, 37.92, 2.98, 0.00, 17.03 
และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 2)  

ตารางท่ี 2  คุณค่าทางโภชนะของน ้านึ่งปลาทนู่าเข้มข้น 

โภชนะ ปริมาณ (%ของน ้าหนักสด)  
ความชื น 42.02 
โปรตีน 37.92 
ไขมัน 2.98 
เยื่อใย 0.00 
เถ้า 17.03 
คาร์โบไฮเดรต 0.05 

4.2 ปริมาณของกรดอะมิโน 

โปรตีนจากน ้านึ่งปลาทูน่าเข้มขน้มีกรดอะมิโนทีจ่้าเป็น คือ 
อาร์จินีน ฮีสทิดีน ลูซีน ไอโซลูซีน ฟีนิลอะลานีน ทรีโอนนี 
เมทไธโอนีน ไลซีน วาลีน และทริปโตเฟน เท่ากับ 1,551.90, 
3,538.00, 807.30, 393.10, 462.70, 722.40, 336.50, 1,292.60, 595.50 
และ 62.40 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3  ปริมาณกรดอะมิโนในน ้านึ่งปลาทูน่าเข้มขน้ 

ชนิดของกรดอะมิโน ปริมาณ (มิลลิกรัม/ 100 กรัม) 
อาร์จินีน 1,551.90 
ฮีสทิดีน 3,538.00 
ลูซีน 807.30 
ไอโซลูซีน 393.10 
ฟีนิลอะลานีน 462.70 
ทรีโอนีน 722.40 
เมทไธโอนีน 336.50 
ไลซีน 1,292.60 
วาลีน 595.50 
ทริปโตเฟน 62.40 

4.3 สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ 

 เปอร์เซ็นต์การไข่ น ้าหนักไข่ มวลไข่ และปริมาณอาหารที่
กินของไก่ไข่พวกที่ใช้น ้านึง่ปลาทูน่าเข้มข้นในอาหาร 0, 3, 6 
และ 9 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) โดย
เปอร์เซ็นต์การไข่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.27, 81.25, 84.28 และ 
76.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ น ้าหนักไข่มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 57.38, 
56.79, 58.25 และ 57.89 กรัม ตามล้าดับ มวลไข่มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 29.14, 27.45, 29.38 และ 26.52 กรัมต่อตัวต่อวัน 
ตามล้าดับ และปริมาณอาหารทีก่ินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 108.72, 
107.62, 111.70 และ 111.53 กรัมต่อตัวต่อวัน ขณะทีป่ริมาณ
อาหารที่ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัมมีความแตกต่างอย่างมีนัย ส้าคัญ
ทางสถิติ (P<.05) โดยพวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหาร
ไก่ไข่ที่ระดบั 0, 3 และ 6 เปอรเ์ซ็นต์ มีค่าเฉลี่ยปริมาณอาหารที่
ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัมน้อยกว่าพวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทนู่าเข้มข้น
ในอาหาร 9 เปอรเ์ซ็นต์ โดยมคีา่เฉลี่ย 2.24, 2.34, 2.29 และ 
2.53 กิโลกรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 สมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ที่ใช้น ้านึง่ปลาทนู่า 
                 เข้มข้นในอาหารระดับต่างๆ 

สมรรถภาพการผลิต 1/ 
ระดับน ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร (%) 
0 3 6 9 

เปอร์เซ็นต์การไข่1/ (%) 85.27 
±1.91 

81.25 
±1.81 

84.28 
±0.97 

76.78 
±1.50 

น ้าหนักไข่1/ (กรัม) 57.38 
±0.42 

56.79 
±0.36 

58.25 
±0.43 

57.89 
±0.38 

มวลไข่1/ (กรัม/ตัว/วัน) 29.14 
±0.76 

27.45 
±0.60 

29.38 
±0.31 

26.52 
±0.48 

ปริมาณอาหารที่กิน 
(กรัม) 1/ 

108.72 
±1.99 

107.62 
±1.58 

111.70 
±0.67 

111.53 
±1.34 

ปริมาณอาหารที่ใช้ผลิต
ไข่ 1 กก. (กก.)2/ 

2.24ก 

±0.06 
2.34ก 
±0.04 

2.29ก 
±0.03 

2.53ข 
±0.04 

1/ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
2/ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยในแถวนอน 
    เดียวกันมีอักษรก้ากับต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (P<.05) 
 

4.4 ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม  
พบว่าต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม ของไก่ไข่พวก

ที่ใช้น ้านึ่งปลาทนู่าเข้มข้นในอาหาร 0, 3, 6 และ 9 เปอรเ์ซ็นต ์
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.86, 
21.80, 21.07 และ 22.32 บาท ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) 

ตารางที่ 5 ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัมในไก่ไข่ที่ใช้น ้า 
           นึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารระดับต่างๆ 

 

ลักษณะ 
ระดับน ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร (%) 
0 3 6 9 

ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ 
ผลิตไข่ 1 กก. (บาท) 1/ 

21.86 
±0.50 

21.80 
±0.45 

21.07 
±0.23 

22.32 
±0.36 

1/ ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
  

4.5 คุณภาพไข่  
 ความถ่วงจ้าเพาะ ความสูงไข่ขาว ค่าฮอฟ์ยูนิต สีของไข่แดง 
และความหนาของเปลือกไข่ของทุกพวกการทดลอง ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>.05) โดยพวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทนู่าเข้มข้น
ในอาหาร 0, 3, 6 และ 9 เปอรเ์ซน็ต์ มีค่าเฉลี่ยความถ่วงจ้าเพาะ
เท่ากับ 1.082, 1.083, 1.084 และ 1.080 ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยความ
ความสูงไข่ขาวเท่ากับ 7.73, 7.19, 7.61 และ 7.85 มิลลิเมตร 

ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยฮอฟ์ยูนิตเท่ากับ 87.84, 84.68, 87.39 และ 
88.04 ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยสีของไข่แดงเท่ากับ 9.25, 9.42, 9.33 
และ 9.25 ตามล้าดับ และค่าเฉลี่ยความหนาของเปลือกไข่เท่ากับ 
0.35, 0.35, 0.34 และ 0.45 มิลลิเมตร ตามล้าดับ (ตารางที่ 6) 
 

ตารางท่ี 6 คุณภาพไข่ของไก่ไขท่ีใ่ช้น ้านึ่งปลาทนู่าเข้มข้นใน 
   อาหารระดับต่างๆ 

คุณภาพไข่ 
ระดับน ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร (%) 
0 3 6 9 

ความถ่วงจ้าเพาะ1/ 1.082 
±0.01 

1.083 
±0.01 

1.084 
±0.01 

1.080 
±0.01 

ความสูงไข่ขาว (มม.) 1/ 7.73 
±0.28 

7.19 
±0.21 

7.61 
±0.19 

7.85 
±0.28 

ฮอฟ์ยูนิต 1/ 87.84 
±1.77 

84.68 
±1.09 

87.39 
±1.04 

88.04 
±1.48 

สีของไข่แดง 1/ 9.25 
±0.30 

9.42 
±0.19 

9.33 
±0.19 

9.25 
±0.25 

ความหนาเปลือกไข ่ 
(มม.) 1/ 

0.35 
±0.01 

0.35 
±0.01 

0.34 
±0.01 

0.45 
±0.09 

1/ค่าเฉลี่ย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 

5. สรุปผลการทดลอง 
 การใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารไก่ไข่ 0, 3, 6 และ 9 
เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองสรปุไดด้ังนี  
 1. โภชนะในน ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นมีความชื น โปรตนี ไขมนั 
เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต และเถ้า 42.02, 37.92, 2.98, 0.0, 0.05 
และ 17.03 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ 
 2. เปอร์เซ็นต์การไข่ น ้าหนักไข่ มวลไข่ และปริมาณอาหารที่
กินของไก่ไข่ที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหาร 0, 3, 6 และ 9 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกัน (P>.05) แต่พวกที่ใช้น ้านึ่งปลา
ทูน่าเข้มข้นในอาหาร 0, 3 และ 6 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณอาหารที่ใช้
ผลิตไข่ 1 กิโลกรัม น้อยกว่าพวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในอาหาร 9 
เปอร์เซ็นต์ (P<.05)  
 3. ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไข่ไก่ 1 กิโลกรัม ของไก่ไข่ที่ใช้
น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารที่ระดับ 0, 3, 6 และ 9 เปอร์เซ็นต์ 
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) 
 4. คุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหาร 0, 
3, 6 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) 
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7. วิจารณ์ผล 

การทดลองใช้น ้านึ่งปลาทูน่าในไก่ไข่ พบว่าพวกที่ใช้น ้านึ่ง
ปลาทูน่าเข้มขน้ในอาหารที่ระดับ 0, 3 และ 6 เปอร์เซ็นต์มี
แนวโน้มท้าให้เปอร์เซ็นต์การไข่ (P<.066) น ้าหนักไข่ (P<0.07) 
และไข่สะสมต่อแม่ไก่ (P<.066) ดีกว่าพวกที่ใช้น ้านึ่งปลาทูน่า
เข้มข้นในอาหารที่ระดับ 9 เปอร์เซ็นต์ และมีผลท้าให้ปริมาณ
อาหารที่ใช้ผลิตไข่ 1 กิโลกรัมมีความแตกต่างทางสถิติ (P<.05) 
ทั งนี มีสาเหตุจากความไม่สมดุลของกรดอะมิโน ท้าให้เกดิการ
ขัดขวางการดูดซึมซ่ึงกันและกันของกรดอะมิโนลูซีน ไอโซลูซีน
และวาลีน [12][13][14] โดยพบว่าในอาหารทดลองมีสัดส่วนของ 
ลูซีนสูงถึง 1.54 เปอร์เซ็นต์ ไปขัดขวางการดูดซึมไอโซลูซีนและ
วาลีน มีผลให้ไอโซลูซีนและวาลีนในกระแสเลือดอยู่ในระดับต่้า 
โดยปริมาณลูซีนที่สูงขึ นในอาหารนี  มีผลท้าให้ไก่กินอาหารมาก
ขึ นแต่ไห้ผลผลิตลดลง [15] สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั งนี  
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C-010 

การส ารวจวัณโรคโคในกระบือปลักในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 

ด้วยวิธี Comparative Intradermal Test 
A Survey of Bovine Tuberculosis in Swamp Buffaloes 

in Sisaket Province Using Comparative Intradermal Test 

เจตนา  หนูพันธ ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) แผนกวิชาสัตวศาสตร ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บทคัดย่อ 

โรควัณโรคโคเป็นโรคสัตว์ติดต่อสู่คนที่ส ำคัญและพบ
ได้ทั่วโลก มีสำเหตุจำกเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium bovis 
ก่อควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจจำกสัตว์ตำย สัตว์ป่วยเรื้อรังและ
ผลผลิตที่ลดลง ส่งผลต่อกำรสำธำรณสุข กำรค้ำสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ในกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  กำรตรวจวินิจฉัยโรค
วัณโรคโคด้วยวิธีกำรทดสอบทำงผิวหนังเพื่อดูสภำวะภูมิ      
ไวเกิน สำมำรถใช้ตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ที่ยังมีชีวิตและเป็น
วิธีที่ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ 
ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ  
อช.) ให้ใช้ในกำรตรวจวินิจฉัยโรควัณโรคโคในโคและกระบือ 
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมชุกของกำรเกิดโรควัณ
โรคโคในกระบือปลักด้วยวิธี CIT (comparative intradermal 
test) และหำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดโรค รูปแบบ
กำรศึกษำเป็นเชิงส ำรวจแบบตัดขวำง (cross-sectional survey 
study) เลือกตัวอย่ำงด้วยวิธี stratified sampling สุ่มเลือก
กระบือปลัก 201 ตัวจำก 90 ฟำร์มใน 5 ต ำบลของ 4 อ ำเภอของ
จังหวัดศรีสะเกษ ทดสอบโรคร่วมกับกำรสัมภำษณ์เกษตรกร
ด้วยแบบสอบถำมกำรเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่เดือนกันยำยนถึงเดือน
พฤศจิกำยน พ.ศ.2557 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ 
ค่ำเฉลี่ย มัธยฐำน ฐำนนิยมและร้อยละ   

 ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือ
ปลักจ ำนวน 201 ตัวด้วยวิธี CIT ให้ผลกำรทดสอบโรคเป็นลบ
ทั้งหมด และพบปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรควัณโรคโค เช่น 

เกษตรกรส่วนใหญ่น ำกระบือปลักไปเลี้ยงในทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์
ของชุมชนและใช้แหล่งน้ ำกินรวมกับสัตว์อื่น (ร้อยละ 87.8) 
เกษตรกรส่วนใหญ่รู้จักโรควัณโรคโคแต่ไม่เคยทดสอบโรค
ดังกล่ำวในกระบือปลักที่ตนเองเลี้ยง (ร้อยละ 91.1) เกษตรกร
เก็บอำหำรส ำรองไว้เลี้ยงสัตว์โดยไม่มีกำรป้องกันส่ิงรบกวน
ใดๆทั้งจำกสภำพภูมิอำกำศและส่ิงมีชีวิตอื่นๆ (ร้อยละ 63.4)
ยิ่งไปกว่ำนั้นยังมีคนในครอบครัวของเกษตรกรป่วยด้วยโรค
วัณโรคและอยู่ในระหว่ำงกำรรักษำ (ร้อยละ 2.2)   

 ถึงแม้ว่ำผลกำรทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลัก
ด้วยวิธี CIT จะให้ผลกำรทดสอบโรคเป็นลบทั้งหมด แต่พบว่ำ
วิธีกำรเลี้ ยง  กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพและปัจจัยแวดล้อม   
ที่เกี่ยวข้องในกำรเลี้ยงกระบือปลัก ยังก่อให้เกิดควำมเส่ียงใน
กำรติดเช้ือ M. bovis กำรน ำเอำควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ 
(biosafety) มำพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรฟำร์ม 
กำรทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลักเป็นประจ ำสม่ ำเสมอ 
และเพิ่มควำมตระหนักในกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรควัณโรค
โค โดยกำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
รวมถึงชุมชนโดยรอบ จะช่วยลดโอกำสในเกิดโรคและกำร
แพร่กระจำยโรควัณโรคโคได้  

ค ำส ำคัญ: วัณโรคโค, Comparative Intradermal Test (CIT), 
กระบือปลัก 
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Abstract 

Bovine tuberculosis (BTB) is a chronic zoonotic 
bacterial disease caused by Mycobacterium bovis.  BTB 
can greatly impact on the economy, public health and 
international trade of animal and animal products. Tuberculin 
test is a prescribed test required for diagnostic test for BTB in 
Thai Agricultural Commodity and Food Standard (TACFS).  
The objectives of this study were to study: 1) the prevalence 
of BTB using CIT; 2) factors associated with BTB prevalence 
in swamp buffaloes in Sisaket province, northeast of 
Thailand. Cross sectional survey study was carried out on 201 
swamp buffaloes during September to November of 2014. All 
animals were selected from 90 farms by stratified sampling 
method from 5 sub-districts located in 4 districts of Sisaket 
province. The owners were interviewed on husbandry 
procedures, herd health management and related factors. Data 
were analyzed by using descriptive statistic. CIT test in all 
buffaloes revealed negative results. Most of the owners 
brought their buffaloes to communal sources for grazing and 
drinking (87.8%). Most of them heard about BTB but have 
never had their animals tested for BTB (91.1%). Feeding hay 
was kept outdoors without any cover (63.4%). Moreover, 
some of the owners currently have active TB (2.2%). 
Although the results of CIT were all negative, some of the 
husbandry procedures, herd health management and many 
other related factors still contribute to the risk of M. bovis 
infection. The improvement of biosafety in farm management 
system, as well as increasing the awareness in prevention of 
BTB by educating owners and the community in the area, will 
minimize the chance of BTB transmission in swamp buffaloes 
in Sisaket province. 

Keywords: Comparative intradermal test, Bovine tuberculosis, 
Swamp buffalo  

1. บทน า

โรควัณโรคโคเป็นโรคสัตว์ติดต่อสู่คนที่ส ำคัญและพบได้
ทั่วโลก มีสำเหตุจำกเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium bovis [1] 

ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจจำกสัตว์ตำย สัตว์ป่วย
เรื้อรัง ท ำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงและเป็นโรคในข้อจ ำกัดทำง
กำรค้ำ [2] โรควัณโรคโคติดต่อสู่คนทำงกำรสูดดมละอองไอน้ ำ
ที่มีเช้ือปนเปื้อนในอำกำศ กำรกินนมและผลิตภัณฑ์รวมถึง
เนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่ำนกระบวนกำรฆ่ำเช้ือหรือปรุงสุกอย่ำงเพียงพอ
หรือติดเข้ำสู่ร่ำงกำยทำงบำดแผล พบว่ำคนที่ท ำงำนด้ำนกำร
เลี้ยงสัตว์  ท ำงำนในโรงฆ่ำสัตว์และคนที่อำศัยอยู่ในเขตชนบท
มีโอกำสเส่ียงที่จะติดโรควัณโรคโค  [3] วิธีกำรทดสอบโรค   
วัณโรคทำงผิวหนัง (intradermal skin test) เป็นวิธีที่ได้รับกำร
ยอมรับทั้งจำก องค์กำรโรคระบำดสัตว์ระหว่ำงประเทศ (OIE) 
ให้ใชใ้นกำรตรวจโรควัณโรคก่อนกำรซ้ือหรือขำยสัตว์ [3] และ
จำกมำตรฐำนสินค้ำเกษตรให้ใช้ในกำรตรวจชันสูตรโรค       
วัณโรคในโคและกระบือ [4] แบ่งกำรทดสอบออกเป็น single 
intradermal test (SIT) โดยใช้ bovine PPD เพียงตัวเดียวในกำร
ทดสอบ และ comparative intradermal test (CIT) ที่ใช้ bovine 
PPD ร่วมกับ avian PPD ต ำแหน่งที่ใช้ในกำรทดสอบโรค
โดยทั่วไปคือกำรฉีดเข้ำช้ันผิวหนังบริเวณโคนหำง (caudal fold 
of the tail) หรือกลำงแผงคอ (cervical fold/mid neck) ซ่ึงบริเวณ
ผิวหนังที่คอจะมีควำมไวต่อกำรทดสอบมำกกว่ำ [5] กำรเลือก
วิธีกำรทดสอบโรควัณโรคโคทำงผิวหนังระหว่ำงวิธี SIT หรือ 
CIT จะพิจำรณำจำกควำมชุกของกำรเกิดโรค และควำมเสี่ยงต่อ
กำรติดเช้ือมัยโคแบคทีเรียตัวอื่น[6] 

ในปี พ.ศ. 2550 สถำนีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ได้ท ำ
กำรทดสอบโรควัณโรคโคในโคและกระบือปลัก ด้วยวิธี single 
intradermal test (SIT) พบควำมชุกของโรคร้อยละ 3.03 [7] และ
จำกรำยงำนสถำนกำรณ์โรคสัตว์ในประเทศไทย ระหว่ำงเดือน
มกรำคมถึงเดือนตุลำคม พ.ศ.2553 มีรำยงำนกำรตรวจพบโรค
วัณโรคในสัตว์ จ ำนวน 19 รำยงำน เป็นกำรตรวจพบในกระบือ
ทั้งหมด โดยจังหวัดที่พบได้แก่ ศรีสะเกษจ ำนวน 11 รำยงำน 
สุรินทร์จ ำนวน 5 รำยงำน บุรีรัมย์ จันทบุรีและลพบุรี จังหวัด  
ละ 1 รำยงำน [8]  กำรน ำเอำวิธี CIT ซ่ึงเป็นวิธีกำรวินิจฉัย     
วัณโรคในโคและกระบือที่แนะน ำโดยองค์กำรโรคระบำดสัตว์
ระหว่ำงประเทศ (OIE) มำใช้ในกำรทดสอบโรควัณโรคโคทำง
ผิวหนังในกระบือปลัก จะช่วยให้สำมำรถแยกสัตว์ตัวที่ติดเช้ือ 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทควำม (Corresponding author)
E-mai laddress: rabjate@yahoo.co.uk 
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Mycobacterium bovis  ออกจำกกำรติดเช้ือมัยโคแบคทีเรียตัว
อื่นๆ [3] ช่วยให้กำรตรวจวินิจฉัยโรคมีควำมจ ำเพำะยิ่งขึ้น และ
เป็นข้อมูลประกอบก่อนกำรตัดสินใจคัดสัตว์ออกจำกฝูง และ
ท ำลำยสัตว์ตำมขั้นตอนกำรป้องกันและควบคุมโรควัณโรคใน
โคและกระบือของกรมปศุสัตว์ 

เพื่อเป็นกำรส ำรวจสถำนะโรควัณโรคโคในกระบือในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ และหำปัจจัยที่เกี่ยวข้องหำกพบกำรเกิดโรคจึง
ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ คือ 1) เพื่อศึกษำควำมชุก
ของโรควัณโรคโคในกระบือปลักจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กำร
ทดสอบวัณโรคโคทำงผิวหนังวิธี comparative intradermal test 
(CIT) และ 2) เพื่อหำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเกิดวัณโรค
โคในกระบือปลัก 

2. ขอบเขตและวิธีการวิจัย

2.1 ขอบเขตของการศึกษา 
เป็นกำรศึกษำควำมชุกของวัณโรคโคในกระบือปลัก 

จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กำรทดสอบโรควัณโรคโคทำงผิวหนัง 
วิธี comparative intradermal test (CIT) ตั้งแตเ่ดือนกันยำยนถงึ 
เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 

2.2 รูปแบบของการศึกษา 
เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจแบบตัดขวำง (cross-sectional 

survey study)  

2.3 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดของตัวอย่าง 
ประชำกร คือ กระบือปลักในจังหวัดศรีสะเกษจ ำนวน 

68,898 ตัว [9]  จ ำนวนตัวอย่ำง ค ำนวณจำกกำรประมำณค่ำ 
ควำมชุก ด้วยโปรแกรม Win Episcope [10] ซ่ึงคำดหวังว่ำจะ 
พบควำมชุกของวัณโรคโคในกระบือปลัก  3.03 เปอร์เซ็นต์ 
[7] ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และควำมคลำด 
เคลื่อน 2 เปอร์เซ็นต์ จะได้จ ำนวนตัวอย่ำงที่ต้องกำร คือ 179 
ตัว และเพื่อลดควำมผิดพลำดในกำรเก็บข้อมูล จะใช้กระบือ 
ปลักเพิ่มขึ้นจ ำนวน 17 ตัว (10 เปอร์เซ็นต์ของ 179) จึงต้อง 
กำรกระบือปลักในงำนวิจัยนี้จ ำนวน 196  ตัว 

กำรเลือกกระบือ ได้ใช้วิธีเลือกตัวอย่ำงแบบแบ่ง ช้ัน 
(stratified sampling) โดยแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็น 4 โซน ดัง
ในรูปที่ 1 โดยโซนที่ 1 ประกอบด้วยอ ำเภอรำศีไศล อุทุมพร
พิสัย  บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน วังหิน เมืองจันทร์ กิ่งอ ำเภอโพธ์ิศรี

สุวรรณและกิ่งอ ำเภอศิลำลำด โซนที่ 2 ประกอบด้วยอ ำเภอ
เมือง ยำงชุมน้อย กันทรำรมย์ โนนคูณ น้ ำเกลี้ยงและพยุห์ 
โซนที่ 3 ประกอบด้วยอ ำเภอขุขันธ์ ไพรบึง ปรำงค์กู่และภูสิงห์ 
และโซนที่ 4 ประกอบด้วยอ ำเภอกันทรลักษ์ ขุนหำญ  ศรีรัตนะ
และเบญจลักษ์ จำกนั้นเลือกมำ 1 อ ำเภอจำกแต่ละโซน ด้วย
วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำยโดยกำรจับฉลำก  แล้วในแต่ละอ ำเภอสุ่ม
เลือก 1 ต ำบลโดยกำรจับฉลำก ยกเว้นโซนที่ 2 ที่เลือกได้อ ำเภอ
กันทรำรมย์ จะเลือก 2 ต ำบล เนื่องจำกพื้นที่ของอ ำเภอค่อนข้ำง
กว้ำงและมีถนนตัดขวำงแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน หลังจำก
นั้นสุ่มเลือกฟำร์มกระบือปลักและสุ่มเลือกกระบือปลักจำกแต่
ละฟำร์ม ให้ได้กระบือปลักจ ำนวน 201 ตัวโดยวิธีกำรจับฉลำก  

รูปที่ 1 แผนที่จงัหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำคือกระบือปลักจ ำนวน  201 ตัว โดยมี
เงื่อนไขในกำรเลือกคือ เป็นกระบือปลักมีอำยุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้น
ไป  มีสุขภำพดี ไม่แสดงอำกำรผิดปกติหรือป่วย โดยท ำกำร
ตรวจร่ำงกำยสัตว์เบื้องต้น (physical examination) สังเกต
ลักษณะภำยนอกว่ำดูมีลักษณะที่ปกติและใช้ปรอทวัดไข้วัด
อุณหภูมิทำงทวำรหนัก หำกมีอุณหภูมิเกิน 103 องศำฟำเรน
ไฮน์ จะไม่น ำมำใช้ท ำกำรศึกษำ และสัตว์จะต้องไม่อยู่ใน
สถำนะก่อนและหลังคลอด 6 สัปดำห์ เนื่องจำกกำรทดสอบนี้
เป็นกำรทดสอบทำงภูมิคุ้มกัน สัตว์ที่แสดงอำกำรป่วยและอยู่
ในสถำนะก่อนและหลังคลอด 6 สัปดำห์จะตอบสนองทำง
ภูมิคุ้มกันไม่ตรงกับสภำพที่ เป็นจริงในร่ำงกำยสัตว์ ท ำให้
อำจจะเกิดข้อผิดพลำดในผลของกำรทดสอบโรคได้ [11] 
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2.4 ระเบียบวิธีวิจัย 
2.4.1 การสัมภาษณ์เกษตรกรด้วยแบบสัมภาษณ์การ

เลี้ยงสัตว์ 
ท ำควำมรู้จักเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือปลัก 

ขออนุญำตสัมภำษณ์ และทดสอบโรควัณโรคโค
ในกระบือปลักด้วยวำจำ และแจ้งเงื่อนไข ควำม
เสี่ยงและประโยชนท์ีจ่ะได้รบั รวมถึงเสรีภำพ
และสิทธิของเกษตรกรในกำรถอนตัวและยุติ
กำรวิจัยได้ตลอดเวลำ จำกนั้นด ำเนนิกำร
สัมภำษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือปลัก ในด้ำน
วิธีกำรเลี้ยงกระบือ กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ
กระบือและปจัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

2.4.2 การทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลัก 
- วัสดุอุปกรณ์ 

Digital Calliper    
bovinePPD (BOVITUBER® Lot : 140284, 
Exp : 12-2015)  
avianPPD (AVITUBER®  Lot : 112651, 
Exp : 01-2015)  
Tuberculin Syringe กระดำษ    ปำกกำ 
สีสเปรย์ (ขำว)  ส ำลี ชุดมีดโกน 

- วิธีกำรทดสอบโรควัณโรคในกระบือปลัก 
 ก ำหนดต ำแหน่งที่ จะทดสอบโรค      
วัณโรคโค ที่บริเวณแผงคอทำงด้ำนซ้ำย
ของกระบือปลัก  2  ต ำแหน่ง   ห่ำงกัน        
12 - 15 เซนติเมตร โกนขนและท ำควำม
สะอำดบริเวณที่จะท ำกำรทดสอบ วัดควำม
หนำของผิวหนังตรงต ำแหน่งที่จะทดสอบ
ด้วย digital caliper และจดบันทึกไว้ ฉีด
สำรทดสอบ คือ bovinePPD และ avianPPD 
เข้ำในช้ันผิวหนัง (intradermal) ต ำแหน่งละ 
0.1 มิลลิลิตร  หลังฉีดสำรทดสอบ 72 
ช่ัวโมง ใช้ digital caliper วัดควำมหนำของ
ผิวหนังอีกครั้ง โดยผู้วัดคนเดิม จดบันทึก
และอ่ำนผลกำรทดสอบโดยดูควำมแตกต่ำง
ของกำรหนำตัวขึ้นของผิวหนัง (skin fold 
thickness) [2,4] โดยกำรแปลผลกำรทดสอบ

โรควัณโรคโคด้ วยวิ ธี  comparative 
intradermal test (CIT) มีดังนี้ ผลกำรทดสอบ
เป็นลบ (negative) เมื่อกำรหนำตัวของ
ผิวหนังที่ต ำแหน่ง bovinePPD น้อยกว่ำ
หรือเท่ำกับต ำแหน่ง avianPPD   ผลกำร
ทดสอบเป็นสงสัย (inconclusive) เมื่อกำร
หนำตัวของผิวหนังที่ต ำแหน่ง bovinePPD 
มำกกว่ำต ำแหน่ง avianPPD ระหว่ำง 1 - 4 
มิลลิเมตร และผลกำรทดสอบเป็นบวก 
(positive) เมื่อกำรหนำตัวของผิวหนังที่
ต ำแหน่ง bovinePPD มำกกว่ำต ำแหน่ง 
avianPPD มำกกว่ำ 4 มิลลิเมตร [2,4] 

2.4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ
ข้อมูลที่ได้จำกแบบสัมภำษณ์กำรเลี้ยงสัตว์ 

ถูกน ำมำลงในโปรแกรม EpiInfo version 3.5.4 
(Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), Atlanta, Georgia (USA)) 2 ครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรลงข้อมูล จำกนั้น
จะถูกน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดย R 
program โดยใ ช้สถิ ติ เ ชิ งพรรณนำในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลดังนี้  1) หำค่ำสัดส่วน ร้อยละ
และ 95% CI ส ำหรับข้อมูลพื้นฐำนฟำร์มที่เป็น
ตัวแปรแบบแบ่งช้ันและผลกำรทดสอบโรค   
วัณโรคโคในกระบือปลัก และ 2) วิเครำะห์หำ
ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนส ำหรับข้อมูล
พื้นฐำนฟำร์มที่เป็นตัวแปรแบบต่อเนื่อง 

3. ผลการวิจัย

กระบือปลัก (swamp buffalo) จ ำนวน 201 
ตัว เป็นกระบือเพศเมียร้อยละ 73.63 เพศผู้ร้อยละ 
26.37 มีกระบือที่อำยนุ้อยกว่ำ 3 ปีร้อยละ 46.77  อำยุ
อยูร่ะหว่ำง 3 - 9 ปีร้อยละ 47.26 และมีอำยุมำกกว่ำ 9 
ปีร้อยละ 5.97  

กำรทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลัก
จ ำนวน 201 ตัว ด้วยวิธีกำร comparative intradermal 
test (CIT) ในพื้นที่ต ำบลสระเยำว์ อ ำเภอศรีรัตนะ 
ต ำบลผักไหม อ ำเภอห้วยทับทัน ต ำบลส ำโรงพลัน 
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อ ำเภอไพรบึง และต ำบลหนองบัวและต ำบลจำน 
อ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำผลกำร
ทดสอบโรคเป็นลบทั้งหมด  

จำกกำรสอบถำมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
ปลักทั้ง 4 อ ำเภอ ในแต่ละฟำร์มมีกำรเลี้ยงกระบือ
ปลักร่วมกับสัตว์ชนิดต่ำงๆ คือ ไก่, สุนัข, เป็ด, โค
เนื้อ, แมว และสุกร คิดเป็นรอ้ยละ 83.3  68.9 
25.6  21.1 18.9 และ 7.8 ตำมล ำดับ  

กำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเลี้ยง กำรจัดกำรด้ำน
สุขภำพกระบือปลักและปจัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
แสดงในตำรำงที่ 1 

ตารางท่ี 1 สรุปกำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเลี้ยง กำรจดักำรดำ้น
สุขภำพกระบือปลักและปจัจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จำกกำร
สอบถำมเกษตรกรผูเ้ลี้ยงกระบือปลักทั้ง 4 อ ำเภอ 

กำรจัดกำร ฟำรม์ ร้อยละ 95% CI 
กำรจัดกำรเลี้ยงด ู

- ปล่อยเลี้ยงรวมกันในทุ่งหญ้ำ
เลี้ยงสัตว์ในตอนกลำงวันและ
กลับมำนอนคอกในตอนกลำงคืน 
- อำหำรตำมธรรมชำติเช่นหญ้ำ
หรือฟำง 
- สถำนที่เก็บอำหำรส ำรองส่วน
ใหญ่เปิดโล่ง และไม่มีกำรป้องกัน
จำกสิ่งรบกวนต่ำงๆ 
-   ใช้มลูสัตว์ท ำกำรเกษตร 
-  รู้จักหลักควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ (Biosafety) แต่ไม่ได้น ำมำ
ปฏิบัติจริงในฟำร์ม

79 

89 

57 

72 
90 

87.8 

98.9 

63.4 

80.0 
100 

79.2-93.7 

94.0-100.0 

52.5-73.2 

70.2-87.7 
100.0-100.0 

กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม
และปำกและเท้ำเปื่อย 
-  ให้ยำถ่ำยพยำธิเป็นประจ ำ 
- รู้จักโรควัณโรคโคแต่ไม่เคย
ทดสอบในกระบือปลักที่เลี้ยง 

63 

41 
82 

70.0 

45.6 
91.1 

59.4-79.2 

35.0-56.4 
83.2-96.1 

ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
- แหล่งที่มำของกระบือปลกัมำ

จำกฟำร์มในหมู่บ้ำน 
-   น ำกระบือตัวใหม่เข้ำฝูง 

- มีคนเลี้ยงหรือคนในครอบครัว

83 

1 
2 

92.2 

1.1 
2.2 

84.6-96.8 

0.0-6.0 
0.3-7.8 

ป่วยด้วยโรควัณโรค 
กำรจัดกำร ฟำร์ม ร้อยละ 95% CI 

-      บ้ำนหรือฟำร์มข้ำงเคียงมีคน
ป่วยด้วยโรควัณโรค 

21 23.4 15.4-24.7 

4. วิจารณ์ผลการวิจัย

ผลกำรทดสอบโรควัณโรคโคด้วยวิธี comparative 
intradermal test (CIT) ในกระบือปลักจ ำนวน 201 ตัว ใหผ้ล
กำรทดสอบโรคเปน็ลบทั้งหมด ซ่ึงแตกต่ำงจำกกำรศึกษำก่อน
หน้ำนี้ ในปี พ.ศ. 2550 ทีท่ ำกำรทดสอบโรควัณโรคโค ในโค
และกระบือปลักของสถำนีวิจัยทดสอบพันธ์ุสัตว์ศรีสะเกษ  โดย
ใช้วิธี single intradermal test (SIT) ซ่ึงพบควำมชุกของกำรเกิด
โรควัณโรคโคร้อยละ 3.03 และยังพบว่ำในระหว่ำงศูนยห์รือ
สถำนีสังกัดกองบ ำรุงพันธ์ุสัตว์ พื้นที่ส ำนักสุขศำสตร์สัตว์และ
สุขอนำมัยที่ 3 มีกำรแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกระบือซ่ึงกันและกัน 
หำกที่ใดที่หนึ่งมีกระบือที่เป็นโรค ก็จะแพร่กระจำยไปยังศูนย์
หรือสถำนีอื่นๆ ซ่ึงเป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรสัมผัสโรค  
วัณโรคโคและเกดิควำมชุกของโรคดังที่รำยงำน ส่วนในกำร
ทดสอบโรควัณโรคโคในครั้งนี้ ได้ท ำกำรทดสอบโรคใน
กระบือปลักจำก 4 อ ำเภอ 5 ต ำบล ด้วยวิธี comparative 
intradermal test (CIT) พบว่ำในระหว่ำงท ำกำรทดสอบโรค 
กระบือปลักทีเ่ลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ตอ่เนื่องในพื้นที่และพบเพียง 1 
ฟำร์มที่มีกำรน ำกระบือปลักเข้ำมำเลี้ยงใหม่ในฝูง 

เกษตรกรเกือบทั้งหมดรูจ้ักโรควัณโรค แต่ไม่เคย
ทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลักที่ตนเองเลี้ยงมำก่อน 
(ร้อยละ 91.1) ท ำให้ไม่ทรำบสถำนะของโรควัณโรคโคใน
ฟำร์ม อำจท ำใหเ้กิดควำมเสี่ยงต่อกำรมีโรคและแพร่กระจำย
ของโรคได้ ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรที่คนเลี้ยงหรือบุคคลอื่นใน
ครอบครัวป่วยด้วยโรควัณโรค อำจเพิ่มปัจจัยเส่ียงในกำรติด
โรควัณโรคสู่สัตว์จำกกำรอยู่ด้วยกันอย่ำงใกล้ชิดและมีโอกำส
สัมผัสกันอยู่เสมอ โดยมีรำยงำนจำกประเทศเอธิโอเปียพบว่ำ 
เกษตรกรผูเ้ลี้ยงโคทีป่่วยเป็นโรค วัณโรค จะส่งผลให้โคที่เลี้ยง
มีควำมเสี่ยงในกำรติดโรควัณโรคสูงถึง 4 เท่ำ [12] 
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5. สรุปและอภิปรายผล

กำรทดสอบโรค วัณโรคโคด้ วย วิ ธี  comparative 
intradermal test (CIT) ในกระบือปลักจ ำนวน 201 ตัว เพื่อ
ศึกษำควำมชุกของโรคในพื้นที่อ ำเภอศรีรัตนะ อ ำเภอห้วย    
ทับทัน อ ำเภอไพรบึงและอ ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่ำให้ผลกำรทดสอบโรควัณโรคโคที่เป็นลบทั้งหมด แต่
อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำยังมีปัจจัยเส่ียงของกำรเกิดโรควัณโรค ทั้ง
กำรเลี้ยงสัตว์อื่นรวมกับกระบืออยู่ในฟำร์มเดียวกัน  กำรเลี้ยง
กระบือในทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์รวมของหมู่บ้ำนและใช้แหล่งน้ ำกิน
รวมกับสัตว์อื่น ซ่ึงลักษณะกำรเลี้ยงดังกล่ำวมีควำมเส่ียงในกำร
ติดเช้ือโรควัณโรคโค เนื่องจำกกำรที่สัตว์ใช้แหล่งน้ ำและแหล่ง
อำหำรร่วมกัน  จะท ำให้เกิดกำรติดต่อและแพร่กระจำยของเช้ือ
วัณโรคได้ [13] กำรเก็บอำหำรส ำรองโดยไม่มีกำรป้องกัน
ส่ิงรบกวนใดๆทั้งจำกสภำพภูมิอำกำศและส่ิงมีชีวิตอื่นๆนั้น 
พบว่ำหำกเก็บอำหำรส ำรองเช่นหญ้ำแห้งให้มิดชิด และจัดกำร
ป้องกันจำกส่ิงรบกวนต่ำงๆ เช่น นก หนูหรือสัตว์พำหะน ำโรค
อื่นๆจะสำมำรถป้องกันสัตว์ปศุสัตว์จำกเช้ือวัณโรคได้  [14] 
เกษตรกรรู้จัก Biosafety แต่ไม่ได้น ำมำปฏิบัติจริงในฟำร์ม และ
เกษตรกรไม่เคยทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลักที่ตนเอง
เลี้ยงมำก่อน หำกมีกำรจัดกำรฟำร์มตำมหลัก biosafety จะช่วย
ลดโอกำสในกำรเกิดโรคและลดอุบัติกำรณ์ควำมชุกของโรค
วัณโรคลงได้ [14,15] 

กำรน ำเอำ Biosafety มำพัฒนำปรับปรุงระบบกำร
จัดกำรฟำร์ม กำรทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลักเป็น
ประจ ำสม่ ำเสมอ และเพิ่มควำมตระหนักในกำรเฝ้ำระวังและ
ป้องกันโรควัณโรคโค โดยกำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์รวมถึงชุมชนโดยรอบ จะช่วยลดโอกำสใน
กำรแพร่กระจำยโรควัณโรคโคได้  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นำยสัตวแพทย์ 
ดร. อนุชำ ศิริมำลัยสุวรรณ ที่ได้กรุณำให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ 
ค ำปรึกษำ อนุเครำะห์สำรที่ ใช้ในกำรทดสอบโรค  ผู้ ช่วย
ศำสตรำจำรย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กรรณิกำร์ ณ ล ำปำง ที่ได้
กรุณำให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำ ในกำรเขียนเอกสำร
และค ำนวณข้อมูลทำงสถิติ นำยสัตวแพทย์ทรงพล ที่อุปมำ และ

คณะท ำงำนกลุ่มงำนสุขภำพสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด     
ศรีสะเกษ ปศุสัตว์อ ำเภอ เจ้ำหน้ำที่รวมถึงอำสำปศุสัตว์และ
เจ้ำของกระบือปลัก ในพื้นที่อ ำเภอศรีรัตนะ อ ำเภอห้วยทับทัน 
อ ำเภอไพรบึงและอ ำเภอกันทรำรมย์ ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำง
ดียิ่ง ในกำรทดสอบโรควัณโรคโคในกระบือปลักจนงำนส ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี   

เอกสารอ้างอิง 

[1] World Organization for Animal Health [OIE]. “BOVINE 
TUBERCULOSIS”.  OIE  Terrestrial Manual 2009. 2009.  
[Online]. Available from: 
<http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/2
.04.07_BOVINE_ TB.pdf >. [16 January 2014] 

[2] Anonymous.  “ Bovine Tuberculosis”. 2009. [Online].  Available 
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_tuberculosis.
pdf (1 January 2014) 

[3] Otto, M.R., et al. Veterinary Medicine: A textbook of the disease 
of cattle, horse, sheep, pigs and goats. Tenth Edition. Philadelphia: 
Saunders Elsevier. 2007. 

[4] มำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ มกอช.10001-2547.  กำร
ชันสูตรโรควัณโรคในโคและกระบือ.  ส ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำ
เกษตรและอำหำรแห่งชำติ.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  ISBN: 
974-403-223-5. 

[5] อุดม เจือจันทร์ อรุณพรรณ ดุงสูงเนิน บพิธ ปุยะติและสิทธกิร 
อุทรงัษ์. “โรควัณโรคในกระบือปลักในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่ำงของประเทศไทย”. 2010.  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มำ  
Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048. 

[6] Domenech,R.R.,Goodchild, A.T., Vordermeier, H.M., Hewinson, 
R.G., Christiansen, K.H. & Clifton-Hadley, R.S.  “Ante mortem 
diagnosis of tuberculosis in cattle : A review of the tuberculin 
test,gamma-interferon assay and other ancillary diagnostic 
techniques”.  Research in Veterinary Science.  81, 190-210. 
2006.  doi :10.1016/j.rvsc.2005.11.005. 

[7] สุริยะ กำวงษ์กลำงและกิตติวดี หิมำรตัน์.  “กำรส ำรวจโรควัณโรค
ในโค กระบือของศูนย์และสถำนีสังกดักองบ ำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุ
สัตว์ ในพ้ืนที่ส ำนักสุขศำสตร์สัตว์และสุขอนำมัยที่ 3”.  สาร
วิชาการสัตวแพทย์ ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 
นครราชสีมา.  ISSN 1905-8195.  1(3), 20-29.  2550. 

427

http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_tuberculosis.pdf
http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/bovine_tuberculosis.pdf


[8] ประกิจ ศรีใสย์.  .“สถำนกำรณ์โรคสัตว์ในประเทศไทย เดือน
มกรำคม-ตุลำคม 2553”. 2010. [ระบบออนไลน์].  แหล่งที่มำ 
Weekly Epidemiological Surveillance Report.  41(45) : 718-
720.  (16 มกรำคม 2557) 

[9] ศูนย์สำรสนเทศกรมปศุสัตว์.  “ข้อมูลเกษตรกร-กระบือ ประจ ำป ี
2556”. 2556. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ที่มำ
http://ict.dld.go.th/th2/images/stories/stat_web/yearly/2556/summa
ryreport/4.report56_ buff.pdf.  (25 กุมภำพันธ์ 2557) 

[10] Thrusfield, M., Ortega, C., de Blas, I., Noordhuizen, J.P., 
Frankena, K. “Win Episcope 2.0: improved epidemiological 
software for veterinary medicine”. Veterinary Record.  148, 567–
572.  2001. 

[11] Quinn, P.J., et al.  Veterinary Microbiology and Microbial 
Diseases.  Second Edition.  Chichester: Wiley-Blackwell.  2011. 

[12] Regassa, A., Medhin, G. & Ameni, G.  “Bovine tuberculosis is 
more prevalent in cattle owned by farmers with active tuberculosis 
in  central Ethiopia”.  The Veterinary Journal.  178(1), 119-125.  
2008. 

[13] Perez, F.P., Ortiz, W.B., Erazo, M.C., Garrido, L.R., Capistros, 
R.B., Portaels, F. et al. “Comparative intradermal tuberculin test in 
dairy cattle in the north of Ecuador and risk factors associated with 
bovine tuberculosis”.  The American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene.  81 (6), 1103-1109.  2009. 

[14] Kaneene,  J.B., Bruning-Fann, C.S., Granger, L.M., Miller, R.A. 
& Porter-Spalding, B.A.  “Environmental and farm management 
factors associated with tuberculosis on cattle farms in northeastern 
Michigan”.  Journal of the American Veterinary Medical 
Association.  221(6), 837-842.  2002. 

[15] Khan, I.A. and Khan, A.   “Prevalence and risk factors of bovine 
tuberculosis in Nili Ravi buffaloes in the Punjab, Pakistan”. 
Italian Journal of Animal Science.  6(sub2), 817-820.  2007. 

428



C-015 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวท่ีใช้วัสดุเพาะท่ีแตกต่างกัน 
The Comparison of the Growth of Rice seedling by using difference Materials. 

พันธิภา  สอนเมอืง  กฤษฏา  วิเศษสุข 

สาขาวิชาพืชศาสตร ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ใช้
วัสดุ เพาะแตกต่างกัน ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 2 กันยายน 
2558 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด(CRD  : 
Completely  Randomized Design ) มี 4 ส่ิงทดลอง 
(Treatment)   ส่ิงทดลองละ 4  ซ้้า  ( Replication)  16  หน่วย
ทดลอง ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน + แกลบด้า ส่ิงทดลองที่ 2  ดิน 
+ ขุยมะพร้าว ส่ิงทดลองที่  3 ดิน + ปุ๋ยหมัก และส่ิงทดลองที่  4 
ดิน ปรากฏผลการทดลองดังนี้  ด้านความสูงของต้นกล้าข้าว 
เมื่ออายุ 10 วัน พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้ความสูง
ของต้นกล้าสูงสุดเฉลี่ย 16.17 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ส่ิง
ทดลองที่ 4 ดิน  ส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว และ ส่ิงทดลอง
ที่ 1 ดิน+แกลบด้า ให้ความสูงของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 15.91 
เซนติเมตร 13.70 เซนติเมตร และ 12.19 เซนติเมตร (p<0.05) 
ตามล้าดับ ความยาวรากต้นกล้าข้าว พบว่า  ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน 
มีแนวโน้มให้ความยาวรากของต้นข้าวมากสุดเฉลี่ย 12.08  
เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว 
ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า และส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก 
ให้ความยาวรากของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 11.37 เซนติเมตร 11.23 
เซนติเมตร และ 10.58 เซนติเมตร(p>0.05) ตามล้าดับ จ้านวน
รากของต้นกล้าข้าว พบว่า ส่ิงทดลองที่ 4 ดินให้จ้านวนรากของ
ต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 12.58 ราก/ต้น รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 3 
ดิน+ปุ๋ยหมัก  ส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว และส่ิงทดลองที่ 
1 ดิน+แกลบด้า ให้จ้านวนรากของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย12.75 ราก/
ต้น 11.48 ราก/ต้น และ 9.10 ราก/ต้น (p<0.01) ตามล้าดับ 

   ด้านความสูงของต้น ด้านความยาว และจ้านวนราก 
เมื่ออายุ 20 วัน พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้ความสูง

ของต้นกล้าข้าวสูงสุดเฉลี่ย 23.26 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ 
ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า และส่ิงทดลอง
ที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว ให้ความสูงของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 21.61 
เซนติเมตร 17.83 เซนติเมตร และ 14.93 เซนติเมตร (p<0.01) 
ตามล้าดับ ด้านความยาวของรากต้นกล้าข้าว ส่ิงทดลองที่ 3 
ดิน+ปุ๋ยหมัก และส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ให้ความยาวของรากต้น
กล้าข้าวสูงสุดเฉลี่ย 13.77 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ส่ิง
ทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า และส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว 
ให้ความยาวของรากต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 11.17 เซนติเมตร และ 
10.54 เซนติเมตร (p<0.01) ตามล้าดับ ด้านจ้านวนรากของต้น
กล้าข้าวส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้จ้านวนรากของต้นกล้า
ข้าวสูงสุดเฉลี่ย 17.18  รากต่อต้น รองลงมาได้แก่ส่ิงทดลองที่ 4 
ดิน ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า และส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุย
มะพร้าว ให้จ้านวนรากของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 16.98 รากต่อต้น 
13.13 รากต่อต้น และ 12.48 รากต่อต้น (p<0.01) ตามล้าดับ 
ด้านความเข้มสีของใบข้าว เมื่ออายุ 20 วัน พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 
ดิน+ปุ๋ยหมัก มีค่าความเข้มของสีใบข้าวสูงสุดเฉลี่ย   5 
รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า 
และส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว มีค่าความเข้มของสีใบข้าว
เฉลี่ย 2.5 2 และ 1.5 (p<0.01) ตามล้าดับ

ค าส าคัญ : ข้าว,วัสดุเพาะ 

Abstract 

The comparison  the growth of rice seedling by 
using difference materials at Suphanburi College of 
Agriculture and Technology from August 23 , 2014 to 
September 2 , 2014 by using CRD : (Completely Randomized 
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Design) , there are 4 treament , 4 replication (16 experiment 
unit) that are  

     Treatment 1 : were use Soil+black husk.  
     Treatment 2 : were use Soil+Coconutshell’shair 
     Treatment 3 : were use Soil+Compost 
     Treatment 4 : were use Soil 
 The result of the experiment are 10 day height of 

rice seedling founded the Experiment that significant , The 
treatment 3 were use  soil and compost is the highest 16.17 
centimetres per plant , the next is The treatment 4 were use  
soil , The treatment 2 were use  soil and coir and the last is 
The treatment 1 were use  soil and black husk , the last 3 
experiment unit are the average high of rice seedling 15.91 
centimetres per plant , 13.70 centimetres per plant and 12.19 
cemtimetres per plant respectively , founded that non 
significant of the length of rice seedling root ,  

For the height , length and amount of root , when 
they was growth in 20 days ,  there founded the Experiment 
that significantly The treatment 3 were use soil+compost has 
an average height of rice seedling 23.26 
centimetres/plant.Next , The treatment 4 were use soil  has an 
average height of rice seedling 21.61 centimetres/ The 
treatment 1 were use soil+black husk has an average height of 
rice seedling 17.83 centimetres and The treatment 2 were use 
soil+coconutshell’s hair has lowest average height of rice 
seedling 14.93 centimetres/plant respectively. 

  For the lenth of rice seedling root ; The treatment 3 
were use soil+compost and The treatment 4 were use soil has 
an average length of rice seedling root 13.77 centimetres/plant. 
The treatment 1 were use soil+black husk has an average 
length of rice seedling root 11.17 centimetres/plant and The 
second experiments were use soil+coconutshell’s hair has 
lowest average height of rice seedling root 10.54 
centimetres/plant respectively and the amount of rice seedling 
root ; The treatment 3 were use soil+compost has a highest 
amount of rice seedling root 17.18 root/plant , The treatment 4 
were use soil has an average amount of rice seedling root 

16.98 root/plant , The treatment 1 were use soil+black husk 
has an average amount of rice seedling root 13.13 root/plant 
and The treatment 2 were use soil+coconutshell’s hair has 
lowest average amount of rice seedling root 12.48 root/plant 
respectively 
 
1. บทน า 

ข้าว(Oryza sativa L.)เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของ
โลก เนื่องจากประชาชนมากกว่า 3 พันล้านคนต้องบริโภคข้าว
เป็นอาหารหลัก อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงเป็น
สา เห ตุ หลั กใ ห้ มีการ เ พิ่ม ผล ผ ลิต ขอ ง ข้ าว  ดั งนั้ นพื้น ที่
เกษตรกรรมจ้านวนมากจึงถูกน้ามาใช้ปลูกข้าวเพื่อการบริโภค
และเป็นสินค้าส่งออกที่ส้าคัญ ซ่ึงประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ใน
โลกนี้มีการปลูกและบริโภคข้าวมากที่ สุดในแถบเอเชีย
เนื่องจากประเทศในแถบเอเชียมีสภาพทางกายภาพที่เหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกข้าว ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นแหล่งที่สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารหลักของโลก ประเทศไทยมีการปลูก
ข้าวเป็นพืชหลักหนึ่งชนิด โดยลักษณะส้าคัญอย่างหนึ่งของการ
ปลูกข้าวคือ ขบวนการผลิตถึงแม้ชาวนาไทยจะมีความช้านาญ
และสามารถท้าการผลิตข้าวเพื่อส่งออกได้จ้านวนมากแต่ก็ยัง
ประสบปัญหาเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูกซ่ึงเมล็ดพันธ์ุข้าว
จะต้องมีช่วงพักตัวซ่ึงเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวพันธ์ุข้าวแล้วไม่
สามารถน้าไปปลูกได้ทันทีเนื่องจากเมล็ดพันธ์ุไม่งอกหรืองอก
ช้าท้าให้ต้นข้าวไม่สม่้าเสมอและวัสดุเพาะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
ที่ท้าเมล็ดพันธ์ุข้าวงอกช้าและไม่แข็งแรง 

คณะผู้ศึกษาได้มองเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรใน
การใช้วัสดุเพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวดังกล่าวจึงมีความสนใจที่ศึกษา
วัสดุเพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวที่แตกต่างกัน ได้แก่ ดิน+แกลบด้า  
ดิน+ขุยมะพร้าว  ดิน+ปุ๋ยหมัก และ ดิน  เพื่อเปรียบการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าข้าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการเจริญเตบิโตของกล้าที่ใช้วัสดุเพาะที่
ต่างกัน 
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3. การวางแผนการทดลอง
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ใช้

วัสดุเพาะแตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
(CRD  : Completely  Randomized Design ) มี 4 ส่ิง
ทดลอง (Treatment)  ส่ิงทดลองละ 4 ซ้้า  (Replication)  16 
หน่วยทดลอง ดังนี้ 

ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน + แกลบด้า 
ส่ิงทดลองที่  2 ดิน + ขุยมะพร้าว 
ส่ิงทดลองที่  3 ดิน + ปุ๋ยหมัก 
ส่ิงทดลองที่  4 ดิน 

การด าเนินการ 

1. แช่เมล็ดพันธ์ุข้าว กข31 ทิ้งไว้ 1 คืน
2. ท้าการผสมวัสดุเพาะโดยใช้อัตราส่วนผสมของ

วัสดุเพาะอัตราส่วน 1 : 1 
3. น้าวัสดุเพาะที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วน้าใส่ลง

ถาดเพาะ ตามแผนการทดลอง 
ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน + แกลบด้า 
ส่ิงทดลองที่  2 ดิน + ขุยมะพร้าว 
ส่ิงทดลองที่  3 ดิน + ปุ๋ยหมัก 
ส่ิงทดลองที่  4 ดิน 

4. น้าพันธ์ุข้าว กข31 ที่แช่น้้าไว้1 คืน หยอดลงถาด
เพาะจ้านวนหลุมละ 2 เมล็ด 

5. ท้าการรดน้้า รดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง

การเก็บขอ้มูล 
เก็บข้อมูลเมื่อต้นกล้าข้าวอายุ 10 วัน และ  20 วัน (10 ตน้

ต่อซ้้า) 
1. นับจ้านวนราก (รากต่อส่ิงทดลอง) นับเฉพาะรากทีเ่จรญิ

ออกมาจากจุดก้าเนิดราก (Primary Root) 
2. วัดความยาวของราก (เซนติเมตรต่อส่ิงทดลอง) วัดจาก

จุดก้าเนดิรากไปจนสุดปลายรากที่ยาวที่สุด 
3. วัดความสูงของตน้ข้าว (เซนติเมตรต่อส่ิงทดลอง)

จากโคนตน้ไปจนถึงปลายใบที่ยาวที่สุด 
4. วัดสีของใบ

แสดงค่าประเมินระดับสี 
ระดับ 1 คือค่า

สีเขียวอ่อน 
ระดับ 3 คือค่า

สีเขียวปานกลาง 
ระดับ 5 คือค่า

สีเขียวเข้ม 
ระดับ 7 คือค่า

สีเขียวเข้มมาก 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
น้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาหาค่าความ

แปรปรวนด้วยตาราง ANOVA (Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตเมนต์โดยวิธี 
L.S.D (Least Significant Difference) 

สถานที่ท าการทดลอง 
แผนกวิชาพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 

ระยะเวลาท าการทดลอง 
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 – วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2558 

4. ผลการทดลอง
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ใช้วัสดุ

เพาะแตกต่างกัน ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน + แกลบด้า ส่ิง
ทดลองที่  2 ดิน + ขุยมะพร้าว ส่ิงทดลองที่  3 ดิน + ปุ๋ยหมัก ส่ิง
ทดลองที่  4 ดิน ปรากฏผลการทดลอง ดังนี ้

ด้านความสูงของต้นกล้าข้าว เมื่ออายุ 10 วัน พบว่า ส่ิง
ทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้ความสูงของรากต้นกล้าข้าวสูงสุด
เฉลี่ย 16.17 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่  ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ให้
ความสูงของรากต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 15.91 เซนติเมตร  ส่ิงทดลอง
ที่ 2  ดิน+ขุยมะพร้าว ให้ความสูงของรากต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 
13.70 เซนติเมตร   และส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า ให้ความ
สูงของรากต้นกล้าข้าวต่้าสุดเฉลี่ย 12.19 เซนติเมตร (SD. = 
1.89) เมื่อน้าข้อมูลความสูงของกล้าข้าวมาวิเคราะห์ทางสถิติ
พบว่า ความสูงของข้าวมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (p<0.05) ด้านความยาวของรากต้นกล้าข้าว เมื่ออายุ 
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10 วัน พบว่า ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ให้ความยาวของรากต้นกล้า
ข้าวสูงสุดเฉลี่ย 12.08 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ส่ิงทดลองที่ 2 
ดิน+ขุยมะพร้าว ให้ความยาวของรากต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 11.37 
เซนติเมตร ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า ให้ความยาวของราก
ต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 11.23 เซนติเมตร และส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ย
หมัก ให้ความยาวของรากต้นกล้าข้าวต่้า สุดเฉลี่ย 10.58 
เซนติเมตร (SD. = 0.61) เมื่อน้าข้อมูลความยาวรากของกล้ามา
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความยาวรากไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05) ด้านจ้านวนรากของต้นกล้าข้าว เมื่ออายุ  10 วัน 
พบว่า ส่ิงทดลองที่ 2 ดิน + ขุยมะพร้าว ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน + ปุ๋ย
หมัก และส่ิงทดลองที่ 4 ดิน  มีค่าเฉลี่ยจ้านวนรากของต้นกล้า
ข้าว มากกว่าส่ิงทดลองที่ 1 ดิน + แกลบด้า อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
ถึงแม้ส่ิงทดลองที่ 2, 3 และ 4 จะไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) แต่มีแนวโน้มว่าส่ิงทดลองที่  3  ดิน + ปุ๋ยหมัก มี
ค่ า เฉลี่ ยจ้ านวนรากมากที่ สุด  เท่ ากับ 12 .75  รากต่ อต้น  
รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลอง  ที่ 4 ดิน เฉลี่ย 12.58 รากต่อต้น และ
ส่ิงทดลองที่  2 ดิน + ขุยมะพร้าว เฉลี่ย 11.48 รากต่อต้น  
ตามล้าดับ (SD. = 1.68) (ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความสูง ความยาวของราก และจ้านวน 
รากของต้นกล้าข้าวเมื่ออายุ 10 วัน  
 

 หมายเหตุ : อักษร a  และ  b  แสดงลักษณะความแตกต่างทาง
สถิติ  อักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างทาง
สถิติ  อักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 

 
ด้านความสูงของต้น ด้านความยาว และจ้านวนราก 

เมื่ออายุ 20 วัน พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้ความสูง
ของต้นกล้าข้าวสูงสุดเฉลี่ย 23.26 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ 
ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ให้ความสูงของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 21.61 
เซนติเมตร ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า ให้ความสูงของต้น
กล้าข้าวเฉลี่ย 17.83 เซนติเมตร และส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุย
มะพร้าว ให้ความสูงของต้นกล้าข้ าวต่้ า สุดเฉลี่ย  14.93 
เซนติเมตร (SD. = 3.75) เมื่อน้าข้อมูลความสูงของกล้าข้าวมา
วิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความสูงของกล้าข้าวมีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<0.01) ตามล้าดับ ด้านความยาว
ของรากต้นกล้าข้าว ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ส่ิงทดลองที่ 4 
ดิน ให้ความยาวของรากต้นกล้าข้ าวสูงสุดเฉลี่ ย  13.7 7 
เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า ให้
ความยาวของรากต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 11.17 เซนติเมตร และส่ิง
ทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว ให้ความยาวของรากต้นกล้าข้าว
ต่้าสุดเฉลี่ย 10.54 เซนติเมตร (SD. = 1.17) เมื่อน้าข้อมูลด้าน
ความยาวรากมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความยาวรากมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<0.01) ตามล้าดับ และ
ด้านจ้านวนรากของต้นกล้าข้าวส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้
จ้านวนรากของต้นกล้าข้าวสูงสุดเฉลี่ย 17.18  รากต่อต้น 
รองลงมาได้แก่ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน ให้จ้านวนรากของต้นกล้า
ข้าวเฉลี่ย 16.98 รากต่อต้น ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน+แกลบด้า ให้
จ้านวนรากของต้นกล้าข้าวเฉลี่ย 13.13 รากต่อต้น และส่ิง
ทดลองที่ 2 ดิน+ ขุยมะพร้าว ให้จ้านวนรากของต้นกล้าข้าว
ต่้าสุดเฉลี่ย 12.48 รากต่อต้น (SD. = 2.48) เมื่อน้าข้อมูลจ้านวน
รากของกล้าข้าวมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (p<0.01) ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ยความสูง ความยาวของราก และ

จ้านวนรากของต้นกล้าข้าวเมื่ออายุ 20 วัน 

สิ่งทดลอง 

ค่าเฉลี่ยความสูง
ของต้นกล้าข้าว 

(ซม./ต้น) 

ค่าเฉลี่ยความ
ยาวรากต้นกล้า
ข้าว (ซม./ต้น) 

ค่าเฉลี่ยจ้านวน
รากของต้นกล้า
ข้าว (ราก/ต้น) 

10 วัน 10 วัน 10 วัน 
T1 ดิน+แกลบด้า 12.19 b 11.23 9.10 b 

T2 ดิน+ขุย
มะพร้าว 

13.70b 11.37 11.48 a 

T3 ดิน+ปุ๋ยหมัก 16.17 a 10.58 12.75 a 
T4 ดิน 15.91 a 12.08 12.58a 

ANOVA * ns ** 
CV (%) 11.71 9.48 9.49 
LSD.05 2.61 1.66 1.61 
LSD.01 3.67 2.32 2.26 

SD. 1.89 0.61 1.68 
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หมายเหตุ : อักษร a    และ  b  แสดงลักษณะความแตกต่าง

ทางสถิติ อักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างทาง
สถิติ  อักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ 

 
 ด้านความเข้มสีของใบข้าว พบว่า  ส่ิงทดลองที่ 3 

ดิน+ปุ๋ ยหมัก มีค่ าความเข้มของสีใบข้ าวสูงสุดเฉลี่ ย  5  
รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 4 ดิน มีค่าความเข้มของสีใบข้าว
เฉลี่ย 2.5  ส่ิงทดลองที่ 1  ดิน+แกลบด้า มีค่าความเข้มของสีใบ
ข้าวเฉลี่ย 2 และส่ิงทดลองที่ 2 ดิน+ขุยมะพร้าว มีค่าความเข้ม
ของสีใบข้าวต่้าสุด ระดับ 1.5 เมื่อน้าค่าเฉลี่ยความเข้มสีของใบ
มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
ยิ่ง (p<0.01) (ตารางที่ 3) 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ยความเข้มของสีใบต้นกล้าข้าว เมื่ออายุ 
20 วัน 
 

สิ่งทดลอง ค่าความเข้มสีใบเฉลี่ย 
T1 ดิน+แกลบด้า 2 b 
T2 ดิน+ขุยมะพร้าว 1.5 b 
T3 ดิน+ปุ๋ยหมัก 5a 

T4 ดิน 2.5ab 
ANOVA ** 
CV (%) 33.13 

LSD.05 1.36 
LSD.01 1.86 
SD. 1.55 

หมายเหตุ : อักษร a  และ  b แสดงลักษณะความแตกต่างทาง
สถิติ  อักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างทางสถิติ  อักษร
ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงความเข้มของสีใบข้าว 
หมายเหตุ 

T1 = ดิน+แกลบด้า 
T2 = ดิน+ขุยมะพร้าว 
T3 = ดิน+ปุ๋ยหมัก 
T4 = ดิน 

5. บทสรุป 

สรุปผลการทดลอง 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวที่ใช้

วัสดุเพาะแตกต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
(CRD : Completely Randomized Design ) มี 4 ส่ิงทดลอง 
(Treatment)  ส่ิงทดลองละ 4 ซ้้า (Replication) 16 ส่ิงทดลอง 
ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ดิน + แกลบด้า ส่ิงทดลองที่  2   ดิน + ขุย
มะพร้าว ส่ิงทดลองที่  3 ดิน + ปุ๋ยหมัก และส่ิงทดลองที่  4 ดิน 
ปรากฏผลการทดลองดังนี้ 

1.ต้นกล้าอายุ 10 วัน 
 - ด้านความสูงของต้นกล้าข้าววัสดุเพาะจาก ดิน+ปุ๋ย

หมัก ให้ความสูงของต้นกล้าสูงกว่าวัสดุอื่นคือ ดิน ดิน+ขุย
มะพร้าว,ดิน+แกลบด้า (p<0.01) 

 - ด้านความยาวรากวัสดุเพาะจาก ดินให้ความยาวราก
ของต้นกล้าข้าวมากกว่าวัสดุเพาะอื่นคือ ดิน+ขุยมะพร้าว,ดิน+
แกลบด้า,ดิน+ปุ๋ยหมัก (p>0.05) 

0

2

4

6

T1 T2 T3 T4

สิ่งทดลอง 

ค่าเฉลี่ยความสูงของ
ต้นกล้าข้าว (ซม./

ต้น) 

ค่าเฉลี่ยความ
ยาวรากต้นกล้า
ข้าว (ซม./ต้น) 

ค่าเฉลี่ยจ้านวน
รากของต้นกล้า
ข้าว (ราก/ต้น) 

20 วัน 20 วัน 20 วัน 
T1 ดิน+แกลบ
ด้า 17.83b 11.17b 13.13 b 
T2 ดิน+ขุย
มะพร้าว 14.93 b 10.54b 12.48 b 
T3 ดิน+ปุ๋ยหมัก 23.26a 13.77 a 17.18 a 
T4 ดิน 21.61 a 13.77 a 16.98 a 
ANOVA ** ** ** 
CV (%) 4.40 8.79 3.21 
LSD.05 1.31 1.66 0.74 
LSD.01 1.83 2.32 1.04 
SD. 3.75 1.70 2.48 

2 

ระดับความเข้มของสีใบ 

5 

2
.5 
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 - ด้านจ้านวนราก ดินให้จ้านวนรากของต้นกล้าข้าว
มากกว่าวัสดุเพาะอื่นคือ ดิน+ปุ๋ยหมัก,ดิน+ขุยมะพร้าว,ดิน+
แกลบด้า (p<0.01) 

   2.ต้นกล้าอายุ 20 วัน 
 - ด้านความสูงของต้นกล้าข้าว ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้ความ

สูงของต้นกล้าสูงกว่าวัสดุอื่นคือ ดิน, ดิน+แกลบด้า,ดิน+ขุย
มะพร้าว (p<0.01) 

 - ด้านความยาวรากของต้นกล้าวัสดุเพาะจากดิน และ
ดิน+ปุ๋ยหมักให้ความยาวรากของต้นกล้าข้าวมากกว่าวัสดุเพาะ
อื่น ดิน+แกลบด้า,และดิน+ขุยมะพร้าว (p<0.01) 

 - ด้านจ้านวนรากวัสดุเพาะจากดิน+ปุ๋ยหมัก ให้
จ้านวนรากของต้นกล้าข้าวมากกว่าวัสดุเพาะอื่นคือ ดิน, ดิน+
แกลบด้า, และดิน+ขยุมะพร้าว (p<0.01) 
  

วิจารณ์ผลการทดลอง 
การเปรียบเทียบการเจริญเติบของต้นกล้าข้าวที่ใช้

วัสดุเพาะแตกต่างกัน พบว่าส่ิงทดลอง  ที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมัก ให้
ความสูง ความยาวราก และจ้านวนรากสูงสุด  

เนื่องจากปุ๋ยหมักช่วยปรับสภาพความเป็นกรด - ด่าง 
ในดินและน้้า ช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย อุ้ม
น้้าและอากาศได้ดียิ่งขึ้น ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้
เป็นธาตุอาหารแก่พืช พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย โดยไม่
ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ช่วยเร่งการ
เจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์ แข็งแรงตามธรรมชาติ 
ตา้นทานโรคและแมลงช่วยสร้างฮอร์โมนพืช ท้าให้ผลผลิตสูง 
และคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น (ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก, 2558) 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ปรีดี (2558) กล่าวไว้ว่า ปุ๋ยหมักช่วยปรับปรุง
สมบัติต่างๆ ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของพืช ปุ๋ย
หมักเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพ หรือลักษณะ
ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ถ้าดินนั้น
เป็นดินเนื้อละเอียดอัดตัวกันแน่น เช่น ดินเหนียว ปุ๋ยหมักก็จะ
ช่วยท้าให้ดินนั้นมีสภาพร่วนซุยมากขึ้น ไม่อัดตัวกันแน่นทึบ 
ท้าให้ดินมีสภาพการระบายน้้า ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้
ดินมีความสามารถในการอุ้มน้้ า  หรือดูดซับน้้าที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อพืชไว้ได้มากขึ้น คุณสมบัติในข้อนี้เป็นคุณสมบัติ
ที่ส้าคัญมากของปุ๋ยหมัก เพราะที่ดินที่มีลักษณะร่วนซุย ระบาย
น้้า ระบายอากาศได้ดีนั้น จะท้าให้รากพืชเจริญเติบโตได้

รวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงได้มาก มีระบบรากที่สมบูรณ์ จึงดูด
ซับแร่ธาตุอาหารหรือน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจาก
คุณสมบัติต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว ปุ๋ยหมักยังสามารถช่วย
ปรับปรุงลักษณะดินในแง่อื่นๆ อีก เช่น ช่วยลดการจับตัวเป็น
แผ่นแข็งของหน้าดิน ท้าให้การงอกของเมล็ด หรือการซึมของ
น้้าลงไปในดินสะดวกขึ้น ช่วยลดการไหลบ่าของน้้าเวลาฝนตก 
เป็นการลดการพัดพาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไป เป็นต้น  จาก
คุณสมบัติ ดังที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แม้ปุ๋ยหมัก จะมีปริมาณแร่
ธาตุอาหารในปุ๋ยไม่เข้มข้นเหมือนปุ๋ยเคมี แต่ก็มีลักษณะ อื่นๆ 
ที่ช่วยรักษา และปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินได้เป็น
อย่างดี จึงท้าให้ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ยหมักให้การเจริญเติบโต
ของต้นกล้าข้าวดีกว่าส่ิงทดลองอื่นๆ  

ด้านความเข้มสีของใบข้าว ส่ิงทดลองที่ 3 ดิน+ปุ๋ย
หมัก มีค่าความเข้มของสีใบข้าวสูงที่สุด การวัดสีใบข้าวเป็น
การประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจนของต้นข้าว  
ไนโตรเจนก็ เป็นปัจจั ยหนึ่ งที่ ส้ าคัญ ทั้ งนี้ เพราะแหล่ง
ไนโตรเจนที่ข้าวได้รับมาจากดิน และได้รับจากปุ๋ยที่เกษตรกร
ใส่ให้แก่ข้าวนั้น อาจจะมีไนโตรเจนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยปุ๋ยเป็นอาหารพืชที่ต้นข้าวต้องการมากส้าหรับการ
เจริญเติบโต เพื่อต้นข้าวจะได้แข็งแรงแตกกอมาก และให้
ผลิตผลสูง กรมการข้าว (2559)  พืชโดยทั่วไปมีความต้องการ
ธาตุไนโตรเจนเป็นจ้านวนมาก เป็นธาตุอาหารที่ส้าคัญมาก ใน
การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพืช พืชที่ได้รับ
ไนโตรเจนอย่างเพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โต
เร็ว และท้าให้พืชออกดอกและผลที่สมบูรณ์ เมื่อพืชได้รับ
ไนโตรเจนมากๆ  พืชเมื่อขาดไนโตรเจนจะแคระแกร็น โตช้า 
ใบเหลือง โดยเฉพาะใบล่างๆ จะแห้ง ร่วงหล่นเร็ว สอดคล้อง
กับ เฉลิมพล (2545) กล่าวไว้ว่า ข้าวต้องการไนโตรเจนเป็น
ปริมาณมากในระยะการเจริญเติบโตทางต้นและใบ  และจะ
ต้องการน้อยลงหลังจากที่ออกดอกแล้ว และไนโตรเจนในต้น
พืชยังมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าว ซ่ึง
เมื่อดิน+ปุ๋ยหมักจึงให้   ส่ิงทดลองที่ 3 มีความเข้มของสีใบ
มากกว่าส่ิงทดลองอื่น ๆ ที่ไม่ได้ผสมปุ๋ยหมัก 
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การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์อัดก้อนเชื้อเห็ด 
Design Construction and Efficiency of  press equipment mushroom cube    

 

กรรณกิา  สายสิญจน์1   ประสานพันธ์  สายสิญจน์2  
 

1สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบสร้างและหา

ประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดให้สามารถอัดก้อนเช้ือ
เห็ดที่มีความหนาแน่นเท่าต่อก้อน เท่ากับ 0.8 g/cm3  มวล 950 g 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm สูง 15 cm  ซ่ึงบรรจุใน
ถุงพลาสติกในแบบพับข้างกว้าง 9 cm สูง 31 cm 

ผลการออกแบบเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ด ได้ออกแบบ
โดยเน้นการประหยัดพลังงาน  ราคาถูกใช้ได้ในที่ไม่มีไฟฟ้า
และสามารถออกก าลังกายได้  ซ่ึงเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดที่สร้าง
ขึ้นมา มีความสูง 120 cm กว้าง 100 cm ยาว 130 cm หลักการ
ท างานอาศัยการหมุนของล้อรถจักรยานส่งให้ที่เพลาที่ปลายทั้ง
สองข้างของเพลาติดด้วยจานหมุนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 
cm  และตรงกลางเพลาติดด้วยเฟืองโซ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
9 cm  และเมื่อปั่นจักรยานจะท าให้เพลาหมุนซ่ึงท าให้แท่งอัดซ่ึง
ติดที่ปลายของเพลาทั้ง 2 ด้านเคลื่อนที่ลงไปอัดก้อนเช้ือเห็ด ใน
บล็อกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 cm สูง 20 cm โดยให้อัดได้
ลึกสุด 8 cm  และสามารถอัดได้พร้อมกันครั้งละ 2 บล็อก  และ
เพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนถุงอัดก้อนเช้ือเห็ดได้ท าการเพิ่ม
บล๊อคที่ ใ ช้ส าหรับอัดก้อนเ ช้ือเห็ด เป็นด้ านละ 2 บล๊อก 
ประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ด พบว่า เครื่องอัดก้อน
เช้ือเห็ดใช้การกดอัด จ านวน 3 ครั้งต่อก้อน และการปั่นจ านวน 
3 รอบ สามารถอัดก้อนเช้ือเห็ดได้จ านวน 6 ก้อน 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 
 
 
 
 

Abstract 
This research aims to design, build and efficiency of 

press machine mushroom cube can press machine mushroom 
with a density equal to the cube equal to 0.8 g / cm3 weight      
950 g  diameter 10 cm high 15 cm, which is packed in a plastic 
bag in the folded width 9 cm high 31 cm. 
 Overall, the press machine mushroom cube.  
Designed with an emphasis on energy efficiency. Is available 
at no electricity and can exercise. The press machine 
mushroom cube that create height 120 cm, wide 100 cm, long 
130 cm. Working principle relies on the spin of the wheel 
bicycles to send to the shaft at both ends of the shaft equipped 
with a rotor diameter of 30 cm and straight. Intermediate shaft 
sprockets mounted with a diameter of 9 cm and cycling make 
the rotating shaft, which makes extruded rods, which are 
attached at the two ends of the shaft moves into press machine. 
Blog diameter 10.5 cm, high 20 cm by the compression depth 
8 cm and can be pressed at the same time, two blocks and the 
speed of change has increased the bag mushroom cube block 
for mushrooms are two side-by-block. Efficiency of press 
machine mushroom cube found that machine use to compress 
the number three times per pack and spinning around a third of 
the amount of fungus can briquetting six pack. 
Keywords : efficiency, press machine mushroom cube. 
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1.  บทน า 
การประกอบอาชีพเกษตรกรในอดีตส่วนใหญจ่ะใช ้

แรงงานจากคนหรือสัตว์ขึ้นกับความเหมาะสมของงานซ่ึงท าให้
เกิดความล่าช้าไม่รวดเร็วและทันต่อความต้องการ ดังนั้นจึงมี
การคิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้แทนแรงงาน
จากคนและสัตว์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมหรือเหนือกว่าแรงงานจากคน  และอีกอาชีพหนึ่งที่ต้อง
อาศัยแรงงานจากคนเป็นส่วนใหญ่ คือ อาชีพการเพาะเห็ด ซ่ึงใน
ปัจจุบันก าลังเป็นทีน่ิยม[1] เนื่องจากเป็นการน าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรต่าง ๆ เช่น ขี้เลื่อย ฟางข้าว และในปัจจุบันมีวิธีการ
และขั้นตอนต่าง ๆ ทางส่ือออนไลน์ซ่ึงผู้ที่สนใจสามารถศึกษา
ด้วยตนเองได้  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเห็ดอัดก้อนหุ้มด้วยพลาสติก 
เช่น เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า  ส่วนขั้นตอนในการเพาะเห็ดนั้น 
ต้องใช้เวลาในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเพาะเห็ด รวมไปถึงต้องใช้เวลาในการอัดก้อนเช้ือเห็ด จึงท า
ให้เสียเวลาและไม่ทันความต้องการของเกษตรกร ซ่ึงในปัจจุบัน
ได้มีการสร้างเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดด้วยไฟฟ้าขึ้นมาใช้แทน
แรงงานคน [2],[3] เนื่องจากการอัดด้วยเครื่องอัดย่อมท าได้
จ านวนมากในเวลารวดเร็ว ความสม่ าเสมอของแรงอัดท าให้ได้
ก้อนเห็ดขนาดใกล้เคียงกันและความแน่นของวัสดุเท่าๆกัน  ซ่ึง
ส่งผลให้เช้ือเห็ดเกิดดอกเห็ดพร้อมกัน และอีกประการที่ส าคัญ
คือ การอัดก้อนเห็ดด้วยเครื่องไม่ท าให้ก้อนแตก หรือรั่ว  ซ่ึงทั้ง
สองอย่างมักเกิดจากการอัดก้อนด้วยแรงงานคนซ่ึงไม่ช านาญ 
การที่ก้อนแตกท าให้เสียเวลา และเพิ่มต้นทุนส่วนก้อนรั่วก็เกิด
จากการที่มีเศษหินเศษทรายบนพื้นท าให้เกิดรอยรั่วขณะกระทุ้ง
ก้อนเห็ด ท าให้ดอกเห็ดแทรกซึมออกดอกที่บริเวณก้นของก้อน
เห็ดท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บดอกเห็ด [4] แต่การใช้เครื่อง
อัดก้อนเชื้อเห็ดจะมีราคาแพงประกอบกับต้องใช้กับไฟฟ้าซ่ึงไม่
สะดวกในการติดตั้งใช้งานในสถานที่ที่จ ากัด  

จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะออกแบบและสร้าง
เครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดโดยไม่ใช้ไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการหมุน
ของล้อรถจักรยานจากการปั่นด้วยแรงคนที่จะท าให้เพลาหมุน
ซ่ึงท าให้แท่งอัดซึ่งติดที่ปลายของเพลาทั้ง 2 ด้านเคลื่อนที่ลงไป
อัดก้อนเช้ือเห็ดได้ครั้งละ 2 ก้อน รวมไปถึงได้ออกแบบบล๊อก
อัดก้อนเชื้อเห็ดให้มีช่องปิดเปิดเพื่อความสะดวกในการน าก้อน
เชื้อเห็ดออก และสามารถเปลี่ยนหัวได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่อง ซ่ึง

เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดทีอ่อกแบบและสร้างขึ้นมาขึ้นมาใช้งานได้
โดยไม่ใช้ไฟฟ้า และสามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม
ของสถานที่ รวมไปถึงสามารถออกก าลังกายในขณะที่ท างาน
ไปด้วย เป็นการประหยัดพลังงานและน าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพต่อไป 
 
2.   วัตถุประสงค ์
       เพื่อออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อน
เชื้อเห็ด 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
      อุปกรณ์อัดก้อนเชื้อเหด็ที่ออกแบบสร้างขึ้นมาสามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย  
      4.1  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับสร้างตัวเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 
ประกอบด้วย  โครงรถจักรยาน  แผ่นจากหมนุ  ขนาด Ø  30 cm,            
บล็อกอัดก้อนเช้ือเห็ด  ขนาด Ø  10 cm  สูง 20 cm, ชุดเพลา
พร้อมโซ่, แผ่นเหล็กฐานตั้ง  ขนาด 30 cm x 100 cm, แท่งเหล็ก
ตันท าแกนอัด  ขนาด Ø 2 cm  ยาว 33 cm,  เหล็กเส้นท าข้อ
เหว่ียงขนาด  3cm x 37cm x 0.5cm, ชุดเหล็กเส้นส าหรับท า
โครง   

4.2  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการทดลองหาประสิทธิภาพของ
เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด  
ประกอบด้วย   เ ช้ือ เห็ดบรรจุถุ งพร้อมส าหรับการอัด ,    
ถุงพลาสติกใสแบบพับข้างกว้าง 9 cm สูง 31 cm,  เครื่องช่ัง, 
นาฬิกาจับเวลา, ไม้บรรทัด     

4.3  ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
       4.3.1  การออกแบบช้ินส่วนเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 
         จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ

สร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ผู้วิจัยได้การออกแบบสร้างเครื่องอัด
ก้อนเช้ือเห็ดเพื่อให้ได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพการท างานสูงสุด 
และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยมีกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด ดังนี้ 

      1)  โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน 
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      2)  ความสะดวกในการใช้งานและสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

      3)  จัดชื้อและจัดหาอุปกรณ์ได้สะดวก 
      4)  ระบบส่งก าลังท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      5)  เครื่องสามารถอัดก้อนเช้ือเห็ดได้ตามขนาดที่

ต้องการ 
      6)  สามารถเปลี่ยนหัวได้โดยไม่หยุดเครื่อง 
      7)  ความสะดวกในการถอดประกอบ และดูแล

บ ารุงรักษาง่าย 
      8)  มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
       4.3.4  ด าเนินการสร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 

                      ในขั้นตอนการด าเนินการสร้างเครื่องจะต้องมีการท า
ตามขั้นตอนและท าตามแผนที่ได้วางแผนไว้เพื่อลดความผิดพลาด
จากการท างานในเรื่องอุปกรณ์  เวลา และงบประมาณที่ก าหนดดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงเครื่องอดัก้อนเชื้อเหด็ 
 
     1)  ประกอบตัวโครงเพื่อท าเป็นตัวยึดขาตั้งซึ่งท า 

จากเหล็กสูง 120 cm 
               2)  ติดตั้งเพลาระหว่างขาตั้งทั้งสองโดยที่ปลายทั้ง

สองข้างของเพลาติดด้วยจานหมุนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง         
30 cm และตรงกลางเพลาติดด้วยเฟืองโซ่ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 9 cm 

     3)  น าแท่งเหล็กกลมตันส าหรับเป็นแท่งอัดขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 cm  ยาว 33 cm  มาติดเข้าไปที่จากหมุนทั้ง
สองข้างโดยที่เมื่อท าให้จานหมุนจะท าให้แท่งเหล็กที่ติดอยู่
เลื่อนขึ้นลงตามการหมุนนั้น 

     4)  น าโครงรถจักยานมาประกอบเข้ากับตัวโครง
ตัวเครื่องอัดโดยการน าโซ่มาคล้องโยงระหว่างเพลาตัวเครื่อง
มายังเฟืองรถจักรยาน 

     5)  น าบล็อกส าหรับใส่ถุงอัดเช้ือเห็ดมาติดตั้งที่ฐาน
ทั้งสองด้านด้านละ 2 บล็อค โดยที่ฐานบล็อคสามารถเลื่อนซ้าย 
ขวาได้เพื่อใช้ส าหรับการน าถุงเช้ือเห็ดเข้าไปวางและน าถุงเช้ือ
เห็ดที่อัดเสร็จแล้วออกได้อย่างสะดวก 

     6)  ทาสี ตกแต่งให้สวยงาม          
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ชุดเพลาพร้อมโซ่ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  บล๊อกส ากรับอัดก่อนเช้ือเห็ด 
 
   

       4.3.5  ด าเนินการทดลองใช้เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 
                 1)  น าเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดที่ประกอบเสร็จเรียบ 

ร้อยมาแล้วจัดเตรียมสถานที่ตั้งเครื่องเพื่อท าการทดลองใช้งาน 
                 2)  จัดเตรียมเชื้อเห็ดทีผ่สมเสร็จเรียบรอ้ยบรรจใุส่ 

ถุงพร้อมส าหรับการอัดก้อน 
        3)  ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง 
        4)  ด าเนินการทดลองโดยท าการปั่นจักรยานเพื่อ

ตรวจสอบการหมุน และการกดอัดก้อนเช้ือเห็ด จับเวลาแล้ว
บันทึกผลจ านวนก้อนที่ได้ต่อรอบ 

                5)  ท าการทดลองซ้ า  
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       4.3.6  การหาประสิทธิภาพเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 
        การหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดได้

ด าเนินการหาดังนี้  
               1)  หาจ านวนครั้งที่เหมาะสมในการอัดแต่ละก้อน  
               2)  หาจ านวนก้อนที่อัดได้เทียบกับจ านวนรอบ  

การน าเอาผลที่ได้จากการทดลองหาประสิทธิภาพของ
เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดที่ได้แต่ละครั้งมารวบรวมข้อมูลไว้แล้วท า
การหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง โดยท าการ
ทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง บันทึกผลและสรุปผล  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                      รูปที่ 4  ชุดเครื่องอดัก้อนเชื้อเห็ด 
 
5.  ผลการทดลอง 

5.1  การออกแบบและสร้างเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด 
        เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดที่สร้างขึ้นใช้หลักการดังนี้ 
        1.  ไม่ใช้ไฟฟ้าในการท างาน  
        2.  สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
        3.  ใช้หลักการหมุนของล้อรถในการกดอัดก้อนเช้ือ

เห็ด  
        4.  สามารถออกก าลังกายไปพร้อมกับการท างาน 

       5.2  การหาประสิทธิภาพด้านจ านวนครั้งทีใ่ช้อัดต่อก้อน 
        ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดได้

พิจารณาในด้านจ านวนครั้งที่ใช้ในการอัดต่อก้อน เพื่อให้แต่ละ
ก้อนมีความหนาแน่นเท่ากับ  0.8 g/cm3 โดยในแต่ละก้อนบรรจุ
เชื้อเห็ดที่พร้อมส าหรับการอัด มวล 950 g  ไปในถุงพลาสติกใส

พับข้างกว้าง 9 cm สูง 31 cm แล้วท าการอัดเพื่อให้ก้อนเช้ือเห็ดมี
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 cm สูง 15 cm  จ านวนครั้งในการอัด
ต่อก้อน แสดงผลได้ในรูปที่ 5               

       

 รูปที่ 5  ผลการหาจ านวนครัง้ที่ใช้ในการอัดต่อก้อน 
 

จากรูปที่ 1  พบว่า ในการอัดก้อนเชื้อเห็ดมวล 950 g   
เส้นผ่านศนูย์กลาง 10 cm  ให้มีความสูง 15 cm  นั้นต้องใช้การ
อัด    
ต่อก้อนเฉลี่ย 3 ครั้ง 
 
 

5.3  การหาประสิทธิภาพด้านจ านวนก้อนต่อนาท ี
       ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดได้

พิจารณาในด้านจ านวนก้อนที่อัดได้ต่อนาทีโดยในแต่ละก้อนใช้
การอัดจ านวน 3 ครั้งเท่ากัน จ านวนก้อนที่อัดได้ต่อนาที แสดง
ผลได้ในรูปที่ 6                  

 

       
       รูปที่ 6  จ านวนก้อนเชื้อเห็ดที่อัดได้เทียบกบัรอบการปั่น 
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จากตารางที่ 2  พบว่า ในการอัดก้อนเช้ือเหด็มวล 950 
g  เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm  ให้มีความสูง 15 cm  นั้น โดยใช้
การอัดจ านวน 3 ครั้งต่อก้อน โดยเริ่มอัดไดท้ี่อัตราเร็ว 3 รอบต่อ
นาทีสามารถอัดได้ จ านวน 6 ก้อน และที่อัตราเร็ว จ านวน 60 
รอบต่อนาที ไดจ้ านวนก้อนเชื้อเห็ด 120 ก้อน  

 
6.  สรุปผลการทดลอง 
      6.1  ในการออกแบบเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ด ออกแบบโดย
เน้นการประหยัดพลังงาน  ราคาถูกใช้ได้ในที่ไม่มีไฟฟ้าและ
สามารถออกก าลังกายได้  ซ่ึงเครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดที่สร้างขึ้นมา 
มีความสูง 120 cm กว้าง 100 cm ยาว 130 cm  หลักการท างาน
อาศัยการหมุนของเพลาที่เกิดจากการปั่นจักรยาน ท าให้แท่งอัด
ซ่ึงติดที่ปลายของเพลาทั้ง 2 ด้านเคลื่อนลงไปอัดก้อนเช้ือเห็ด 
ในบล็อกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 cm สูง 20 cm โดยให้อัด
ได้ลึกสุด 8 cm  และสามารถอัดได้พร้อมกันครั้งละ 2 บล็อก  
และเพื่อความรวดเร็วในการเปลี่ยนถุงอัดเช้ือเห็ดได้ท าการเพิ่ม
บล๊อคที่ใช้ส าหรับอัดเช้ือเห็ดเป็นด้านละ 2 บล๊อค  
      6.2  ประสิทธิภาพของเครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ด พิจารณาจาก
จ านวนครั้งที่อัดต่อก้อน และจ านวนก้อนที่อัดได้ใน 1 นาที  โดย
ในการอัดก้อนเช้ือเห็ดจะต้องให้แต่ละก้อนมีความหนาแน่น
เท่ากับ  0.8 g/cm3  ซ่ึงบรรจุเช้ือเห็ดที่พร้อมส าหรับการอัด มวล 
950 g ไปในถุงพลาสติกใสพับข้างกว้าง 9 cm สูง 31cm แล้วท า
การอัดเพื่อให้ก้อนเช้ือเห็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 cm สูง 
15 cm  พบว่า เครื่องอัดก้อนเช้ือเห็ดใช้การกดอัด จ านวน 3 ครั้ง
ต่อก้อน และการปั่นจ านวน 3 รอบ สามารถอัดก้อนเช้ือเห็ดได้
จ านวน 6 ก้อน 

 
7.  กิตติกรรมประกาศ  
      รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับ
ความอนุเคราะห์จากแผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง แผนกวิชาเครื่องกล 
แผนกวิชาเครื่องมือกล คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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C-021 

ประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ต่อผลผลิตแหนแดง  
Efficiency of Effective Microorganism Corporation with Animal Manure on the Azolla Yield 

ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แผน Factorial in CRD 6x3x2 ปัจจัย 1 ชนิด

มูลสัตว์ [มูลไก่ มูลไก่ปั้นเม็ด มูลสกุร มูลโค มูลนกกระทาผสม 
มูลโค (1:3) และมลูค้างคาวผสมมูลโค (1:3)] ปัจจัย 2 ระดับมูล
สัตว์ 0.5, 1.0, 1.5 กก. ปัจจัย 3 หมักและไม่หมักอีเอ็ม เพาะในบ่อ
ซีเมนต์เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม. สูง 50 ซม. (0.79 ม2) ใน
ระยะเวลา 1-30 วัน มีวัตถุประสงค;์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
จุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับใช้มูลสัตว์ต่างชนิดในระดับที่แตกต่างกันต่อ
ผลผลิตแหนแดง ผลการทดลองพบว่า ใช้มูลนกกระทาผสมมูลโค 
(1:3) และมลูค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 1-1.5 กก.หมักหรือไม่หมัก
อีเอ็มก่อนน าลงบ่อเพาะจะให้ผลผลิตแหนแดงในวงบ่อซีเมนต์ 
0.79 ม2สูงกว่ามูลไก่ผง มลูไก่ปั้นเม็ดมลูสุกร และมลูโคอย่างมี
นัยส าคัญย่ิงทางสถิติ (<.01)  
ค าส าคัญ : แหนแดง และ มลูสัตว์ 

1. บทน า 
แหนแดง(Azolla, Water fern and Water velvet) พืชน้ าพวก

เฟิร์น ใบแหนแดงเป็นที่อยู่อาศัยของ Anabenae สาหร่ายสีเขียว
แกมน้ าเงินที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้ แหนแดงเติบโต
ได้ดีที่อุณหภูมิ 20–30C มีแสง 50–70% pH 4.0–5.5 ความลึกของ
น้ าประมาณ 10 ซม. (นันทกร, 2546) แหนแดงต้องการธาตุอาหาร
ที่ส าคัญคือ P, K, Iron และ Mo ซึ่งส่วนใหญ่จะพบมากในมูลสัตว์ 
โดยเฉพาะP พบมากในมูลสัตว์ปีก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน ามูลสัตว์
มาเป็นแหล่งอาหารเพาะแหนแดงโดยอาศัยจุลินทรีย์อีเอ็มช่วยย่อย
สลาย  

2. วัตถุประสงค์: 
 เพื่อหาประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ต่างชนิดต่อ
การเพาะเลี้ยงแหนแดง 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แหนแดง (Azolla pinnata) จัดเป็นพืชพวกเฟิร์นน้ าชนิดหนึ่ง 
ที่มีขนาดเล็กประกอบด้วยล าต้นกลวง เรียว แตกกิ่งก้านสาขา แบบ
ขนนก มใียเป็นแผ่นแบนๆ 2 แผ่นซ้อนกัน แตกออกมาจากสอง 

ข้างของกิ่งเป็นคู่ๆ ลอยอยู่ที่ผิวน้ า โดยส่วนรากจมอยู่ในน้ า มีราก
พิเศษ ยาวอยู่ทางด้านใต้ของล าต้นทั้งต้นและกิง่ มใีบขนาดเลก็ปก
คลุม เรียงสลับซ้อนกัน ใบแต่ละใบแบง่เป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน 
ส่วนบนหนาสีเขียวหรือสีแดง ส่วนล่างบางอยู่ใต้น้ า ไม่ค่อยมีสี ใบ
ล่างสุดสร้าง sporocrap 2-4 อัน ที่แกนของใบด้านใต้ใบ ภายในมี
เมกะสปอร์และไมโครสปอร์ ในใบของแหนแดงมีโพรงขนาด
ใหญ่ ซึ่งเป็นที่อาศัยของ Anabenae ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ า
เงิน Anabenaeได้รับสารอาหารจากแหนแดงส่วนแหนแดงจะได้
ไนโตรเจนจากการตรึงไนโตรเจนของ Anabenae แหนแดง
เจริญเติบโตอยู่บนผิวน้ าในที่มีน้ าขังในเขตร้อนและอบอุ่นทั่วไป
พบตามแหล่งน้ าจืด ท้องนา สระ บึง บ่อ และตามที่มี น้ าขัง มีทั้ง
ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แถบลุม่แม่น้ าไนล์ แถบร้อนใน
เอเชียรวมทั้งประเทศไทยพบแหนแดงชนิดที่ชื่อว่าอะโซล่าพินนา
ตา (Azolla pinnata) มีขนาดยาวประมาณ 1-2 ซม. ต้นแก่ที่ได้รับ
แสงเต็มที่จะเป็นสีแดงคล้ า ต้นอ่อนหรอืได้รับแสงไม่เต็มที่จะเป็น
สีเขียว สุชาดา (2530) และนันทกร (2546) สอดคล้องกับกรม
วิชาการเกษตร (2540) ที่รายงานความสัมพันธ์ของแหนแดงกับ
สาหร่าย สีเขียวแกมน้ าเงินไว้ว่า ภายในโพรงใบบนของแหนแดงมี
สาหร่ายสีน้ าเงินแกมเขียวอาศัยอยู่ในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน สาหร่ายนี้สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศและเปลี่ยน
ให้เป็นสารประกอบในรูปของแอมโมเนียมให้แหนแดงไปใช้ได้ 
สอดคล้องกับสุนทร (2545) ที่กล่าวว่า แหนแดงสามารถตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศน ามาสร้างสารประกอบพวกไนเตรท ซึ่ง
แหนแดงน าไปใชใ้นการด ารงชีพเจริญเติบโตได้ หรือเรียกได้ว่า
แหนแดงเป็นผู้ผลิตปุ๋ยไนโตรเจนจากอากาศได้ การตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศนั้นเป็นการท างานของสาหร่ายที่อาศัยร่วม
ในใบแหนแดงไม่ใช่การท างานของแหนแดงเดี่ยวๆหากจะให้
แหนแดงขยายพันธุ์ดีสามารถจับไนโตรเจนจากอากาศมาใส่พ้ืนที่
การเกษตรได้มากนั้น ควรใส่ขี้ค้างคาวหมักกระดูกป่นหมัก ขี้เถ้า
ไม้ มูลสุกรเป็นการเพ่ิมธาตุฟอสฟอรัสให้แหนแดงช่วยท าให้ แหน
แดงมีการเจริญเติบโตดี แหนแดง มีหลายสายพันธุ์เช่น 
Azolla filiculoides, Azolla pinnata, Azolla critata, Azolla rubra 
และ Azolla nilotica  แหนแดงที่พบเหน็นั้นมีอยู่ 2 สี คือ 
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1. พวกที่มีสีเขียวเป็นพวกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. พวกที่มีสีชมพูหรือสีแดง เป็นพวกที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่

เหมาะสมขาดธาตุอาหารจ าพวกฟอสฟอรัสมีอุณหภูมิสูง มีแสง
มากเกินไป ท าให้แหนแดงมีใบเรียวเล็กมีสีแดง  ซึ่งเป็นสาเหตุที่
เรียกว่าแหนแดงนั่นเอง (สุนทร, 2545) 

การขยายพันธุ์แหนแดง 
นันทกร (2546) กล่าวถึงการขยายพันธุ์แหนแดงว่าท าได้ 2 วิธี 

คือแบบไม่อาศัยเพศโดยการแตกหน่อ เมื่อต้นมีการเจริญเติบโต
เต็มที่และแบบอาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์สืบพันธุ์เพศผู้และ  
เพศเมียซ่ึงสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย โดยมีวิธีการเลี้ยงในบ่อดิน
โคลน กระถาง และซเีมนต ์ เลี้ยงในบ่อธรรมชาติโดยเลี้ยงใน
กระชัง และ เลี้ยงในแปลงโดยตรง การเลี้ยงแหนแดง สามารถ
เริ่มต้นได้โดยเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ในถังซีเมนต์ หรือกระถางปลกู
บัวท าการใส่ดินประมาณ 1/2 ของกระถาง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
คอกประมาณ 500 กรัมต่อดิน 10 กิโลกรัม แล้วเติมน้ าให้ทั่วผิวดิน
ประมาณ 10 เซนติเมตร วางไว้ที่ร่มรับแสงประมาณ 50% อย่าให้
อยู่กลางแดด เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มผิวของกระถางจงึน าไป
ขยายต่อในบ่อดินที่มีระดับน้ า 10–20 เซนติเมตรเมื่อต้องการใช้
เป็นปุ๋ยในนาข้าว จึงน าไปขยายต่อในนาข้าวที่เตรียมก่อนปักด า
ข้าวโดยปล่อยแหนแดงประมาณ 10%ของพื้นที่ แหนแดงจะเจริญ
เต็มพื้นที่ภายใน 15–30 วันหลังจากท าการคราดกลบแล้วท าการ
ปักด าข้าวได้ทันที แหนแดงบางส่วนจะลอยอยู่บนผิวน้ าหลังจาก
ปักด าข้าวควรจะปล่อยให้เจริญเติบโตต่อไป ซึ่งการเจริญเติบโต
แหนแดงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 

1) น้ า นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดแหนแดงจะเจริญได้ดีในน้ า
หรือในดินที่มีความชื้นสูง ระดับน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงไม่ควรสูง
เกินไป ระดับที่เหมาะสมคือ 10 - 30 เซนติเมตรและแหนแดงจะ
ตายเมื่อขาดน้ า แหนแดงเจริญเติบโตได้ดีน้ านิ่งหรือมีกระแสน้ า
ไหลเป็นเวลาอย่างช้าๆบริเวณคลื่นลมจดัจะท าให้แหนแดงแตก
กระจายออกจากกัน ท าใหก้ารเจริญเติบโตและการตรึงไนโตรเจน
ลดลงอย่างมาก 

2) แสงสว่าง แหนแดงต้องการแสงสว่างหรือแสงแดดในการ
สร้างอาหาร โดยการสังเคราะห์แสงโดยต้องการแสงประมาณ 50–
70% ของแสงสว่าง 

3) อุณหภูมิ แหนแดงเจริญได้ดีในที่มีอากาศค่อนข้างเย็น
มากกว่าอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงมากๆ แหนแดงจะ
ตาย อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 20 – 25 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิ
สูงถงึ 45 องศาเซลเซียสแหนแดงจะตายหมด 

4) ความเป็นกรด-เบสของน้ า แหนแดงจะเจริญได้ดีในสภาพ
กรด-เบส ประมาณ 4 - 6 

5) แร่ธาตุ แร่ธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตแหนแดง ได้แก่ 
P, K, Ca, Mg, Iron แหนแดงต้องการปุ๋ยไนโตรเจนน้อย เพราะ
แหนแดงสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้เอง  

4) การตรึงไนโตรเจนของ Anabaena azollae สามารถท าได้ดี
ในสภาพแวดล้อมที่มีไนโตรเจนต่ า และสามารถตรึงไนโตรเจน
ค่าสูงสุด ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสและจะหยุดกระบวนการ
ตรึงไนโตรเจนในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศา
เซลเซียส 

มูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยคอก (Animal manure or Farm manure) 
ปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการ

เลี้ยงสัตว์ ปุ๋ยคอกมีอินทรียวัตถุ ธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหาร
รอง (ตารางที่ 1 และ2) ทีจ่ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วย
ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ท าให้ดินมีการระบายน้ าและอากาศดีขึ้น ช่วยเพ่ิมความคงทน
ให้แกเ่ม็ดดินเป็นการลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยรักษา
หน้าดินไว้ ยังเป็นแหล่งธาตุอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์ในดิน ซึ่งมีผลท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของจุลินทรีย์
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังชว่ยเพ่ิมปริมาณของ
จุลินทรีย์ในดินอีกด้วย (สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย, 2548) 
ตารางที ่1. เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของธาตุปุ๋ยในมูลสัตว์แห้ง 

ชนิดสัตว ์ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) โพแทสเซียม (K2O) 
ไก่ 1.8-2.9 2.9-4.8 0.8-1.4 
เป็ด 0.5-1.2 1.0-2.2 0.8-1.4 
ม้า 0.5-1.0 0.3-0.7 0.2-0.7 
โค 0.3-0.8 0.3-0.5 0.2-0.5 
ควาย 0.8-1.2 0.5-1.0 0.5-1.0 
สุกร 0.6-1.0 0.5-0.8 0.2-0.8 
ค้างคาว 1.0-6.0 0.5-1.0 0.5-1.2 
ที่มา : ปฐพีวิทยาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรมวิชาการเกษตร (2542), และ เกชา (2554) 

ตารางที ่2. ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในมูลไก่และมูลค้างคาว 

มูลสัตว์ปีก pH 
ธาตุอาหารหลัก (%) ธาตุอาหารรอง (%) 

Na (%) 
N P K Ca Mg S 

1) มูลไก่ไข่ 7.5 2.28 5.91 3.02 12.1 1.07 0.674 1.988 

2) มูลไก่เนื้อ (ใหม่) 8 2.65 2.69 1.85 2.18 0.512 0.178 1.289 

3) มูลไก่เนื้อ (เก่า) 8.2 2.09 6.07 0.42 11.3 0.86 0.68 2.504 

4) มูลไก่อัดเม็ด 8 2.84 7.63 0.78 2.6 0.34 0 0 

5) มูลค้างคาว 7.5 3.32 13.95 0.29 18.01 0.48 0.28 0 

ที่มา :  1- 3 กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร (2537) , 4 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2540) และ 5 กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร (2542) 

จุลินทรีย์ EM (Effective Microorganism) 
EM หมายถึง กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีหลายประเภท 

เช่น พวกสาหร่าย โปรโตซัว เชื้อรา แบคทีเรีย และ พวกไวรัส
ค้นพบโดย ศ. ดร.เทรูโอะฮิงะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยริวกิว 
เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง "ดินมีชีวิต" 
ของโมกิจิ โอกะดะ (พ.ศ.2425-2498)  จากนั้นได้ค้นคว้าทดลอง
และค้นพบอีเอ็มเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งแต่นัน้มาได้มีการผลิตและ
ส่งเสริมให้มกีารน าไปใช้อย่างแพร่หลายโดยการท าเกษตรแบบ
ธรรมชาติ เป็นการคืนจุลินทรีย์สู่แผ่นดนิต่อมา ศ.วาคุกามิ ได้น ามา
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เผยแพร่ในประเทศไทย โดยมูลนิธิบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย
กิจกรรมทางศาสนาหรือ    คิวเซ มีการฝึกอบรมการใช้จุลินทรีย์อี
เอ็ม เพื่อการปศุสัตว์ประมงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมใหใ้ชใ้นแปลงผัก ไม้ผล การเลีย้งปลา และ เลี้ยงสัตว์ 
(ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติคิวเซ, 2545) 

ประเภทของจุลินทรีย์ EM แบ่งออกเปน็ 5 ประเภท เกรียงไกร 
(2538:108) ดังนี ้
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มจลุินทรีย์พวกเชื้อราที่มีเส้นใย (Filamentous 
fungi) ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราในรูปเส้นใย 
(Filamentous fungi) ที่ส าคัญคือ Penicillium sp. Tricodermasp.
และ Mucor sp. ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งการย่อยสลายอินทรีย์สาร 
ท างานได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจน ทนทานต่อความร้อนปกติ          
ใช้เป็นหัวเชื้อร่วม เพื่อท าปุ๋ยหมัก 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มจลุินทรีย์พวกสังเคราะห์แสง 
(Photosynthetic microorganisms) ประกอบด้วยจุลินทรีย์มากกว่า 
10 สกุล (Genera) และ 80 ชนิด (Species) จุลินทรีย์กลุ่มนี้จะช่วย
เปลี่ยนให้ดินเข้าสู่วัฏจักรของการย่อยสลาย นอกจากจะใช้
ปรับปรุงดินแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในการท าหัวเชื้อผลิตปุ๋ยหมัก 
กระตุ้น Azotobactor และ Mycorrhiza ในดินท างานได้ดี ช่วย
สังเคราะห์สารอินทรีย์ เช่น ไนโตรเจน กรดอะมิโน น้ าตาล 
วิตามิน ฮอร์โมน และอื่นๆ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ดิน  

 กลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก (Fermented 
microorganisms) ท าหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ดินต้านทานโรค      
เข้าสู่วงจรการย่อยสลายได้ดี ช่วยลดการ พังทลายของดิน ป้องกัน
โรคและแมลงศัตรูพืชบางชนิด ของพืชและสัตว์ สามารถบ าบัด
มลพิษในน้ าเสียที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต่างๆ ได้ 

กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกตรึงไนโตรเจน (Nitrogen 
fixing microorganisms) มีทั้งพวกที่เป็นสาหร่าย (Algae) และพวก
แบคทีเรีย (Bacteria) ท าหน้าที่ตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ
เพ่ือให้ดินผลิตสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต เช่น 
โปรตีน (Protein) กรดอินทรีย์ (Organic acids) กรดไขมัน (Fatty 
acids) แป้ง (Starch) ฮอร์โมน (Hormones) วิตามิน (Vitamins)  

กลุ่มที่  5 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์พวกสร้างกรดแลคติก(Lactic 
acids) มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อรา และแบคทีเรียที่เป็น
โทษ ส่วนใหญ่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศหายใจ ท าหน้าที่
เปลี่ยนสภาพดินเน่าเปื่อย หรือดินก่อโรคให้เป็นดินที่ต้านทานโรค 
ช่วยลดจ านวนจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืช และยังช่วยย่อย
สลายเปลือกเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยให้เมล็ดงอกได้ดี แข็งแรงกว่าปกติ 

ลักษณะทั่วไปของ EM 
จุลินทรีย์ EM สด หมายถึงการใชจุ้ลินทรีย์ (อีเอ็ม) จาก

โรงงานผลิต หรือ ผู้จ าหน่ายที่ยัง ไม่ได้ท าการแปรสภาพ โดยปกติ
อีเอ็ม (หัวเชื้อ) มีอายุการใช้งานอย่างสมบูรณ์ (ศูนย์ฝึกอบรมและ
เผยแพร่เกษตรธรรมชาติคิวเซ (2545) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) เป็นของเหลวสีน้ าตาลกลิ่นหอมอมเปรี้ยวอมหวาน  
2) ต้องการที่อยู่ที่เหมาะสม ไม่ร้อนเกินไป หรือเย็นเกินไป อยู่

ในอุณหภูมิปกติ  
3) ต้องการอาหารจากธรรมชาติ เช่น น้ าตาล ร าข้าว โปรตีน 

และสารประกอบอ่ืนๆ  ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  
4) เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี

และ ยาฆ่าเชื้อต่างๆ ได้ 
5) อีเอ็มจะท างานในที่มืดได้ดี ดังนั้นควรใช้ช่วงเย็นของวัน  
6) เป็นตัวท าลายความสกปรกทั้งหลาย ช่วยปรับสภาพความ

สมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
4. วิธีการวิจัย  
 น ามูลไก่ผง มูลไก่ปั้นเม็ด มลูสุกร มลูโค มูลนกกระทาผสม
มูลโค (1:3) และมลูค้างคาวผสมมูลโค(1:3) ไม่หมักและหมักอีเอ็ม
ก่อนน าไปเพาะแหนแดงในอัตรา 0.5, 1 และ 1.5 กก. ด้วยแผน 
Factorial in CRD 36 ทรีทเมนต ์4 ซ้ าในบ่อซีเมนต์
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม.สูง 50 ซม. (0.79 ม2) ใช้เวลา1-30 วัน  
5. เก็บรวบรวมข้อมูล:  
 ชั่งน้ าหนักแหนแดงเริ่มต้นและสิ้นสุดทุก 10 วันๆ 3 ครั้ง           
(1-30 วัน)  
6. การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผน Factorial in 
CRD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มด้วยวิธี DMRT และ LSD 
7. ผลและวิจารณผ์ล 
 พบว่าผลผลิตแหนแดงที่เพาะด้วยมูลนกกระทาผสมมูลโค 
(1:3)1 และ 1.5 กก. หมักอีเอ็มก่อน เท่ากับ 2,630, 2,655 กรัม/บ่อ 
ไม่หมักอีเอ็ม 2,635, 2,540 กรัม/บ่อ ตามล าดับ และมูลค้างคาว
ผสมมูลโค (1:3) 1 และ 1.5 กก./บ่อเท่ากับ 2,487, 2,465 กรัม/บ่อ 
ไม่หมักอีเอ็ม 2,627, 2497 ก.บ่อตามล าดับ ซึ่งสงูกว่าผลผลิตแหน
แดงที่เพาะด้วยมูลไก่ผง มูลไก่ปั้นเม็ด มูลโค มูลสกุร (p<.01) ซึ่ง
ข้อมูลองค์ประกอบธาตุอาหารพบว่ามูลนกกระทาและมูลค้างคาว
จะมี  P และN สูง เมื่อน ามูลโคมาปรับสมดุล N และP ในมูลนก
กระทาและมูลค้างคาวอัตรา (1:3) จึงเหมาะสมที่จะท าให้แหนแดง
เจริญเติบโตได้ดีสอดคล้องกับ นันทกร (2546) ที่กล่าวว่าแหนแดง
ต้องการ N น้อยเพราะสามารถตรึง N ได้เองจากอากาศและ     
แหนแดงจะเจริญได้ดีในดินที่มี N ต่ าการใช้มูลไก่ผง 1.5 กก. หมัก
หรือไม่หมักอีเอ็มให้ผลผลิตแหนแดงต่ าสุด 1432.5, 1510 กรัม/บ่อ 
เป็นไปได้ที่มูลไก่ผงมี N สูง และมีเศษฝุ่นละอองเล็ก ๆ ที่ปนมา
ลอยตามผิวน้ า ท าให้ไม่เหมาะกับการเติบโตแหนแดงซึง่จะ
ขยายตัวไปตามผิวน้ า แหนแดงบางส่วนจะตายเนื่องจากสภาพน้ า
เน่าเหม็น เกิดแก๊สฝุ่นละอองรวมตัวกันขัดขวางการกระจายตัวของ
แหนแดง และสังเกตได้ว่าใช้มูลสัตว์1.5 และ 0.5 กก. จะให้
ผลผลิตต่ ากว่า 1 กก. อย่างมีนัยส าคัญ (p<.05) การใช้มูลสัตว์ 0.5 
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กก./บ่อการเติบโตแหนแดงจะลดลงในระยะท้าย ๆ อันอาจ
เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารลดลงตามระยะเวลา ส่วนการหมักและ
ไม่หมักอีเอ็มพบว่าผลผลิตแหนแดงโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
(p>0.5) (ตารางที ่3 และ กราฟที่ 1) 

ตารางที ่3. ผลผลิตแหนแดงที่เพาะเลี้ยงด้วยมูลสัตว์มูลไก่ผง มูลไก่
ปั้นเม็ด มูลสกุร มูลโค มูลนกกระทาผสมมูลโค และมูลค้างคาว
ผสมมูลโคหมักและไม่หมักอีเอ็มระยะ 1-30 วัน 

Treatment  interaction Azolla yield (g) 

มูลไก่ผง 0.5 กก. 2052.5 c 
มูลไก่ผง 1.0 กก. 2033.7 cd 
มูลไก่ผง 1.5 กก. 1421.2 f 
มูลไกป่ั้นเม็ด 0.5 กก. 1916.2 cd 
มูลไกป่ั้นเม็ด 1.0 กก. 1740.0 de 
มูลไกป่ั้นเม็ด 1.5 กก. 1721.0 de 
มูลสุกร 0.5 กก. 1646.2 e 
มูลสุกร 1.0 กก. 1705.0 de 
มูลสุกร 1.5 กก. 1576.2 e 
มูลโค 0.5 กก. 1550.0 e 
มูลโค 1.0 กก. 1747.5 e 
มูลโค 1.5 กก. 1768.7 e 
มูลนกกระทาผสมมูลโค (1:3) 0.5 กก. 2495.0 a 
มูลนกกระทาผสมมูลโค (1:3) 1.0 กก. 2632.5 a 
มูลนกกระทาผสมมูลโค (1:3) 1.5 กก. 2597.5a 
มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 0.5 กก. 2158.7 b  
มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 1.0 กก. 2557.5 a 
มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 1.5 กก. 2481.2 a 
F-value (ชนิดมูลสัตว์ * ระดับมูลสัตว์) ** 

ระดับ 0.5 กิโลกรัม + ไม่หมักอเีอม็ 1937.9 ab 

ระดับ 1 กิโลกรัม + ไม่หมักอีเอม็ 2102.0 a 

ระดับ 1.5 กิโลกรัม + ไม่หมักอเีอม็ 1870.4 b 

ระดับ 0.5 กิโลกรัม + หมักอีเอ็ม 2001.6 a 

ระดับ 1 กิโลกรัม + หมักอีเอ็ม 2036.6 a 

ระดับ 1.5 กิโลกรัม + หมักอีเอ็ม 1985.0 ab 

F-value (ระดับมุลสัตว์ * อีเอ็ม) * 

มูลไก่ผง 1835.8 c 

มูลไกป่ั้นเม็ด 1792.5 c 

มูลสุกร 1642.5 d 

มูลโค 1688.7 d 

มูลนกกระทา+มูลโค 2575.0 a 

มูลค้างคาว+มูลโค 2399.1 b 

F-value (ชนิดมูลสัตว์) ** 

ระดับการใช้ 0.5 กก. 1969.8 b 

ระดับการใช้ 1.0 กก. 2069.3 a 

ระดับการใช้ 1.5 กก. 1927.7 c 

F-value (ระดับการใช้มูลสัตว์) ** 

หมักอเีอม็ 1970.1 

ไม่หมักอีเอ็ม 2007.7 

F-value (การใช้อีเอม็) ns 

Treatment  interaction Azolla yield (g) 

T1; มูลไก่ผง 0.5 กก. 2157.5b 
T2; มูลไก่ผง 1.0 กก. 2037.5 b 

T3; มูลไก่ผง 1.5 กก. 1232.5 c 
T4; มูลไก่ปัน้เม็ด 0.5 กก. 1800.1 cd 
T5; มูลไก่ปัน้เม็ด 1.0 กก. 1597.5 c 
T6; มูลไก่ปัน้เม็ด 1.5 กก. 1572.5 b 
T7; มูลสุกร 0.5 กก. 1675.0 d 
T8; มูลสุกร 1.0 กก. 1840.0 b 
T9; มูลสุกร 1.5 กก. 1615.0 b 
T10; มูลโค 0.5 กก. 1632.5 d 
T11; มูลโค 1.0 กก. 1875.0 b 
T12; มูลโค 1.5 กก. 1765.0 b 
T13; มูลนกกระทาผสมมลูโค (1:3) 0.5 กก. 2410.0 a 
T14; มูลนกกระทาผสมมลูโค (1:3) 1.0 กก. 2635.0 a 
T15; มูลนกกระทาผสมมลูโค (1:3) 1.5 กก. 2540.0 a 
T16; มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 0.5 กก. 1952.5 bc 
T17; มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 1.0 กก. 2627.5 a 
T18; มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) 1.5 กก. 2497.5 a 
T19; มูลไก่ผงหมัก 0.5 กก. 1947.5 b 
T20; มูลไก่ผงหมัก 1.0 กก. 2030.0 b 
T21; มูลไก่ผงหมัก 1.5 กก. 1610.0 c 
T22; มูลไกป่ั้นหมัก 0.5 กก. 2032.5 b  
T23; มูลไกป่ั้นเม็ดหมัก 1.0 กก. 1882.5 b 
T24; มูลไกป่ั้นเม็ดหมัก 1.5 กก. 1870.0 b 
T25; มูลสุกรหมัก 0.5 กก. 1617.5 c 
T26; มูลสุกรหมัก 1.0 กก. 1570.0 c 
T27; มูลสุกรหมัก 1.5 กก. 1537.5 c 
T28; มูลโคหมัก 0.5 กก. 1467.5 c 
T29; มูลโคหมัก 1.0 กก. 1620.0 c 
T30; มูลโคหมัก 1.5 กก. 1772.5 bc 
T31; มูลนกกระทาผสมมลูโค (1:3) หมัก 0.5 กก. 2580.0 a 
T32; มูลนกกระทาผสมมลูโค (1:3) หมัก 1.0 กก. 2630.0 a 
T33; มูลนกกระทาผสมมลูโค (1:3) หมัก 1.5 กก. 2655.0 a 
T34; มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) หมัก 0.5 กก. 2365.0 a 
T35; มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) หมัก 1.0 กก. 2487.5 a 
T36; มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) หมัก 1.5 กก. 2465.0 a 
F-value (ชนิดมูลสัตว์ * ระดับที่ใช้ * อีเอม็) ** 
มูลไก่ผง ไม่หมกัอีเอ็ม 1809.1 c 

มูลไกป่ั้นเม็ด ไม่หมักอีเอม็ 1656.6cd 

มูลสุกร ไม่หมกัอีเอ็ม 1710.0 c 

มูลโค ไม่หมักอีเอ็ม 1757.5 c 

มูลนกกระทาผสมมูลโค (1:3) ไม่หมักอีเอ็ม 2528.3 ab 

มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) ไม่หมักอีเอ็ม 2359.1 b 

มูลไก่ผง หมักอเีอม็ 1862.5 c 

มูลไกป่ั้นเม็ด หมักอีเอ็ม 1928.3 c 

มูลสุกร หมักอเีอม็ 1575.0cd 

มูลโค หมกัอเีอม็ 1620.0cd 

มูลนกกระทาผสมมูลโค (1:3) หมักอเีอ็ม 2621.6a 

มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) หมักอีเอ็ม 2439.1ab 

F-value (ชนิดมูลสัตว์ * อีเอ็ม) ** 
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กราฟท่ี 1. ผลการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ต่อผลผลิตแหนแดง 

7. สรุปผล 
 การเพาะเลี้ยงแหนแดงสามารถใช้มูลนกกระทาผสมมูลโค 
(1:3) มูลค้างคาวผสมมูลโค (1:3) ในอัตรา 1 – 1.5 ก.ก.โดยหมกั
หรือไม่หมักอีเอ็มก่อนก็ได้จะให้ผลผลติดีที่สุดใกล้เคียงกันต่อบ่อ
ซีเมนต์พ้ืนที่ 0.79 ม2 

8. ข้อเสนอแนะ 
สามารถใช้มูลนกกระทาผสมมูลโค (1:3) และมูลค้างคาวผสม

มูลโค (1:3) อัตรา 1-1.5 ก.ก.ต่อบ่อซีเมนต์ขนาด 0.79 ตร.ม. จะท า
ให้ได้ผลผลิตแหนแดงดีที่สุด 

9. เอกสารอ้างอิง
นันทกร บุญเกิด. 2546. การใช้แหนแดงในนาข้าว. นครราชสีมา: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  
สายันต์ ค ารักษา. 2553. การเพาะเลี้ยงและการประเมินคุณภาพ

แหนแดง (Azolla  microphylla) เพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสุกร. 
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

กองเกษตรเคมี. 2537. วิเคราะห์คุณภาพมูลสัตว์.  กรุงเทพฯ : 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กรมวิชาการเกษตร.  2542. วิเคราะห์คุณภาพมูลสัตว์. กรุงเทพฯ : 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
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ความรู้ เรื่องปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต . 
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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กรุงเทพฯ : สุขภาพใจการพิมพ์. 

ประยูร สวัสดี และ คณะ. 2540. อิทธิพลของวิธีการเพาะเลี้ยง
ฟอสฟอรัส  ต่อแหนแดง (Azolla microphylla) อิทธิของแหน
แดงต่อข้าว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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ใน และ พิษณุ แฮรี แอดดิคารี. 2540. อิทธิพลของวิธีการ
เพาะเลี้ยงฟอสฟอรัสต่อแหนแดง (Azolla microphylla). ประ
ทุมธาน:ี ศูนย์วิจัยข้าวประทุมธานี. 
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C-024 

ผลของวัสดุเพาะกล้าที่มีต่อต้นอ่อนทานตะวันงอกพันธุ์เมล็ดลาย 
Effects of seedling substreates on sunflower sprouts with Lai Varity 

กัญญา  แสงสขุศรี  นครินทร์  สขุอยู ่

สาขาวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ 

บทคัดย่อ 
การทดลองครั้งนี้เพื่อศึกษาวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการ

ผลิตต้นอ่อนทานตะวันพันธ์ุเมล็ดลาย  ระยะเวลาการ
ทดลองระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์
การ เรี ยนรู้ ชีว วิถี สู่ วิถีพอเพียง  วิทยาลัย เกษตรและ
เทคโนโลยีตาก วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยวิธี F-test และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของส่ิงทดลองโดยค านวณค่า Duncan’s 
New Multiple Range Test (DMRT) วางแผน การทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design หรือ 
CRD) มี 13 ส่ิงทดลอง (Treatment) 4 ซ้ า (Replication) 
ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 แกลบด า, ส่ิงทดลองที่ 2 ทราย, ส่ิง
ทดลองที่ 3 ดินร่วน, ส่ิงทดลองที่ 4 ขุยมะพร้าว, ส่ิงทดลอง
ที่ 5 แกลบด า:ทราย อัตราส่วน 1:1, ส่ิงทดลองที่ 6 แกลบ
ด า:ดินร่วน อัตราส่วน 1:1, ส่ิงทดลองที่ 7 แกลบด า:ขุย
มะพร้าว อัตราส่วน 1:1, ส่ิงทดลองที่ 8 ทราย:ดินร่วน 
อัตราส่วน 1:1, ส่ิงทดลองที่ 9 ทราย:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
1:1, ส่ิงทดลองที่ 10 ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1, ส่ิง
ทดลองที่ 11 แกลบด า:ดินร่วน:ทราย:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
2:1:1:2, ส่ิงทดลองที่  12 แกลบด า:ทราย: ขุยมะพร้าว 
อัตราส่วน 2:1:2 และส่ิงทดลองที่ 13 แกลบด า: ดินร่วน:  
ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1:2 จากการศึกษาพบว่า ความสูง
และน้ าหนักรวมของต้นอ่อนทานตะวัน มีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างนัยส าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 โดยส่ิง
ทดลองที่ 13 (control) แกลบด า:ดินร่วน:ขุยมะพร้าว 
อัตราส่วน 2:1:2 ให้ความสูงและน้ าหนักรวมเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ10.67 เซนติเมตร และ103.00 กรัม ตามล าดับ  
ค าส าคัญ: ต้นอ่อนทานตะวัน, วัสดุเพาะ 

Abstract 
Effects of seedling media on sunflower sprouts Lai 

Varity were studied. This experiment was at Tak 
Agriculture and Technology Collage, Tak province during 
October, 1-30 2015. The experimental consisted of 
thirteen treatments arranged in CRD design, replicated 
four times and to balanced analysis of Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT). The treatments consisted 
of : thirteen treatments were (Treatment 1) burnt rice 
husk, (Treatment 2) sand, (Treatment T3) soil, (Treatment 
4) coconut husk, (Treatment 5) burnt rice husk+sand 1:1
ratio, (Treatment 6) burnt rice husk+soil 1:1 ratio, 
(Treatment 7) burnt rice husk+ coconut husk 1:1 ratio, 
(Treatment 8) sand+ soil 1:1 ratio, (Treatment 9) 
sand+coconut husk 1:1 ratio, (Treatment 10) soil+coconut 
husk 1:1 ratio, (Treatment 11) burnt rice husk+soil + 
sand+coconut husk 2:1:1:2 ratio, (Treatment 12) burnt 
rice husk+sand+ coconut husk 2:1:2 ratio, (Treatment 13) 
(control) burnt rice husk+ soil+coconut husk 2:1:2 ratio. 
The heigh and total weight of sunflower sprout had 
significantly different at 0.01 probability level. Treatment 
13 (control) had the highest and total weightest (10.67 cm 
and 103.00 g, respectively).  
Keywords: Sunflower Sprouts, seedling media 

E-mailaddress: kanyatak_@hotmail.com 
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ค าน า 
ต้นอ่อนงอกหรือ sprout คือต้นอ่อนที่เกิดในระยะแรก

ของการงอก การงอกของเมล็ด เป็นกระบวนการทาง
ชีวภาพ พบได้ในพืชช้ันสูงทุกชนิด ซ่ึงเป็นช่วงที่เมล็ดเริ่มมี
การเจริญเติบโตจากช่วงพักตัว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม (ปริมาณความช้ืน อุณหภูมิ และออกซิเจน) เมื่อ
เมล็ดได้รับน้าหรือความช้ืนมากพอ (ประมาณ 50-80 
เปอร์เซ็นต์ของน้าหนักแห้ง) ต้นอ่อนเริ่มน าออกซิเจนที่
ผ่านเข้ามาภายในเมล็ด  มาใช้ในกระบวนการหายใจ 
เกิดปฏิกิริยาย่อยสลายน้าตาลโมเลกุลใหญ่ๆ ให้กลายเป็น
น้าตาลโมเลกุลเดี่ยว ย่อยสลายไขมันให้เป็นกรดไขมัน และ
ย่อยสลายโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน  ซ่ึงกระบวนการ
เหล่านี้ช่วยส่งเสริมกลไกทางชีวเคมีในเมล็ด  ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่า การงอกเป็นการย่อยสลายสารโมเลกุลใหญ่ ให้
เหลือเป็นสารโมเลกุลเล็ก (Marton, 2010 อ้างโดย ธนิกพงศ์
, 2555) ปัจจุบันต้นอ่อนทานตะวันก าลังเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ เนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่
มีประโยชน์ต่อร่างการในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
สารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดที่ท าหน้าที่ก าจัดอนุมูลอิสระ
ที่ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ (สุชาลีวรรณ และ  
ชนิกาญจน์, 2559) การเพาะกล้ามีบทบาทส าคัญในการผลิต
ผักเพิ่มมากขึ้นเพราะเมล็ดมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากเป็นพันธ์ุ
ลูกผสมที่มีคุณภาพดี เมล็ดพันธ์ุมีความงอกสูง จึงช่วยให้
ประหยัดเมล็ดพันธ์ุ และยังช่วยลดความเสียหายของต้นกล้า 
ดังนั้นวัสดุเพาะกล้าจึงมีบทบาทโดยตรงต่อคุณภาพต้นกล้า 
มีการน าเอาวัสดุต่างประเทศมาใช้เพาะกล้ามากขึ้นที่นิยม 
คือ peat moss เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดี คือ อุ้มน้ าได้ดี ร่วน
โปร่งถ่ายเทอากาศได้ดี มีธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืช มี pH ที่
เหมาะสม และมีน้ าหนักเบา แต่เนื่องจาก peat moss เป็น
วัสดุที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาแพง ท าให้
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น ขณะที่ประเทศไทยเอง
มีวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหลายชนิดที่หาได้ง่ายและ
ราคาถูก เช่น ขุยมะพร้าว จึงน่าจะน ามาพัฒนาเป็นวัสดุเพาะ
กล้าที่เหมาะสมได้ ซ่ึงขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะกล้าที่
น่าสนใจชนิดหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้ดี หา
ได้ง่ายและมีราคาไม่แพง แต่มีข้อเสียในการอุ้มน้ าและ
ปริมาณช่องว่างอากาศมากเกินไป (สุเมธ และธรรมศักดิ์, 

2557) แกลบด าเป็นขี้เถ้าแกลบที่มีลักษณะสีด า เนื้อขี้เถ้ามี
การคงรูปของแกลบบางส่วน เนื้อแกลบแข็งและเปราะง่าย
กว่าแกลบสีเทา แต่จะแตกละเอียดหากได้รับแรงกดบีบ 
เป็นแกลบที่ได้จากการเผาอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิไม่เกิน 
1200 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอท า
ให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ โดยไม่เกิดเปลวไฟขณะเผาไหม้ 
แกลบไม่มีสภาพความเป็นกรด หรือด่างมากจนเกินไป 
สามารถปรับสภาพดินได้ดี จุลินทรีย์และแร่ธาตุต่างๆ ที่
สะสมอยู่ภายในแกลบด า เมื่อน ามาผสมกับดินจะช่วยให้
การดูดซับเป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้น แกลบด าช่วยดูดความร้อน 
เก็บความเย็นความช้ืนได้ดี (นิรนาม ก, 2558)  

รณรงค ์และคณะ (2557) ศึกษาผลของวัสดุเพาะกล้าที่มี
ต่อการผลิตทานตะวันงอกเปรียบเทียบผลของวัสดุเพาะกล้า
ชนิดต่างๆและการแช่เมล็ดพันธ์ุทีม่ีผลต่อการเพิ่มปริมาณ
ต้นอ่อนในวัสดุเพาะช าที่ต่างกัน 13 ต ารับ คือ 1.ดนิ 2.ขุย
มะพร้าว 3.แกลบด า 4.ทราย 5.ดินผสมขุยมะพร้าว 6.ดิน
ผสมแกลบด า 7.ดินผสมทรายขุยมะพร้าวผสมแกลบด า 8.
ขุยมะพร้าวผสมทราย 9.แกลบด าผสมทราย 10.ดินผสมขุย
มะพร้าวและแกลบด า 11.ดนิผสมขุยมะพร้าวและทราย 12.
ดินผสมขุยมะพร้าวแกลบด า และ13. ทราย เพาะในตะกรา้ 
ขนาด 30x40 เซนตเิมตร ตะกร้าละ 100 เมล็ด น าไปไว้ใน
โรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงให้น้ าวันละ 2 ครั้ง เช้า-
เย็น เป็นเวลา 7 วัน พบว่าต้นที่เจริญในแกลบด ามีความสูง
มากที่สุดคือ 13.6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น 
ต้นอ่อนทานตะวันงอกในวัสดุเพาะช าต่างๆไม่มีความแตก 
ต่างกันทางสถิติ วัสดุเพาะช าที่เปน็ทรายจะมผีลต่อการงอก
ของเมล็ดทานตะวันมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกต่ าที่สุดคือ 36.0  
เปอร์เซ็นต์ และความสูงต้นอ่อนน้อยที่สุดด้วย แกลบด า
เป็นวัสดุเพาะช าที่ให้เปอร์เซ็นต์ การงอก ความสูงต้นอ่อน 
และน้ าหนักต้นอ่อนต่อ 100 เมล็ดสูงที่สุด ที่เป็นเช่นนี้  
เนื่องมาจากแกลบด ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้ดีแต่ไม่
แฉะ ในขณะที่ขุยมะพร้าวมีความอุ้มน้ ามากกว่าแกลบด าถึง 
3 เท่า และทรายมีค่าความอุ้มน้ าต่ ามาก ความพรุนสูง ความ
คงทนของโครงสร้างดี การอัดตัวไม่มาก และค่า pH เป็น
กลางเท่ากับ 7.25  

การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (2557) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเมล็ดทานตะวันงอก เพื่อศึกษาวัสดุ
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เพาะต่อการงอกของต้นอ่อนทานตะวัน พบว่าเมล็ดทาน 
ตะวัน ที่เพาะในแกลบด าและดินร่วนมีอัตราการงอกดีที่สุด 
งอก 100 เปอร์เซ็นต์ ความสูงเฉลี่ย 8.50 เซนติเมตร และ 
6.23 เซนติเมตร ตามล าดับ ซ่ึงอนุเทพ และคณะ (2556) 
ได้ศึกษาน้ าหนักของต้นอ่อนทานตะวันโดยใช้วัสดุเพาะ
ชนิดต่างๆ มีอัตราการงอกและความแข็งแรงของต้นกล้า
ประกอบไปด้วย 3 ซ้ า 4 ส่ิงทดลองคือ 1) ดิน 2) ทราย 3) 
ขี้เถ้าแกลบ และ4) ขุยมะพร้าว พบว่าทรายมีอัตรา
เจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ขี้เถ้าแกลบ และขุย
มะพร้าว โดยมีน้ าหนักสูงสุดเท่ากับ 25.00 กรัม รองลงมา
คือ ดิน, ขี้เถ้าแกลบ และขุยมะพร้าว ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการผลิตต้นอ่อน

ทานตะวันพันธ์ุเมล็ดลาย 

สมมติฐานการวิจัย 
วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของแกลบด า ดินร่วน ทราย หรือ 

ขุยมะพร้าว น่าจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าการใช้วัสดุเพาะเพียง
ชนิดเดียว 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. แผนผังการทดลอง
 ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ส ม บู ร ณ์ 

(Completely Randomized Design หรือ CRD) วิเคราะห์
ความแปรปรวนโดยวิธี F-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s new Multiple Range Test 
(DMRT) โดยมี 13 ส่ิงทดลอง (Treatment) ส่ิงทดลองละ 4 
ซ้ า (Replication) ดังนี้ 

ส่ิงทดลองที่ 1 (T1) แกลบด า 
ส่ิงทดลองที่ 2 (T2) ทราย 
ส่ิงทดลองที่ 3 (T3) ดินร่วน 
ส่ิงทดลองที่ 4 (T4) ขุยมะพร้าว 
ส่ิงทดลองที่ 5 (T5) แกลบด า:ทราย อัตราส่วน 1:1 
ส่ิงทดลองที่ 6 (T6) แกลบด า:ดินร่วน อัตราส่วน 1:1   
ส่ิงทดลองที่ 7 (T7) แกลบด า:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 
ส่ิงทดลองที่ 8 (T8) ทราย:ดินร่วน อัตราส่วน 1:1 
ส่ิงทดลองที่ 9 (T9) ทราย:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 

ส่ิงทดลองที่ 10 (T10) ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
1:1  

ส่ิงทดลองที่ 11 (T11) แกลบด า:ดินร่วน:ทราย: 
  ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1:1:2 

ส่ิงทดลองที่ 12 (T12) แกลบด า:ทราย: ขุยมะพร้าว  
  อัตราส่วน 2:1:2 

ส่ิงทดลองที่ 13 (T13) แกลบด า:ดินร่วน:ขุยมะพร้าว  
  อัตราส่วน 2:1:2 (Control) 

2. วิธีการ
2.1 เตรียมวัสดุเพาะตาม 13 ส่ิงทดลอง แล้วน ามา

ร่อนเพื่อเอาเศษวัสดุที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะออก  
2.2 เ ต รี ย มต ะกร้ า พล าสติ ก ขน าด  9 ×10.5 

เซนติเมตร ที่ก้นตะกร้าสามารถระบายน้ าออกได้ น า
กระดาษวางก้นตะกร้าเพื่อป้องกันวัสดุเพาะไหลออก 
หลังจากนั้นใส่วัสดุเพาะให้เหลือขอบตะกร้าประมาณ 2 
เซนติเมตร โดยใส่ส่ิงทดลองละ 4 ตะกร้า   

 2.3 ช่ังเมล็ดพันธ์ุทานตะวันที่จะใช้เพาะจ านวน 
25 กรัมต่อตะกร้า หรือ 350 เมล็ดต่อตะกร้า 

2.4 น าเมล็ดพันธ์ุทานตะวันที่ช่ังไว้เรียบร้อยแล้ว 
แช่น้ าสะอาดนาน 6 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาตามก าหนดแล้ว
เทน้ าออก ผึ่งให้สะเด็ดน้ า 

2.5 ขั้นตอนการบ่มเมล็ด เตรียมผ้าขนหนูที่มี
ความหนาที่สามารถรักษาความช้ืนได้ชุบน้ าให้เปียก 
หลังจากนั้นน าเมล็ดพันธ์ุทานตะวันที่แช่น้ าครบ 6 ช่ัวโมง 
มาวางตรงกลางผ้าแล้วห่อให้เรียบร้อย น าไปใส่ในกระติก
น้ า ปิดฝาให้มีช่องระบายความร้อนเพื่อป้องกันเมล็ดเน่า 
บ่มนาน 20 ช่ัวโมง ถ้าเกินเวลาจะท าให้เมล็ดเน่าได้ง่าย เมื่อ
น าไปเพาะความงอกจะต่ า 

2.6 การเพาะเมล็ด น าเมล็ดทานตะวันที่บ่มครบ 
20 ช่ัวโมง โรยบนตะกล้าที่เตรียมวัสดุเพาะเรียบรอ้ยแล้วให้
ทั่ว น าวัสดุเพาะกลบเมล็ดอีกครั้ง รดน้ าให้ชุ่ม และหลังจาก
นั้นไม่ต้องรดน้ า 3 วัน เพื่อป้องกันการเน่าของเมล็ด 

2.7 ดูแลรักษา เมื่อเพาะเมล็ดครบ 3 วัน ถ้าเปลือก
เมล็ดไม่ดีดออกจากใบเลี้ยงให้ใช้มือจับเปลือกเมล็ดออก 
เพื่อให้ใบเลี้ยงคลี่ และเจริญเติบโตได้เต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะ
ท าให้ใบเหลืองและโตช้า และในวันที่ 4 หลังจากวันเพาะ 
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รดน้ าเช้า-เย็นในปริมาณที่เท่ากันทุกตะกร้า  จนวันที่ 7 หลัง 
จากเพาะ 

 
 3. การเก็บข้อมูล 

 3.1. ความสูง (เซนติเมตร) วัดจากโคนต้นถึงยอด 
เมื่อต้นอ่อนทานตะวันมีอายุ 7 วันหลังเพาะ สุ่ม 20 ต้นต่อ
ซ้ า 

 3.2 น้ าหนักรวม (กรัม) เมื่อต้นอ่อนทานตะวันมี
อายุ 7 วันหลังเพาะ ตัดทุกต้นในพื้นที่ 7.0x8.5 เซนติเมตร 

4. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน  
วันที่ 1-30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีสู่

วิถีพอเพียง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  ต าบล
ประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 

 
 ผลการวิจัย 

ผลของวัสดุเพาะกล้าที่มีต่อต้นอ่อนทานตะวันงอกพันธ์ุ
เมล็ดลาย มีส่ิงทดลองเป็นวัสดุเพาะสูตรต่างๆ รวม 13 ส่ิง
ทดลอง ปรากฏผลดังนี้ 

ความสูงของต้นอ่อนทานตะวัน 
ความสูงของต้นอ่อนทานตะวันเมื่ออายุ 7 วันหลัง

เพาะ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัย ส าคัญยิ่งที่ระดับ 
ความเช่ือมั่น 0.01 โดยส่ิงทดลองที่ 13 (T13) (Control) 
แกลบด า: ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1:2 1 มีความสูง
เฉลี่ยมากที่สุด 10.67 เซนติเมตร รองลงมา คือ ส่ิงทดลองที่ 
10 (T10) ดินร่วน: ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 และส่ิงทดลอง
ที่ 8 (T8) ทราย: ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 มีความสูงเฉลี่ย 
9.96 และ 8.32 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  

น ้าหนักรวมของต้นอ่อนทานตะวัน 
 น้ าหนักรวมของต้นทานตะวันเมื่ออายุ 7 วันหลัง

เพาะ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 0.01 โดยส่ิงทดลองที่ 13 (T13) (Control) 
แกลบด า:ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 2:1:2 (Control) มี
น้ าหนักรวมเฉลี่ยมากที่สุด 103.00 กรัม รองลงมา คือ ส่ิง
ทดลองที่ 10 (T10) ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 และ
ส่ิงทดลองที่ 3 ดินร่วน (T3) มีน้ าหนักรวมเฉลี่ย 102.88 และ 
88.50 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสูงและน้ าหนักรวมเฉลี่ย 
                ของต้นอ่อนทานตะวัน เมื่ออายุ 7 วันหลังเพาะ 
               โดยวิธี F-test เปรียบเทยีบความแตกต่างของ 
               ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range  
     Test (DMRT) 
 

สิ่งทดลอง (Treatment) 
ความสูงต้นเฉลี่ย 

(กรัม) 
น  าหนักรวมเฉลี่ย 

(กรัม) 

สิ่งทดลองที ่1 (T1) แกลบด า 5.32 bcdefgh 71.38 bcd 
สิ่งทดลองที ่2 (T2) ทราย 6.67 bcdef 77.25 bcd 
สิ่งทดลองที ่3 (T3) ดินร่วน 7.98 bcde 88.50 abc 
สิ่งทดลองที ่4 (T4) ขุยมะพร้าว 4.10 i 65.88 f 
สิ่งทดลองที ่5 (T5) แกลบด า:
ทราย อัตราส่วน 1:1 

6.12 bcdefg 68.50 bcdef 

สิ่งทดลองที ่6 (T6) แกลบด า:
ดินร่วน อัตราส่วน 1:1 

7.62  bcde 81.88 bcde 

สิ่งทดลองที ่7 (T7) แกลบด า:
ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 

6.61 bcdef 77.00 Bcde 

สิ่งทดลองที ่8 (T8) ทราย:      
ดินร่วน อัตราส่วน 1:1 

8.32 bcd 87.38 abc 

สิ่งทดลองที ่9 (T9) ทราย:     
ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 

7.61 bcde 79.75 bcde 

สิ่งทดลองที ่10 (T10) ดินร่วน:
ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 

9.96 ab 102.88 ab 

สิ่งทดลองที ่11 (T11) แกลบด า:
ดินร่วน:ทราย:ขุยมะพร้าว 
อัตราส่วน 2:1:1:2 

7.49 bcde 81.25 bcde 

สิ่งทดลองที ่12 (T12) แกลบด า:
ทราย:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
2:1:2 

7.35 bcde 79.38 bde 

สิ่งทดลองที ่13 (T13) แกลบด า:
ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
2:1:2 (Control) 

10.6 a 103.00 a 

C.V. (%) 7.17 9.76 
F-test ** ** 

 
1. ** มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญย่ิงที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.01 
2. ตัวอักษรท่ีเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลของวัสดุเพาะกล้าที่มีต่อต้นอ่อนทานตะวันงอก

พันธ์ุเมล็ดลาย พบว่าความสูง และน้ าหนักรวมเฉลี่ยของต้น
อ่อนทานตะวันเมื่ออายุ 7 วันหลังเพาะ ส่ิงทดลองที่ 13 
(T13) (Control) แกลบด า:ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
2:1:2 มีความสูง และน้ าหนักรวมเฉลี่ยของต้นเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ 10.67 เซนติเมตร และ 103 กรัม และส่ิงทดลองที่ 
4 (T4) ขุยมะพร้าว มีความสูง และน้ าหนักรวมน้อยที่สุด คือ 
4.10 เซนติเมตร และ 65.88 กรัม เมื่อพิจารณาความสูง และ
น้ าหนักรวมเฉลี่ย  พบว่าส่ิงทดลองที่มีความสูงมากมี
แนวโน้มให้น้ าหนักรวมมากเช่นกัน  สอดคล้องกับ
การศึกษาของรณรงค์  และคณะ , 2557 ศึกษาการ
เปรียบเทียบวัสดุเพาะช า (สายพันธ์ุชนิดเมล็ดลาย ของ
บริษัท จอมทอง) พบว่าวัสดุเพาะกล้าที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
เปอร์เซ็นต์ความสูงต้น และผลผลิตน้ าหนักต้นต่อ 100 
เมล็ด ได้แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) 
โดยที่วัสดุเพาะกล้าที่เป็นแกลบด า  และดินผสมแกลบด ามี
ผลให้เมล็ดมีการงอกสูงสุด คือ 69 และ 67.33 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ จึงท าให้มีผลผลิตสูงสุดด้วย (58.98 และ 58.38 
กรัมต่อ 100 เมล็ดตามล าดับ) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากแกลบ
ด ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้ดีแต่ไม่แฉะ ในขณะที่ขุย
มะพร้าวมีความอุ้มน้ ามากกว่าแกลบด าถึง 3 เท่า และทราย
มีค่าความอุ้มน้ าต่ ามาก  ความพรุนสูง ความคงทนของ
โครงสร้างดี การอัดตัวไม่มาก และค่า pH เป็นกลางเท่ากับ 
7.25 ส่วนความสูงต้นพบว่าต้นที่เจริญในแกลบด ามีความ
สูงมากที่สุด และวัสดุเพาะช าที่เป็นทรายจะมีผลต่อการงอก
ของเมล็ดทานตะวันท าให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ าที่สุด และ
ความสูงต้นอ่อนน้อยที่สุดด้วย 

ถ้าหากไม่สามารถหาแกลบด าได้ภายในท้องถิ่น หรือ
แกลบด ามีราคาแพงสามารถเลือกใช้ส่ิงทดลองที่ 10 (T10) 
ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 1:1 เพื่อใช้ในการเพาะต้น
อ่อนทานตะวันได้ ซ่ึงให้ผลผลิตใกล้เคียงกับส่ิงทดลองที่ 
13 (T13) (Control) แกลบด า:ดินร่วน:ขุยมะพร้าว อัตราส่วน 
2:1:2 

ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้เมล็ดทานตะวันต้องเป็นเมล็ดพันธ์ุ

ทานตะวันที่สมบูรณ์ เมื่อแช่น้ า 6 ช่ัวโมง แล้วน าเมล็ดไป
บ่ม 20 ช่ัวโมง จะท าให้เปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดดี 

2. หากท าการทดลองในช่วงฤดูหนาว อาจท าให้
ต้นอ่อนทานตะวันมีต้นเตี้ย และงอกช้า 

3. ถ้ารดน้ าในปริมาณมากเกินไปอาจท าให้ต้น
อ่อนทานตะวันเน่า 

4. คัตเตอร์ที่ใช้ในการตัดต้นอ่อนทานตะวัน ต้อง
เปลี่ยนใบใหม่ให้มีความคมทุกครั้งในการตัด เพื่อให้ต้น
อ่อนเกิดการช้ าน้อยที่สุด 
กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ให้การสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย 
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D-002 

การศึกษาและเปรียบเทียบ โดยการวิเคราะห์การเผยแพร่กิจกรรมและผลตอบรับ  
ผ่านโซเชียลมีเดีย-เฟสบุ๊ค ของพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ กรุงเทพมหานคร 

และ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ เชียงใหม่ 
The studied and compared by analyzed the publicity of activities and the feedback through Facebook 

between Art in Paradise (Bangkok) and Art in Paradise (Chiang Mai) 

อัชฌสิทธิ์ อังกนิันทน ์

สาขาวิชา  คหกรรมการโรงแรม คณะ.คหกรรมศาสตร ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์
การเผยแพร่กิจกรรมและผลตอบรับผ่านโซเซียลมีเดีย เฟสบุค๊ 
ของพิพิธภัณฑ ์3 มิติอาร์ทอินพาราไดซ์กรุงเทพและพิพิธ ภัณฑ์ 
3มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
มีการสร้างเครื่องมือขึน้มา 2 ชุด คือ ชุดแรกเป็นข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ส่วนชุดที่สอง คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ประชากรทั้งหมด ด้วยเฟสบุคแกรฟ เอพีไอ (Face Book Graph 
API) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ถึง เมษายน 2559 (ระยะเวลา 
2 ปี 2 เดือน) ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัย พบว่า ปริมาณกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ที่
เผยแพร่ทางเฟสบุ๊คมคีวามสัมพันธ์ต่อปริมาณการแชร์ (share) 
และการคอมเมนท์ (comment) และมีผลต่อจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ในขณะที่ปริมาณการกดไลค์ (like) ของผูใ้ช้งาน
เฟสบุ๊ค ที่มีต่อกจิกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ จะไม่เห็นความ
สอดคล้องกันปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
ค าส าคัญ: ศิลปะภาพวาดที่มองได้เปน็ 3 มิติ, เฟสบุ๊ค,  

  ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง 

Abstract 

   The research was to study and compare the publicity and 
feedbacks through FACEBOOK of 2 museums: Art in 
Paradise Bangkok and Art in Paradise Chiang Mai . 

The method of this qualitative statistics research 
used purposive sampling. The research evaluation were 2 

appliances as the experts interview and data analysis from 
Facebook Graph API from February, 2014 to April, 2016 ( 2 
years and 2 months) and analyzed with descriptive statistics. 

The research found that the number of posts activity 
from the museum related to the number of shares and 
comments of the Facebook users and also related to the 
number of the visitors to the museum,  but the number of likes 
did not relate to the number of the visitors and the number of 
the activity of the museum. 
Key Words : Trick Art,  Face Book, Viral Marketing 

1. ค าน า
การท่องเที่ยวแนวใหม่ อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ ประเภท

Trick Art คือ ศิลปะภาพวาดที่มองได้เปน็ 3 มิติและเป็นงาน
ศิลปะที่ผู้เข้าชมสามารถ “เล่น” หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาพ
นั้นๆ ได้ เป็นงานศิลปะทีเ่ล่นกับคนดู มปีฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ถือเป็นแนวคิดที่ทันสมัยและเข้ากับยุคปจัจุบันเปน็อย่างมาก 
เพราะเปน็ยุคแห่งการเซลฟี่ (Selfie) พิพิธภัณฑ์แนวนี้จึงเกิด
มากขึ้นและเริ่มได้รบัความนิยมมากขึ้น พบว่าในหลายประเทศ 
มีพิพิธภัณฑ์แนว 3 มิติ เช่น ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ซ่ึง 
เมจิก อาร์ท มิวเซียม แบงค็อก (Magic Art Museum Bangkok)
เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ 3D ในกรุงเทพที่ศูนย์การค้ามาบุญครอง 
(MBK Center) ช้ัน 7 ซ่ึงเปน็ฝีมอืงานวาดของคนไทยแท้ๆ ได้
ประกาศปดิตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ยังคงเหลือแต ่
พิพิธภัณฑ์แนวนี้ ที่ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ท อนิ พาราไดซ์ 
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กรุงเทพซ่ึงเจ้าของเปน็คนเกาหลี ว่ากันว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น
แห่งแรกในกรุงเทพฯและเป็นแหง่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ซ่ึง 
อาร์ท อิน พาราไดซ์ จะมี 3 สาขา และยังคงเปิดด าเนินการครบ
ทั้ง 3 สาขาถึงปัจจุบนั ดังนัน้ผู้วิจัยมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา 
ข้อมูลการเผยแพร่กิจกรรมและผลตอบรับผ่านโซเชียลมีเดีย-
เฟสบุ๊ค ของพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ กรุงเทพและ
พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ เชียงใหมเ่พื่อเป็นแนว
ทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ   
ผู้ใหบ้ริการและพัฒนาการตลาดตอ่ไป 
แนวคิดด้านการตลาดออนไลน ์
       ปริมาณการใช้อินเตอร์เนต็ทั่วโลก ทุกประเทศมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี ([10], [13], [6]) เกือบจะ 2 ใน 3 หรือ 
ประมาณ 65% ของผู้ใหญ่อเมริกา ใช้โซเซียลมีเดีย [7] 
เช่นเดียวกับประเทศไทยมีการใช้โซเซียลสูงถึง 78.2% [3] 
โซเซียลมีเดียที่นิยมมากที่สุด คือ Facebook ([8], [9]) รองลงมา 
คือยูทปู (YouTube) จากขอ้มูลการใช้อินเตอร์และการใช้
โซเซียลที่สูงมาก ๆ ท าให้นักการตลาดหันมาให้ความสนใจท า
ตลาดออนไลน์มากขึ้น ทัง้มีการให้ความสนใจด้านการส่ือสาร
ตลาดออนไลน์มากขึ้น เช่น ปัจจยัการส่ือสารการตลาดในธุรกิจ
ออนไลน์ [1] พบว่า การด าเนินธุรกิจออนไลน์คือการส่ือสารที่
มี 6 ปัจจัย คือ 1. ด้านผู้ส่งสาร เว็บไซด์จะต้องน่าเชื่อถือ 2. ด้าน
เนื้อสารต้องสอดคล้องกับความตอ้งการของลูกค้า 3. ปัจจัยหรือ
ช่องทางการส่ือสารเช่นเว็บไซด์ตอ้งรวดเร็วใช้งานง่าย 4. ปัจจัย 
ด้านผู้รับสารต้องพจิารณาปัจจัยดา้นสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยา 
5. ปัจจัยด้านผลตอบกลับคือการวัดประสิทธิผลส่ือสาร6. ปัจจัย
ด้านส่ิงรบกวนที่ส่งผลต่อการแปลความหมายหรือการรับรูข้อง
ผู้รับสารนอก จากนี้ยงัพบว่ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดผ่าน
ส่ือออนไลน์มี 4 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบนั 2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลัก 3. การก าหนดกล
ยุทธ์การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ เช่น น าเสนอเนื้อหาทีร่วดเร็ว 
การส่ือสารผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือบิวตีบ้ล็อกเกอร์ การ
ก าหนด งบประมาณ ระยะเวลา 4. การประเมนิผลการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเป้าหมาย  
แนวคิดด้าน ไวรัล มาร์เกต็ติ้ง 
     ไวรัลมาร์เก็ตติ้งค์ คือ การจดุกระแสท าใหค้นรูจ้ักแบรนด ์
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเฟสบุค๊ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรมยูทูบ อื่นๆ 
[14] เพราะว่ามีจุดเด่น คือ การเขา้ถึงง่ายและรวดเร็วกว่าส่ืออื่น

มากซ่ึงการตลาดประเภทนีเ้ป็นการตลาดที่นบัว่า"ถูกที่สุด"เมื่อ
เทียบกบัการซ้ือแบนเนอร์โฆษณา การซ้ือพ้ืนที่โฆษณาทางทีว ี
หรือทางนติยสาร [2], [3] และ[4] พบว่า ผู้ใช้บริการเฟสบุค๊ 
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์ (social network 
4) ปขีึ้นไป ผ่านสมาร์ทโฟนและผู้ใช้บริการที่สั่งซ้ือสินค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของสินค้าและความเหมาะสมของราคา เพราะไม่เห็นสินค้า อีก
ทั้งการระบขุนาด ราคา คุณภาพอย่างชัดเจน การบริการหลัง
การขายที่ดี การจัดระเบียบร้านค้าออนไลน์ที่ดี จะท าให้ผูใ้ช้ 
บริการมีความมั่นใจและมีทศันคติที่ดีในการใช้บริการ    
          นอกจากนี้ ปราณิศา [2] ศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการ
น าเสนอคลปิวิดีโอควรมหีลักเกณฑ์ไวรอล มาร์เก็ติ้ง (Viral 
Marketing) 3 ข้อคือ 1.อิโมช่ันนอล (Emotional): ท าให้ผู้ชมมี
อารมณ์ร่วมไปกับคลิปวีดีโอ 2. อันซีน (Unseen): การน าเสนอ
ในมุมมองที่แตกต่างออกไป 3.ยูสฟูล (Useful): ให้ประโยชน์
หรือให้แง่คดิ นอกจาก 3 ข้อข้างต้น การสร้างวีดีโอให้เกิดไวรัล
หรือแชร์กันอย่างแพร่หลายไวทอลวิดีโอ (Viral Video) [11] 
พบว่า ต้องมีการสร้างคอมมูนิตี้ เพราะไวรัล เหมือนกับทีมกีฬา
และมีการทบทวนเป้าหมายอยู่เสมอ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจแบ่งปันคลิปวิดีโอ มี 3 อย่างคือ 1. ลักษณะเนื้อหา
วิธีการน าเสนอ 2. ความชอบความประทบัใจหลังชมคลิปวิดีโอ 
3. ความเหมาะสมในการแบ่งปันซ่ึงทั้ง 3 มีผลต่อการแบ่งปัน
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปเนือ่งจากมีทัศนคติที่แตกต่างกัน 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1.เพื่อศึกษาการเผยแพร่กจิกรรมและผลตอบรบัผ่าน
โซเชียลมีเดีย-เฟสบุ๊ค ของพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ 
กรุงเทพ และ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ เชียงใหม ่
      2.เพื่อเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์การเผยแพร่กิจกรรม
และผลตอบรบัผ่านโซเชียลมีเดีย-เฟสบุ๊คของพิพิธ ภัณฑ์ 3 มิต ิ
อาร์ทอิน พาราไดซ์ กรุงเทพ และ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอิน
พาราไดซ์ เชียงใหม่ 

ประโยชน์จากการวิจัย 
1.เพื่อเป็นแนวทางการเผยแพร่กิจกรรมและผลตอบรับ

ผ่านโซเชียลมีเดีย-เฟสบุ๊ค ของพพิิธภัณฑ์ 3 มิติและผู้ที่สนใจท า
วิจัยต่อ 

* อัชฌสิทธิ์  อังกินันทน์ (Corresponding author)
E-mailaddress: Atchasit@g mail.com 
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2. ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องตา่งๆทั้งภาครัฐและ เอกชนด้าน
การจัดการพิพิธภัณฑ์อ่ืนๆหรือพิพิธภัณฑ์ 3 มิติสามารถที่จะน า
ผลการวิจัยไปเปน็ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธก์ารตลาดเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์อ่ืนหรือพิพิธภัณฑ ์3 มิติต่อไป 
ขอบเขตการวิจัย 

เพื่อศึกษากิจกรรม โปรโมชั่น ข้อความ ที่เผยแพร่ 
ผ่านทางส่ือโซเชียลมีเดีย-เฟสบุ๊คต่อ กิจกรรมออนไลน์ ใน
รูปแบบ Like, Share, Comment ของ 
www.facebook.com/artinparadisebangkok และ 
https://www.facebook.com/artinparadise.cnx  
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแตเ่ดือน กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 
เมษายน 2559 (ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน) 
ตัวแปรที่ศกึษา 
ตัวแปรต้น: ข้อมูลจาก  1. สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของผูบ้ริหาร
ระดับไดเร็กเตอร์ 1 ท่านและพนกังานการตลาด 2 ท่าน,  
2. เก็บข้อมูลจากเฟสบุ๊ค
www.facebook.com/artinparadisebangkok ซ่ึงเป็นกจิกรรม 
โปรโมชั่น ข้อความ และช่วงเวลา ที่โพสต์ ตั้งแต่ เดือน 
กุมภาพันธ์ 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 และ
https://www.facebook.com/artinparadise.cnx ระยะเวลาใน 
การเก็บข้อมูลทัง้สองเพจ ตัง้แต่เดอืน กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 
เมษายน 2559 (ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน) 
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการกดไลค์ การแชร์และการคอมเม้นท์  
ที่มีต่อตัวแปรต้น 
ค าศัพท์เฉพาะ 
           Trick Art -3D art- คือ ศิลปะภาพวาดที่มองได้เป็น3มติ ิ
และเป็นงานศิลปะทีผู่้เข้าชมสามารถ“เล่น”หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับภาพ นั้นๆ ได้ 
      Face Book – เฟสบุ๊คคือ ส่ือโซเชียลมีเดีย ชนิดหนึ่งเปน็
ที่นิยมมากในกลุ่มชาวต่างชาติ และชาวไทย  
          Viral Marketing -ไวรัล มาร์เก็ตติ้ง คือ  การจุดกระแส 
ไม่ว่าจะเป็น การคลิก เเชร์ ไลค์ เป็นการตลาดแบบใหม่ ที่
รวดเร็ว ลุกลาม ดังได้ในข้ามคืน ในการขายสินค้าหรือ บริการ 
ผ่านโซเชียลต่างๆ ท าให้คนรู้จักแบรนด์ มากขึ้น 

วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ประชากร
ทั้งหมด มีการสร้างเครื่องมือขึน้มา 2 ชุด คือ ชุดแรกเป็นข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ส่วนชุดที่สองคือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของประชากรทั้งหมด ด้วยเฟสบุคกราฟ เอพีไอ (Face Book 
Graph API)  ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 
(ระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมลู  
          ชุดแรกเป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเป็น
แบบการการสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากเฟสบุ๊ค ส่วนชุดที่สอง
คือ เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมจิากการเก็บรวบรวมด้วยเอกสาร
งานวิจัย (Document Research) น าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
วิเคราะห์ กิจกรรมออนไลน์ ในรูปแบบไลค์ (Like),แชร ์ 
( Share)และคอมเมนท์ (Comment) 

ผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย 
สรุปผลการศึกษา วิจัยได้ดงันี้ 
         ผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พบว่า 
การสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีบริหารของพิพิธภัณฑ์ 

 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดเชียงใหม่สูงกว่า
กรุงเทพ 

 ลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักพิพิธภัณฑ์ผ่านเฟสบุ๊คและการบอก
ต่อจากคนรูจ้ัก

 วิธีการหาลูกค้าผ่านตัวแทนท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์ทั้ง
กรุงเทพฯและเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน

 การจัดสถานที่ต่างกันคือทีเ่ชียงใหม่มีห้องน้ าอยู่ภายใน
พิพิธภัณฑ์และพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารเดี่ยวและไม่มีล็อค
เกอร์ฝากของส าหรบันักท่องเที่ยวและไม่ต้องถอด
รองเท้าก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์แต่ที่กรุงเทพฯเปน็พิพิธภัณฑ์
ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าและตอ้งใช้ห้องน้ าห้าง
สรรพสินค้าและต้องฝากของไว้ในล็อคเกอร์และต้อง
ถอดรองเท้า

การสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียว 

 มาเยี่ยมชมเพราะเห็นจากเฟสบุค๊คนรูจ้ักและได้มีส่วน
ร่วมกับงานศิลปะ(ภาพ)

 นักท่องเที่ยวมีความคิดเหน็ว่าควรถอดรองเท้าก่อนเข้า
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เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อถนอมรักษาภาพที่วาดบนพื้น 
ผลลัพธ์จากเฟสบุ๊ค 

ภาพที่ 1 เปรียบกจิกรรมการโพสต์ (post)  ของพิพิธภัณฑ์   
อาร์ทอินพาราไดซ์ที่กรุงเทพมหานคร และทีเ่ชียงใหม ่

ภาพที่ 2 ปริมาณการอบรับที่มีต่อการ โพสต์ (post)  โดย 
ผู้เยี่ยมชมด้วยการแชร์ (share) 

ภาพที่ 3 ปริมาณการตอบรับที่มตีอ่การโพสต์ (post) โดยผูเ้ยี่ยม
ชมด้วยการไลค์ (like) 

ภาพที่ 4 ปริมาณการตอบรับที่มตีอ่การโพสต์ (post)  โดย 

ผู้เยี่ยมชมด้วยการคอมเมนท์ (comment) 
     เมื่อน าผลลัพธ์จากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกบักิจกรรม
ที่เกิดขึ้นทางเฟสบุค  (Facebook) แล้วจะพบว่า 

1. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงเดือนสิงหาคม 2015
ปริมาณการโพสต์ (post) ข้อความของพิพิธภัณฑ์ที่
จังหวัดเชียงใหม่จะสูงกว่าปริมาณการโพสต์ (post)
ข้อความของพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 ถึงเดือนกันยายน 2015
ปริมาณการแชร์ (share) ข้อความของพิพิธภัณฑ์ที่
จังหวัดเชียงใหม่จะสูงกว่าปริมาณการแชร์ (share)
ข้อความของพิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 ถึงเดือนกันยายน 2015
ปริมาณการคอมเมนท์ (comment) ข้อความของ
พิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดเชียงใหม่จะสูงกว่าปริมาณการ
คอมเมนท์ (comment) ข้อความของพิพิธภัณฑ์ที่
จังหวัดกรงุเทพมหานคร

4. ภาพรวมของปริมาณการไลค์ (like) ของพิพิธภัณฑ์ที่
จังหวัดเชียงใหม่จะต่ ากว่าปริมาณการไลค์ (like) ของ
พิพิธภัณฑ์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จะเห็นได้ว่าปริมาณการโพสต์ (post), การแชร์ 

(share) และการคอมเมนท์ (comment) จะมีความสอดคล้องกับ
จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ในขณะทีป่ริมาณการไลค์ (like) 
จะไม่มคีวามสัมพันธ์กับผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

อภิปรายผลวิจัย และ ข้อเสนอแนะ 
          จากงานวิจัยข้างตน้จะเห็นว่าจะเหน็ได้ว่าปริมาณ 
การโพสต์ (post), การแชร์ (share) และการคอมเมนท ์
(comment)จะมคีวามสอดคล้องกับจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ เพราะฉะนั้นการโพสต์เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม หรือการจดัโปรโมช่ันจะมีผลโดยตรงกับ ปริมาณการ 
แชร์ (share)และการคอมเมนท ์ (comment) อาจใช้ทฤษฎี
เกี่ยวกับการส่ือสารทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธแ์ละควรศึกษากิจกรรมที่ส่งผลต่อการตอบรบั
ของลูกค้า แล้วลูกค้ามีการส่งต่อการแชร์ (share)  ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการศึกษาว่าจ านวนการแชร์ (share) ที่สูงมีความสัมพันธ ์
กับจ านวนผูเ้ยี่ยมชม หรือ ลูกค้าในปริมาณที่สูงเช่นกัน ในขณะ
ที่ปริมาณการไลค์ (like) จะไม่มคีวามสัมพันธ์กับผู้เข้าเยี่ยมชม
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พิพิธภัณฑ์ ฉะนั้นผู้ประกอบการไม่มีความจ าเป็นต้องมีปริมาณ
การไลค์ (Like) ที่สูงๆ และผลของการไลค์ (Like) ไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญต่อจ านวนลูกค้าแต่การไลคอ์าจหมายถึงภาพลักษณ์หรือ 
แบรนด์ แอนเซอร์เนส (brand awareness) จ าพวกแบรนด์ รอ
ยอลตี้ (Brand Royalty) และแบรนด์ อิมเมจ Brand Immage 
เท่านั้น ซ่ึงก็มีส่วนเสริมและเติมเต็มการตลาด แต่ไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญอันดับหนึ่ง 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอกราบขอบคุณท่านผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทุกท่าน 

อาจารย์ประจ าวิชา ที่เป็นผู้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข 
และตรวจสอบเนื้อหา เครื่องมือ จนท าให้การศึกษาคน้คว้าใน
ครั้งนีเ้สร็จสิ้นสมบูรณ์

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร,พนักงาน และนักท่องเที่ยว
ที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 3 มิติ อาร์ทอินพาราไดซ์ ส าหรับการให้
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ต่อการวิจัยครั้งนี ้
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D-003 

การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจการท่องเท่ียวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

Development Management Model of Creative Community Tourism 

 เมธาว ี  วงศ์ไวโรจน์    เกศสุณย์ี สุขพลอย    และรัชต์วรรณ อศุมา

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้  2 

บทคัดย่อ 

บทค ว า ม วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า

องค์ประกอบ  การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน

เชิงสร้างสรรค์  และเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์  ด้วยกระบวนการวิจัยโดยเก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์บุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วยสถานศึกษา  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว และผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน  ผลการวิจัย  พบว่า 

องค์ประกอบหลักการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันมีองค์ประกอบต่างๆ  ที่มีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเพื่อความน่าเช่ือถือในการด าเนินงาน

โด ยมี ผู้ ป ร ะส าน ง าน เ ป็ นหลั ก ในก า รด า เ นิ น ง า น 

ประกอบด้วย  สถานศึกษา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว  และชุมชน  ด้านการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ใช้กระบวนการ  PDCA  ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยรูปแบบการ

จัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 

2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ 1. ผู้จัดการโครงการธุรกิจท่องเที่ยว มี

หน้าที่ประสานงาน  สถานศึกษา  ธุรกิจท่องเที่ยว และชุมชน 

และกลุ่มที่ 2.  คณะท างานมีหน้าที่ขับเคลื่อนการท างานของ

ธุรกิจด้วยกระบวนการ PDCA  

ค าส าคัญ : การพัฒนา, รูปแบบ, การท่องเที่ยวชุมชนเชิง

สร้างสรรค์ 

Abstract  

The objectives of  this study were (1) TO 

composition Management of tourism and the creative 

community  (2)To study tourism management style creative 

community. The research data were collected from 

interviews with personnel in the field of health 

professionals. Includes schools Agencies involved in 

tourism. And Community Leaders of 10 people. The results 

showed that the tourism community of creative elements. 

Found that the principle of creative tourism community. 

With the use of shared resources with various components. 

An association for reliability in operation. With coordinator 

is in operation includes educational institutions, related to 

tourism and the community. The management Business 

Community Creative use PDCA process of managing 

resources to achieve maximum benefit. The management 

model of creative community tourism comprised of two 

groups. 1) Business Project Manager. Is responsible for 

coordinating tourism and education communities and 2) 

The Working Group is responsible for driving the 

performance of business processes with PDCA. 

Keywords : Development, Style, Creative Community 

Tourism 
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บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ถูกจัด

ให้ เป็นฐานเศรษฐกิจหลักที่สร้ างรายได้ เข้ าประเทศ  

ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค 

รัฐบาลจึงให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็น    

อ ย่ า ง สู ง เ พร า ะ เป็ นที่ ม า ข อง เ งิ นต ร าต่ า ง ป ระ เ ท ศ               

แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศไทยสูงที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ คือ ชายฝั่งทะเล     

อันดามัน ที่มีความงามของโลกใต้ท้องทะเลจนได้รับความ

นิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็นจังหวัดส าคัญอันดับ

หนึ่งในฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74.5 ของรายได้จาก

การท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน  

จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยว 

เนื่องจากมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่หลากหลาย สามารถสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ อาทิ กิจกรรม

การท่องเที่ ยวทางทะเล การท่องเที่ ยวทางวัฒนธรรม          

การท่องเที่ยวชุมชนวิถีไทย การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 

อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ท าใหก้ารเดินทางของนักทอ่งเทีย่ว

ต่างชาติและชาวไทยสะดวกสบาย และกิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะประเพณี

ถือศีลกินเจ ประเพณีลอยเรือศิลปะการละเล่นรองเง็ง เหล่านี้

ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ภูเก็ต เป็นจังหวัดชายฝั่งทะ เล      

อันดามันที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่

ภาคการท่องเที่ยวและบริการสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

อีกด้วย 

การท่องเท่ียวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน

ได้อย่างไร”  นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปีมาแล้วที่รัฐบาลและ

ผู้สนับสนุนแนวคิดทางการท่องเที่ยว  ได้น าเสนอให้เห็นว่า 

การท่องเที่ยวจัดเป็นโอกาสในการสร้างรายได้   และการ    

จ้างงานของประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศ  รวมทั้ง

ประเทศไทย  ในขณะเดียวกัน  งานวิจัยหลายช้ินได้น าเสนอ

ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม 

วัฒนธรรม  ส่ิงแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น  การท่องเที่ยว

ชุมชนจัดเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่ที่ได้รับการ

บุกเบิกและเผยแพร่ในประเทศ  ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย   เพื่อมุ่งเน้น        

ให้เห็นศักยภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชน  ด้วยการ

สร้างคุณค่าจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน  เช่น  แบบแผนการ

ด ารงชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์  และอัตลักษณ์  โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับ

ประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าบ้าน  และมีโอกาส

พัฒนาสร้างสรรค์   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นสถานศึกษาที่เน้นการ

จัดการเรียนการสอน  เพื่อสนองความต้องการของชุมชน

อย่างหลากหลาย  เน้นการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง  การจัด    

การเรียนการสอนในแผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีการใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

รวมถึง วิถี ชี วิต   ประ เพณี   เอกลักษณ์และอัตลักษณ์             

อันทรงคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น  มาจัดบริการน าเที่ยวแก่

นักท่องเที่ยว  ภายใต้บริบทการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน (Sustainable Tourism) โดยได้พัฒนาองค์ความรู้ด้าน    

การท่องเที่ยวเปิดด าเนินธุรกิจในรูปบริษัทภายใต้ช่ือ บริษัท       
อูรักลาโว้ยภูเก็ต จ ากัด   

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ

ธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และเพื่อศึกษา
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

           1.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)  

ในช่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมีการน ากระบวนทัศน์ของ    การ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ทางการ

ท่องเที่ยว ทั้งนี้ทั้งนั้นนิยามของ  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ได้ถูกก าหนดโดยนักวิชาหลากหลาย  Crispin Raymond และ 

Greg Richards  เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดังกล่าวและนิยาม         
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การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง  การท่องเที่ยวที่เปิด

โอกาสให้ผู้เดินทางมาเยือนได้พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์

ของตนผ่านการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์จริงที่ เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่

เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์และคณะ. 

2554: 37) กิจกรรมมีหลากลายไม่ว่าจะเป็นการทดลอง

ท าอาหาร  การทดลองท าศิลปหัตถกรรม  การทดลองใช้ชีวิต

ตามแบบอย่างผู้คนในชุมชน  เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรม   

อันมีเอกลักษณ์ของผู้คนและสถานที่นั้นๆ  ผ่านประสบการณ์

ตรง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน  และนักวิชาการทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศอีกหลายท่านได้นิยามค าว่าการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์   ส าหรับผู้ วิจัยเห็นว่าการท่องเที่ยว               

เ ชิ งสร้ า งสรรค์ เ ป็ นก ารท่ อ ง เ ที่ ย ว ซ่ึ งน าท รัพย ากร                

ทางวัฒนธรรม  ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ 

มาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์      

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกระบวนการ    

มีส่วนร่วมของคนในพื้นที่  

 2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based 

Tourism: CBT) เป็นการท่องเที่ยวที่ เกิดจากกระแส            

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงผลักดันให้ เกิดกระแสการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เป็นการสร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม            

คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้      

โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมส าหรับ

ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการ  และ

นักปฏิบั ติ จ ากหลากหลายแหล่ ง ได้นิ ย ามไ ว้ดั ง เ ช่น              

การท่องเที่ยวค านึงถึงความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม  สังคม 

และวัฒนธรรม  ก าหนดทิศทางโดยชุมชน  จัดการโดยชุมชน

เพื่ อ ชุมชน   และ ชุมชนมีบทบาท เป็น เจ้ าของมี สิท ธิ              

ในการจัดการดูแลเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน        

(พจนา สวนศรี. 2540: 14) สินธ์ุ สโรบล  และคณะ (2547) 

ได้ให้ความหมายเชิงปฏิบัติการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ว่าหมายถึง  "ทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามา

ก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้าน    

ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการ

ท่องเที่ยวโดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ 

ธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิถีการผลิตของชุมชน  มาใช้เป็น

ต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้

ความสามารถและบทบาทที่ส าคัญ  ในการด าเนินงานตั้งแต่

การตัดสินใจ  การวางแผน  การด าเนินงาน  การสรุปบทเรียน 

และมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิด

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น   โดยค านึงถึงความสามารถใน          

การรองรับของธรรมชาติเป็นส าคัญ"  โดยองค์ประกอบหลัก

ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีทั้งหมด  4  ด้านประกอบด้วย 

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ,  องค์กรชุมชน ,           

การจัดการ  และการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ชุมชนจ าเป็นต้องบริหารจัดการทั้ง  4  องค์ประกอบให้เกิด

ความสมดุล  เนื่องจากในแต่ละชุมชนจะมี เอกลักษณ์       

ความโดดเด่น และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป 

 3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative 

Community  Based  Tourism : C-CBT) เป็นการผสมผสาน

ระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

เพิ่มคุณค่าหาความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปัน 

ชุมชน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง   

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างระบบ

และกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

แหล่งท่องเที่ยว  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  คงรักษาเอกลักษณ์

และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้  เป็นเครื่องมือส าคัญ    

ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่   ชุมชน  ซ่ึงกิจกรรม             

ที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม (Active participation) ต้องมี

ความสร้างสรรค์  เป็นการสร้างประสบการณ์การและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 4. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบมีหลายประเภทซ่ึง

นักวิชาการได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป  ส าหรับ

รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์แบ่งออกเป็น             

4  ประเภท (Keeves, 1988, pp. 561-565)  ประกอบด้วย                          
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1) Analogue  Model  รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปมัย                

2) Semantic  Model  เป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการ 

บรรยาย  และอธิบายปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยภาษา  แผนภูมิ  

ห รื อ รู ปภ าพ ให้ เ ห็ น ถึ ง โ ค ร งสร้ า ง   แน วคว ามคิ ด  

องค์ประกอบ  

3) Mathematical Model  เป็นรูปแบบที่ใช้สมการทาง

คณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร

ต่าง ๆ  

4) Causal Model  เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่

เรียกว่า Path  Analysis  และหลักการสร้าง  Semantic  Model 

โดยการน าเอาตัวแปรต่างๆ  มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผล     

ที่เกิดขึ้น  

 ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบ  Semantic 

Model  มาใชใ้นการศึกษา 

5. การบริหารจัดการคุณภาพ  PDCA  คือวงจร   

การบริหารงานคุณภาพ  ประกอบด้วย 

 P = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายที่ได้ก าหนดขึ้น 

D = Do  คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่

ไ ด้ เ ขี ย น ไ ว้ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แล ะ มี ค ว า ม ต่ อ เ นื่ อ ง 

                 C = Check  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 

จ า เป็นต้องเปลี่ ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด 

                A = Action  คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา 

หรือ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตาม

แผนงานที่ได้ผลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 

จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการท่องเที่ยว พบว่ารูปแบบส่วนใหญ่จะ

ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา  ชุมชน และหน่วยงาน

การท่องเที่ยว  และผู้ประสานงานหรือผู้จัดโครงการเป็นผู้

ประสานงานทั้ง 3 ฝ่าย  มีลักษณะดังภาพประกอบที่  1  

 
ภาพประกอบที่ 1  ภาพรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว 

กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจ

ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ธุรกิจท่อง เที่ ยวชุมชน   

เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

ประกอบด้วย 

1. ผู้จัดการโครงการฯ 

2. สถานศึกษา 

3. หน่วยงาน/องค์กรการ

ท่องเที่ยว 

4. ชุมชน 

5. คณะท างานตาม

โครงการ 

 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน

เชิงสร้างสรรค์ ด้าน 

1.อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร

บริหารจัดการ 

2.รูปแบบการจั ดการ

ธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน

เชิงสร้างสรรค์ 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยใช้วิธีการ     

สัมภาษณ์  แบบมีโครงสร้าง  การเก็บข้อมูลด้วยลักษณะ    

ก า รพู ด คุ ย สนทน าแลก เ ปลี่ ย น ค ว ามคิ ด เ ห็ น  แ ล ะ

ประสบการณ์  ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ทั้ง 2 ฝ่ายให้เกิด

ความมีส่วนร่วม  ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องด้าน       

การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต  ได้ แก่  หน่วยงาน

ภาครัฐ  ผู้ประกอบการในพื้นที่  สถานศึกษา  โดยการเก็บ    -

ข้อมูล 2 ลักษณะประกอบด้วย 

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

การเก็บข้อมูลใช้การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และประสบการณ์จากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ  ตัวแทน

V : Vocational 

C : Community     T : Tourism 
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ผู้ประกอบการในพื้นที่   และตัวแทนสถานศึกษา  จ านวน        

10  คน 

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่

เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวชุมชน 

รวมถึงเอกสารอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ชุมชน  เพื่อวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) หลังจาก

นั้ นน าข้ อมูลที่ ได้มา วิ เคร าะห์ตามแนวทางการ วิจั ย              

เชิงคุณภาพด้วยวิธีการพรรณนา  น าเสนอผลการวิจัยและ

ข้อเสนอแนะ 

ขอบเขตการวิจัย 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ก า ห น ด ข อบ เ ข ต ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย 

ประกอบด้วยขอบเขตด้านพื้นที่  ขอบเขตด้านประชากร และ

ขอบเขตด้านเวลา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ขอบเขต

ด้านพื้นที่   การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษาคือแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต  2. ขอบเขตด้านประชากร

การศึกษาครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ตัวแทนผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที่ยว  ตัวแทนในชุมชน  ตัวแทนสถานศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐ  จ านวน 10 ท่าน  3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม 

2558 – ตุลาคม 2558   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิ จั ย วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล ในลั กษณะพรรณนา 

(Descriptive Analysis) เมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

จึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ว่า   องค์ประกอบการ

บริหารธุรกิจท่องเที่ยว  ในมุมมองของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ       

การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และรูปแบบการจัดการ

ท่องเที่ ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ควรมีลักษณะอย่างไร         

เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแนวทางการการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการท่อง เที่ ยว ชุมชนเ ชิงสร้ า งสรรค์   พบ ว่า 
องค์ประกอบการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 2  

 
ภาพประกอบที่ 2  รูปแบบการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน 
                              เชิงสร้างสรรค์ 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า การบริหารธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน  
เชิงสร้างสรรค์  ต้องมีผู้ประสานงานหรือผู้จัดโครงการเป็น   
ผู้ประสานงาน  และส่ิงที่ส าคัญผู้ประสานงานหรือผู้จัด
โครงการต้องมีทีมงานหรือคณะท างาน บริหารงานโครงการ
ด้วยกระบวนการ  PDCA  เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ ภายใต้
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด  ดังนี้ 
1) ผู้จัดโครงการ  มีหน้าที่ในการวิเคราะห์  วางแผน  และ
ด าเนินการ  ตลอดจนประสานงานให้มีคณะท างานเฉพาะกิจ
แต่ละโครงการ  โดยคณะท างานมีหน้าที่   ประสานงาน       
ให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีคุณภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้                        
2) สถานศึกษาหรือหน่วยงานจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา     

มีหน้าที่จัดการศึกษาและบริการวิชาการ 

3) หน่วยงานการท่องเที่ยวเป็นองค์การหรือสมาคมที่จัดตั้ง
เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวให้ด าเนินการได้โดยสะดวก  รวมถึงการสนับสนุน
แลกเปลี่ยนข้อมูล  และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว
ชุมชน  
4) ชุมชน  เป็นสถานที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชุมชน  
5) คณะท างานตามโครงการจาก 3 ฝ่าย  คือ  สถานศึกษา 
หน่วยงานการท่องเที่ยว  และชุมชน  ที่มีการท างานภายใต้
ความร่วมมือโดยมีแนวทางการด าเนินงานตามแผน  PDCA 
ที่วางไว้ซ่ึงได้รับการอนุมัติและสนับสนุนจากต้นสังกัด 
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D-007  
ผลของคาราจีแนนและกลูโคแมน ต่อคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

เยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม   
Effect of Carragenan and Glucomannan on Chemical and Physical properties and Sensory quality of  

Garcinia Drinking Jelly (Garcinia  atroviridis) 

สูรยานี  บาราเฮง  ประกายแก้ว  ศุภอักษร   และกมลทพิย์  ทองสุข 

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ   คณะวิชาเทคโนโลยีคหกรรม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ้3  
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของคาราจีแนนและ
กลูโคแมนต่อคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม โดยศึกษา
ผลของอัตราส่วนคาราจีแนนต่อกลูโคแมน 3 ระดับ คือ 20:80 
50:50 และ 80:20 ตามล าดับ และปริมาณเจลผสม (คาราจีแนน
ผสมกลูโคแมน) 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.8, 1.0 และ 1.25 ที่มีผล
ต่อคุณภาพของเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม วางแผนการทดลองแบบ 
3x3 Factorial in CRD จ านวน 3 ซ้ า ผลการศึกษาพบว่า 
อัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโคแมนและปริมาณเจลผสม 
(คาราจีแนนผสมกลูโคแมน) มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างและ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่มอย่างมี
นัยส าคัญ (0<0.05) โดยเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของ
คาราจีแนนต่อกลูโคแมนที่อัตราส่วน 20:80 และปริมาณเจล
ผสม (คาราจีแนนผสมกลูโคแมน) ที่ร้อยละ 1.0 มีคุณภาพทาง
ประสาทสัมผัสมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ (0<0.05) 
ค าส าคัญ : ส้มแขก, คาราจีแนน, กลูโคแมน, เยลลี่พร้อมดื่ม 

Abstract 

This research was aimed at the effect of 3 ratio of 
carrageenan and glucomannan; 20:80 50:50 และ 80:20 
respectively. The effect of 3 level of mixed gel (carrageenan- 
konjac) 0.8%, 1.0% and 1.25% on physical property and 
sensory quality of garcinia drinking jelly. The 3x3 factorial in 
CRD with 3 replication were used as an experimental design. 

The results showed that the sensory quality pushed into 
garcinia drinking jelly was affected by different ratio of 
carrageenan, the chemical quality (pH) of garcinia drinking 
jelly were significantly different among all main factors and 
treatment (0<0.05). The sample ratio of carrageenan and 
glucomannan (20:80) and the level of mixed gel 
(carrageenan- konjac) at (1.0%) gave the highest linking score 
(0<0.05). 
Key words : Garcinia, Carrageenan, Glucomannan,  

Drinking jelly 
 

1. ค าน า 
ส้มแขกเป็นพืชสมุนไพรที่มีกรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxy 

Citric Acid, HCA) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการขัดขวางการเปลี่ยน
สารอาหารจ าพวกน้ าตาลกลูโคส (Glucose) ไม่ให้เปลี่ยนไปเป็น
สารอาหารประเภทไขมันสะสมที่เป็นปัญหาของความอ้วน ส้ม
แขกที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ที่จ าหน่ายในตลาดมีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ส้มแขกของ
อินเดีย และส้มแขกของไทย ซ่ึงสารสกัดจากผลส้มแขกไทยมี
ความเข้มข้นของ HCA สูงถึงร้อยละ 70 ในขณะที่ส้มแขก
อินเดียมีสาร HCA ไม่ถึง ร้อยละ 50 ซ่ึงผลส้มแขกเป็นผลิตผล
ทางการเกษตรที่ส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทางภาคใต้ของ
ไทย โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้  (ปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส) ส้มแขกเป็นผลไม้ที่พบมากในป่าฮาลา-บาลา และมี
การปลูกในพื้นที่แปลงเล็กๆ กระจายทั่วไป ผลิตผลออกมา
ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม (ส านักงานส่งเสริม
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การเกษตรยะลา, 2553) ในปัจจุบันนิยมน าผลส้มแขกที่ไปผ่าน
การตากแห้งก่อนที่จะน ามาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ  ผลิตภัณฑ์
จากส้มแขกสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ทั้งด้าน
อาหาร เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร เป็นวัตถุดิบในการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ชาส้มแขก น้ าส้มแขกพร้อมดื่ม 
น้ าส้มแขกเข้มข้น ส้มแขกกวน ส้มแขกแก้ว (สุธีรา และคณะ, 
2553) ดังนั้นผลส้มแขกถือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพ
ในการผลิตเพื่อการค้าและผลักดันการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลส้ม
แขกในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง 

เยลลี่เหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าผลไม้ ธัญชาติหรือ
สมุนไพรมาคั้นหรือสกัดแล้วผสมกับสารให้ความหวาน และ
สารที่ท าให้เกิดเจล เช่น เจลาติน คาราจีแนน ในปริมาณที่
เหมาะสมที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในลักษณะเหลวอาจผสมกรด
ผลไม้และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ผลไม้ ผัก ธัญชาติ สมุนไพร 
เคี่ยวให้มีความข้นเหนียวพอเหมาะที่อุณหภูมิที่เหมาะสม อาจ
แต่งสี และกลิ่นรสด้วนก็ได้ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน, 2547)
จากงานวิจัยของสายสมร (2547) การใช้สารที่ท าให้เกิดเจล คือ 
เอการ์ คาราจีแนน และคาราจีแนนผสมกับกลูโคแมนในการ
ผลิตเยลลี่รสนมผสมน้ าสตรอเบอร์รี่ พบว่าคาราจีแนน ผสม
กับกลูโคแมนแนนเป็นสูตรที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุด 
เนื่องจากเจลมีความยืดหยุ่นดีกว่าเจลที่เกิดจากคาราจีแนนเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นจึงเกิดเป็นแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่
พร้อมดื่ม และเห็นคุณค่าของผลส้มแขกที่มีอยู่มากในท้องถิ่น  
จึงน ามาทดลองโดยศึกษาจากงานวิจัยอื่นๆ และเห็นว่าควรใช้
การผสมคาราจีแนนกับกลูโคแมน ซ่ึงจะท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
เนื้อสัมผัสที่ดี  โดยการศึกษาอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อ   
กลูโคแมน และปริมาณเจลผสม (คาราจีแนนผสมกลูโคแมน) 
และระยะเวลาในการเก็บรักษาที่เหมาะสม ของผลิตภัณฑ์เยลลี่
ส้มแขกพร้อมดื่ม 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 

2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 2.1.1 วัตถุดิบ 
 วั ตถุ ดิ บ  ได้ แ ก่   ผ ล ส้มแขกแห้ ง  ค า ร าจี แนน

(carrageenan) กลูโคแมน (glucomannan) น้ าตาลทราย 
 2.1.2 วิธีการวิจัย 
 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของคาราจีแนนและกลูโค

แมน และปริมาณเจลผสม (คาราจีแนนและกลูโคแมน) ในการ

ผลิตเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม ตามแผนการทดลอง 3x3 Factorial 
in CRD ทดลอง 3 ซ้ า โดยการแปรปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่  
 1) อัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโคแมน 3 ระดับ 
คือ ร้อยละ 20:80, 50:50 และ 80:20 ตามล าดับ 
 2) ปริมาณของเจลผสม (คาราจีแนนและกลูโคแมน)  
3 ระดับ คือ ร้อยละ 0.8, 1.0 และ 1.25 โดยน้ าหนัก ตามล าดับ 
การท าเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่มดัดแปรงจากสูตรทางการค้า โดยมี
วิธีการผลิตดังนี้  
 - สกัดน้ าส้มแขก โดยน าผลส้มแขก ต่อน้ าใน
อัตราส่วน 1:4 ต้มให้เดือด นาน 3 นาที  
 - กรองด้วยผ้าขาวบาง ปรับปริมาณกรดเริ่มต้นเป็น
ร้อยละ 0.75 โดยน้ าหนักด้วยน้ าสะอาด ค านวณ และเติมน้ าตาล
ให้ได้ร้อยละ 25 โดยน้ าหนักส่วนผสม 
 - เตรียมคาราจีแนนผสมกลูโคแมนตามปัจจัยที่ศึกษา 
แล้วแบ่งน้ าตาลทรายมา ¼ ของทั้งหมด ผสมกับคาราจีแนนและ
กลูโคแมนเป็นเดียวกัน 
 - ตม้น้ าสะอาด ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เติมสารที่
ท าให้เกิดเจล(คาราจีแนนและกลูโคแมนที่ผสมน้ าตาลทราย
แล้ว)  แล้วจึงเติมน้ าส้มแขกที่สกัดได้ ลงในอุณหภูมิดังกล่าว คน
อย่างรวดเร็ว นานประมาณ 5 นาที 
 - เติมน้ าตาลทรายส่วนที่เหลือในน้ าส้มแขกสกัด แล้ว
ต้มส่วนผสมให้มีอุณหภูมิ 75-80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 
หรือจนส่วนผสมข้นหนืด บรรจุลงในภาชนะในขณะที่ร้อน 
แล้วปิดฝาตั้งไว้ให้เยลลี่คงตัว 
 
2.2 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

2.2.1 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total soluble 
solid, TSS) โดยใช้ Hand refractometer 

2.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) โดยใช้เครื่อง pH meter 
 

2.3 ศึกษาคุณภาพประสาทสัมผัส  
 การศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการประเมิน
ความชอบแบบ Hedonic scaling preference test ในด้าน 
ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่น รสชาติ และความชอบโดยรวม 
ให้คะแนนความชอบระดับ 9 คะแนน ใช้ผู้ทดสอบ 30 คน 
วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติและวิ เคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial เปรียบเทียบ* สูรยานี  บาราเฮง (Corresponding author) 

E-mail address: suryanee.young@gmail.com  
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ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) 
 
2.4 การศึกษาอายุการเก็บรักษา ดังนี้ 

จากศึกษาอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโคแมน จนได้
อัตราส่วนที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดแล้ว จึงน าไปศึกษา
ปริมาณของเจลผสม(คาราจีแนนและกับกลูโคแมน) ที่เหมาะสม 
และได้ผลการศึกษาที่ผู้บริโภคให้การยอมรับมากที่สุดแล้วนั้น 
จึงน าอัตราส่วนและปริมาณของเจลผสม(คาราจีแนนและ
กับกลูโคแมน) ที่เหมาะสมในการผลิตเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม  
มาท าการศึกษาอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส 
และศึกษาการแยกตัวของน้ า ตามสมการดังนี้ 

 

𝑆𝑦𝑛𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 (%) =
น้ าหนักเริ่มต้น−น้ าหนักหลังอบ

น้ าหนักเริ่มต้น
× 100  

 

3. ผลการวิจัย 

3.1 ผลของอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโคแมนต่อ
คุณภาพทางเคมีและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเยลลี่ส้ม
แขกพร้อมดื่ม 

 จากผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ   
เยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม พบว่า สูตรที่มีอัตราส่วนของคาราจีแนน
ต่อกลูโคแมน ที่ระดับ ร้อยละ 20:80 นั้น ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับทางประสัมผัสสูงสุดในทุกๆ ด้าน (ลักษณะปรากฏ เนื้อ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม)  เท่ากับ 7.05±0.02, 
6.73±0.78, 6.68±1.58, 7.03±0.47 ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  การ
ลดอัตราส่วนของคาราจีแนน และเพิ่มอัตราส่วนของกลูโคแมน
มีผลท าให้ความแข็งของเจลและความเหนียวลดลง เนื่องจาก
เมื่อคาราจีแนนที่เติมลงไปมีระดับต่ าลง โมเลกุลขอกลูโคแมน
จะไม่สามารถอุ้มของเหลวไว้ได้หมด ลักษณะเจลที่ได้จะอ่อน
ลง เพราะความเข้มข้นของเจลาตินที่เพิ่มขึ้น (สายสมร, 2547) 
ท าให้จ านวนโครงร่างสามมิติ (junction zones) เพิ่มขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับผล การศึกษาของ Tye (1991) ที่รายงานว่าการใช้
กลูโคแมนร่วมกับ คาราจีแนน จะท าให้เจลมีความแข็งแรง และ
การเติมกลูโคแมนผสมคาราจีแนนในปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีผลท า
ให้ต้องใช้แรงกดเพิ่มขึ้น (Tye, 1991) 

ในขณะเดียวกันการเพิ่มปริมาณกลูโคแมนมีผลท าให้ค่า
ความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 2) เนื่อง

จากกลูโคแมนมีความเป็นด่างสูง เมื่อเติมลงไปในปริมาณที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นการ
ใช้คาราจีแนนผสมกับกลูโคแมนแนนเป็นสูตรที่ผู้บริโภคให้
การยอมรับมากที่สุด เพราะเจลที่เกิดขึ้นมีความยืดหยุ่น ดีกว่า
เจลที่เกิดจากคาราจีแนนเพียงอย่างเดียว ส่วนปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด (Total soluble solid, TSS) พบว่า อัตราส่วน
ของคาราจีแนนต่อกลูโคแมนไม่มีผลต่อค่า TSS อย่างมี
นัยส าคัญ 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเยลลี่ส้มแขก
พร้อมดื่มที่ได้จากการแปรปริมาณคาราจีแนนต่อกลูโคแมนต่างกัน   

ปัจจัย 
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 

ลักษณะ
ปรากฏ 

เนื้อสัมผัส รสชาติ ความชอบ
โดยรวม 

คาราจีแนน : กลูโคแมน (*) (*) (*) (*) 
      20 : 80 7.05±0.02 6.73±0.78 6.68±1.58 7.03±0.47 
      50 : 50 6.91±1.32 6.30±0.93 6.67±1.24 6.39±0.61 
      80 : 20 6.22±0.94 5.86±1.15 6.06±1.51 6.08±0.82 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 
(0<0.05) 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางเคมีของเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่มที่ได้จากการ
แปรปริมาณคาราจีแนนต่อกลูโคแมนต่างกัน 

ปัจจัย 
คุณภาพทางเคมี 

pH TSS (องศาบริกซ์) 
คาราจีแนน : กลูโคแมน 

20 : 80 
50 : 50 
80 : 20 

(*) 
1.98±0.14 
1.86±0.25 
1.45±0.02 

(ns) 
37.35±0.42 
36.72±0.37 
34.14±0.13 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 
(0<0.05) 

ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 
(0>0.05) 

3.2 ผลของปริมาณเจลผสม (คาราจีแนนผสมกลูโคแมน) 
ต่อคุณภาพทางเคมี กายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
เยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม 

 จากผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ พบว่า สูตรที่มีปริมาณเจลผสม (คาราจีแนนผสม
กลูโคแมน) ที่ระดับ ร้อยละ 1.0 โดยน้ าหนักนั้น ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับทางประสัมผัสสูงสุดในทุกๆ ด้าน (ลักษณะปรากฏ เนื้อ
สัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม) 7.32±0.85, 7.17±1.48, 
7.03±0.81 และ 6.85±1.26 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) เนื่องจากเจลที่
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เกิดขึ้นในระบบเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างพันธะคู่ (double 
helices) ของคาราจีแนนที่ดูดซับสายโครงสร้างของกลูโคแมน
ไว้ที่บริเวณผิวหน้า ส่งผลให้พันธะคู่ที่ได้มีความแข็งแรงมากขึ้น 
เมื่อเพิ่มปริมาณสารที่ท าให้เกิดเจลในการเตรียมผลิตภัณฑ์ จึงท า
ให้พันธะคู่ที่เกิดขึ้นในระบบมีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผล
ให้โครงร่างตาข่ายของเจลมีความแข็งแรง และมีความคงตัวมาก
ขึ้น เจลที่มีความแข็งแรงสูงจะสามารถกักเก็บน้ าไว้ภายในเจล
ได้ดี จึงท าให้เกิดการแยกตัวของน้ าน้อยลง (Langendorff, 1999)  

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนความชอบทางประสาทสัมผัสของเยลลี่ส้มแขก
พร้อมดื่มที่ได้จากการแปรปริมาณคาราจีแนนต่อกลูโคแมนต่างกัน   

ปัจจัย 
คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 

ลักษณะ
ปรากฏ 

เนื้อสัมผัส รสชาติ ความชอบ
โดยรวม 

คาราจีแนน : กลูโคแมน (*) (*) (*) (*) 
0.8 6.34±1.04 6.15±0.86 6.99±1.51 6.15±0.66 
1.0 7.32±0.85 7.17±1.48 7.03±0.81 6.85±1.26 

1.25 6.55±1.13 6.46±0.96 6.63±0.37 6.46±0.35 
* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 

(0<0.05) 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางเคมีของเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่มที่ได้จากการ
แปรปริมาณคาราจีแนนต่อกลูโคแมนต่างกัน 

ปัจจัย 
คุณภาพทางเคมี 

pH TSS (องศาบริกซ)์ 
คาราจีแนน : กลูโคแมน 

0.8 
1.0 

1.25 

(*) 
2.55±0.82 
3.26±0.14 
3.95±0.05 

(ns) 
33.04±0.09 
35.35±0.14 
36.04±0.11 

* มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 
(0<0.05) 

ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 
(0>0.05) 

3.3 ผลของการเก็บรักษาของเยลล่ีส้มแขกพร้อมดื่ม 
 ผลการศึกษาการเก็บรักษาเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม ที่
อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส พบว่า  ระยะเวลาการเก็บรักษามีผล
ต่อค่าการแยกตัวของน้ า (Syneresis) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 5) โดยอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโคแมน และ
ปริมาณเจลผสม (คาราจีแนนผสมกลูโคแมน) มีผลต่อการคาย
น้ า เมื่อการเก็บรักษามีระยะเวลานานขึ้น ท าให้เจลมีความอ่อน
ตัวลง และเกิดการแยกตัวของน้ าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากร่างแห    
โพลิเมอร์ในโครงสร้าง 3 มิติของเจลมีการหดตัวเข้าใกล้กัน

มากขึ้น ท าให้น้ าที่กักเก็บอยู่ภายในถูกบีบออกมาด้านนอกของ
เจล โดยการแยกตัวของน้ าจะมีปริมาณเพิ่มตามระยะเวลาการ
เก็บรักษา (Piculell, 1995) 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยปริมาณการแยกตัวของน้ า (Syneresis) .ในระหว่างการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสของเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่ม 

 อายุการเก็บรักษา (วัน) การแยกตัวของน้ า (Syneresis) (%) 
0 
2 
4 
6 
8 

2.44±0.14e 
2.53±0.06d 
3.28±0.21c 
3.61±0.46b 
3.82±0.30a 

a-e มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในปัจจัยเดียวกันในแนวตั้ง 
(0<0.05) 

 

4. บทสรุป 

จากการศึกษาผลของอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโค
แมนพบว่าอัตราส่วนของคาราจีแนนต่อกลูโคแมน ที่ระดับ ร้อย
ละ 20:80 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต ส่วนปริมาณเจล
ผสม (คาราจีแนนผสมกลูโคแมน)  ที่ปริมาณร้อยละ 1.0 
ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบโดยรวมสูงที่สุดและสอดคล้อง
กับการทดสอบคุณภาพทางเคมี  โดยผู้บริโภคให้คะแนน
ความชอบโดยรวมสูงที่สุดในทุกๆ ด้าน (ลักษณะปรากฏ เนื้อ
สัมผัสรสชาติ และความชอบโดยรวม) สอดคล้องกับการ
ทดสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพมากที่ สุด และจาก
การศึกษาการแยกตัวของน้ า (Syneresis) ในระหว่างการเก็บ
รักษาเยลลี่ส้มแขกพร้อมดื่มที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียสนั้น 
ปริมาณการแยกตัวของน้ าสัมพันธ์กับระยะเวลาในการเก็บรักษา 
กล่าวคือ ปริมาณการแยกตัวของน้ าจะเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาใน
การเก็บรักษามากขึ้น 
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D-009 

การประยุกต์และสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดับท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากองุ่น 
Application forms and create jewelry inspired by grape. 

 
วุฒิชัย  วิเชียรศรี   มงคล  สาระพางค์     และมาลาริน  บุญวันต์ 

 
ภาควิชาช่างทองหลวง  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้หัวข้อการ
ประยุกต์ และสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดับที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากองุ่น เป็นการรวบรวมความรู้จากการศึกษา
ข้อมูลของลักษณะและสายพันธุ์ขององุ ่นน ามาวิเคราะห์ 
และสรุปเป็นข้อมูล โดยออกแบบเครื ่องประดับอัญมณี                                              
แบ่งแนวความคิดออกเป็น 2 แนวความคิด คือ  การ
ออกแบบภายใต้แนวความคิดขององุ่น การออกแบบภายใต้
แนวความคิดลักษณะสายพันธุ์ขององุ ่น ได้ถูกอาจารย์ที่
ปรึกษาคัดเลือกให้จัดท างานวิจัยจ านวน 1 แบบ น ามาจัด
องค์ประกอบให้เกิดความสวยงาม เพื ่อ เพิ ่มรูปแบบให้
เครื่องประดับมีความน่าสนใจ โดยศึกษาข้อมูลเทคนิคและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับอัญมณี  
 
Abstract 
  

 From study and analysis under topic of application 

forms and create jewelry inspired by grape. The provider 

were summarize and the analysis from the data that. the 

provider receive from study and then design a set of jewelry 

by inspire from grape and separate to 2 idea is under inspired 

by grape and under race of grapes .Advisor of this project 

choose one of this 2 idea and bring it and redecorate To much 

more beautiful and make it much more interest by study 

technique and procedure to create a Jewelry  
 

 

 

 

 บทน า 
 

องุ่น เป็นไม้ผล เขตกึ่งร้อน ซ่ึงมีการผลิตกัน มากใน

ประเทศไทยแถบอบอุ่นของโลก เริ่มน าเข้ามาปลูกในเมืองไทย 

ตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 7 แต่ท าการส่งเสริมการปลูกอย่าง จริงจัง

และได้ผลดีตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2510 สาเหตุที่องุ่นปลูกได้ 

ผลดีในเมืองไทย ทั้งๆ ที่อยู่ใน เขตร้อนของโลก เนื่องมาจาก

องุ่นสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศในเมืองไทยได้ 

เป็นอย่างดี (วัฒนา 2527 : 1) องุ่น ออกผลเป็นช่อ ผลทรงกลม

หรือกลมรีคล้ายรูปไข่ ผิวนวลสีเหลืองอม สีเขียว สีม่วงแล้วแต่

พันธ์ุ เปลือกบางและเหนียว เนื้อหวานอมเปรี้ยว องุ่นหนึ่งผลมี

เมล็ดสีน้ าตาลประมาณ 1-2 เมล็ด องุ่นให้ผลผลิตมากใน เดือน

ตุลาคมถึงพฤศจิกายน ปลูกกันมากใน จังหวัดสมุทรสาคร 

ราชบุรี นครปฐม และ เลย คุณค่าทางอาหาร ให้วิตามินซี 

แคล เ ซี ยม  ฟอสฟอรั ส  ( ขน าดของผลโดยประมาณ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร) (ระพี

พรรณ 2544 : 15-16) 

พันธ์ุองุ่น เป็นพืชที่จัดให้อยู่ในวงศ์มีช่ือว่า วิเตซี 

(Vitacea) ลักษณะต้นเป็น พุ่มเล็ก ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้เลื้อย มี

กิ่งก้านเป็นเถา ดอกเป็นช่อ ผลเป็นพวง ในวงศ์วิเตซีนี้มีพืช

รวมอยู่ด้วยกัน 9สกุล (Genus) องุ่นนั้นเป็นพืชอยู่ในสกุลวิติส 

(Vitis) ซ่ึงเป็นสกุลที่ใหญ่มากสกุลหนึ่ง เฉพาะแต่พันธ์ุที่ใช้ใน

การท าสวนองุ่นเท่านั้นก็มีจ านวนมากกว่า 5,000 ชนิดแล้ว และ

พันธ์ุที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือ พันธ์ุองุ่นสวนนั้นคือ

พันธ์ุ วิติส วินิเฟรา (Vitis vinifera) ซ่ึงตามตัวเลขสถิติแล้ว 

ประมาณร้อยละ 90 ของสวนองุ่นทั่วโลกใช้พันธุ์ วินิเฟรา ปลูก
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ทั้งนั้น รวมทั้งประเทศไทยด้วย องุ่นมี 3 ชนิด คือ องุ่นขึ้นโต๊ะ 

องุ่นท าสุรา องุ่นลูกเกด (พิศ 2524 : 4-6) 

ในสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีพัฒนาการใน

ทุกๆด้าน ลักษณะทางสังคม ระเบียบ ประเพณี ความเช่ือ 

อาหารการกิน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการแต่งกายหรือประดับ

ตกแต่ งตั ว เองให้ ดู ดี อยู่ ใน สังคม  ในรูปแบบของงาน

เครื่องประดับจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

โดยเฉพาะบุคคลที่ค่อนข้างมีฐานะพอสมควรที่เขาสามารถซ้ือ

ส่ิงเหล่านั้นมาประดับตกแต่งตัวเองได้ แต่ด้วยยุคสมัยที่

เปลี่ ยนแปลงไป จึงมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแม้แต่วงการ

เครื่องประดับก็ต้องมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ นักออกแบบต้องแบบ

น าเสนอวิธีการทางศิลปะประยุกต์ในการสร้างสรรค์และ 

แสดงออกทางคุณค่าความงามเพื่อสนองความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค การน าแรงบันดาลใจจากองุ่นมาออกแบบเป็นงาน

เครื่องประดับ ซ่ึงถือกันว่าเครื่องประดับ เป็นงานวิจิตรศิลป์ที่

เกี่ยวข้องกับสุนทรียภาพมีความงดงามอยู่ในตัวของมันเอง 

การศึกษาข้อมูลท าให้ผู้จัดท างานวิจัย ได้รับแรง
บันดาลใจจากพวงองุ่นน ามาออกแบบเพื่อสร้างสรรค์  การ
จัดท าเครื่องประดับโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อ
ประยุกต์และพัฒนาแบบให้เข้ากับรูปแบบเครื่องประดับ
สมัยใหม่ได้อย่างสวยงาม 

 

 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและสายพันธ์ุขององุ่น ส าหรับการ
น าไปพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบเครื่องประดับ  และ 
หลักการออกแบบเครื่องประดับ 
2. เพื่อการออกแบบเครื่องประดับสมัยใหม่โดยได้รับแรง
บันดาลใจจากการออกแบบจากการศึกษาลักษณะและสายพันธ์ุ
ขององุ่น 
3. เพื่อจัดท าช้ินงานเครื่องประดับโดยบูรณาการเทคนิคที่มี
ความหลากหลาย 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

          การออกแบบ และจัดท าเครื่องประดับงานวิจัย ภายใต้

แนวความคิด การประยุกต์และสร้างสรรค์รูปแบบ

เครื่องประดับที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากองุน่ 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
2. การออกแบบช้ินงานเครื่องประดับงานวิจัยภายใต้
แนวความคิด การประยุกต์และสร้างสรรค์รูปแบบ
เครื่องประดับที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากองุน่ 
3. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับภายใต้แรง
บันดาลใจจากองุ่น                                                           3.1 
การผลิตตัวเรือนเครื่องประดบัโดยการแกะเทียน (wax)                                                                                                   
3.2 การหล่อตัวเรือนเครื่องประดบั                                                                                                              
3.3 การแต่งและเชื่อมประกอบเครื่องประดับ                                                                                 
3.4 การขัดตัวเรือน                                                                                                                     
3.5 การประดบัอัญมณี 
3.6 การชุบเคลือบผิวโลหะ                                                                                                                 
 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูงานวจัิย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบลักษณะและสายพันธ์ขององุ่นจาก
เอกสาร ต ารา และส่ืออินเตอร์เนต็ พร้อมทั้งศึกษาหลักการ 
ออกแบบ รูปทรง รูปแบบ เพื่อมาวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทีใ่ช้ใน
การออกแบบผลงานเครื่องประดบั 
 
2. การออกแบบชิ้นงานเครือ่งประดับโครงการพิเศษ 
       ศึกษาและได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะและสายพันธ์ุของ
พวงองุ่น และหลักการออกแบบ น าความรู้ที่ได้มาออกแบบ
สร้างสรรค์เป็นผลงาน จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย สร้อยคอ
จ านวน 1 เส้น แหวนจ านวน 1 วง และต่างหูจ านวน 1 คู่ ด้วย
เทคนิคการออกแบบและการจัดท าช้ินงานเครื่องประดับ   
       2.1 ร่างแบบ เป็นการวาดโครงเส้นของเครื่องประดับโดย
การวาดเส้นและการจัดวางของแบบงานเครื่องประดับให้มีความ
สวยงามและสมดุลทั้งสองข้าง ดังภาพประกอบที่ 3-1 ถึง 3-6 
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การออกแบบภายใต้แนวความคิดองุ่น แบบที่ 1 

 
        

 
 

การออกแบบภายใต้แนวความคิดองุ่น แบบที่ 2 
 
 

 
การออกแบบภายใต้แนวความคิดองุ่น แบบที่ 3 

 
  

 

 
 

การออกแบบภายใต้แนวความคิดองุ่น แบบที่ 4 
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การออกแบบภายใต้แนวความคิดองุ่น แบบที่ 5 
 
  

 
 

   แบบที่ถูกคัดเลือกจัดท าโครงการพิเศษ 
 
 
 
 
 

3. เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดบัภายใตแ้รง
บันดาลใจจากองุ่น   
 3.1 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับโดยการแกะเทียน (wax) 
       เทคนิคการแกะเทียน (wax) เป็นการขึ้นช้ินงานอีกรูปแบบ
หนึ่ง ท าได้โดยการขึ้นรูปทรงจากเทียนเนื่องจากมีลักษณะนิ่ม
กว่าเนื้อโลหะง่ายต่อการท างาน และสามารถท าให้เป็นรูปทรง
ต่างๆได้สะดวก และเก็บพื้นผิวของช้ินงานได้เรียบสามารถ
เชื่อมประกอบและตัดออกได้สะดวกประหยัดต้นทุนของโลหะ
มีค่า ท าให้สะดวกต่อการท างานในกรณีที่ มีงานเป็นจ านวน
มากและมีเวลาที่จ ากัด   
       
 3.2 การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ 
       เทคนิคการหล่อโลหะ เป็นขั้นตอนที่น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ในการผลิตที่ต้องการช้ินงานในปริมาณมาก 
แล้วยังเป็นการประหยัดเวลา และต้นทุนในการผลิตช้ินงาน 
โดยเฉพาะการขึ้นตัวเรือนด้วยเทียน ในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ 
จึงได้น าเทคนิคงานหล่อโลหะมาใช้ ในการหล่อช้ินส่วนของ
ตัวเรือนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 
โดยที่จะได้ไม่ต้องมาขึ้นรูปงานโลหะทีละช้ิน เพราะในการขึ้น
รูปงานที่มีลักษณะช้ินงานที่คล้ายคลึงกัน ขนาดเดียวกันใน
ปริมาณที่มาก จึงน าเทคนิคงานหล่อโลหะเข้ามาประกอบกับ
ตัวช้ินงาน ซ้ึงท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีความสะดวก และ
รวดเร็ว โลหะที่น ามาใช้ในการผลิตตัวเรือนงานวิจัย นั้นคือ 
โลหะเงิน ........ 
....... 
 
 
..       
    3.3 การแต่งและเชื่อมประกอบเครื่องประดับ 

เทคนิคการขัดแต่ง เป็นเทคนิคที่ใช้ในการขัดแต่งพื้นผิว
ของชิ้นงานให้เรียบเนียน โดยการเริ่มจากใช้ตะไบหยาบตะไบ
ส่วนที่เกินออก ตามด้วยตะไบละเอียดเพื่อเก็บผิวช้ินงานให้พื้น
ผิวช้ินงานมีความเรียบเนียน แล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์
หยาบและเบอร์ละเอียดตามล าดับ จะท าให้ผิวช้ินงานออกมาดู
เรียบเนียนและสวยงาม 

 เทคนิคการเช่ือมประกอบ เป็นการท าให้ช้ินงานส่วน
ต่างๆ ติดเข้าเป็นช้ินเดียวกัน ก่อนเช่ือมประกอบทุกครั้ง ท าการ
ตรวจสอบช้ินงานให้สะอาดและต้องแน่ใจว่าวางช้ินงานอยู่ใน
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ต าแหน่งที่ถูกต้อง การเช่ือมน้ าประสานขึ้นอยู่กับการควบคุม
ไฟ เมื่ออุณหภูมิไฟพอเหมาะเช้ือประสาน จะหลอมละลายว่ิง
ประสานไปยังต าแหน่งที่ต้องการให้เช่ือมติดกัน เพื่อความ
แข็งแรงของช้ินงานการเช่ือมประกอบนั้นต้องใช้สัดส่วนน้ า
ประสานให้เหมาะกับชิ้นงานเชื้อ 
 
    3.4 การขัดตัวเรือน 
       เทคนิคการขัดเงา การขัดเงาเป็นขั้นตอนหลังจากการฝัง
เสร็จส้ินแล้วเพื่อน าไปขัดให้พื้น ผิวเรียบ และเงาสวยงาม ใน
การขัดเงาจะมีการล้างน้ าท าความสะอาดด้วยน้ ายาเพื่อให้ยา
แดงที่ติดชิ้น งานหลุดออกไป. 
        
    3.5  การประดับอัญมณ ี
       .เทคนิคการประดบัอัญมณี การประดบัอัญมณีเปน็การ
น าอัญมณีมาประดับอยูบ่นโลหะเพื่อให้ช้ินงานมคีวามสวยงาม
มากย่ิงขึ้น โดยงานวิจัยช้ินนี้ได้มกีารฝังอัญมณีแบบการฝังไข่
ปลาซ้ึงท าให้ชิ้นงามดูโดดเด่นและสวยงามมากย่ิงขึ้น 
 
     3.6  การชุบเคลือบผิวโลหะ 
        เทคนิคการชุบเคลือบผิวโลหะ เปน็กระบวนการสุดท้าย 
เป็นเทคนคิเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัช้ินงานและยังช่วยป้องกันการ
หมองของช้ินงานที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ในการเคลือบผิว 
ช้ินงาน ต้องท าความสะอาดก่อน การชุบให้ผิวงานมคีวามเงา
ปราศจากส่ิงสกปรกและคราบมัน เมื่อชุบเคลือบผิวช้ินงานแล้ว
จะท าให้มีความเงางาม 
 
  การอภิปรายผล 

       การจ ัดท าโครงการพิเ ศษห ัวข ้อ การประยุกต์  และ
สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
องุ่น ถือเป็นการรวบรวมความรู้จากการศึกษาถ่ายทอดออกมา
เป็นผลงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานที่ได้
ศึกษา น าความรู้มาใช้กับผลงาน หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
สามารถน าไปต่อยอดให้เกิดทักษะ และประสบการณ์ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรึกษา และสอบถาม
จากผู้รู้ ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อน าค าช้ีแนะมาพัฒนาเป็นผลงานให้
ออกมาสมบูรณ์ที่สุด องค์ความรู้ที่เกิดจากการท างาน
โครงการพิเศษในครั้งนี้ สามารถน าเทคนิคกระบวนการ มา

ประยุกต์กับการท างานในรูปแบบอื่นๆ และได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะ และสายพันธ์ุขององุ่น  สรุปผลแล้วน าไปออกแบบ
เป็นเครื ่องประดับ และผลิตเป็นผลงานออกมาใช้งานได้
จริง  เพื ่อมุ่งหวังให้เครื่องประดับชุดนี้มีความโดดเด่น และ
สวยงามด้วยหลากหลายเทคนิคดังที่กล่าวมานี้ 

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข 

       การปฏิบัตงิานโครงการพิเศษหัวข้อการประยุกต์ และ
สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องประดบัที่ได้รับแรงบนัดาลใจจาก
องุ่น การปฏิบตัิงานมีอปุสรรค์ และปัญหาเนื่องจากระยะเวลา
ในการปฏบิัติงานมนี้อย และขาดความรู้ กับประสบการณ์ท า
ให้เกิดข้อผิดพลาดส่งผลให้ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน
เพิ่มขึ้น เมื่อเกิดปัญหาจะต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ไข 
เพื่อให้ผลงานส าเร็จเรียบร้อย และยังเป็นบททดสอบทาง
ความคิด ความอดทน ในการแก้ไขปัญหา ดังตารางประกอบ
ที่ 5-4 

 
ตารางสร ุปอ ุปสรรคและว ิธ ีก ารแก ้ไขป ัญหา ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

อุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา 
1  การแยกช้ินส่วนขององุ่น
ตามแบบที่เป็นเทียน (wax) ท า
ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการ
ผลิต 

1  น าช้ินส่วนที่เกิด
ปัญหามาแก้ไขในตัว
ช้ินงานที่เป็นโลหะด้วย
วิธีการใช้น้ าประสาน
ปิดรูที่เป็นปัญหาแล้ว
เจาะรูใหม่ 

2  การฉีดเทียนไม่เต็มช้ินส่วน
ของสร้อยเกิดจากแม่พิมพ์บาง
ไป 

2  น า แ ม ่พ ิม พ ์ที ่เ ป ็น
ชิ ้นส่วนของสร ้อยมา
เพิ่มความหนาตรงจุดที่
บาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

      การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และสายพันธ์ุของ
องุ่น ผู้วิจัยจึงต้องรวบรวมข้อมูล และศึกษาอย่างถี่ถ้วน หา
ข้อมูล 
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ที่ เป็น หนังสือ วารสาร เอกสารต่างๆ ส่ือออนไลน์ เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยเลือกใช้
เทคนิคให้มีความเหมาะสมกับช้ินงาน ท าให้ประหยัดเวลาใน
การท างาน และช้ินงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 การท างานเครื่องประดับในรูปแบบใหม่ๆ ที่ขาด
ประสบการณ์ในการท างาน ส่ิงที่ต้องค านึงถึงคือการศึกษา และ
มองแบบงานให้ออกว่าในแต่ละส่วนนี้จะสามารถท าได้หรือไม่ 
เมื่อท าได้แล้วควรท าอย่างไร เพื่อให้การผลิตช้ินงานออกมา
ตรงตามความต้องการ สามารถท าให้ผลงานชุดนี้มีความแปลก
ใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

 รายการอ้างอิง 

จักรพล เร่บ้านเกาะ.  “การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

       (E-book) ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส ใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

วิชางานหลอมหล่อ เครื่องประดบั  เรื่อง.การหล่อโลหะ”.   

      วิทยานิพนธ์    ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต.    

       สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  ภาควิชาครุศาสตร์   

       เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อสุาหกรรม  มหาวิทยาลัย   

       เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 2555. 

พิศ ปัณยาลักษณ.  สวนองุ่นไทย.  กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ  
      คุรุสภา, 2524. 
มาลิน เศวตกิติธรรม, สุภา แซ่โค้ว.  เทคนิคการขัดและแต่งผิว 
      เครื่องประดับ.  กรุงเทพฯ :  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 
มาโนช กงกะนันทน์.  ศิลปะการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : ไทย 
      วัฒนาพานิช, 2538. 
ระพีพรรณ  ใจภักดี.  ผลไม้ชุด ที่1.  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 
      แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2545. 
วัฒนา  สวรรยาธิปัติ.  การปลูกองุ่น.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ  
       : ส านักส่งเสริมและผึก 
       อบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527. 
วรรณรัตน์ อินทร์อ่ า.  ศิลปะเครื่องประดับ.  กรุงเทพฯ : โอ.
เอส.       พริ้นติ้ง เฮาส์, 2536.    
 

สถาบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณี จันทบุรี .  งานชุบ
เคลือบ 
      ผิวโลหะ.  จันทบุรี : ห้างหุ้นส่วน 
 จ ากัด โปร ออฟเซท, 2552. 
สถาบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณี จันทบุรี .   งาน
รูปพรรณ 
      เครื่องประดับ.  จันทบุรี : ห้าง 
 หุ้นส่วนจ ากัด โปร ออฟเซท, 2552.    
สถาบันเทคโนโลยีเครื่องประดับอัญมณี จันทบุรี.  งานชุบ
เคลือบ 
       ผิวโลหะ.  จันทบุรี : ห้างหุ้นส่วน 
 จ ากัด โปรออฟเซท, 2552. 

473



D-011 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากราย สูตรพริกแกงเขียวหวานและสูตรพริกแกงกะหร่ี 
The Development of Thai Fishcake   

about Green curry paste and Curry paste 

 
ประภาทิพย์ พันธิวานนท์ อาจารยป์วรวรรณ  กระจายนุชนาถ อุตสาหพาณิชย์ และปรางค์ชนก  พรหมนาง 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลา
กราย สูตรพริกแกงเขียวหวานและพริกแกง
กะหร่ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทอดมันปลากรายให้มีความแปลกใหม่ โดย
ใช้พริกแกงเขียวหวานและพริกแกงกะหร่ี
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากรายทั้ง 2 ชนิด 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในซอย
หลังศูนย์ฮอนด้า อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 40 คน ซึ่งใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา คือ การนับความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง มี
อายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับมัธยมศึกษา ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 
บาท แหล่งที่มาของการรับประทานอาหาร
ส่วนใหญ่ซื้อจากตลาดสด และมีความถี่ใน
การบริโภคทอดมัน 1คร้ังต่อเดือน  

2. ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์
ทอดมันปลากรายก่อนชิม พบว่าด้านสีสัน, 
ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์และด้านขนาด 
ทอดมันปลากรายทั้ง 2 ชนิด มีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 3. ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์หลัง
ชิมพบว่า ด้านรสชาติ, ด้านกลิ่นและด้าน
ความพอใจโดยรวม ของทอดมันปลากราย
สูตรพริกแกงเขียวหวาน มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนด้านกลิ่น
และด้านลักษณะมีความพอใจในอยู่ระดับ
มาก และทอดมันปลากรายสูตรพริกแกง
กะหร่ี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านรสชาติอยู่
ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือด้านกลิ่น, 
ด้านลักษณะและความพอใจโดยรวม มีความ
พึงพอใจในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , พริกแกง
เขียวหวานและพริกแกงกะหร่ี 
 
Abstract 
The objective of the research is the 
development of the Fish cake by using 
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Green curry paste and curry paste, and also 
study and study and compare the satisfaction 
level toward the Thai Fish Cake with Green 
curry paste and curry paste. 
 
1.  ค าน า 
 ทอดมันเป็นอาหารว่างที่มีมาแต่
โบราณ เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษที่ต้องการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ได้
รับประทานนานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น  
 เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอุดมไปด้วยมรสุม
และมีอากาศร้อนชื้นย่อมเป็นแหล่งอาหาร
ขนาดใหญ่ ที่สามารถเพาะปลูกผลผลิต
การเกษตรอย่างข้าวได้มหาศาล ส่วนแม่น้ าล า
คลองห้วยหนองทะเลสาบเป็นถิ่นก าเนิดของ
ปลามากมายทั้งสายพันธุ์และปริมาณ  ผู้คนที่
อยู่อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึง “กิน
ข้าวกินปลา” กันเป็นอาหารหลัก  ข้าวนั้นเมื่อ
แห้งรวงสามารถเก็บไว้ในรูปข้าวเปลือกได้
นานเมื่อยามฤดูแล้วนอกหน้านา แต่ปลาเป็น
ของสดเก็บไว้ไม่ได้นาน การจับปลาทีละ
จ านวนมากจึงต้องหาวิธีถนอมรักษาไว้กินใน
ยามขาดแคลนทอดมันก็เป็นการถนอมอาหาร
อีกชนิดหนึ่งแต่เปลี่ยนจากใช้เกลือเป็นใช้
พริกแกงแทน โดยน าพริกและพืชสมุนไพร
น ามาบดผสมกัน มีลักษณะเปียกข้น เป็น
วัตถุดิบที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการปรุง
อาหารไทย ซึ่งสามารถน าไปปรุงอาหารได้
มากมายหลายประเภทเคร่ืองแกงที่ใช้เป็น

ประจ าในการปรุงอาหารไทยนั้นมีหลายอย่าง 
โดยแตกต่างกันในด้านของวัตถุดิบที่น ามา
ผสมท าเป็นเคร่ืองแกงและวัตถุประสงค์ใน
การน าเคร่ืองแกงนั้นไปประกอบอาหาร 
 ดังนั้น ทางผู้ จัดท าจึ งได้คิดที่ จะ
ดัดแปลงสูตรทอดมันปลากรายจากสูตร
พื้นฐานเดิมใช้พริกแกงเผ็ดเปลี่ยนเป็นพริก
แกงเขียวหวานและพริกแกงกะหร่ีแทนเพื่อ
สร้างความแปลกใหม่น่ารับประทานยิ่งขึ้น
และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคอีก
ทั้งยังสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้อีก
ด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลา
กรายให้มีความแปลกใหม่โดยใช้พริกแกง
เขียวหวาน และพริกแกงกะหร่ี 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อทอดมันปลากรายชนิดใหม่ 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่บุคคลที่อาศัยอยู่ใน
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
จ านวน 40 คน  
 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ 
แบบสอบถ าม (Questionnaire)  โ ด ย เป็ น
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แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้แก่
แบบสอบถามเร่ือง การการพัฒนาทอดมัน
ปลากรายทอดมันปลากราย  กรณีศึกษา
เกี่ ยวกับพริกแกงที่มีผลต่อลักษณะของ
ทอดมัน แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด แหล่งที่มาของอาหาร
ที่รับประทานส่วนใหญ่และความถี่ในการ
บริโภคทอดมัน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้ท าแบบสอบถามที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากรายทั้ง 2 ชนิดก่อน
ชิมโดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้ท าแบบสอบถามที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากรายทั้ง 2 ชนิดหลัง
ชิมโดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 
3.3การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 – 12 มกราคม 2560 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น า ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 น าข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวาม
พึงพอใจที่มีต่อทอดมันปลากรายทั้ง 2 ชนิด 
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น าคะแนนเฉลี่ ยที่ ได้ไปแปล
ความหมายข้อมูล ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ  
4.51 – 5.00    พึงพอใจมากที่สุด 
3.51 – 4.50   พึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50    พึงพอใจปานกลาง 
1.51 – 2.50    พึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50   พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
4.  ผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทอดมันปลากราย สูตรพริกแกงเขียวหวาน
และสูตรพริกแกงกะหร่ี ผลการวิเคราะห์ของ
ข้อมูล โดยค านวณหาจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าเสนอเป็น
ตารางพร้อมค าอธิบาย ซึ่งผลการศึกษา เป็น
ดังนี ้
4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
ตารางที่  1 จ านวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 13 32.50 
หญิง 27 67.50 
รวม 40 100 

 จากตารางที่  1 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 40 คน จ าแนก
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ตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญิงจ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.50 และเป็นผู้ชายจ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ตามล าดับ 
 
ตารางที่  2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0.00 

20-30 10 25.00 
31-40 6 15.00 
41-50 10 25.00 
51-60 5 12.50 
61-70 7 17.50 

70 ปีขึ้นไป 2 5.00 
รวม 40 100 

 จากตารางที่  2 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 คน จ าแนกตามอายุ
พบว่า มีอายุ 20-30 ปี และ 41-50 ปีจ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 61-70 ปี จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 อายุ 31-40 ปีจ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อายุ 51-60 ปีจ านวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และอายุ 70 ปีขึ้น
ไปจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 5 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถม 4 10.00 
มัธยม 25 62.50 

ปวช./ปวส. 5 12.50 
ปริญญาตรี 3 7.50 
ปริญญาโท 2 5.00 
ปริญญาเอก 1 2.50 

รวม 40 100 
 จากตารางที่  3 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 คน จ าแนกตาม
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด พ บ ว่ า  ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา จ านวน25 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ระดับปวช./ปวส.จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.50 ระดับประถมจ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 ระดับปริญญาตรีจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 ระดับปริญญาโท
จ านวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และระดับ
ปริญญาเอกจ านวน1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

ตารางที่  4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 5 12.50 
ครู/อาจารย์ 1 2.50 
รับราชการ 1 2.50 
แม่บ้าน 7 17.50 

ธุรกิจส่วนตัว 4 10.00 
พนักงาน
บริษทั 

16 40.00 

รับจ้างทั่วไป 3 7.50 
ค้าขาย 3 7.50 
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อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 40 100 

 จากตารางที่  4 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 คน จ าแนกตาม
อาชีพ พบว่า เป็นพนักงานบริษัทจ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 40 เป็นแม่บ้านจ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 เป็นนักเรียน/
นักศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
มีธุรกิจส่วนตัวจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 และรับจ้างทั่วไปกับค้าขายจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.50 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต่ าว่า 5,000 11 27.50 
5,000-10,000 15 37.50 
10,001-15,000 7 17.50 
15,001-20,000 3 7.50 
มากกว่า 20,000 4 10.00 

รวม 40 100 
 จากตารางที่  5 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 คน จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน พบว่า มีรายได้ระหว่า 5,000-
10,000 บาทจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5 ต่ ากว่า 5,000 จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.50 รายได้10,001-15,000 บาทจ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 รายได้มากกว่า
กว่า 20,000 บาทจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.00 และรายได้15,001-20,000 บาทจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

ตารางที่ 6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามแหล่งที่มาของ
อาหาร 
แหล่งอาหาร จ านวน ร้อยละ 

ท าเอง 3 07.50 
ตลาดสด 18 45.00 
รถเข็น 10 25.00 

ซุปเปอร์มาเกต 9 22.50 
ร้านอาหารฯ 0 00.00 

รวม 40 100 
 จากตารางที่  6 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 คน จ าแนกตาม
แหล่งที่มาของอาหาร พบว่า ซื้อจากตลาดสด
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ซื้อตามร้าน
รถเข็นจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25  ซื้อ
จากซุปเปอร์มาเก็ตจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.50 และท าอาหารเองจ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.5  

ตารางที่ 7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามความถี่ในการ
บริโภคทอดมัน 

ความถี่ฯ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวัน 0 0.00 
2-5 ครั้ง:
สัปดาห์ 

0 0.00 

4 คร้ัง:เดือน 6 15.00 
2 คร้ัง:เดือน 11 27.50 
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1 คร้ัง:เดือน 23 57.50 
ไม่เคยทาน 0 0.00 

รวม 40 100 
 จากตารางที่  7 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 40 คน จ าแนกตาม
ความถี่ในการบริโภคทอดมัน พบว่าส่วน
ใหญ่มีการบริโภคทอดมัน 1 คร้ังต่อเดือน
จ านวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 57.50 บริโภค 2 
คร้ังต่อเดือนจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.50 และ 4 คร้ังต่อเดือนจ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.00 

4.2  ความพึงพอใจก่อนชิมผลิตภัณฑ์ 

 ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลความพึง
พอใจก่อนชิมผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากรายทั้ง 
2 ชนิด ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 40 คน เก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 12 
มกราคม 2560 ปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทอดมัน
ปลากรายสูตรพริกแกงเขียวหวาน (ก่อนชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านสีสัน 4.50 มาก 
ด้านลักษณะ 4.40 มาก 
ด้านขนาด 4.40 มาก 
 จากตารางที่ 8 พบว่าโดยรวมแล้ว 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่
ในระดับมาก โดยในด้านสีสันมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด  

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทอดมัน
ปลากรายสูตรพริกแกงกะหร่ี (ก่อนชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านสีสัน 4.20 มาก 
ด้านลักษณะ 4.40 มาก 
ด้านขนาด 4.40 มาก 
 จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆอยู่

ในระดับมาก  

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ทอดมันปลากรายสูตรพริกแกงเขียวหวาน 
(หลังชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านกลิ่น 4.70 มากที่สุด 
ด้านลักษณะ 4.50 มาก 
ด้านรสชาติ 4.80 มากที่สุด 
ด้านพึงพอใจ
โดยรวม 

4.60 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากราย
สูตรพริกแกงเขียวหวาน ในด้านกลิ่น , ด้าน
รสชาติและด้านความพึงพอใจโดยรวม อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ส่วนด้านลักษณะมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มาก 

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ทอดมันปลากรายสูตรพริกกะหรี่ (หลังชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านกลิ่น 4.40 มาก 

479



ด้านลักษณะ 4.50 มาก 
ด้านรสชาติ 4.60 มากที่สุด 
ด้านพึงพอใจ
โดยรวม 

4.30 มาก 

 จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากราย
สูตรพริกแกงกะหร่ี ในด้านรสชาติมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนด้านกลิ่น , 
ด้านลักษณะและด้านความพึงพอใจโดยรวม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 

5.  สรุปผลการวิจัย 

 5.1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30ปี และ 41-50 ปีมีสถานภาพ
สมรส มีการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทมีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท 

 5.2 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามเมื่อมองดูผลิตภัณฑ์ทอดมัน
ปลากรายทั้งสูตรพริกแกงเขียวหวานและ
พริกแกงกะหร่ีแล้วมีความรู้สึกอย่างไร พบว่า 
ด้านสี, ด้านลักษณะ และด้านขนาด ทอดมัน
ปลากรายทั้ง 2 ชนิด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก โดยด้านสีของทอดมันปลา
กรายสูตรพริกแกงเขียวหวาน(ก่อนชิม) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.50 ส่วนสีของ
ทอดมันปลากรายสูตรพริกแกงกะหร่ี(ก่อน
ชิม) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.20 

 5.3 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามหลังจากได้ชิมผลิตภัณฑ์
ทอดมันปลากรายทั้งสูตรพริกแกงเขียวหวาน
และพริกแกงกะหร่ีแล้วมีความรู้สึกอย่างไร 
พบว่า ด้านกลิ่น, ด้านรสชาติและความพึง
พอใจโดยรวมของทอดมันปลากรายสูตรพริก
แกงเขียวหวาน(หลังชิม) มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มากที่สุด และด้านลักษณะ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ส่วนทอดมันปลา
กรายสูตรพริกแกงกะหร่ี (หลังชิม) ในด้าน
รสชาติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ส่วนด้านลักษณะ , ด้านกลิ่นและความพึง
พอใจโดยรวม มีความพอใจอยู่ในระดับ มาก 

6.  อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมันปลา
กราย สูตรพริกแกงเขียวหวานและสูตรพริก
แกงกะหร่ี เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดมัน
ปลากรายให้มีความแปลกใหม่ โดยใช้พริก
แกงเขียวหวานและพริกแกงกะหร่ี และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากรายทั้ง 2 ชนิด 
หลังจากที่กลุ่มตัวอย่างได้ท าการทดสอบชิม
แล้ว ปรากฏว่า ในด้านความพึงพอใจโดยรวม 
ทอดมันปลากรายสูตรพริกแกงเขียวหวาน มี
ค ว ามพึ งพอใ จ อยู่ ใ น ระดั บ  ม ากที่ สุ ด 
เน่ืองจาก ทอดมันส่วนใหญ่ท ามาจากเนื้อปลา 
และพริกแกงเขียวหวานมักนิยมน ามาปรุงกับ
เนื้อปลามากกว่าพริกแกงกะหร่ี  ส่งผลให้
ทอดมันปลากรายสูตรพริกแกงเขียวหวาน มี
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านรสชาติมากกว่า
ทอดมันปลากรายสูตรพริกแกงกะหร่ี นั่นเอง 

7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทและมีรายได้
ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ดังนั้น ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ที่สอดคล้อง
กับการบริโภคทั้งในอาหารประเภทเดียวกัน
กับอาหารต่างประเภทกัน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการท าการตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของแต่ละอาชีพ 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปริมาณ
พริกแกงที่เหมาะสมกับการท าทอดมันปลา
กรายแบบส าเร็จรูป เพื่อการจัดจ าหน่ายและ
อายุในการเก็บรักษาทอดมันปลากรายแบบ
สด(ก่อนน ามาปรุงสุก)  
 7.2.2  ควรมีการวิจัยเร่ืองประเภท
ของเนื้อสัตว์ที่ เหมาะสมกับพริกแกงแต่ละ
ชนิด เพื่อเป็นการกระจายรายได้ต่อเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 
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D-012 

ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ในต าแหน่ง พนักงานร้านของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล   

The study of development operation in the position of Mandarin Oriental Hotel shop attendant 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ น าเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงาน ใน
ต าแหน่ง พนักงานร้าน ของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
พนักงานร้านให้มีประสิทธิภาพ การวิจัยนี้ศึกษาจากกลุ่ม
ประชากร คือ พนักงานทุกคนภายในร้านของโรงแรมแมนดา
รินโอเรียลเต็ล จ านวน 10 คน โดยใช้วิธีการสังเกตและ
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการท างาน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พนักงานร้านสามารถ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มสูงขึ้นทุกขั้นตอนการท างาน ซ่ึง
ปัญหาในการปฏิบัติงาน คือ พนักงานร้านต้องหมุนเวียน
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามรอบการท างาน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีวิธี
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน และการส่ือสารระหว่างพนักงานร้านมี
ข้อผิดพลาดท าให้ ประสิทธิผลของบุคคลและของกลุ่ม [4] 
ลดลง จึงต้องใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมาย
ขององค์การ[3] ซ่ึงขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาฯ โดยใช้สมุด
บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการท างานเพื่อช่วยในการ
ส่งต่องานในแต่รอบให้ชัดเจน สามารถส่ือสารระหว่าง
พนักงานได้ดีขึ้น และประสิทธิภาพการปฏิบัตงานแต่ละ
ขั้นตอนเพิ่มสูงขี้น 
ค าส าคัญ : พนักงานร้าน, ประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน, ร้าน
ของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล 

Abstract 

This research article presents direction for operating in the 
shop attendant position of Mandarin Oriental Hotel. The 
objective of this research was developing performance 
efficiency in the work of their officer. The research finding 
the performance efficiency from all 10 staffs in the shop and 
research engines were observation and questionnaire.  

From data analysis the shop attendants were able to 
operate efficiency increased all work tasks. The problems of 
operation were rotation work each monthly that details of 
work tasks has different and teamwork communication has 
mistook to become effective decreased. The suggestions for 
development operation process were recorded tasks details in 
log book for coordinated teamwork to pass on cleared 
communicate and the efficiency all work tasks increase.   
Keywords: Shop Attendant, developing performance 
efficiency, Mandarin Oriental Hotel Shop     

1. บทน า 
การปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยทั่วไป

ของพนักงานบริการ ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ป้องกัน
ข้อผิดพลาดทางด้านการส่ือสาร มีการตรวจสอบ ไม่ประมาท
ในการท างาน เพื่อให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ซ่ึงในการปฏิบัติงานบริการของ
พนักงานร้านของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล จะพบความ
ผิดพลาดต่าง ๆ เช่น วิธีการให้บริการไม่เหมือนกัน ขั้นตอนการ

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
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ปฏิบัติงานล่าช้า ท าให้ลูกค้ารอนาน มีปัญหาการส่ือสาร
ระหว่างพนักงาน ซ่ึงผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการ
ส่ือสาร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดทางการส่ือสาร[2]  และ
ประสิทธิภาพในการท างานลดน้อยลง 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะรวบรวมข้อมูลของปัญหาในการ
ท างานดังกล่าว และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง พนักงานร้าน (Shop Attendant) ของ
โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ให้มีผลสัมฤทธ์ิที่บรรลุแล้วโดย
การเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป [1] ในการให้บริการของ
พนักงานร้าน ซ่ึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบั ติ ง านของพนักงานร้ านให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ศึกษาคือ พนักงานในต าแหน่ง Shop  
Attendant ของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล ซ่ึงเป็นสถานที่ 
ร้าน [5] จ านวน 10 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จากจ านวนร้าน 
ทั้งหมด 3 สาขา และมีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่ที่สาขาชิดลม 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล แบ่ง 2 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซ่ึง เป็นค าถามแบบให้ผู้ตอบ 
เลือกตอบเพียงข้อเดียว ประกอบด้วยค าถาม 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
เป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
วิธีการของลินเคอร์ (Linkert Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย
ค าถาม 25 ข้อ ภายในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 7 ขั้นตอน 
ซ่ึงได้จากการสังเกตและสอบถามจากผู้จัดการร้านและ
พนักงานร้าน 

2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย 

ได้ด าเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยตามล าดับขั้นตอน 
ดังนี้  

2.3.1 ท าหนังสือขออนุญาต 
ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตด าเนินการจาก  

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ถึงร้านของโรงแรมแมนดาริน 
โอเรียลเต็ล 

2.3.2 แจกแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับ 

พนักงานร้านของโรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ลทั้ง 10 คน 
จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2558 และน าไป
สรุปผล แล้วเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเขียน
บันทึกการปฏิบัติงาน เพื่อทดลองใช้ และครั้งที่  2  เดือน 
กุมภาพันธ์ 2559 แล้วน าผลมาเปรียบเทียบกัน 

2.3.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย 

ตนเอง 
2.3.4 จัดหมวดหมูข่้อมูลในแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยท าการจัดหมวดหมู่ข้อมูลในแบบสอบถาม 
เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย 

โปรแกรมคอมพิเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้วิธีทางสถิติ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

2.4.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
1) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

          ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อให้มีความสมบูรณ์ เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบและสามารถวัด
ได้ตรงกับเรื่องที่ต้องการศึกษาแล้วน ามาปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม มีความถูกต้องก่อนที่จะน าไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

        2) ความเช่ือมั่น (Reliability)  
       ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลอง

ใช้กับผู้ให้บริการในห้องอาหารอื่น ๆ ของโรงแรม ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ประชากรในการวิจัย และน าแบบสอบถามมาหาค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับและจ าแนกเป็นรายข้อโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา (Cornbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค  

2.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage)  
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สูตรค่าร้อยละ pct = 
𝑛𝑖 

𝑛𝑡
X100  

     (1) 

        เมื่อ    pct หมายถึง  ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
                 𝑛𝑖 หมายถึง  จ านวนส่วนย่อยที่ศึกษา 
  𝑛𝑡  หมายถึง  จ านวนส่วนใหญท่ั้งหมด 

2)  ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน  
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) 
 สูตรค่าเฉลี่ย µ = 

𝜎

𝑛
  

      (2) 

        เมื่อ    µ หมายถึง  ค่าเฉลี่ย  
  σ หมายถึง  ผลรวมของคะแนน 
  n หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

 สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

SD  = √
𝜎(𝑋−µ)2

𝑛
 

      (3) 

        เมื่อ    s  หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 σ หมายถึง  ผลรวม 
 X หมายถึง  คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 

µ หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล 
 n หมายถึง  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

3. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการ 

ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานร้านของโรงแรมแมนดาริน         
โอเรียลเต็ล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 1  พบว่า ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง การส่ือสาร
ระหว่างพนักงานไม่ ชัดเจน และเกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้ 

  3.1.1 จดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน
ในแต่ละรอบและลงช่ือพนักงานที่จดบันทึก 

 3.1.2 ประชุมพนักงานก่อนเปิดร้านโดยใช้เวลาใน
การประชุม 10 – 15 นาที เพื่อแจ้งข้อมูลในบันทึก และข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น การจองโต๊ะล่วงหน้าของลูกค้า  การรับจองสินค้า ฯ 

 3.1.3 จัดตารางการท างานของพนักงานในรอบที่ต้อง
ด าเนินการเปิดร้านและปิดร้าน โดยเพิ่มจ านวนพนักงานรอบละ 

2 – 3 คน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเก็บรายละเอียดของ
งานได้ดีขึ้น  

 3.1.4 สร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) ให้พนักงาน 
ทุกคนสามารถปฏิงานร่วมกันและเป็นแนวทางเดียวกันได้  เมื่อ
เปลี่ยนรอบการท างานในแต่ละเดือน  

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน เมื่อ 
เปรียบเทียบความแตกต่างของครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ค่าเฉลี่ย (µ)  
การวิเคราะห์ พบว่าการพัฒนาการของด้านการท างานของ 
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึ้น 
 

ตารางที่  1  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน เดือน 
พฤศจิกายน 2558 และ เดือน กุมภาพันธ์ 2559  

 

ขั้นตอน 
การท างาน 

เดือน พฤศจิกายน 2558 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

µ1 S.D.1 µ2 S.D.2 

1 2.73 0.51 4.23 0.05 
2 2.73 0.51 4.33 0.04 
3 2.77 0.49 4.5 0.02 
4 2.83 0.47 4.48 0.02 
5 2.9 0.44 4.04 0.09 
6 2.77 0.49 4.37 0.03 
7 2.88 0.44 4.53 0.02 

ค่าเฉลี่ย 2.80 0.478 4.35 0.038 

     

4. อภิปรายผล 
การวิจัยนี้พบว่า การพัฒนาการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

พนั กง านร้ านของโร งแรมแมนด าริ น โอ เ รี ย ล เ ต็ ล  มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลังจากน าแนวทางการแก้ปัญหาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.35 
หมายถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
แสดงว่าแนวทางการแก้ปัญหาข้อต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ได้
จริงและประโยชน์ต่อการด าเนินงานร้านของโรงแรม เช่น การ
จดบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละรอบการท างาน ท าให้
พนักงานทุกคนทราบเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานแต่ละรอบ สามารถส่งต่องานให้กับพนักงานที่
ท างานรอบต่อไปได้อย่างครบถ้วน และเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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แผนภูมิที่ 1  ผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในเดือน 
          พฤศจิกายน 2558 และ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเท่ียวตามเส้นทางเศรษฐกิจ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงตอนบน 

Strategies for Developing of Sustainable Creative Tourism for the Tourism along the Economic Route 
in the Upper Greater Mekong Sub-region 

ณัฐพล แย้มฉิม1 จิรัสย์ ศิรศิริรศัม์2 ศัชชญาส์ ดวงจันทร์3,* สุขุม เฉลยทรัพย์1  และคณะ 
 

1 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ากลยุทธ์ระดับธุรกิจ
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณา
การที่ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทาง
เศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน: กรณีศึกษา ประเทศ
ไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียง
ตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) ได้
ผลการวิจัยดังนี้ (1) กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ตราและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลดช่องว่าง
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและ
บทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นทางในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนบน กลยุทธ์ที่  2 การสร้างความมั่นคงของ
การตลาด กลยุทธ์ที่  3 การตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและกลยุทธ์ที่ 4 การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยเน้น
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตาม 

เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน: กรณีศึกษา 
ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
(เชียงตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) 
ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ และ 33 แนวทางการปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกระตุ้นการตลาดด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนทางอัต
ลักษณ์ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม   
ค าส าคัญ : ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์, เส้นทางเศรษฐกิจ , อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน 

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 
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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 

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) เป็นการ
น าเสนอการท่องเที่ยวในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันด้านศิลปะ 
มรดกทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ งานฝีมือ การปรุงอาหาร 
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ตลอดจนการติดต่อกับคนในท้องถิ่น
ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยทั่วไปการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ต้องเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละสถานที่ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ

นักท่องเที่ยวในการให้ความรู้ ความเข้าใจ/การให้การศึกษา การ
สร้างอารมณ์สุนทรีย์ การสร้างสรรค์สังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลในท้องถิ่น ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิต ตลอดจน
ความรู้สึกที่เปรียบเสมือนเป็นคนในท้องถิ่นนั้น และต้องได้รับ
การวางแผนและการร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ท่องเที่ยวทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตลอดทั้งตัว
นักท่องเที่ยวเองด้วย ดังนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย
ดังกล่าวควรต้องมีกลยุทธ์ที่ดี 

การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว เป็น
การท าให้ลูกค้า/นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ ความสามารถ
ในการเพิ่มคุณค่าด้านประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การตอบสนองต่อลูกค้า/นักท่องเที่ยว ซ่ึงคุณค่าดังกล่าวจะต้อง
เป็นคุณค่าที่เหนือกว่าคู่แข่งขันในธุรกิจการท่องเที่ยว ในการ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จของบริษัทด้วย ซ่ึงปัจจัยสู่
ความส าเร็จเป็นสินทรัพย์ หรือขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ที่จ าเป็นเพื่อการเอาชนะคู่แข่งขันในตลาด โดยสินทรัพย์และขีด
ความสามารถนั้นจะต้องมีความแตกต่างที่ เพียงพอ และมี
คุณภาพที่ดีกว่า ซ่ึงจะต้องได้รับการสนับสนุนและเพิ่มพูน
ตลอดเวลา และจะต้องมีเป้าหมายที่การเคลื่อนไหวให้ทันและ
ก้าวหน้ากว่าคู่แข่งขัน  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์/
บริการ ในการท่องเที่ยว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะต้อง
พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์/บริการการท่องเที่ยว
ด้วย การน า เสนอผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านการท่องเที่ยวที่
เหนือกว่า สร้างความแตกต่างในด้านต่างๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ 
บริการ บุคลากร ภาพลักษณ์ ตลอดทั้งช่องทางการจัดจ าหน่าย 

งานวิจัยเรื่องนี้จะช่วยท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ
การท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน ดังนี้ (1) ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามเส้นทาง ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (2) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับตราและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (3) กลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ภาคเอกชนตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
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ตอนบน (4) บทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนตามเส้นทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน (5) การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตาม
เส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อจัดท ากลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรา
และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของ
ภาครัฐต่อการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

2. เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจ
ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน  

3. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ประกอบด้วย ข้าราชการช้ันสูงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ประเทศ
ไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียง
ตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) จ านวน 26 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา หรือส่ิงที่ศึกษา เป็น
แนวทาง วิธีการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนของประเทศที่อยู่ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน เพื่อ
น ามาก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของภาครัฐ
ต่อการสร้างการท่องเที่ยว และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Depth interview)/การสัมภาษณ์กลุ่มเฉพาะ (Focus 
group) กับกลุ่มตัวอย่างและ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Non -Structured interview) 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการบูรณาการสังเคราะห์ผลงานวิจัย
จากงานวิจัย 4 โครงการย่อย และวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เพื่อ
น ามาจัดท า SWOT เป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้

ออกแบบกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของภาครัฐ
ต่อการสร้างการท่องเที่ยว และจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว 

4. วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. สังเคราะห์งานวิจัยโดยรวบรวมข้อค้นพบจากงานวิจัย
โครงการย่อย 4 โครงการย่อย  โดยบูรณาการผลงานวิจัยทั้ง 4 
โครงการย่อยที่เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ และงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นแผนงานวิจัยที่ใช้การบูรณาการงานวิจัย 4 โครงการย่อย 
กรณีศึกษา ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระ
บาง) ได้แก่ (1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อ
ตอบสนองต่อช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของ
นักท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน [1] (2) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการ
ส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน[2] (3) กลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้ เปรียบ
ทางการแข่งขันในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของภาคเอกชน
ตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน [3] 
และ (4) บทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชนตามเส้นทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน[4] 

 2. การวิจัยภาคสนามแผนงานหลักการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (in-depth interview) และ การประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus 
groups) ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการช้ันสูงและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว กลุ่มชนชนในพื้นที่ ประเทศไทย 
(เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) จนน ามาสู่ผลของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

5. ผลการวิจัย 

จากข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนเพื่อ
ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวแนว
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ทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของภาคเอกชน และบทบาทของภาครัฐต่อการสร้าง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนภูุมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน: 
กรณีศึกษา ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง/หลวงพระ
บาง)สามารถน าไปสู่การจัดท าองค์ความรู้ เพื่อจัดท ากลยุทธ์
ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของภาครัฐต่อการสร้างการ
ท่องเที่ ยวเ ชิงสร้างสรรค์  และเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการ
ท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน
โดยใช้กลไกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
เป็นฐานในการจัดท าการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) 
โดยน าเอากลไกธรรมชาติที่ว่าทุกอย่างต้องมีสองด้านเสมอ 
ดังนั้นการพิจารณาส่ิงใดให้มองด้านตรงกันข้ามด้วยท าให้
สามารถเปลี่ยน W => S และ T => O ท าเหลือแต่ SO ที่สามารถ
จัดท า “กลยุทธ์นาทีทอง” และในการท ากลยุทธ์ใดๆ เป็นที่ทราบ
ทั่วกันว่ากลยุทธ์คือการมองไปข้างหน้าไกลกว่าบุคคลทั่วไป 
(Step beyond) ซ่ึงหมายถึง กลยุทธ์ต้องบ่งบอกวิสัยทัศน์(Vision 
= V) ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น (Value creation) ผลกลยุทธ์ต้อง 
“SMART” ซ่ึงท าให้การวิจัยถูกสร้างเป็นการประมวลข้อมูล
ข่าวสาร ได้เป็นการวิจัย และถูกสร้างเป็นตัวแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน คือ V- SMART 

V – Vision and Value creation วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่ยั่งยืน 

S – Sustainability ความยั่งยืนที่มาจากความหลากหลาย 
และความคิดสร้างสรรค์ 

M – Marketing การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรา
สินค้า และการตลาดแบบบูรณาการ 

A – Accountability and Assimilation ความร่วมมือระหว่าง
รัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อสร้าง 4 เชียง ในการเพิ่มคุณค่าด้าน
ประสิทธิภาพ 

R – Response การตอบสนองต่อความคาดหวังและการรับรู้
ของนักท่องเที่ยว และความต้องการเช่ือมโยงวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละฝ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

T – Through Communication การส่ือสารปฏิสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน กับนักท่องเที่ยวและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตลอดจนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขงตอนบน  

ซ่ึงจากแนวคิด V- SMART ทางคณะผู้วิจัยสามารถก าหนด
กลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของภาคเอกชนตามเส้นทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน และบทบาทของภาครัฐต่อ
การสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
และชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบนได้ชัดเจนขึ้น โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และสามารถ
จัดล าดับล าดับของเนื้อหาตามส่ิงที่ค้นพบ รวมถึงสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยออกมาเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ภาคเอกชนตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
ตอนบน และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาค
ลุม่แม่น้ าโขงตอนบน ดังนี้ 

 1. กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและ
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่างความ
คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของภาครัฐ
ต่อการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นทางในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของการตลาด กลยุทธ์ที่ 3 การ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและกลยุทธ์ที่ 4 การ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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วิสัยทัศน์: การจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรบนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟู และเชื่อมโยงศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเส้นทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้้าโขงตอนบนเชิงสรา้งสรรค์และยั่งยืน 
 

พันธกิจ: การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการท่องเทีย่วเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้้าโขงตอนบนเชิงสร้างสรรค์และยัง่ยืน 

 
 

  

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1  การก้าหนดมาตรการด้านการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐ ชุมชุน และภาคเอกชน 

กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างปัจจัยที่เอ้ืออ้านวยต่อ
การแขง่ขัน เพื่อส่งเสรมิการด้าเนินงาน
ของภาคเอกชน และพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

กลยุทธ์ที่ 4 การรณรงค์เพื่อขอความร่วมมือ

ของนักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การกระตุ้นการตลาดด้าน 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความแตกต่างด้านการ

บริการ และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการประชาสมัพันธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างอัตลกัษณ์ 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเส้นทางในอนุภาค
ลุ่มแม่น้้าโขงตอนบน 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของการตลาด 
กลยุ ท ธ์ ที่  3 ก า รต อบสนองความต้ อ งกา รของ

นักท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 4 การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยเน้นการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างความยั่งยืนทางอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาโครงส ร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการเตรียมความพร้อม 

กลยุทธ์ที่  2 การอนุ รักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่  3 การสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้้าโขงตอนบน :   
กรณีศึกษา ประเทศไทย (เชยีงราย/เชยีงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่ (เชียงตงุ) สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง หลวงพระบาง) 

 

1.เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความตะ
หนักในการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนใน
พื้นที่อนุภูมิภาคแม่น้้าโขงตอนบนให้มีคุณภาพ
ระดับสากลแบบสร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
 

    2.เพื่อริเริ่ม เร่งรัด และกระตุ้นการตลาด
ด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอก เพื่อ
เพิ่มการรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออนุภาคลุ่ม
แม่น้้าโขงตอนบนให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
ในระดับสากล 

 
 

  3.เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเส้นทางในอนุภาคลุ่มแม่น้้า
โขงตอนบน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้มีความเชื่อมโยงกับความโดดเด่น
ของด้ านทรัพยากรสู่ ก า รท่ อง เที่ ย ว เชิ ง
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
 

4.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการสนับสนุนอัตลักษณ์ให้มี
ศักยภาพในการแข่งขัน และการสรรค์สร้าง
ประสบการณ์เชิงวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงตอนบน มีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ และ 33 
แนวทางการปฏิบัติได้ดังนี้ เพื่อน าไปสู่การจัดสรรและพัฒนา
ทรัพยากรบนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟู  และเ ช่ือมโยง
ศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเส้นทางเศรษฐกิจในอนุ
ภู มิ ภ าค แม่ น้ า โ ข งตอนบน เ ชิ ง สร้ า งส รรค์ แล ะยั่ ง ยื น 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกระตุ้นการตลาดด้านการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การฟื้นฟูและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
เกิดความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความยั่งยืนทางอัต
ลักษณ์ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม ดังแสดงในภาพที่ 1  

จากผลการวิจัยองค์ประกอบที่จะน าไปสู่การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้น ประกอบด้วย บทบาทภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน ทีจะต้องมีการ
สร้างความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการสร้างการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ให้มากกว่าความคาดหวัง โดย 
- ประเทศไทย (เชียงราย/เชียงแสน) ควรส่งเสริมการสร้าง

การรับรู้ด้านการสร้างสรรค์ด้านส่ิงแวดล้อม/ธรรมชาติ และด้าน
ความเป็นของแท้และดั้งเดิม 

- สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) ควรส่งเสริมการ
สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาพที่ 1  

- สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) ควรส่งเสริมการสร้าง
การรับรู้ด้านด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างสรรค์ด้านส่ิงแวดล้อม/
ธรรมชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการสร้างสรรค์การ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านความเป็นของแท้และดั้งเดิม ด้าน
วัฒนธรรมการท่องเที่ยว ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
การเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านภูมิทัศน์การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และด้านชายแดนและแนวพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง/หลวง
พระบาง) ควรส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านด้านการสร้างสรรค์
ด้านส่ิงแวดล้อม/ธรรมชาติ และด้านความเป็นของแท้และ
ดั้งเดิม 

2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการในการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนบน: กรณีศึกษาประเทศไทย (เชียงราย/
เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เชียงรุ้ง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(เชียงทอง/หลวงพระบาง) ทั้งในด้านการสร้างความตั้งใจ
ท่องเที่ยวแบบต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวในอนาคต ด้านความคิด
สร้างสรรค์ด้านต่างๆ ด้านการประเมินการโฆษณาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว ด้านการประเมินการส่งเสริมการขาย ด้านความ
คุ้มค่า(ด้านการเงิน) ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยว 
ด้านการรู้จักตราแหล่งท่องเที่ยว ด้านภาพลักษณ์ตราแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านความภักดีต่อการท่องเที่ยว และด้านความเต็มใจ
ที่จะจ่ายในราคาสูง 

3. การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการการด้าน
ท่องเที่ยวต่อความสามารถทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรคใ์นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสาธารณูปโภค ด้านทรัพยากรที่สร้างขึ้น ด้านปัจจัยด้าน
กิจกรรมบันเทิง ด้านปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านการ
ให้บริการต้อนรับ/อัธยาศัยไมตรี ด้านท าเลที่ตั้งของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมมหาภาค ด้านราคา และด้านความ
ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

4. การเพิ่มบทบาทของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการ
สร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

4.1  บทบาทภาครัฐ  ควรเป็นผู้ ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและความปลอดภัยใน
การท่องเที่ ยว ก าหนดกฎหมายข้อบังคับเมืองท่องเที่ ยว 
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประเทศบ้าน ส่งเสริม
และสนับสนุนการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก และส่งเสริมการยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

4.2 บทบาทภาคเอกชน ควรมีบทบาทในด้านมีการลงทุน
และพัฒนาเกี่ยวกับที่พัก  มีการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยเน้นกิจกรรม  มีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวย
ความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยว  มีการใช้ทรัพยากรให้
ท้องถิ่น  มีการให้ความรู้กับคนในชุมชน  มีการสร้างงาน สร้าง
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อาชีพให้กับคนในชุมชน และ มีการประสานความร่วมมือกับ
ภาครัฐ 

4.3 บทบาทชุมชน ควรมีบทบาทในด้านเรียนรู้หลักการ และ
แนวทางการด าเนินการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พัฒนา
กิจกรรมในชุมชนให้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การ
จัดการท่องเที่ยวในชุมชน ศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ประเพณี และสถานที่ของชุมชน พัฒนากิจกรรมในชุมชนให้
เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ
ทางการด้านภาษาเพื่อการส่ือสารกับนักท่องเที่ยวและพัฒนา
วิทยากรหรือผู้เล่าเรื่องราวของกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมให้กับ
นักท่องเที่ยว 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจ
ในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงตอนบน: กรณีศึกษา ประเทศไทย 
(เชียงราย/เชียงแสน) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (เชียงตุง) 
สาธารณรั ฐประชาชนจีน  ( เ ชี ย งรุ้ ง )  และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (เชียงทอง/หลวงพระบาง) ทาง
คณะผู้ วิจัยสามารถจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ที่มีทั้ งหมด 4 
ยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ์ และ 33 แนวทางซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของทั้ง 4 ประเทศดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวมีส่วนส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดในด้านการท่องเที่ยวที่อาจส่งผล
ให้ศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยลดลง โครงสร้าง
พื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ที่เช่ือมโยงการท่องเที่ยว
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรวมถึงส่ิงอ านวย
ความสะดวกพื้นฐานที่อาจเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย โดยมีแนวทางในการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าข้อที่ 
5 “เสริมสร้างเครือข่ายและปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยว” กลยุทธ์
ดังกล่าว ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก และกิจกรรมรวม 6 ด้าน 
ประกอบด้วย การส่งเสริมความสะดวกโดยขยายการเดินทาง
ทางอากาศ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการประเมิน
ความสามารถในการอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ การเมืองของ

ร่างกุ้ง และส่ิงที่ต้องพัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวก โดยวางแผน
ไปจนถึงปีค.ศ.2020 รวมถึงสนามบินนานาชาติที่บินตรงไปยัง
เมืองบันดาเลย์ และเนปิดอล์ และเมืองต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
สายการบินและสนามบินภายในประเทศที่มีความพร้อมในการ
อ านวยความสะดวก ด้วยการก าหนดส่ิงที่เป็นความเช่ือมั่นด้าน
การท่องเที่ยวให้เป็นวาระกลยุทธ์การท่องเที่ยวของชาติ ที่ให้
ความส าคัญกับระบบการขนส่งทางบก ทางรถไฟ และรองรับ
ด้านการบริการการคมนาคมสู่สถานที่ท่องเที่ยวปลายทางได้
อย่างพอเพียง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสปป. ลาว 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2549-2553 ข้อที่ 1 “แผนการ
จัดตั้งบุคลากร” คือปรับปรุงองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของส่วนกลางและท้องถิ่นให้มีความแข็งแกร่ง จัดส่งพนักงาน
แกนน าและพนักงานคุ้มครองไปทัศนะศึกษาแลกเปลี่ยน
บทเรียนกับต่างประเทศ พัฒนาบุคลากรในสาขาการท่องเที่ยว 
เช่น พนักงานแกนน า พนักงานคุ้มครอง และนักวิชาการทุก
ระดับอยู่ภายในและต่างประเทศ ข้อที่ 6 “แผนงานส่งเสริมการ
ลงทุน” คือ ประสานบูรณการร่วมกับกระทรวงแผนการและการ
ลงทุน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดบุริมสิทธ์ิการ
ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ถนน
เพื่อเช่ือมต่อระหว่างแขวง เส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง
เช่ือมต่อระหว่างประเทศ  การปรับปรุงและการก่อสร้าง
สนามบิน การก่อสร้างท่าเรือและระบบการขนส่งทางน้ าใน
พื้นที่ ที่ มี ก ารท่อง เที่ ยวขยายตั ว สูง  รวมทั้ งขยายระบบ
โทรคมนาคม ไฟฟ้า น้ าประปา และอื่นๆ และข้อที่ 7 “การ
ลงทุนของภาคเอกชน” คือบูรณาการร่วมกับกระทรวงแผนการ
และการลงทุน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้มี
การลงทุนของภาคเอกชนในการสร้างส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม บ้านพัก รีสอร์ท ร้านอาหาร 
การขนส่ง การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว การผลิตเครื่อง
หัตถกรรมและอื่นๆ และสุดท้ายคือความสอดคล้องกับแผนยุทธ์
ศาสตร์ของประเทศจีน ที่ว่า รัฐบาลจีนได้ให้ความส าคัญกับการ
ท่องเที่ยว โดยมีนโยบายด้านการท่องเที่ยวและมีการวางแผน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศ และส่งเสริมให้ นักลงทุนต่างชาติเข้า
ไปสร้างโรงแรมที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้า
โลก ได้มีการผ่อนปรนข้อจ ากัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องนักลงทุน

492



และนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ อีกทั้งการเปิดกว้างให้ชาวจีนและ
ธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการลงทุนได้อย่างเสรี ปัจจุบันปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ชาวจีนเดินทางออกท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องรัฐบาลจีนได้ให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว โดยมี
นโยบายด้านการท่องเที่ยวและมีการวางแผนอุตสาหกรรมการ
ท่ อ ง เที่ ย วอย่ า ง เป็ น ระบบ  เพื่ อ ช่ วยกระตุ้ น เ ศ รษฐกิ จ
ภายในประเทศ และส่งเสริมให้ นักลงทุนต่างชาติเข้าไปสร้าง
โรงแรมที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ และเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
ได้มีการผ่อนปรนข้อจ ากัดต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องนักลงทุนและ
นักท่องเที่ยวจากต่างชาติ อีกทั้งการเปิดกว้างให้ชาวจีนและ
ธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการลงทุนได้อย่างเสรี ปัจจุบันปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ชาวจีนเดินทางออกท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืนการขยายตัวของการท่องเที่ยว  โดยเน้นปริมาณ
นักท่องเที่ยวหรือการแสวงหารายได้จากการท่องเที่ยวในขณะที่
การรองรับขยายไปไม่ทัน ท าให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยมีความ
เส่ือมโทรมยุ ทธศาสตร์จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีทิศทาง ไม่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
สอดคล้องกับฐิติศักดิ์  เวชากามา [5] ที่พบว่า หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ชุมชน คนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือในการจัดการ 
รักษา ดูแล จัดการการท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจ โดยเน้นอัต
ลักษณ์ของวิถี ชี วิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยค านึ งถึ งขี ด
ความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการ
ใช้ประโยชน์มากเกินไปการก าหนดมาตรการในการแก้ไข
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้แหล่งท่องเที่ยวของไทย
สามารถมีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าข้อที่ 
2 “สร้างสมรรถนะ ทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมคุณภาพการ
ให้บริการ” คือการออกแบบพัฒนาและสร้างสมรรถนะของ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการยึดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการ
ท่องเที่ยว โดยตรวจสอบทักษะ ประเมินความต้องการฝึกอบรม 
และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติมืออาชีพ 
เพื่อยืนยันและสนับสนุนคุณภาพการท่องเที่ยว ด้วยแผนปฏิบัติ
การด้านการท่องเที่ ยว การวิจัยทางการท่องเที่ยวและการ

ฝึกอบรมการท่องเที่ยวทังภาครัฐ และเอกชน รวมถึงในระบบ
โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยและเน้นเรื่องคุณภาพ และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสปป. ลาว 5 
ปี ตั้งแต่ ปี 2549-2553 ข้อที่ 2 คือแผนงานการจัดท าแผนและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ตรวจสอบและประเมินแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งด าเนินการให้ได้รับ
ประสิทธิผลด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด าเนินการต่อในการส ารวจ
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ยังไม่ได้รับส ารวจเพื่อลงทะเบียนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาสินค้ า  บริการและปัจจัย
สนับสนุนการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า
และบริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องครบวงจร 
ความพร้อมของภาคบริการและการท่องเที่ ยว แม้ได้รับ
ผลกระทบจาก วิกฤต เศรษฐกิ จ โลกและความไม่สงบ
ภายในประเทศ แต่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศประเทศไทยยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง 
บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าข้อที่  6  “สร้าง
ภาพลักษณ์ ต าแหน่งและ Brand ของการท่องเที่ยวสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า” คือกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยเป้าหมาย
หลัก และกิจกรรมรวม 4 ด้าย เริ่มด้วย การตอบสนองที่รวดเร็ว
เพื่อลดช่องว่างในระบบการเดินทาง และท่องเที่ยว โดยสร้าง
นักวิจัยที่เช่ียวชาญที่สามารถใช้ประโยชน์เครือข่าย ซอฟต์แวร์
ในการบริการและการตลาด ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้
เข้าใจ เข้าถึง และตอบสนองได้ในทุกมิติและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสปป. ลาว 5 ปี ตั้งแต่ ปี 
2549-2553 ข้อที่ 4 แผนงานคุ้มครองธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ 1) 
เร่งรัดการออกข้อก าหนด ปรับปรุงระเบียบการ และข้อก าหนด
ต่างๆ   เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ความเป็นจริง และ 2) 
ผลักดันและประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
และ จัดเตรียมเงื่อนไขในการเปิดด่านเพิ่ม พร้อมทั้งยกระดับการ
บริการของด่านสากล น าไปสู่การเข้า -ออกเมืองให้มีความ
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สะดวกและรวดเร็วด้วยอัธยาศัยที่ดี และสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้และเข้าใจใน
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยการด าเนินการ
ตลาดเชิงรุกเพื่อประมูลสิทธ์ิในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาค
เพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ จัดงานแสดงต่างๆ 
(Event) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยผ่านส่ือต่างๆ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึ้นมีการใช้จ่ายมากขึ้น ท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าข้อที่ 4 
“พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ” คือกลยุทธ์ดังกล่าว
ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก และกิจกรรมรวม 3 ด้าน เริ่มด้วย 
กลยุทธ์การออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว เริ่มจากการจัดท า 
SWOT และท าวิจัยเพื่อได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ เป็น
ความสามารถที่เป็นไปได้ของการท่องเที่ยว ด้านแรงจูงใจ และ
พฤติกรรมที่เช่ือมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และอนาคตต่อ
ตลาดภายในและต่างประเทศ เพื่อน าไปด าเนินการยกร่างกล
ยุทธ์การท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เช่นการท่องเที่ยว
แบบผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงศาสนา การท่องเที่ยวทางเรือ การ
ท่องเที่ยวด้านอาหาร การท่องเที่ยวด้านการศึกษา เป็นต้น 
สอดคล้องกับธันยา พรหมบุรมย์ และนฤมล กิมภากรณ์ [6]ที่
พบว่าแรงจูงใจที่ท าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว ได้แก่ 
การได้รับประสบการณ์และส่ิงแปลกใหม่  มีกิจกรรมที่
สนุกสนานน่าตื่นเต้น โดยมีความจ าเป็นต้องจัดท า TOR ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และชุมชน แล้วจัดให้มีการสัมมนา 
และฝึกอบรม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวครบ
วงจร และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สปป. ลาว 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2549-2553 ข้อที่ 5 คือ แผนงานร่วมมือ
กับสากล ได้แก่ สืบต่อการจัดตั้งโครงการและแผนการที่ได้มี
ข้อตกลงความร่วมมือในกรอบอาเซียน อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
สามเหลี่ยมพัฒนา สามเหลี่ยมมรกต ระเบียงเศรษฐกิจแนว
ตะวันออก-ตะวันตก ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ และ
ร่วมมือสองฝ่ายกับประเทศอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวโครงสร้างการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวยังขาดความเช่ือมโยงระหว่างท้องถิ่น
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และประเทศ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาคเอกชน และการปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่
หน่วยงานระดับพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการ ภูมิทัศน์และการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนากลไก ในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางในการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันการก าหนดภารกิจขอบเขตของงานการพัฒนาให้
ชัดเจน ก าหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ
พื้นที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
ซ่ึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพพม่าข้อที่ 5 “เสริมสร้างเครือข่ายและปัจจัยพื้นฐานการ
ท่องเที่ยว” กลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก และ
กิจกรรมรวม 6 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมความสะดวกโดย
ขยายการเดินทางทางอากาศ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดย
การประเมินความสามารถในการอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ 
การเมืองของร่างกุ้ง และส่ิงที่ต้องพัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวก 
โดยวางแผนไปจนถึงปีค.ศ.2020 รวมถึงสนามบินนานาชาติที่
บินตรงไปยังเมืองบันดาเลย์ และเนปิดอล์ และเมืองต่างๆ ให้
เพิ่มมากขึ้น ทั้งสายการบินและสนามบินภายในประเทศที่มี
ความพรอ้มในการอ านวยความสะดวก ด้วยการก าหนดส่ิงที่เป็น
ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้เป็นวาระกลยุทธ์การท่องเที่ยว
ของชาติ ที่ให้ความส าคัญกับระบบการขนส่งทางบก ทางรถไฟ 
และรองรับด้านการบริการการคมนาคมสู่สถานที่ท่องเที่ยว
ปลายทางได้อย่างพอเพียง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวสปป. ลาว 5 ปี ตั้งแต่ ปี 2549-2553 ข้อที่ 3 
คือ แผนการโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) จัดตั้ง
สภาส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจ 2) เข้าร่วมงานแสดงการท่องเที่ยว และ 3) ผลักดัน 
ส่งเสริม และปรับปรุงการโฆษณาให้แข็งแกร่ง 

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และการประยุกต์ใช้ในการ
บริหาร 

7.1. ด้านกลยุทธ์  
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- ควรส่งเสริมการสร้างการรับรู้ด้านส่ิงแวดล้อม/ธรรมชาติ 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านการสร้างสรรค์การอนุรักษ์
วัฒนธรรม ด้านความเป็นของแท้และดั้งเดิม  

- การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการสร้างความตั้งใจท่องเที่ยว
แบบต่อเนื่องของนักท่องเที่ ยวในอนาคต ด้ านความคิด
สร้างสรรค์ด้านต่างๆ ด้านการประเมินการโฆษณาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว ด้านการประเมินการส่งเสริมการขาย ด้านความ
คุ้มค่า (ด้านการเงิน) ด้านความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
ท่องเที่ยว  

- การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการการด้าน
ท่องเที่ยวต่อความสามารถทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ และด้านความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 
7.2 ด้านยุทธศาสตร์  

จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่าบทบาทภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน ควรร่วมมือกัน
เพื่อให้เกิดการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงคณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

- การสร้างการรับรู้ให้มากกว่าความคาดหวัง  
- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตราและการส่ือสารการตลาด

แบบบูรณาการในการสร้างการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน 

- การสร้างความสามารถของผู้ประกอบการการด้าน
ท่องเที่ยวต่อความสามารถทางการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ปัจจัย
ด้านสาธารณูปโภค ทรัพยากรที่สร้างขึ้น กิจกรรมบันเทิง การ
ให้บริการ ท าเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว สภาพแวดล้อม ราคา 
และความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว 

- การเพิ่มบทบาทของภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการสร้าง
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
7.3 ข้อเสนอแนะทางวิชาการและการวิจัย   

ควรน าเอากลยุทธ์ระดับธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตรา
และการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการที่ลดช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและบทบาทของ
ภาครั ฐต่ อการสร้ างการท่อง เที่ ยว เ ชิ งสร้ างสรรค์  และ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ า

โขงตอนบนจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน และน าไปปฏิบัติ พร้อม
ทั้งท าการวิจัยเพื่อประเมินผล แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุง ยืนยัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ให้กับการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขงตอนบน เพื่อน าไปสู่แนวปฏิบัติให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน 
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D-013 

ผลของการเติมผงซังขนุนอบแห้งต่อค่าสี ความกรอบและการยอมรับของข้าวเกรียบ 
Effect of Jackfruit Pulp Powder Addition on Color,  

Crispness and Acceptance of Crispy Cracker 

ปิยวรรณ   เตชะศิรินุกูล 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  
 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผงซังขนุนอบแห้ง พบว่า            
ผงซังขนุนอบแห้งประกอบด้วยความชื้น 1.25% โปรตีน 0.27 % ไขมัน 
5.97% เถ้า 3.25% กากใยอาหาร 1.67% และคาร์โบไฮเดรต 87.59%               
เมื่อท าการศึกษาผลการเติมผงซังขนุนอบแห้งต่อค่าสี ความกรอบและ           
การยอมรับของข้าวเกรียบ โดยท าการเติมผงซังขนุนอบแห้งที่ระดับ
แตกต่างกัน (0% 2% 4% และ 8% โดยน้ าหนัก) พบว่า ผงซังขนุนอบแห้ง           
มีสีขาว-เหลือง เมื่อเติมผงซังขนุนเพ่ิมขึ้นมีผลท าให้ข้าวเกรียบมีค่า L* 
ลดลง แต่ค่า a* และ b* เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเติมผงซังขนุนอบแห้ง           
ไม่มีผลต่อคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวเกรียบ เมื่อน าข้าวเกรียบที่มีการ
เติมผงซังขนุนอบแห้งมาทดสอบการยอมรับ พบว่า ข้าวเกรียบที่มีการเติม
ผงซังขนุน 8% ได้รับคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏและความ
กรอบไม่แตกต่างจากข้าวเกรียบที่มีการเติมผงซังขนุนอบแห้ง 0% (p>0.05) 
นอกจากนี้ ข้าวเกรียบที่มีการเติมผงซังขนุน 8% ได้รับคะแนนความชอบ
โดยรวมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเกรียบชุดการทดลองอ่ืน (p<0.05)           

ค าส าคัญ: ขนุน, คุณค่าทางโภชนาการ, ข้าวเกรียบ 

Abstract 

Chemical composition of jackfruit pulp powder was studied. 
Jackfruit pulp powder composite were 1.25% moisture contents, 0.27 % 
protein, 5.97% fat, 3.25% ash 1.67% fiber and 87.59% carbohydrate.   
The study was effect of jackfruit pulp powder addition on color, crispness 
and of acceptance crispy cracker. Jackfruit pulp powder was added to the 
crispy cracker at different levels (0% 2% 4% and 8% by weight). Color 
of jackfruit pulp powder was white – yellow. Increased levels of jackfruit 
pulp powder impact on L* value was decrease but a* and b* value 
increase in crispy cracker. However, addition of jackfruit pulp powder 
not impact on the texture of crispy cracker. The crispy cracker containing 
8% jackfruit pulp powder exhibited similar acceptability of                  

crispy cracker containing 0% jackfruit pulp powder (p>0.05). In addition 
to the crispy cracker containing 8% jackfruit pulp powder had the highest 
score for overall likenesses (p<0.05). 

Keywords: Jackfruit, Nutrition, Crispy cracker 

1. บทน า 

ขนุน (Jackfruit) จัดเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกในประเทศไทยและ          
หลายประเทศ ในทวีปเอเชีย ขนุนจัดเป็นไม้ยืนต้นที่ออกผล  [1] ปัจจุบัน                
การปลูกขนุนเชิงการค้ายังคงมีจ านวนน้อย เนื่องจากผลขนุนมักมีคุณภาพ
ไม่สม่ าเสมอ ระยะการปลูกและการเจริญเติบโตค่อนข้างนาน  และ                   
ยังมีความเชื่อของผู้บริโภคเกี่ยวกับการบริโภคขนุนต่อการเกิดอาการ
เจ็บป่วย ส าหรับด้านคุณค่าทางโภชนาการ เนื้อขนุนสุกอุดมไปด้วย
สารอาหารต่าง ๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ วิตามินเอ และไธอามีน [2] 
เมื่อน าเนื้อขนุนส่วนที่รับประทานได้ออกจากผลแล้ว ยังคงเหลือส่วนเยื่อ
หุ้มเมล็ด เรียกว่า  “ซังขนุน” ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือทิ้งจาก อย่างไรก็ตามซัง
ขนุนยังคงมีสารอาหารต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามินเอ 
ฟอสฟอรัส และใยอาหาร เป็นต้น [3]  

ข้าวเกรียบจัดเป็นขนมขบเคี้ยวที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ตั้งแต่  
วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นขนมที่สามารถซื้อรับประทาน            
ได้ง่าย ข้าวเกรียบมักมีส่วนประกอบของแป้งเป็นหลักและก่อนน ามา
บริโภคต้องผ่านการทอดแบบน้ ามันท่วม จึงท าให้การบริโภคข้าวเกรียบ             
มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา ปัจจุบัน
ได้มีการศึกษาวิจัยส่วนประกอบการผลิตข้าวเกรียบ เพ่ือพัฒนาเป็นขนม   
ขบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น ข้าวเกรียบเสริมงาด า ข้าวเกรียบ
เห็ดหอม และข้าวเกรียบสาหร่าย เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลน้อยมากในการศึกษาและพัฒนาข้าวเกรียบ       
ที่มีการเสริมผงซังขนุนอบแห้ง ดังนั้น  การพัฒนาข้าวเกรียบเสริมผง          
ซังขนุนอบแห้ง จึงเป็นข้อมูลการน าผงซังขนุนอบแห้งมาใช้ประโยชน์และ
เป็นการเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมขบเคี้ยว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผงซังขนุนอบแห้ง 
2.2 เพื่อศึกษาค่าสี และความกรอบของข้าวเกรียบที่เติมผงซังขนุนอบแห้ง 

* ปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล (Corresponding author) 
E-mail address: jew_jib@hotmail.com 
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2.3 เพ่ือศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบที่เติมผง              
ซังขนุนอบแห้งที่ปริมาณแตกต่างกัน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

3.1 ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผงซังขนุนอบแห้ง 

     น าซังขนุนสดมาจากผู้ประกอบการอาหารจากขนุน จากนั้นน าซังขนุน
สดน าไปอบแห้งโดยใช้เครื่อง Freeze dryer ที่อุณหภูมิ -90oC นาน              
24 ชั่วโมง จนกระทั่งความชื้นเหลือน้อยกว่า 2% น าซังขนุนที่อบแห้งแล้ว
มาบดให้ละเอียด แล้วน าตัวอย่างไปท าการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
ดังนี้ความชื้น โปรตีน ไขมัน เถ้า คาร์โบไฮเดรต [4] 

3.2 ศึกษาคุณสมบัตทิางกายภาพของข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 

การวัดค่าสี (CIE L* a* b*) ด้วยเครื่องวัดค่าสี Hunter Lab ค่าที่วัด
ได้แก่ ค่าส ีL* a* และ b* 

การวัดลักษณะด้านเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ โดยการวัดค่า ความ
กรอบ ด้วยเครื่อง Texture Analyser รุ่น TA.XT.plus ทดสอบด้วยหัว
ทดสอบ TA-55 5 mm diameter punch probe, stainless steel ความเร็วหัว
กด (test speed) 5 มิลลิเมตรต่อวินาที กดลงไปเป็นระยะทางร้อยละ 50 
ของความสูงตัวอย่าง ท าการวัดค่าตัวอย่างละ 15 ซ้ า 

3.3 ผลของการเติมผงซังขนุนอบแห้งตอ่การยอมรับ 

 ท าการผลิตข้าวเกรียบตามวิธีการของ  สิริพันธุ์ [5] ตามภาพที่ 1  

3.4 ท าการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบ ตามวิธี
ของ Chanber IV and Wolf [8] ด้วยวิธี 9-point hedonic scale  

โดยน าข้าวเกรียบมาทอดในน้ ามันปาล์มที่อุณหภูมิ 180oC นาน          
10 วินาที บรรจุตัวอย่างในถ้วยพลาสติกและปิดด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์                
ท าการติดรหัสแบบสุ่มและเสิร์ฟให้ผู้ทดสอบการยอมรับระดับปฏิบัติการ
จ านวน 50 คน เพ่ือท าการประเมินคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะ
ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส กลิ่นรส กลิ่นขนุน รสชาติ และความชอบ
โดยรวม  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

ท าการบันทึกผลการทดลองและน าผลการทดลองไปวิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วย One-way ANOVA และท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยโดยวิธี New Duncan’s Multiple Range Test 

4. ผลการวิจัย 

4.1 องค์ประกอบทางเคมีของผงซังขนุนอบแห้ง 

      จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงซังขนุนอบแห้งแสดง            
ดังตารางที่ 1 ผงซังขนุนอบแห้งมีปริมาณความชื้น 1.25% ปริมาณโปรตีน  
 
 
 
 

แป้งมันส าปะหลงั แป้งข้าวเจ้า 
เกลือป่น น้ าตาลทราย และ 

ผงซังขุน 0% (ชุดควบคุม), 2%, 4% และ 8% 
ผสมให้เข้ากัน 

 
 

แบ่งแปง้ ผสมกับน้ า กวนแป้งจนสุก 
ค่อยๆ เทแป้งส่วนที่เหลือและน้ าเดือด 

นวดด้วยมือผสมให้เข้ากัน 
 

\\ 
ปั้นเป็นแท่งยาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร  

น าไปนึ่ง ใช้เวลา 30 นาที   
แล้วผึ่งแปง้ที่นึ่งแล้วบนตะแกรง [6]  

 
 

น าไปแช่ตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 5oC เป็นเวลา 5 ชั่วโมง  
แล้วน ามาหั่นข้าวเกรียบหนาประมาณ 1 มิลลเิมตร  

 
 

 

จากนั้นน ามาวางเรียงบนตะแกรง 
น าไปอบด้วยความร้อน 60oC นาน 90 นาที [7] 

 

รูปที่ 1 แผนภาพการผลิตข้าวเกรียบเติมผงซังขนุน 
 

 0.27% ปริมาณไขมัน 5.97% ปริมาณเถ้า 3.25% ปริมาณกากใยอาหาร 
1.67% และปริมาณคาร์โบไฮเดรต 87.59% 
 จากผลการทดลอง พบว่า การอบแห้งซังขนุนด้วยกระบวนการ
อบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง  เป็นกระบวนการที่เอาน้ าออกจากอาหาร            
ในสภาวะที่น้ าเป็นของแข็ง (น้ าแข็ง) กลายสภาพเป็นไอ ภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและ
เกิดการสูญเสียวิตามินในระดับต่ ามาก [9] ซึ่งท าให้ซังขนุนอบแห้งยังคงมี
องค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกับซังขนุนสด ปริมาณไขมันในซังขนุน
อบแห้งมีปริมาณมากเนื่องจากกรดไขมันที่พบส่วนใหญ่เป็นสารให้กลิ่น
รสในเนื้อขนุน กรดไขมันที่พบในเนื้อขนุนสุกได้แก่ กรดลอริก (lauric), 
โอเลอิก (oleic), ลิโนเลอิก (linoleic) และไมริสติก (myristic) เป็นต้น [10]   
ระพีพรรณ [3] รายงานว่า ไม่มีปริมาณไขมันในซังขนุน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลการทดลอง อาจเป็นเพราะความแตกต่างของพันธุ์ขนุน และปริมาณ
เถ้ าในผงซังขนุนอบแห้งบอกถึงปริมาณแร่ธาตุ  เช่น แคลเซียม , 
ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก เป็นต้น [3]   

 Matior และคณะ [11] ได้ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางเคมี             
ของเนื้อขนุนในระหว่างกระบวนการสุก พบว่า เนื้อขนุนที่ยังไม่สุก                     
มีปริม าณของสารประกอบที่ ไม่ ละลายน้ าสู งก ว่ า เนื้ อขนุนสุ ก                                
ซึ่งส่วนประกอบดังกล่าวส่วนใหญ่   เป็นสารประกอบผนังเซลล์  (cell 
wall material) ซึ่งซังขนุนที่น ามาอบแห้งนั้นเป็นซังขนุนที่ค่อนข้างดิบ           
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จึงมีปริมาณกากใยมากกว่าซังขนุนสุก และระพีพรรณ  [3] รายงานว่า 
ปริมาณกากใยอาหารในซังขนุนมี 1.8 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งสอดคล้อง
กับการทดลอง คือ ร้อยละ 1.67 โดยน้ าหนักแห้ง 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในผงซังขนุนอบแห้งมีปริมาณมากอาจเป็น
เพราะเนื้อขนุนและซังขนุนที่ยังไม่สุกมีคาร์โบไฮเดรตในรูปของเม็ด
สตาร์ทแต่จะเปลี่ยนเป็นน้ าตาลโมเลกุลเชิงคู่และเชิงเดี่ยวในระหว่าง
กระบวนการสุก [11] ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองที่มีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตมากถึงร้อยละ 87.59 โดยน้ าหนักแห้ง 

 

ตารางที่ 1  องค์ประกอบทางเคมีของผงซังขนุนอบแห้ง 
องค์ประกอบทางเคมี  ปริมาณ (%โดยหนัก) 

ความชื้น 1.25 + 0.06 * 

โปรตีน 0.27 + 0.02 
ไขมัน 5.97 + 0.11 
เถ้า 3.25 + 0.01 
กากใยอาหาร 1.67 + 0.02 
คาร์โบไฮเดรต 87.59 

* ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ า 
 

4.2 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแหง้ 
 

      การประเมินคุณภาพทางกายภาพเบื้องต้นส าหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
เติมผงซังขนุนอบแห้ง 4 ระดับ คือ 0%, 2%, 4% และ8% (โดยน้ าหนัก) 
Moreira [12] กล่าวว่าสีเป็นปัจจัยหลัก ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ           
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการทอดและค่าสีสามารถ
บอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในการวัดค่าสี  (CIE L* a* b*) ด้วย
เครื่องวัดค่าสี Hunter Lab ได้ผลดังตารางที่ 2  
 จากการทดลอง พบว่า ข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 8% (โดย
น้ าหนัก) มีค่าความสว่างน้อยที่สุดเนื่องจากมีการเติมผงซังขนุนอบแห้ง
ปริมาณมากที่สุดใน 4 ตัวอย่าง ซึ่งผงซังขนุนอบแห้งมีสีขาว-เหลืองท าให้
ข้าวเกรียบมีสีเข้มขึ้น และข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 0% (โดย
น้ าหนัก) มีสีเข้มมากกว่าข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 2% (โดย
น้ าหนัก) อาจเป็นเพราะการทอดท าให้ค่า L* หรือค่าความสว่างลดลง 
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเมลลาร์ด โดยกรดอะมิโนหรือกลุ่มกรดอะมิโนของ
โปรตีนและเปปไทด์ท าปฏิกิริยากับน้ าตาลรีดิวซ์ซิ่ง (กลูโคสหรือ ฟรุค-
โตส) ท าให้เกิดสีน้ าตาลขึ้นในผลิตภัณฑ์ [13] 
 

    ตารางที่ 2  ผลการวัดค่าสีข้าวเกรียบเตมิผงซังขนุนอบแห้งท้ัง 4 ตัวอย่าง 
ค่า
สี 

ตัวอย่างข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 
0% 2% 4% 8% 

L* 65.52 +0.01 *b** 69.15 + 0.02 a 63.25 + 0.02 c 58.20 + 0.01 d 
a* -1.02 + 0.04 d 0.06 + 0.01 c 1.09 + 0.13 b 1.92 + 0.02 a 
b* 6.23 + 0.03 d 8.87 + 0.06 c 13.26 + 0.10 b 16.55 + 0.13 a 

* ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 3 ซ้ า  
** อักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน บ่งบอกถึงความแตกต่างทางสถิติอย่าง

มีนัยส าคัญ (p<0.05) 

 ค่า a* ของตัวอย่างข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้งทั้ง  4 ระดับ คือ 
0%, 2%, 4% และ 8% (โดยน้ าหนัก) คือ -1.02, 0.06, 1.09 และ1.92 
ตามล าดับ และค่า b* คือ 6.23, 8.87, 13.26 และ 16.55 ตามล าดับ                       
จากการทดลอง พบว่า ค่า a*และ b* เพ่ิมขึ้นเมื่อเติมผงซังขนุนอบแห้ง    
มากขึ้น อาจเป็นเพราะรงควัตถุในผงซังขนุนอบแห้ง คือ แคโรทีนอยด์   
ท าให้เกิดสีแดงและสีเหลืองมากขึ้น [14] โดยตัวอย่างข้าวเกรียบเติมผงซัง
ขนุนอบแห้ง 8% มีสีเหลืองมากที่สุด เนื่องจากผงซังขนุนอบแห้งมีสีขาว-
เหลืองท าให้ข้าวเกรียบมีสีเหลืองมากขึ้น 
 การวัดลักษณะด้านเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเติมผงซังขนุน
อบแห้ง ค่าความกรอบจากการทดลอง พบว่า ข้าวเกรียบที่มีการเติมผง              
ซังขนุนอบแห้ง 2% 4% และ8% ไม่แตกต่างจากข้าวเกรียบที่มีการเติมผง
ซังขนุนอบแห้ง 0% (p>0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 ผลการวัดค่าเน้ือสัมผัสผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง                
4 ตัวอย่าง 
ค่าเน้ือ
สัมผัส 

ตัวอย่างข้าวเกรียบเติมผงซังขนุน 
0% 2% 4% 8% 

ค่า
ความ
กรอบ 

556.11+ 58.39 *a** 553.34 + 94.56 a 516.69+41.63a 512.03+57.50 a 

* ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ 10 ซ้ า  
** อักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอน บ่งบอกถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมี

นัยส าคัญ (p<0.05) 
 

4.3 ผลของการเติมผงซังขนุนอบแห้งตอ่การยอมรับ 
 

 การประเมินทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแหง้ 
พบว่า ข้าวเกรียบที่มีการเติมผงซังขนุนอบแห้ง 8% ได้รับคะแนน
ความชอบด้านลักษณะปรากฏและความกรอบไม่แตกต่างจากข้าวเกรียบที่
มีการเติมผงซังขนุนอบแห้ง 0% (p>0.05) อาจเป็นเพราะผงซังขนุน
อบแห้งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏและความกรอบ ดัง
แสดงในตารางที่ 4 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง  0% ได้รับคะแนน
ความชอบด้านสีไม่แตกต่างจากข้าวเกรียบผงซังขนุนอบแห้ง 2% 
(p>0.05) และข้าวเกรียบที่มีการเติมผงซังขนุนอบแห้ง 4% และ 8%           
ได้คะแนนความชอบด้านสีแตกต่างจากข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 
0% (p<0.05) อาจเป็นเพราะผงซังขนุนมีสีขาว-เหลือง การเติมผงซังขนุน
อบแห้งปริมาณมากจึงท าให้สีเข้มขึ้นตามล าดับ ซึ่งข้าวเกรียบเติมผง            
ซังขนุนอบแห้ง 8% ได้คะแนนความชอบด้านสีสูงสุด 

ด้านกลิ่นรสข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 0%, 2%, และ 4%                 
ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) และข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 8%              
มีคะแนนความชอบด้านกลิ่นรสสูงสุด อาจเป็นเพราะผงซังขนุนอบแห้ง
ท าให้กลิ่นรสของข้าวเกรียบเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากข้าวเกรียบเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเติมวัตถุดิบอ่ืน ๆ เช่น ผัก ผลไม้ หรือสมุนไพร เพ่ือท าให้
ข้าวเกรียบมีกลิ่นรสต่าง ๆ 
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ข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 0% มีคะแนนความชอบด้านรสชาติ
แตกต่างกับจากข้าวเกรียบที่มีการเติมผงซังขนุนอบแห้ง 2%, 4%, และ 8% 
(p<0.05) อาจเป็นเพราะผงซังขนุนอบแห้งที่เติมลงในข้าวเกรียบท าให้           
ข้าวเกรียบมีรสชาติเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
ตารางที่ 4   คะแนนการยอมรับของข้าวเกรียบเติมผงซังขนุนอบแห้ง 

 
คุณลักษณะ 

ตัวอย่างข้าวเกรียบเติมผงซังขนุน 
0% 

(ชุดควบคมุ) 
2% 4% 8% 

ลักษณะ
ปรากฏ 

7.37+ 0.57 *a** 6.27+0.52 b 6.27 + 0.67 b 7.50 + 0.90 a 

สี 6.50 + 0.81 c 6.07 + 0.22 c 7. 07 + 0.19 b 7.83 + 0.83 a 
กล่ินรส 6.47 + 0.28 b 6.53 + 0.36 b 6.60 + 0.33 b 7.03 + 0.33 a 

ความกรอบ 7.40 + 0.28 a 6.87 + 0.92 b 6.60 + 0.63 b 7.60 + 0.02 a 
รสชาติ 6.10 + 0.73 b 6.97 + 0.23 a 6.67 + 0.15 a 6.63 + 0.36 a 

ความชอบ
โดยรวม 

6.60 + 0.48 b 6.57 + 0.21 b 6.60 + 0.07 b 7.23 + 0.23 a 

* ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผู้ทดสอบทางประสาทสัมผัสจ านวน 
50 คน 
** อักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนบ่งบอกถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

     ผ ง ซั ง ขนุ น อบแห้ ง มี สี ข า ว -เ ห ลื อ ง  อุ ดม ไปด้ ว ย ไขมั น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกากใยอาหาร ผลการเติมผงซังขนุนอบแห้ง
ต่อค่าสี ความกรอบและการยอมรับของข้าวเกรียบ พบว่า เมื่อเติม                     
ผงซังขนุนอบแห้งเพ่ิมขึ้นมีผลท าให้ข้าวเกรียบมีค่า L* ลดลง แต่ค่า a* 
และ b* เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเติมผงซังขนุนอบแห้งในข้าวเกรียบไม่มี
ผลต่อคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวเกรียบ เมื่อน าข้าวเกรียบที่มีการเติม
ผงซังขนุนอบแห้งมาทดสอบการยอมรับ พบว่า ข้าวเกรียบที่มีการเติม             
ผงซังขนุน 8% ได้รับคะแนนความชอบสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ                  
ข้าวเกรียบชุดการทดลองอ่ืน (p<0.05) อย่างไรก็ตามการเตรียมผงซังขนุน
อบแห้งแบบแช่แข็งยังคงท าให้ผงซังขนุนอบแห้งมีต้นทุนในการผลิตสูง 
ซึ่งควรมีการศึกษาวิธีการท าแห้งที่เหมาะสมและสามารถคงคุณค่าทาง
โภชนาการของผงซังขนุนต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 

[1] O.A. Alagiapillai, P.S. Kuttalam, V. Subramanian and M. 
Javasekhar. “PPI-I jack: A new high yielding, regular bearing jack 
variety for Tamil Nadu”. Madras Agricultural Journal, 83(5), pp. 
310-312, 1996. 

[2] H. N. Samaddar, 1985. Jackfruit. In T.K.Bose (Ed.). Fruits of 
India: Tropical and subtropical. Calcutta: Naya Prokash. pp. 487-
497. 

[3] ระพีพรรณ ใจภักด,ี ผลไม้ชุดที่ 1. ส านักพิมพ์ แสงแดดเพื่อนเด็ก, 
พ.ศ. 2544, หน้า 112. 

[4] AOAC. Official Method of Analysis. Association of Official 
Analytical Chemists, Inc., 1990, pp. 1298. 

[5] สิริพันธุ์ จุลกรังคะ, เอกสารประกอบการเรียนวิชาถนอมอาหาร, 
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2552. 
หน้า  10. 

[6] อภิญญา มานะโรจน์, ข้าวเกรียบ ชุดวิชาชีพ, บริษัทแม่บ้านจ ากัด, 
พ.ศ. 2544. หน้า 42. 

[7] เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบ, ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2545, หน้า
5. 

[8] E. Chamber IV and M.B. Wolf. “Sensory testing methods. 2nd ed”. 
Philadelphia USA, American Society for Testing and Materials, 
1996. 

[9] วิไล  รังสาดทอง, เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3. 
บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชัน่ จ ากัด, พ.ศ. 2546, 500 หน้า. 

[10] Y. Selavaraj and D. K. pal. “Biochemical changes during the 
ripening of jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.)”. Food Science 
and Technology, 26(6), pp. 304-307, 1989. 

[11] R. Matior, A.K.M., E. Huq, A.J. Mianb and A. “Chesson. 
Microscopic and chemical changes occurring during the ripening 
of two forms of jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.)”. Food 
Chem, 52, pp. 405–410, 1995. 

[12] M. A. Moreira, Teorias de Aprendizagem, S˜ao Paulo: EPU, 1999. 
[13] M.J. Leszkowiat, R. Y. Yada, R.H. Coffin and D.W. Stanley. 

“Starch gelatinsation in cold temperature sweetening resistant 
potatoes”. Food Sci., 55, pp. 1338-1340, 1990. 

[14] Y. Selavaraj and D. K. pal. “Biochemical changes during the 
ripening of jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.)”. Food Science 
and Technology, 26(6), pp. 304-307, 1989. 

499



 
 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสะสมคะแนนส าหรับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
THE DEVELOPMENT OF APPLICATION REWARD POINTS FOR STUDENTS IN  

VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE CENTER 3 

ราชวัลลภ ล าพนู  วิชุดา วงษาราษฎร์  และทพิย์สุคนธ์ คลังเกษม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์         
1 . เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน ที่มีคุณภาพ              
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอพพลิเคช่ัน
สะสมคะแนน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2559 
จ านวน 21 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน โดยใช้วิธีการเลือกแบบตามสะดวก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนที่ใช้
ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้งาน
แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
คุณภาพของแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี  
( X =4.07 และ S.D.=0.27) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ใช้แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนมีความพึงพอใจโดยรวมทั้ง       
4 ด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.11 และ 
S.D.=0.20) 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค, 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
Abstract 

The purposes of research and development were     
1. To development application reward points. 2) To study the 

satisfaction of the user through application reward points.   
The samples ware 21 students enroll in the semester  

 
 

1/2559, select by using krejcie & morgan sample size table, 
and the sample was obtained by using convenience sampling. 
The research instrument was application reward points 
development of applications through ionic framework and 
satisfaction of evaluation users. Statistics used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. The result of the research were found, the quality of 
application reward points were at a high level, average 4.07 
and standard deviation 0.27, the satisfaction of students using 
application reward points. The results can be summarized as 
follows overall satisfaction is at a high level, average 4.11 and 
standard deviation 0.20. 
Keywords: application reward points, ionic framework, 
vocational education institute center 3. 
 
1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทส าคัญในการเป็นเครื่องมือ 
ที่ ช่วยให้งานหลาย ๆ ด้าน ด้านการศึกษาก็ เ ช่นกัน โดย
ครูผู้สอนได้น าข้อดีของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ร่วมกับความทันสมัยของระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
บทบาทต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การเรียนการสอน
ผ่านเว็บ รวมทั้งการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้        ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยในโลกยุคปัจจุบันมีการใช้
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมากขึ้น จึงเกิดแนวทางใหม่ใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ให้น า เสนอผ่าน
โทรศัพท์มือถือ *ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นายราชวัลลภ ล าพูน 

E-mail address : rachawanlop@cvc-cha.ac.th 
 

E-008 

500



 
 

แอพพลิ เ ค ช่ั น  เ ป็ น โปรแกรมที่ ท า ง านบนมื อถื อ               
และแท็บเล็ต รูปแบบค าส่ังหรือส่ิงอ านวยความสะดวก          
บนสมาร์ตโฟน ท าให้มีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ มากขึ้น
เพื่ อ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใ ช้ งาน  ซ่ึ งปัจจุบัน
แอพพลิ เ ค ช่ันบนระบบแท็ บ เ ล็ ต ถื อ ว่ า มี ให้ เ ลื อ ก ใ ช้                
และดาวโหลดกันอย่างมากมาย  การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้  
อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ออกไป   
อย่างกว้างขวาง ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ปัจจุบันสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากง่ายต่อการพกพาและสะดวกต่อการใช้งาน ท าให้มี  
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันต่าง ๆ มากขึ้น แวดวงการศึกษาเริ่มมี
การใช้สมาร์ตโฟนแท็บเล็ตกันอย่างกว้างขวาง การใช้      
สมาร์ตโฟนแท็บเล็ตจึงเข้าถึงอย่างง่ายดาย และเข้าไปถึงกลุ่ม
คนทุกเพศทุกวัย 
1.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) [1] 

ระบบปฏิบัติการแบบเปิดเผยซอร์ฟแวร์ต้นฉบับ (Open 
Source) โดยบริษัท กูเกิล (Google Inc.) ที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างสูง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มี
จ านวนมาก อุปกรณ์มีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมทั้ง
สามารถท างานบนอุปกรณ์ที่มีขนาดหน้าจอ และความละเอียด
แตกต่างกันได้ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานบนระบบ 

ปฏิบัติการแอนดรอยด์  มีข้อมูลในการพัฒนารวมทั้ง 
Android SDK (Software Development Kit) เตรียมไว้ให้กับ
นักพัฒนาได้เรียนรู้ และเมื่อนักพัฒนาต้องการจะเผยแพร่หรือ
จ าหน่ายโปรแกรมที่พัฒนาแล้วเสร็จ แอนดรอยด์ก็ยังมีตลาดใน
การเผยแพร่โปรแกรมผ่าน Android Market โครงสร้างภาษาที่
ใช้ในการพัฒนา ส าหรับ Android SDK จะยึดโครงสร้างของ
ภาษาจาวา (Java language) ในการเขียนโปรแกรม เพราะ
โปรแกรมที่พัฒนามาได้จะต้องท างานอยู่ภายใต้ Dalvik Virtual 
Machine เช่นเดียวกับโปรแกรมจาวา ที่ต้องท างานอยู่ภายใต้
Java Virtual Machine (Virtual Machine เปรียบได้กับ
สภาพแวดล้อมที่โปรแกรมท างานอยู่) 

 
1.2 เจซัน (JSON) [2] 

JSON ย่อมาจาก JavaScript Object Notation เป็นฟอร์แมต
ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ฟอร์แมตเจซันอยู่ในรูป
ข้อความธรรมดา (Plain Text) ทั้งมนุษย์และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้มี Internet media type เป็น 
application/json และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .json ปัจจุบัน
เจซันนิยมใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะ AJAX โดยเจซัน 

เป็นฟอร์แมตทางเลือกในการส่งข้อมูล นอกเหนือไปจาก 
XML ซ่ึงนิยมใช้กันอยู่แต่เดิม สาเหตุที่เจซันเริ่มได้รับความ
นิยมเป็นเพราะกระชับและเข้าใจง่ายกว่า XML โดยการพัฒนา
แอพพลิเคชันสะสมคะแนนในครั้งนี้จะอาศัยสคริป PHP ช่วย
แปลงข้อมูลที่ดึงมาจากเว็บเซอร์วิสออกมาในรูปแบบของ 
JSON 
1.3 ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) [3] 

ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค (Ionic Framework) เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid หรืออาจจะ
เรียกว่า "Hybrid App หรือ Hybrid Mobile App" ผู้พัฒนา
สามารถพัฒนาแอพพลิเคช่ันครั้งเดียวแล้วรันได้หลาย Platform 
เ ช่น Android, iOS ที่ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน                      
ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค เองจะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคือ 
HTML5, CSS3 และ JAVA Script ตัวการพัฒนาหลักๆ ที่จะใช้
คือ JAVA Script เพราะว่าไอโอนิคเฟรมเวิร์คใช้Angular JS 
เป็นฐานในการพัฒนา 
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันได้มีงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องจ านวนมากที่เป็นการพัฒนา
แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนอย่างหลากหลาย โดยมีงานวิจัยที่
ใช้เทคนิคที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยดังนี้ 

พาขวัญ [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
ส าหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อการ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกลสรุปได้ว่า
แอพพลิเคช่ันสามารถใช้ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Arduino UNO R3 ใน
การรับค าส่ังจากแอพพลิเคช่ัน และ Relay ในการควบคุม
สวิตช์เปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แม้ตัวผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ันจะอยู่
ห่างไกลกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น แต่ก็ท าให้ผู้ใช้งานสะดวกสบาย
มากขึ้นด้วย 

อาพร [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 
เรื่องระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สรุปได้ว่าโมบายแอปพลิเคชัน เรื่องระบบ
เลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.77/85.11 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
สะสมคะแนน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา         
ภาคกลาง 3 โดยเน้นที่การท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารในรูปแบบที่นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองได้ตรงกับศักยภาพ 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน ที่มีคุณภาพ 
2. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใ ช้

แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

1. แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนมีคุณภาพอยู่ในระดับดี     
ขึ้นไป 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคช่ันสะสม
คะแนนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสม
คะแนน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
4.1 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน 

ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ในรูปแบบ System 
Development Life Cycle : SDLC ซ่ึงประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
[6] ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
ก าหนดเรื่องที่จะท า ศึกษาความเป็นไปได้ในการท า ศึกษา

งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ก าหนดความต้องการและ
องค์ประกอบในการสร้างแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน โดยน า
แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านส่ือและเทคโนโลยี ครูผู้สอน
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชาคอมพิวเตอร์จ านวน 8 คน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) 
น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห์ ความต้องการ

ของแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนดังกล่าวจะต้องการท างาน
อย่างไร และเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาระบบที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) 
ในขั้นตอนของการออกแบบคณะผู้ วิจัยได้ด าเนินการ

ออกแบบ โดยมีขั้นตอนในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ดังนี้ 

 1. ก าหนดเนื้อหาออกแบบรูปแบบการแสดงผล
ก าหนดการท างานให้ครบถ้วน 

 2. เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพื่อแสดงให้เห็น
ล าดับการด าเนินงานของแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน 

 3. การออกแบบหน้าจอ (Screen Design) ในส่วนของ
แอพพลิ เค ช่ันสะสมคะแนนให้ เหมาะสมกับระดับ ช้ัน 
สภาพแวดล้อมและสภาพสังคมของนักศึกษาโดยประกอบด้วย 
(1) การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution) (2) การจัดพื้นที่
แต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ (3) การเลือกรูปแบบและ
ขน าดขอ งตั ว อั กษ รทั้ ง ภ าษ า ไท ยและภ าษ าอั ง กฤษ                  
(4) การก าหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color), สีของ       
ฉากหลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ (5) การก าหนด      
ส่วนอื่น ๆ ที่เป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ดังแสดง
ในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การออกแบบแผนผังการเขียนแอพพลิเคช่ัน 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) 
ในการสร้างแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน โดยมีขั้นตอนการ

พัฒนาดังนี้ 
 1. โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย

โปรแกรม Ionic Framework, โปรแกรม Editplus ใช้ส าหรับ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วยภาษา HTML5, CSS, และ JavaScript 
เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือเสริมที่ใช้ในการ
พัฒนาแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้แก่ 
Java Development Kit (JDK) 7 และ Android SDK (Android 
Software Development Kit) Tools หรือ Android Studio 

 2. ด าเนินการสร้างแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนตาม
รูปแบบ เทคนิควิธีการที่ได้มาจากการวิเคราะห์ในขั้นต้น 

 3. ทดสอบการใช้งานแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน
และหากมีการท างานผิดพลาด ก็ให้น ากลับไปแก้ไขใหม่
จนกว่าจะได้แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนตามที่ได้วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ 

 4. น าแอพพลิ เคช่ันสะสมคะแนนให้ผู้ เ ช่ียวชาญ
ประเมินตามขั้นตอนที่  5 

ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) 
น าแอพพลิเคช่ันที่พัฒนาจนสมบูรณ์แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ

ทดสอบและประเมินคุณภาพของแอพพลิเคช่ัน 
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ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้ง (Implementation) 
น าแอพพลิเคช่ันอัพโหลดเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ

น าไปใช้ในการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 7 การบ ารุงรักษา (Maintenance) 
การตรวจสอบข้อมูลและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่าง 

ใช้งานและแก้ไข 
4.2 ประชากร 

นักศึกษาในสถาบันการอา ชีวศึกษาภาคกลาง  3 ที่
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 22 คน 
4.3 กลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาในสถาบันการอา ชีวศึกษาภาคกลาง  3 ที่
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 21 คน จากการเปิด
ตารางส าเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอร์แกน โดยใช้วิธีการเลือก
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล 

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง คือ 
แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบ
ประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการใช้แอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน 
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
สะสมคะแนน คณะผู้วิจัยได้ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการใช้แอพพลิเคช่ันสะสม
คะแนนตามขั้นตอน 

 2. นักศึกษาเรียนเนื้อหาตามปกติที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. หลังจากเรียนเสร็จนักศึกษาใช้แอพพลิเคช่ันสะสม

คะแนนในการท าแบบทดสอบ 
 4. นักศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการใช้งานแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน 
 5. คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ 
 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการค านวณ ดังนี้ การหา

ค่าเฉลี่ย [7] และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [8] 
 

x̅=
∑x

N
  (1)   

 

S.D.=√
n∑x2-(∑ x)2

n(n-1)
 

 (2)   

 เมื่อ x̅ แทน ข้อมูลแตล่ะตัว 
  N และ n แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

5. ผลการวิจัย 
ผลจากการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนได้

แอพพลิเคช่ันที่มีลักษณะเป็นดังนี้ 

 
รูปที่ 2 การเข้าสู่ระบบแอพพลเิคช่ันสะสมคะแนน 
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รูปที่ 3 รายวิชาที่ต้องการสะสมคะแนน 

  
 

 
รูปที่ 4 เริ่มท าแบบทดสอบเพื่อสะสมคะแนน 

 

 
รูปที่ 5 การท าแบบทดสอบ 

 
ผลการประ เมิน คุณภาพของแอพพลิ เ ค ช่ัน  ได้ รั บ             

การประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.07  
อยู่ในระดับดี 

ผลการประเมินความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ใช้งานแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.11 ความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน
อยู่ในระดับมาก 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพพลิ เคช่ันสะสมคะแนน 
ส าหรับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน ที่มีคุณภาพ   
พบว่าจากการวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วย
วงจร SDLC ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้พัฒนาด้วย Ionic Framework มี
ความสามารถครบตามที่ได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ ละออง
เพชรและปวีณา [9] ได้ศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันการเรียนรู้
ภ าษากัมพูช าบนระบบปฏิบั ติ การแอนดรอยด์  พบ ว่ า 
แอพพลิเคช่ันสามารถเรียกใช้ตามหมวดหมู่หัวข้อที่สนใจ โดย
จะแสดงตัวเลือกเป็นรูปภาพพร้อมช่ือหมวดหมู่ก ากับเพื่อใช้
งานง่าย เช่น หมวดค าศัพท์จะแสดงรูปภาพของแต่ละหมวดหมู่
ของค าศัพท์ ส่วนในหมวดสนทนา จะมีประโยคสนทนาพร้อม

504



 
 

กับมีเสียง  ให้ฟังสะดวกสบายต่อการใช้งาน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับ กิตติและมีชัย 
[10] ได้พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล 
ส าหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต พบว่า การน า
แอพพลิเคช่ันมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาการประมวลผล
ภาพท าให้ผู้เรียนมีการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นกว่าการเรียนทฤษฎีแต่เพียงอย่าง
เดียว ซ่ึงการเรียนทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นการที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ง่าย จึงสรุปได้ว่าแอพพลิเคช่ันที่
พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาการ
ประมวลผลภาพได้อย่างเหมาะสมโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้
จะถูกน าไปประยุกต์ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในวิชาการ
ประมวลผลภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
แอพพลิ เค ช่ันสะสมคะแนน อยู่ ในระดับมาก ( X =4.11, 
S.D.=0.20) สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์และคณะ [11] ได้พัฒนา
แอพพลิเคช่ันการจัดการเรียนการสอน ในห้องเรียนเสมือนจริง
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ทดลองใช้แอพพลิเคช่ัน ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.10 จาก 5.00 และความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนที่ทดลองใช้แอพพลิเคช่ันในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.09 จาก 5.00 และยัง
สอดคล้องกับ กิตติ และน าโชค [12] ได้พัฒนาแอพลิเคช่ันเพื่อ
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการศึกษาการใช้
โปรแกรม SCILAB เบื้องต้น พบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มี
ต่ อแอพพลิ เค ช่ัน เพื่ อการ เรี ยนรู้  บนระบบปฏิบั ติ การ            
แอนดรอยด์นี้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผลการท าวิจัยในครั้งนี้สามารถขยายผลไปในวง
กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน
คณะผู้ วิจัยขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้
ดังต่อไปนี้ 

1. ควรน าเอาแอพพลิเคช่ันสะสมคะแนน ไปบูรณาการใน
การท าแบบทดสอบในรายวิชาอื่น เพื่อที่จะกระตุ้นให้นักศึกษา
ได้เกิดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วย 

2. ครูผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างนวัตกรรม
ทางด้านเทคโนโลยี ส่ือและแอพพลิเคช่ันเพื่อน ามาใช้ใน      
การจัดการเรียนการสอน และด าเนินการจัดท าคู่มือ เพื่อให้
นักศึกษา สามารถเรียนรู้กระบวนการได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด 
7. กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอน โดยมุ่งศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันสะสม
คะแนน ส าหรับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ 
อย่างดียิ่งจาก ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ คณะครู นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา         
ภาคกลาง 3 ที่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลท าวิจัย และ
ขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องในการท าวิจัยทุกท่านที่ให้ก าลังใจและมี
ส่วนช่วยเหลือท าให้การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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E-010 

การพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟชั่นด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Website development for sell scarves fashion with E-Commerce. 

 
แสงอรณุ  สิงห์มหาไชย   ทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์   ลลิดา  เตนากุล  ชฎาธาร  สาวะรีพล   และวุฒภิัทร  บุตรธน ู

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอ
แฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจต่อการใช้บริการหรือเข้าชมเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอ
แฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่าง เป็น
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จ านวน 30 คน  
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience  
Samping)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล  ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลจากการติดตามและประ เมินผล   พบ ว่า  ผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการหรือเข้าชม
เ ว็บ ไซต์ จ าหน่ า ยผ้ าพั นคอแฟ ช่ันด้ ว ย ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  
4.70  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.83  
รองลงมาคือ  การแบ่งหมวดเนื้อหามีความชัดเจนเหมาะสม  อยู่
ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.76  ขนาดตัวอักษรและ
รูปแบบตัวอักษร อ่านง่าย  สวยงามเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.73  ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์และความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
อื่น  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.70  เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย
รวดเร็วและตรงตามความต้องการและความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์และความสวยงาม ความทันสมัย 
น่าสนใจ ของเว็บไซต์  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.66  
การออกแบบในหมวดต่างๆ  มีความชัดเจน  เมนูต่างๆใช้งาน 
 

 
ได้ง่ายและรูปภาพในเว็บไซต์ดึงดูดท าให้เกิดความน่าสนใจ  มี
ขนาดเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.63   

 

ค าส าคัญ : เว็บไซต์,  ผ้าพันคอแฟช่ัน,  ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์. 
 

Abstract 

 This research aims to develop a website selling fashion 
scarf with E-Commerce. And to the satisfaction of Service or 
visit the website selling fashion scarf with E-Commerce. The 
sample of students in Nongkhai vocational colleges 30 
samples to determine the convenience (Convenience 
Samping). The tools used to collect data on the five-level 
scales. The statistics used to analyze data using percentage, 
mean and standard deviation. 
 The results of the monitoring and evaluation of the 
respondents. Satisfaction to customers or website visitors sells 
fashion scarf with E-Commerce. Overall, the highest level, 
with an average of 4.70 when considering any sort of 
descending found. Respondents are satisfied with the 
accuracy of the information. In the most, with an average 
4.83, followed by a clear segmentation of content 
optimized. In the most, with an average 4.76 font size and 
font readability beautiful manner. In the most, with an 
average of 4.73 suitable site and facilitate links to other 
websites. In the most, with an average of 4.70 to access 
content easily, quickly and meet their needs and facilitate 
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links within the site and a stunning modern attractiveness of 
the site is at the highest level with an average of 4.66 designs. 
Content with clear, user-friendly menus and images on the 
site attracts an interest. Fit In the most, with an average 4.63. 
 

Keywords: Websites, Fashion Scarf, E-Commerce. 
 

บทน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ก าหนดใน
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  และตัวบ่งช้ีที่  5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของครู[1]  (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ. 2555:71,73) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับนโยบายและมาตรฐาน
ดังกล่าว จึงได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและ
ครูผู้สอนมีการพัฒนาน าความรู้และทักษะประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพไปใช้ประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2555 สอดคล้องตามมาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  และตัวบ่งช้ีที่  5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของครู ผู้เรียน  อย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากปัจจุบัน
อินเตอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันท าให้
พฤติกรรมการด า เนิน ธุรกิ จและการลงทุน เปลี่ ยนไป  
ผู้ประกอบการสามารถจ าหน่ายสินค้าด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

และอีกหนึ่งช่องทางที่ก าลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันคือการ
ด าเนินธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในรูปแบบของระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ซ่ึงเอื้ออ านวยความ
สะดวกต่อการลงทุนค้าขาย  โดยสามารถท าหน้าร้านใน
อินเตอร์เน็ตให้สวยงาม เพื่อดึงดูดลูกค้าและให้ลูกค้าเลือกซ้ือ
สินค้าได้ตลอดเวลาในขณะที่ลูกค้านั่งอยู่ที่บ้าน  ซ่ึงถือได้ว่า
เป็นรูปแบบและช่องทางที่น่าสนใจ ทั้งยังเป็นส่ิงที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถในสาขาที่เรียน  คณะผู้ วิจัยจึงท าการ
พัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการหรือเข้าชม
เ ว็บ ไซต์ จ าหน่ า ยผ้ าพั นคอแฟ ช่ันด้ ว ย ระบบพา ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. พัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ัน มีคุณภาพ  
สามารถเข้าชมและส่ังซื้อสินค้าได้จริง  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประมาณผลวิจัย 
ครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
จ านวน  30  คน  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก  
(Convenience Samping)  [2] (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:39) 

3. ระยะเวลาด าเนินการ คณะผู้วิจยัได้เริ่มปฏิบัติโครงการ
ในเดือน ตุลาคม  2557  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
 

การด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนการด าเนินการโดย 
1. ขั้นตอนการเตรียมการด าเนินการ 

 1.1 ประชุมกลุ่มสมาชิกในการด าเนินโครงการ 
 1.2 เสนอหัวข้อในการด าเนินโครงการและลงมติเลือก 
 1.3 ขอค าแนะน าจากที่ปรึกษาโครงการ 
 1.4 การเสนอโครงการเพื่อด าเนินการจัดท า 

* แสงอรุณ  สิงห์มหาไชย  วิทยาลัยอาชวีศกึษาหนองคาย 
 E-mail address: sangaroon17@gmail.com   
 ทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 E-mail address: srikulwong.ts@gmail.com 
 

508

mailto:srikulwong.ts@gmail.com


 1.5 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการ
ด าเนินโครงการเช่น  Computer, โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าเว็บไซต์  แล้วด าเนินโครงการ 

2. ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต ์
 การสร้างเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สร้างโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ผ่านระบบท าเว็บไซต์ WebsTriple [3] ในการออกแบบหน้า
โฮมเพจและหน้าเว็บเพจ  จะเน้นการออกที่ เรียบง่ายแต่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ได้
ง่ายๆ โดยผ่านทางระบบคิวอาร์โค้ด 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 

 

 
รูปที่ 2  คิวอาร์โค้ดส าหรับเข้าเว็บไซต์ 

 

 3. ขั้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
วิธีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการ

ด า เนินการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย  จ านวน  30 คน การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวก  (Convenience Samping) [2] (บุญชม   
ศรีสะอาด. 2545:39) 

2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ 

 การพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการติดตามและประเมินผลโดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือเขา้ชมเว็บไซต์
จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมู ล  โดยแบ่งออกเป็น   2  ตอน

ประกอบด้วย    
 ตอนที ่1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check  List)  ประกอบด้วย  เพศ  ระดับการศึกษา 
แผนกวิชา 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
หรือเข้าชมเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น  5  ระดับ  ตามแนวทางของลิเคิร์ท  
(Likert  Rating  Scale)  ได้แก ่  
 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
 ระดับคะแนน 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อย 
      ระดับคะแนน 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
  
 2.1 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
    การติดตามและประเมินผลการด าเนินการคณะ
ผู้จัดท าใช้แบบสอบถามโดยก าหนดวิธีการสร้างเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1  ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร
ต่างๆ  เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างและวิธีการสร้างแบบสอบถาม  
ที่เป็นแนวคิดทฤษฎี  เนื้อหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบ  (Framework)  ส าหรับก าหนด
ประเด็นหลักและประเด็นย่อยให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตาม
วัตถุประสงค์  แล้วน ามาสร้างแบบสอบถาม 
 2.1.2 ด าเนินการร่างแบบสอบถามตามที่ได้ออกแบบไว้ 
  2.1.3 น าแบบสอบถามฉบับร่างให้ครูที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องตรงตามเนื้อหา (Content  Validity)  
เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีข้อความตรงตามประเดน็ครอบคลุม
เนื้อหา  มีความเหมาะสมด้านการใช้ภาษเนื้อหา และถ้อยค า 
  2.1.4 ด าเนินการแก้ไขแบบสอบถาม  เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้วน าไปให้ครูที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสม 
  2.1.5 จัดพิมพ์แบบสอบถามแล้วน าไปทดลองใช้    
(Try out)  เพื่อหาความเชื่อม่ันหรือเช่ือถือได้ (Reliability)  ของ
แบบสอบถาม 
  2.1.6 แบบสอบถามชุดที่น าไปทดลองใช้เพื่อหาค่า
ความเช่ือมั่นแล้ว  มาให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง  เพื่อท า
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ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ต า ม ที่ ค รู ที่ ป รึ ก ษ า แ น ะ น า 
  2.1.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้เก็บข้อมูล 
 2.2  กรอบแนวคิดของการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างเครื่องมือดังนี้ 
 2.2.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.2.1.1  เพศ 
  2.2.1.2  ระดับการศึกษา 
  2.2.1.3  แผนกวิชา 

 2.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือ
เข้าชมเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย                                                  
  2.2.2.1  ด้านเนื้อหา/ข้อมูลในเว็บไซต์ 

        2.2.2.2  ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์ (Design) 
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.3.1  ด าเนินการเก็บรวบรวมด้วยตนเองและตรวจสอบ
ความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  โดยจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม  2557 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์  2558   
 2.3.2 การจัดท าข้อมูล 
  2.3.2.1 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2.3.2.2 น าข้อมูลที่ ได้มาประมวลผลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  ส าหรับค านวณผลทางสถิติ 
 2.4 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล   ใช้เกณฑก์ารประเมิน
ค่าดังนี้ [2] (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545:50-100) 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ
มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ
มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความพอใจระดับปาน
กลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความพอใจระดับน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับ
น้อยที่สุด 
 
 2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
  2.5.1  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
  2.5.2  ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
  2.5.3  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  
deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอ
แฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ขึ้น  โดยการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเ ว็บไซต์ผ่านระบบท าเ ว็บไซต์ 
WebsTriple [3] ในการน าเสนอการด าเนินธุรกิจแบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  สรุปผลจากการด าเนินการ  
พบว่า  เว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจค้า  
สามารถเข้าชมและท าการส่ังซ้ือสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้จริง  
มีสินค้าให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ  สามารถจัดส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
เว็บไซต์ 
      จากการติดตามและประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์จ าหน่าย
ผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  จ านวน  30  คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด  
จ านวน  20  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.70  รองลงมาเป็นเพศชาย  
จ านวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.30 คน  เป็นนักศึกษา
ระดับช้ัน  ปวส.   มากที่สุด  จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  
83.30  รองลงมาเป็นนักเรียนระดับช้ัน  ปวช.  จ านวน  5  คน   
คิดเป็นร้อยละ  16.70  คน  แผนกวิชาชีพ  ที่มีการเข้าชมมาก
ที่สุดคือ  แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  11 คน คิด
เป็นร้อยละ  36.70  รองลงมาคือ  แผนกวิชาชีพการบัญชี  และ
แผนกวิชาชีพการขาย/การตลาด จ านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  
20.00  แผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิก จ านวน 5  คน  คิด
เป็นร้อยละ  16.70  แผนกวิชาชีพที่มีการเข้าชมน้อยที่สุดคือ  
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แผนกวิชาชีพการโรงแรมและแผนกวิชาชีพการท่องเที่ยว   
จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  3.30  และแผนกวิชาชีพที่ไม่ได้
เข้าชมเลย  คือ  แผนกวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการหรือเข้าชม
เ ว็บ ไซต์ จ าหน่ า ยผ้ าพั นคอแฟ ช่ันด้ ว ย ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  
4.70  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล  อยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ย  4.83  
รองลงมาคือ  การแบ่งหมวดเนื้อหามีความชัดเจนเหมาะสม  อยู่
ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.76  ขนาดตัวอักษรและ
รูปแบบตัวอักษร อ่านง่าย  สวยงามเหมาะสม  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.73  ความเหมาะสมของข้อมูลภายใน
เว็บไซต์และความสะดวกในการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์
อื่น  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.70  เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย
รวดเร็วและตรงตามความต้องการ  ความสะดวกในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์และความสวยงาม ความทันสมัย 
น่าสนใจ ของเว็บไซต์  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.66  
การออกแบบในหมวดต่างๆ  มีความชัดเจน  เมนูต่างๆใช้งาน
ได้ง่ายและรูปภาพในเว็บไซต์ดึงดูดท าให้เกิดความน่าสนใจ  มี
ขนาดเหมาะสม  อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.63   

 

อภิปรายผล 
       จากการพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่
สนใจสินค้า  สามารถเข้าชมและท าการส่ังซ้ือสินค้าผ่านหน้า
เว็บไซต์ได้จริง  ภายในเว็บไซต์มีสินค้าให้เลือกมากมาย
หลากหลายรูปแบบและสามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้า
ต้องการ โดยสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ทั้งยังเพิ่มช่องทางการเข้าถึง
เว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยผ่านทางระบบคิวอาร์โค้ดด้วย 
        จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการโดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าชมทาง
เ ว็บ ไซต์ จ าหน่ า ยผ้ าพั นคอแฟ ช่ันด้ ว ย ระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด  จ านวน  30  คน เป็นเพศหญิงมากที่สุด  
จ านวน 20  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.70  คน  เป็นนักศึกษา
ระดับช้ัน  ปวส.   มากที่สุด  จ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ  
83.30  คน  แผนกวิชาชีพ  ที่มีการเข้าชมมากที่สุดคือ  แผนก
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ  
36.70  และแผนกวิชาชีพที่ไม่ได้เข้าชมเลย  คือ  แผนกวิชาชีพ
อาหารและโภชนาการ   เนื่ อ งจากระห ว่าง ช่วงที่ เ ก็ บ
แบบสอบถาม  นักเรียนแผนกชีพดังกล่าวติดภารกิจการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคที่จังหวัดสกลนครและ
นักเรียนส่วนหนึ่งต้องไปเข้าร่วมนิทรรศการออกร้านที่
กรุงเทพมหานคร  จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 
          2.  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์
จ าหน่ายผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม   
มีความ  พึงพอใจต่อการใช้บริการหรือเข้าชมเว็บไซต์จ าหน่าย
ผ้าพันคอแฟช่ันด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.70  ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ที่
เหมาะสมส าหรับการค้นหาและส่ังซ้ือสินค้า  ผ่านเว็บไซต์ได้
ด้วยตนเอง  
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เร่ือง การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
A Development of web Based Instruction via Internet  on Practicum in computer hardware assembly for  

Business Computer Department  Roi-et  Vocational College 
 

สุธี  เกินกลาง 
 
 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มี วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและ
ทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ช้ัน ปีที่  2 แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา  ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ภาคเรียน
ที่ 2/2558 จ านวน 32 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้เช่ียวชาญและผู้เรียนมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนด้วยเกณฑ์ของ
เมกุยแกนส์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
สถิติทดสอบที (Dependent t-test) 
 ผลวิจัยพบว่าบทเรียนดังกล่าว มีประสิทธิภาพโดยรวม
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1.69 ซ่ึงได้ค่าที่สูง
กว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้คะแนนที่ได้รับจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาปฏิบัติการ

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดี 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาแผนก
วิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยร้อยเอ็ดได้ 

ค าส าคัญ : บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต, เมกุยแกนส์ 

Abstract 

 The purpores of this research were to develop and 
evaluate the efficiency of Web-based Instruction (WBI) via 
Internet on Practicum in computer hardware assembly for 
Business Computer Department Roi-et  Vocational 
College ’ achievement scores obtained from the pretest and 
posttest . The sample included thirty students who studied in 
high vocational diploma students in the business computer  
department at Roi-et Vocational  College. 2nd semester of 
academic year 2011 Samples of 32 They were selected by 
purposive sampling technique. Tools used in this research are 
as follows: WBI on  Practicum in computer hardware 
assembly program, tests (pretest/posttest) The data obtained 
from the experts and students were collected and analyzed by 
using the statistics as follows: The statistic formula used in 
this study are mean ( ) and the standard deviation (S.D.), 
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Meguigans’ formula was used to evaluate the (WBI), 
Dependent t-test was used to compare students’ achievement. 
   The results of this research showed that the efficiency of 
WBI was 1.69 based on Meguigans’ Standard. The mean of 
posttest was significantly higher than pretest at the level .05.  
In con clusion, the WBI developed has efficiency at good 
level and can be applied to the  Practicum in computer 
hardware assembly for  Business Computer Department  
Roi-et  Vocational College. 
Keywords : WBI, Meguigans 

1.บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง
ไว้ในหมวด 4 ทางด้านการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตน เองได้ และถื อ ว่ าผู้ เ รี ยนมี ความส าคัญที่ สุ ด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการ
ศึกษาทั้ งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้คู่
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ (1)จัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ 
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็นท าเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
( 5 ) ส่ ง เ ส ริ มสนั บสนุ น ให้ ค รู ส าม ารถ จั ดบ รรย าก า ศ 
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจ

เรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่  มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.2542) 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
ชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการศึกษา
ค้นคว้า และด้านความบันเทิง คอมพิวเตอร์สามารถอ านวย
ความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม 
โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ได้มีการน าเอาเทคโนโลยีที่
ทั นสมั ย เ ข้ าม า ช่ วย ในการ เ รี ยนก ารสอน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาเกิด
ความสนใจและความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ 
ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาถือเป็นเป้าหมายหลักของ
อาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน มีวิธีการหลากหลายที่จะท าให้นักเรียน นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งทาง ด้าน
ร่างกาย  จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย เช่น ระบบ Internet หรือ
ระบบเครือข่าย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต 
(WBI) ชุดการสอน ชุดฝึกอบรม เป็นต้น ซ่ึงหลักสูตรการศึกษา
ในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยในการพัฒนาการศึกษา 

ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาบทเรียนในรูปแบบต่างๆ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสถาบันต่างๆได้ผลิตส่ือที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันการผลิต
ส่ือ Web - e-learning เช่น CAI, WBI หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ถ้าหากครูผู้สอนน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเป็นศูนย์กลาง 
ก็จะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 
มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้  และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหล่ง
วิทยาการประเภทต่างๆ  
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ต (Web 
based Instruction) จัดว่าเป็นส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทหนึ่งที่น าเสนอองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและเป็น
ขั้นตอนตามหลักการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
น าเสนอและจัดการ ซ่ึงปัจจุบันวงการศึกษาได้ให้ความสนใจ
และตื่นตัวในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
อย่างมาก เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ ตามความสามารถ โดยเน้นความแตกต่างของนักเรียน
นักศึกษาเป็นหลัก อัตราการใช้งานของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจึงมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 

วิชา ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 
3204 – 2014) เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ช้ันสูง(ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด เปน็รายวิชาชีพเฉพาะ ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียน
ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ความส าคัญของวิชานี้มุ่งเนน้
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แต่ละชนิดและสามารถที่จะน ามาประกอบกันเปน็เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและน าไปประยุกต์ใช้ประกอบ
วิชาชีพต่อไป ซ่ึงลักษณะรายวิชานี้เป็นแบบทัง้ทฤษฎแีละ
ปฏิบตัิ ซ่ึงจากประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
ผู้วิจัยทีท่ าการสอนวิชานี้และจากการสัมภาษณ์ของครูผู้สอนใน
รายวิชานี้ด้วยกัน พบประเด็นปญัหาดังนี้  พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่จะท าคะแนนในรายวิชานี้ต่ ากว่าเกณฑ์มากและมีผลการ
เรียนในเรื่อง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังตารางที่ 1-1 ผล
การเรียนเรื่อง ส่วนประกอบที่ส าคัญของเมนบอร์ด ในรายวิชา
ปฏิบตัิการประกอบเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยประเมินจากหัวข้อ
บทเรียน ของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557-2558  
จ านวน 176 คน ดังตารางที1่ 
ตารางท่ี 1 ผลการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ์

ช่วงคะแนน นักศึกษา 100 คน 
ปีการศึกษา 2557 

นักศึกษา 76 คน 
ปีการศึกษา 2558 

16-20 15 17 
11-15 38 26 
1-10 47 33 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่าคะแน 
ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 1-10 คะแนน เหตุเพราะเนื่องจาก 
ผู้เรียนมีจ านวน 35-40 คน/1ห้องเรียน/ผู้สอน 1 คน ประกอบ 
กับรายวิชาดังกล่าวมีเนื้อหามากและค่อนข้างยาก นักศึกษาขาด 
ทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ส่ือการเรียนรู้ยังขาดความ 
หลากหลาย จ านวนสื่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอกับจ านวน 
นักศึกษา รวมทั้งความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียนไม่เท่ากัน  
จึงท าให้นักศึกษาไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
ภาคปฏิบัติได้เนื่องจากขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน 
ภาคทฤษฎีท าให้ผู้เรียนเกิดความท้อแทเ้มื่อไม่เข้าใจ   เป็นผลท า 
ให้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าไปด้วย 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดพัฒนา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI)  
เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในวิชา ปฏิบัติการ 
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไป 
เรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองและเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้
และมปีระสิทธิภาพต่อไป ซ่ึงข้าพเจ้าผู้วิจัยคาดหวังว่าจะท าให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุตาม 
มาตรฐานรายวิชาที่ก าหนดไว้ 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.2.1กเพื่ อหาประ สิ ท ธิ ภาพของบทเ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 
        1.2.2กเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผู้ เรี ยนที่ เรี ยน ด้ วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 

  1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1กประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้น มีค่าสูง
กว่า 1.00 ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์  

1.3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นของกลุ่ม
ที่เรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 
    1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            1.4.1.1 กประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่2 แผนก
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วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบตัิการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

1.4.1.2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักศึกษา
ระดับช้ันนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 2 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ปฏิบัติการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
จ านวนทั้งสิ้น 32 คน 
        1.4.2กกเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็เนื้อหาของหน่วย
การเรียนเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในรายวิชา การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงพุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  
              1.4.2.1 ตัวแปรที่ศึกษา 
            ก) ตัวแปรต้น คือ การใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบเร่ือง การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ในราย วิชาปฏิบัติการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด 
           ข) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียน ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น 
   1.4.2.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองน าไปใช้ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
2.วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental 
Research ) ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนการทดลองโดยใช้
รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้  
   2.1 การก าหนดประชากรและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1.1   ประชากร เป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
     2.1.2  กลุ่มตัวอย่าง เพื่อเตรียมส าหรับการทดลอง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอนิเตอร์ 

เรื่อง ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ์วิชาปฏิบัติการประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเลือกนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีที่ 2 ห้อง 4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
จ านวน 32 คน เพื่อใช้ทดลองบทเรียนที่สร้างขึน้ 
 2.2 การก าหนดแบบแผนการทดลอง 

1.กกก่อนเริ่มเรียนบทเรียน นักศกึษาจะต้องท า
แบบทดสอบก่อนเรียนก่อน จากนั้นจงึเริ่มเรียนเนื้อหาของ
บทเรียน 

2     เมื่อเรียนเนื้อหาของบทเรียนจบแล้วจะต้องท า
แบบทดสอบหลังเรียนโดยเนื้อหาของแบบทดสอบหลงัเรียนจะ
เป็นข้อสอบชุดเดียวกับก่อนเรียนที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์
ที่มีอยู่ของบทเรียน 

ผลการเรียนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับ
แบบทดสอบหลังเรียนจะถูกน ามาใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนและใช้การทดสอบค่าทีแบบจับคู(่Matched-paired t-
test) ซ่ึงหากผลปรากฏออกมาว่าแตกต่างกันก็แสดงว่าเป็น
ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้น  โดยใช้แบบแผนการทดลอง
รูปแบบ   One-Group Pretest-Posttest Design   
กลุ่มทดลอง การทดสอบ

ก่อนเรียน 
กระบวนการ
เรียนด้วย
บทเรียนบนเว็บ 

การทดสอบ
หลังเรียน 

E T1 X T2 
ความหมายของสัญลักษณ์ 

  E   กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บที่สร้างขึ้น 
      X    แทนการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็  
      T1  แทนการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
          T2  แทนการทดสอบหลังเรยีน (Posttest) 

เพื่อใช้ส าหรับเปรียบเทียบผลหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนและประสิทธิภาพของบทเรียนบทเว็บ โดยวัด
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้
สอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ คือ ค่าที่ไดจ้าก
ผู้เรียนมผีลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส์ ที่
มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
         2.3.1   การสร้ าง เนื้ อหาบทเรี ยน  มีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานคือ วิเคราะห์เนื้อหา และเขียนวัตถุประสงค์ เชิง
พฤติกรรมน าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา วิเคราะห์ให้น้ าหนัก  
          2.3.1.1ก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอบบน
เครือข่าย เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ์
                2.3.1.2ก แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
                2.3.1.3ก แบบประเมนิบทเรียนบนเวบ็ด้านเนื้อหา
และเทคนคิวิธีการ 

2.3.2  ออกแบบและพัฒนาบทเรียน WBI ตามความคิด
วิธีการแนวคิดวิธีการระบบใช้ในการวิจัย คือ แนวคิดของ  
ADDIE Model  โดยจ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ  
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์(Analysis) ขั้นที่ 2 การออกแบบ(Design) 
ขั้นที่ 3  การพัฒนา (Development) ขั้นที่ 4  การทดลองใช้ 
( Implementation) และขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)   
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์(Analysis) 

1. ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่องประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในวิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จากหนังสือจากเอกสารต าราในการเรียนการสอน ของสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์
เนื้อหาโดยศึกษาหลักสูตรจากวิชาปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก าหนดเป็นรายละเอียดหัวข้อย่อย เพื่อน าไปเขียน
เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมต่อไป 

2. วิเคราะห์เนื้อหา รวบรวมเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในรายวิชาจากแหล่งข้อมูลทางเอกสารหลักสูตร 
เอกสาร และต าราที่เกี่ยวข้อง ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ครูผู้สอน
และจากประสอบการณ์ของผู้วิจัย ท าการก าหนดวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับ เนื้อหาและครอบคลุม เนื้อหาวิชา น า
เนื้อหาวิชามาสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีแบบแผนภูมิ
ปะการัง(Coral-Pattern) 
ขั้นที่ 2 การออกแบบ(Design) สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด าเนินการดังนี้ 
   1.กกออกแบบเค้าโครงร่างของหน้าจอภาพของบทเรียน  

   2.กกออกแบบผังงานบทเรียน (Lesson Flow Chart)  
โดยเขียนผังงานบทเรียนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบทด าเนิน
เรื่อง  
       3.กกเขียนบทด าเนินเรื่อง(Storyboard)   ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้
จัดท าเป็นสคริปต์ เนื้อหา ตามหัวข้อของหน่ วยการเรียน  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ฉ) 
  4.กกสร้างป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยเริ่มจากการเตรียมส่ิงต่าง ๆ ที่ใช้ในบทเรียน 
เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง แล้วน ามาประกอบ
สร้างเป็นเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ของบทเรียน
ตามที่ได้ออกแบบไว้   
ขั้นที่ 3  การพัฒนา (Development)   การพัฒนาบทเรียนบน
เว็บมีขั้นตอนดังนี้   

1. กขั้นเตรียมการ  วิธีด าเนินการ คือ จัดเตรียสารสนเทศ 
ด้านเนื้อหา  ส่ือ วัสดุสิ่งพิมพ์  ซอฟท์แวร์ เครื่องแม่ข่ายส าหรับ
ติดตั้งระบบ LMS   ส่ิงที่ได้จากขั้นนี้คือ  ไฟล์ภาพ ไฟล์เนื้อหา
และเอกสารอ้างอิง  ไฟล์เสียงประกอบบทเรียน  ซอฟท์แวร์
ต่างๆ  เช่น Moodle Adobe PhotoshopCS6 Adobe Flash CS6 
Adobe Captivate Camtasia Studio Adobe Audition โดยผู้วิจัย
เลือกใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
http //sutee.rvc.ac.th/moodle 
         2..ขั้นสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์   วิธีการด าเนินการ 
คือ   
               2.1  สร้างเทมเพลตของหน้าจอภาพ  ตามบทด าเนิน
เรื่อง  
               2.2  น าภาพ  เนื้อหา  และเสียงประกอบบทเรียนที่
จัดเตรียมไว้ ประกอบเข้ากับเทมเพลต  หลังจากนั้นน าเนื้อหา
มาจัดล าดับความสัมพันธ์กันตามที่ก าหนดไว้ในผังงานบทเรียน   
              2.3 น าเข้าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัด หลัง
เรียน เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบบนระบบ Moodle  ด้วยวิธีการ
ของ Aiken  วิธีการนี้สามารถน าเข้าไฟล์ข้อสอบได้ทั้งฉบับ 
โดยต้องปรับแต่งรูปแบบไฟล์ข้อสอบ ตามรูปแบบวิธีการของ 
Aiken  ผู้วิจัยพบปัญหาคือ ไม่สามารถน าไฟล์รูปภาพซ่ึงเป็น
ส่วนของโจทย์หรือค าตอบเข้าสู่ระบบได้  วิธีแก้ไขปัญหา คือ 
แยกไฟล์ภาพ ออกจากวิธีการของ Aiken แล้วน าเข้าระบบ 
Moodle โดยตรง 

516



        2.4  อัพโหลดบทเรียนขึน้เครื่องแม่ข่ายทีจ่ัดเตรียมไว้ ช่ือ
เว็บไซต์ส าหรับเข้าศึกษาบทเรียนบนเว็บ คือ 
http://sutee.rvc.ac.th/moodle 
ขั้นที่ 4  การทดลองใช้ (Implementation)    
          1. การทดลองใช้ด้วยตัวผู้พัฒนาบทเรียน (Alpha Stage)  
ส่ิงที่ต้องตรวจสอบคือ ฟังก์ช่ันการท างาน  การจัดการคลัง
ข้อสอบ การควบคุมบทเรียน  การจัดการฐานข้อมูล  การเก็บ
บันทึกผลคะแนน  ระบบการติดต่อกับผู้ใช้  ผลการตรวจสอบ
เบื้องต้น พบว่า  ระบบ Moodle ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มี
ขนาดใหญ่เกิน 100 เมกกะไบต์ได้เนื่องจากผู้ดูแลระบบได้ท า
การก าหนดไว้เพียง100 เมกกะไบต์  จึงท าการแก้ไขโดยแยก
ไฟล์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
          2. น าบทเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้การทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพจริง โดยให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน
ทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น สังเกต
และสอบถามปัญหาหรือุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะทดลองเรียน
บทเรียนแล้วน าข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุง กระบวนการ
ทดลองจริงเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ได้จากบทเรียน 
          3.กการทดลองใช้จริงกับกลตัวอย่าง  จ านวน  32  คน 
(Field Test)   ด้วยแบบแผนการทดลอง(Experimental 
Research) วิธี One Group Pretest-Posttest Design  มีขั้นตอน
ดังนี้  เตรียมการด้านสถานที่เพื่อติดตั้งบทเรียน ในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้ห้องเรียน 611 เพราะมีจ านวนเครื่องที่ท าการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไว้จ านวน 40 เครื่องซ่ึงเพียงพอกับกลุ่มทดลองและ
เตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการใช้บทเรียนก าหนดการ  นัดหมาย
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดวัน เวลา และด าเนินการทดลองใช้
บทเรียน  โดยด าเนินการตามตารางก าหนดการ  ขั้นสุดท้าย 
ผู้วิจัยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซ่ึงเก็บบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูลไปด าเนินการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
ขั้นที่ 5  การประเมินผล (Evaluation) 
  น าบทเรียนให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนทั้ง
ด้านเนื้อหาและเทคนิควิธีการ จากแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแล้ว
น าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงค่าที่ได้จากวิเคราะห์ความคิดเหน็

ของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3  ท่านและด้านเทคนิค
วิธีการจ านวน 3  ท่านที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึ้น โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บทเรียน
เกี่ยวกับบทเรียนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในด้านต่าง ๆ โดยใน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหลักการออกแบบสอบถาม และ
หลักการประเมินคุณภาพด้านเทคนิคและด้านเนื้อหาของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (อ้างอิงในบทที่ 2) จากนั้นจึงท าการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลที่สอดคล้อง และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย โดยมี
รูปแบบของแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เป็นวิธีการของ Likert ก าหนดระดับความคิดเห็นไว้ 5 
ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง คุณภาพดีมาก 
4  หมายถึง คุณภาพดี 
3  หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
2  หมายถึง คุณภาพพอใช้ 
1  หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 

โดยมีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ ดังนี ้
4.50 – 5.00 หมายถึง  คุณภาพดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง  คุณภาพดี 
2.50 – 3.49 หมายถึง  คุณภาพปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  คุณภาพพอใช้ 
1.00 – 1.49 หมายถึง  คุณภาพควรปรับปรุง 

         จากนั้นจึงท าการก าหนดประเด็นที่ต้องประเมิน ดังแสดง
ในภาคผนวก ก โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็น และได้ผลจาก
การน าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน 
 จากนั้นน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญ  3 ท่าน ได้แก่อาจารย์ภาษาไทย 1 ท่าน อาจารย์
ผู้เช่ียวชาญการวัดผลประเมินผล 1 ท่าน อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา 
ด้านคอมพิวเตอร์ 
2.4 การทดลองใช้ (Implementation)    
 1.กกการทดลองใช้ด้วยตัวผู้พัฒนาบทเรียน (Alpha 
Stage)  ส่ิงที่ต้องตรวจสอบคือ ฟังก์ช่ันการท างาน  การจัดการ
คลังข้อสอบ การควบคุมบทเรียน  การจัดการฐานข้อมูล  การ
เก็บบันทึกผลคะแนน  ระบบการติดต่อกับผู้ ใ ช้   ผลการ
ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า  ระบบ Moodle ไม่สามารถอัปโหลด
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ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 100 เมกกะไบต์ได้เนื่องจากผู้ดูแลระบบ
ได้ท าการก าหนดไว้เพียง100 เมกกะไบต์  จึงท าการแก้ไขโดย
แยกไฟล์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ 
 2.กกน าบทเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้การทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพจริง โดยให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 คน
ทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น สังเกต
และสอบถามปัญหาหรือุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะทดลองเรียน
บทเรียนแล้วน าข้อมูลมาแก้ไขและปรับปรุง กระบวนการ
ทดลองจริงเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนและหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ได้จากบทเรียน 
 การทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  34  คน 
(Field Test)   ด้วยแบบแผนการทดลอง(Experimental 
Research) วิธี One Group Pretest-Posttest Design  มีขั้นตอน
ดังนี้  เตรียมการด้านสถานที่เพื่อติดตั้งบทเรียน ในการวิจัยครั้ง
นี้ใช้ห้องเรียน 611 เพราะมีจ านวนเครื่องที่ท าการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตไว้จ านวน 40 เครื่องซ่ึงเพียงพอกับกลุ่มทดลองและ
เตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการใช้บทเรียนก าหนดการ  นัดหมาย
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดวัน เวลา และด าเนินการทดลองใช้
บทเรียน  โดยด าเนินการตามตารางก าหนดการ  ขั้นสุดท้าย 
ผู้วิจัยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซ่ึงเก็บบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูลไปด าเนินการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียน
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
2.5 การด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ท าการช้ีแจงและแนะน าวิธีการใช้บทเรียนให้แก่กลุ่ม

ตัวอย่าง จากนั้นแนะน าวิธีการเข้าสู่บทเรียน 
2. ให้ผู้เรียนทุกคนท าแบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียน ก่อนที่จะเรียนบทเรียน 
3. ผู้เรียนเข้าศึกษาบทเรียนทีจ่ัดเตรียมไว้ เมื่อเรียนจบทุก

บทเรียนแล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) จากนั้นน า
ผลการทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนมาเก็บไว้ เพื่อน าข้อมูลไป
วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนและน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ผล 

4. น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
และแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

5. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึ้น โดยใช้ระดับค่าคะแนนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็น
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบท้ายบทเรียนและแบบทดสอบ
หลังบท เรี ยนมา เปรี ยบ เที ยบตามสูตรของ เมกุย เกนส
(Meguigans Ratio)  
3 การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีดังนี ้
3.1.1.สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
      ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตรดังนี้  

(บุญชม ศรีสะอาด.2545: 105) 

สูตร      =   
N

X              

เมื่อ    แทน  ค่าเฉลี่ย 
  Χ   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่ม 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดงันี้  

(บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 106) 

      สูตร S.D.  =  
)1(

)(
22



 
NN

N      

เมื่อ  S.D.    แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     X    แทน   คะแนนแตล่ะตัว 
     N    แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
       แทน   ผลรวม 

ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี ้
 (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 104) 

      สูตร  P   =  
Ν

100f     

      เมื่อ   P  แทน  ร้อยละ 
      f   แทน  ความถี่ทีต่้องการแปลงให้เป็นร้อย

ละ 
  N   แทน  จ านวนความถีท่ั้งหมด 

       3.1.2 สถิติที่ใช้หาคณุภาพเครื่องมือ 
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 สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
วัดผล   สัมฤทธิ์ทางการเรียน   มีดังนี ้
          การหาค่าความเที่ยงตรง โดยความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อหาคา่ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบแบบปรนัยกบั
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) ใช้สูตรดงันี้  
(สมนึก ภัททิยธน.ี 2546: 220) 

 สูตร  IOC  =  
N

R                 

                เมื่อ  IOC แทน ดัชนคีวามสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์กบัเนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

R  แทน  ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 N แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด 
         การหาค่าความเชื่อม่ัน โดยความเห็นจากผู้เช่ียวชาญของ
แบบทดสอบแบบปรนัย ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient)  
(บุญใจ, 2545: 210) 

สูตร   = 
1n

n  














2

2

1
St

is     

    เมื่อ            แทน  ค่าความคงที่ภายใน 
    n    แทน  จ านวนข้อค าถาม 

     
2is  แทน  ผลรวมของความแปรปรวนของ  

                                         คะแนนรายข้อ 

   2St    แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้ง 
                       ฉบับ 
การวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และการวิเคราะห์

อ านาจจ าแนก (r) (ชูศรี, 2546) 

 สูตร
 LH

LH

NN

RR
p




     

 
   LH

LH

o r NN

RR
r


             

 เมื่อ p แทน ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
     r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

    HR  แทน จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

    LR    แทน จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

    HN  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 

    LN  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มต่ า 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความรู้ โดยใช้สูตร 
KR-20 (Kuder Richardson, 1937 อ้างถึงใน วิเชียร, 2543) 

สูตร 



















2

1
1

20
S

qp

K

K
KR   

เมื่อ 20KR  แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
      K        แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  

      p          แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ตอบถูก  
      q           แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ตอบผิด  
      2S         แทน ความแปรปรวนของคะแนน
ทั้งหมด 
    3.1.3  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
  วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (Meguigans Ratio) 

สูตร Meguigans ratio   =   
1

12

MP

MM



  +

P

MM 12   

เมื่อ M1 แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน 
 M2 แทน  เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน 

            P  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ  
     ถ้าค่าที่ค านวณได้มีค่ามากกว่า 1.00 ถือว่าบทเรียนมี

ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุยแกนส ์

   3.1.4  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สูตร   
T-test (Dependent Samples) (บุญชม, 2545: 109)  

สูตร t  =

1

22



 



N

D)(DN

D
  

            
เมื่อ  D  แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู ่     
 N  แทน จ านวนคู ่

 df แทน ความเป็นอิสระมคี่าเท่ากับ  N-1 
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3.2 ประสิทธภิาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบน 
เว็บ เรื่องการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

จากสมมติฐานข้อที่ 1ที่กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย
แกนส์ (Meguigans) ที่มีค่ามากกว่า 1 ซ่ึงผลการวิเคราะห์ดัง
แสดงในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คะแนน 
จ านวน 

N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. 

ประสิทธิภาพ 
เมกุยแกนส์ 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

32 45 19.45 5.64 

1.69 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

32 45 30.26 3.58 

จากตารางที่ 2  พบว่าผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน ซ่ึงคะแนนเต็ม
เท่ากับ 53 คะแนน โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 19.45 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.64 คะแนน และการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย (X ) เท่ากบ 30.26 คะแนนและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.58 คะแนน เมื่อหา
ประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้สูตรเมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.69 
ซ่ึงได้ค่าที่สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ มีค่ามากกว่า 1.00 ถือว่า 
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
เมกุยแกนส์ 

 3.3.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน 
เรียนและหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเค
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พฒันาขึน้ 

     จากสมมติฐานกล่าวไว้ในข้อ 2 ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิของสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลที่ได้จากการ
ทดลองดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน  

คะแนน 
จ านวน 

N 
คะแนน
เต็ม X  S.D. t-test 

แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

32 45 19.45 5.64 

8.86 
แบบทดสอบ
หลังเรียน 

32 45 30.26 3.58 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, df = 29 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบก่อน
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
พัฒนาขึ้น จ านวน 32 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.45 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.64 และผลการทดสอบหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.58 
เมื่อน าผลที่ได้มาหาค่าผลสัมฤทธ์ิโดยใช้ค่าทางสถิติ  (t-
Dependent) ปรากฏ ว่าค่ าที่ ได้มี ค่ า เท่ ากับ  8.86 มากก ว่า
นัยส าคัญที่ .05  df เท่ากับ 1.69 กล่าวคือบทเรียนที่พัฒนาขึ้นท า
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ (Meguigans) ที่มีค่าตั้งแต่ 1 ขึ้นไป 

4. สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
   4.1 สรุปผลการวิจัย 
     ผู้ วิ จั ย ได้ ด า เนิ นการทดลองและสรุ ปผลได้  ดั งนี้ 
       1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 1.69 ตามเกณฑ์
มาตรฐานของเมกุยแกนส์ 

    2.กผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 
    4.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
    1.กด้านการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียน พบว่า
ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 32 คน ซ่ึงคะแนนเต็มเท่ากับ 45 คะแนน โดย
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนไดค้ะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 
19.45 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.64 
คะแนนและการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย (X
) เท่ากับ 30.26 คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เท่ากับ 3.58 คะแนน เมื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนโดยใช้สูตร   
เมกุยแกนส์มีค่าเท่ากับ 1.69 ซ่ึงได้ค่าที่สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
แสดงว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของเม
กุยแกนส์  สามารถอภิปรายผลได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ น าเสนอเนื้อหา
เป็นล าดบัขัน้มีส่วนประกอบด้วยภาพนิ่ง ข้อความที่มีสีสัน
ดึงดูดความสนใจ ในส่วนของเนื้อหากระชับเข้าใจง่าย และ
สามารถทบทวนเนื้อหาซ้ าได้หากไม่เข้าใจ กระตุ้นให้ผูเ้รียน
เกิดความต้องการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shin 
(1998, อ้างถึงใน ประภาศร,ี 2544: 48) พบว่าผู้เรียนสนุกกับ
การเรียนผ่านเว็บ สามารถควบคุมตนเองไดโ้ดยมีแรงจูงใจและ
ความคาดหวังสูงจากการเรียนผ่านเว็บ 

2.กด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าผลการทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้น จ านวน 32 คน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.64 
และผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.26 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.58 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนแบบทดสอบ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จริง  
สามารถอภิปรายผลได้ว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
บทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น ช่วยท าให้ผู้เรียนสนใจ
บทเรียนและเพิ่มความรู้ด้านพุทธพิสัย ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อีกทั้งยังสอดคล้องกับบุคคลอื่น ๆ 
เช่น ไพศาล (2550) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของเว็บช่วยสอนแบบทบทวน บนระบบ LMS (Moodle)  
พบว่ามีผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้  มีค่า
เท่ากับ 10.81 คะแนน เมื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติปรากฏว่า 
คะแนนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงมีค่า t = 34.85 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนบนอิน เทอร์ เน็ ต  วิชาปฏิบั ติ การประกอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์  ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้  

4.3 ข้อเสนอแนะ 
1.กกการสร้ างบท เรี ยน ช่วยสอนผ่ าน เครือข่ า ย

อินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของส่ือประสมควรจัดท าเนื้อหา
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ไม่ควรจัดท าเป็นเรื่อง เดียวไฟล์
เดียว เพราะการน าไปใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ละ
สถานที่หรือแต่ละองค์กรมีการจัดการองค์ประกอบของการใช้
งานทางอินเตอร์ไม่เท่าเทียมกัน อาจท าให้การเรียนบนเรียนบท
เว็บไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 

2.กการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาใช้ยังเป็นเรื่องใหม่กับผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนควร
ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาระหว่างเรียน 

3.กจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่ดี มีการน าเสนอเนื้อหา ด้วยภาพและเสียงที่ง่าย
ต่อการเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดี ซ่ึงผลที่ได้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชาอ่ืนๆต่อไปได้ 
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการสั่งพิมพ์เอกสารผ่านทางเทคโนโลยี Cloud Computing 
Satisfaction of users printing system by cloud computing technology  

 
ปริญญารตัน์  แก้วยศ   สมชาย รัชธร  และภควัต  ศรีพรหม 

  
                                               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 
 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการส่ังพิมพ์เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud 
Computing โดยโปรแกรม Cloud Print สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการส่ังพิมพ์หรือจัดเก็บไฟล์ รองรับระบบปฏิบัติการ 
Windows ลักษณะการท างานของโปรแกรมจะเป็นการแปลง
ไฟล์นามสกุล  HTML เป็นไฟล์นามสกุล PDF และส่งไฟล์ 
PDF ผ่านระบบ Cloud ไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ Cloud 
หรือบันทึกไปยัง Google Drive ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ไม่
จ าเป็นต้องเช่ือมต่ออยู่ในเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์ เพียงแค่
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น  ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ที่มีต่อระบบการส่ังพิมพ์เอกสารผ่านทางเทคโนโลยี Cloud 
Computing พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ถึง มาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
ได้แก่  ด้านการท างานของโปรแกรม และด้านการใช้งาน
โปรแกรม 

 

Abstract 

The research aimed to survey the satisfaction of the users 
on the printing system via cloud computing technology. The 
cloud print program created to enhance the convenience in 
printing or file storage and support windows operating system 

 

  The program transforms HTML file to PDF via cloud 
system through printing machine. Or saving to Google drive 
the users needlessly  by connecting  internet directly 

Survey results a satisfaction of the users on the printing 
system via cloud computing technology. Results indicated 
that in overview have a high satisfaction level. Average and 
when considering found have a satisfaction was at the highest 
to high. Sort by average Such as Working program and using 
Program. 

1. ค าน า 

  ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซ่ึงก าลัง
พัฒนาในระบบธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัล มีการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบอินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถจัดการระบบการท างานต่างๆผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยน าเทคโนโลยี Cloud เข้ามาสนับสนุน  
Cloud คือการท างานร่วมกันของเซิฟเวอร์จ านวนมาก มี
แบ่งเป็นช้ันการประมวลผล (Cloud computing) และช้ันเก็บ
ข้อมูล (Cloud storage) การส่งข้อมูลผ่านระบบ Cloud ต้องใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [1] 

     การส่ังพิมพ์งานผ่านทางเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น (LAN)  ผู้ใช้งานจะต้องเช่ือมต่อในเครือข่ายเดียวกัน 
จึงจะสามารถส่ังพิมพ์งานได้ ผู้วิจัยจึงได้น าความสามารถของ
ระบบ Cloud มาประยุกต์ใช้ ในการพิมพ์งาน ซ่ึงเรียกว่า Cloud 
Print ซ่ึงมีหลักการท างานคือ ส่ังพิมพ์งานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ระบบเครือข่ายเดียวกัน ผู้ใช้
สามารถส่ังพิมพ์เอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ที่รองรับระบบ Cloud 
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การส่ังพิมพ์งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่ังพิมพ์ได้ทุก
ที่ทั่วโลก อีกทั้งยังสามารถอัพโหลดไฟล์เข้า Google Drive เพื่อ
ท าการบันทึกข้อมูลหรือส ารองข้อมูล 

2. วัตถุประสงค์ 

     เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการส่ังพิมพ์
เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing  

3. วิธีการด าเนินวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาจากประชากรคือ นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต และคณะครูอาจารย์ แผนกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
ดังนี้       3.2.1 โปรแกรม Cloud Print  

  โปรแกรม Cloud Print ได้พัฒนาตามหลักการวงจรพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 

       ศึกษาและก าหนดความต้องการของโปรแกรม โดยผู้วิจัย
ได้พัฒนาโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
โดยใช้ภาษา C# เป็นภาษาหลักในการเขียน   

  3.2.1.1 Login เข้าสู่ระบบ Google Application เพื่อสร้าง 
Project และก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสร้าง Project ในระบบ Google Application 

  3.2.1.2 ท าการพัฒนาโปรแกรมโดย Microsoft Visual 
Studio ด้วยภาษา C# ในส่วนของเครื่อง Client  

 
รูปที่ 2 ออกแบบฟอร์มส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน 

 
 

          รูปที่ 3 เขียน Code โปรแกรมเพื่อควบคุมการท างานของ
เครื่องพิมพ ์

 
      3.2.1.3 ท าการทดสอบระบบ Cloud Print 

 

                        รูปที่ 4 ท าการทดสอบโปรแกรม Cloud Print  

3.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
            แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการ
ส่ังพิมพ์เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing มีขั้นตอน 
การด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยศึกษาวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม ก าหนดหัวข้อ  และสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการใช้งานโปรแกรม  
ด้านการท างานของโปรแกรม  โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับในการใหค้ะแนน โดยมคีวามหมายของ
คะแนนดังนี ้
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     ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
     5      ความพึงพอต่อโปรแกรมอยู่ในระดบั  ดีมาก 
     4  ความพึงพอต่อโปรแกรมอยู่ในระดบั  ด ี
     3  ความพึงพอต่อโปรแกรมอยู่ในระดบั  ปานกลาง 
     2  ความพึงพอต่อโปรแกรมอยู่ในระดบั  พอใช้ 
     1  ความพึงพอต่อโปรแกรมอยู่ในระดบั  ควรปรบัปรงุ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วิจัยได้น าโปรแกรม 
Cloud Print ไปใหป้ระชากรทดลองใช้และท าการประเมนิ
ความพึงพอใจที่มตี่อระบบการส่ังพิมพ์เอกสารผ่านเทคโนโลยี 
Cloud Computing จ านวน 30 คน 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

น าข้อมูลความคดิเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
การส่ังพิมพ์เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing 
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน า
คะแนนเฉลี่ยไปแปลความหมายของข้อมูลดังนี ้[2] 

คะแนนเฉลี่ย                ระดับความพึงพอใจ 
4.51 - 5.00    มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
3.51 - 4.50    มีความพึงพอใจในระดับมาก  
2.51 - 3.50    มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50    มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 – 1.50     มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 

4. ผลการวิจัย  
    ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีตอ่ระบบการส่ังพิมพ์เอกสารผ่าน
เทคโนโลยี Cloud Computing ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลความ
พึงพอใจ โดยค านวณหาจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าเสนอเป็นตารางพร้อมค าอธิบาย ซ่ึง
ผลการศึกษาเปน็ดังนี ้

 
 
 
 

4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก 
                 ตามเพศ  
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 17 56.70 
หญิง 13 43.30 
รวม 30 100.0 

  
  จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
30 คน จ าแนกตามเพศ พบว่าเป็นผู้ชายจ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56 และเป็นผู้หญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30  
 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
                 สถานะ  
สถานะ จ านวน ร้อยละ 
ครู อาจารย์ 13 43.30 
นักเรียน นักศึกษา 17 56.70 
รวม 30 100.00 
    
   จากตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามสถานะ แบ่งเป็น ครู อาจารย์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.30 นักเรียน นักศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70  
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก 
                 ตามอายุ 
ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 ปี 3 10.00 
อายุ 21 – 40 ปี 21 70.00 
อายุ 41 – 60 ปี 6 20.00 
มากกว่า 60 ปี 0 0.00 
                รวม 30 100.00 
           จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
30 คน จ าแนกตามอายุพบว่า อายุน้อยกว่า 20 ปี มีจ านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ช่วงอายุ  21-40 ปี มีจ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 ช่วงอายุ 41-60 ปี มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  
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4.2 ความพึงพอใจของการใช้โปรแกรม 
      ผลการวิเคราะห์ของข้อมูล ของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการส่ัง
พิมพ์เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing จ านวน 30 คน 
ปรากฏดังตาราง  
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ 
พึงพอใจของผู้ ใ ช้ที่มีต่อระบบการส่ังพิมพ์ เอกสารผ่าน
เทคโนโลยี Cloud Computing  
              รายการ µ       แปลผล 
ด้านการใช้งานโปรแกรม 
1.กระบวนการในการติดตั้ง
โปรแกรมง่ายและเหมาะสม 

4.37 0.49        มาก 

2.ท่านสามารถเข้าใจและใช้
ง า น โ ป ร แ ก ร ม ไ ด้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว 

4.20 0.55       มาก 

3.ค ว า ม ทั น ส มั ย  ค ว า ม
น่าสนใจของโปรแกรม 

4.03 0.71      มาก 

4.รูปแบบหน้าตาโปรแกรมมี
ความสวยงาม 

3.93 0.64      มาก 

        เฉลี่ยรวม 4.13 0.60      มาก 
ด้านการท างานของโปรแกรม 
5.ความถูกต้องรวดเร็วในการ
ประมวลผล 

4.13 0.51      มาก 

6.ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
โ ป ร แ ก ร ม ใ น ด้ า น ก า ร
ประมวลผล 

4.17 0.38      มาก 

7.ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
โปรแกรมในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล 

4.20 0.48      มาก 

          เฉลี่ยรวม 4.30 0.47      มาก 
8.ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
โปรแกรมในการสั่งพิมพ์ 
 

4.57 0.50   มากที่สุด 

9.โปรแกรมมีประโยชน์ต่อ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

4.63 0.49    มากที่สุด 

10. โดยรวมท่านมีความพึง
พอใจในการใช้งานโปรแกรม
ในระดับใด 

4.10 0.48        มาก 

            เฉลี่ยรวม 4.23 0.52       มาก 

         จากตาราง พบว่าโดยรวมแล้วกลุ่มประชากรมีความ 
พึงพอใจต่อระบบการส่ังพิมพ์เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud 
Computing โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  ด้านการใช้งานโปรแกรมและด้านการ
ท างานของโปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับ มาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อโปรแกรมมีประโยชน์
ต่อท่านมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
   ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการส่ังพิมพ์
เอกสารผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ด้านการใช้งานโปรแกรมและด้านการท างานของ
โปรแกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.13 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อโปรแกรมมี
ประโยชน์ต่อท่านมากน้อยเพียงใด มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ 4.63 
 
6.อภิปรายผลการวิจัย 
   การพัฒนาโปรแกรม Cloud Print โปรแกรมสามารถท างาน
ได้ตามที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
   โปรแกรม Cloud Print สามารถแปลงไฟล์นามสกุล  HTML 
เป็นนามสกุล PDF ได้ 
   โปรแกรม Cloud Print สามารถบันทึกข้อมูลไปยัง Google 
Drive  
 โปรแกรม Cloud Print สามารถส่ังพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่
รองรับ ระบบ Cloud Printได้ 
 
           การพัฒนาโปรแกรม Cloud Print โปรแกรมสามารถ
ท างานตรงตามความต้องการในการพัฒนาโปรแกรม และ
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
    ควรพัฒนาโปรแกรมในส่วนของการ ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ 
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รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบ 

การเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ 

The Model of Buddhist Studies based-on Trisika via Cloud Computing Learning Management System to 

Develop Buddhism-Critical Thinking  

 

สรญา เปรี้ยวประสิทธิ ์ ทุนมา ชินวงศ ์ และสุจิตรา ไวยรัตนา 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
บทคัดย่อ 
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการศึกษาวิถี
พุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่าน
ระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ 2) ประเมินรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ออกแบบการเรียนการสอนด้านรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกา ร ส่ื อส าร และ  รู ป แบบก ารศึ กษ า วิ ถี พุ ท ธบน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ รวมทั้งหมดจ านวน 6 ท่าน ได้จากการ 
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมิน
รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
       รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
หลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมี วิจารณญาณเชิงพุทธ ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์
ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนแบบไตรสิกขา 
4) การวัดและประเมินผลแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เชิงพุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธตาม 
หลักไตรสิกขา บนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี

วิจารณญาณเชิงพุทธ ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก 
       ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน, การเรียนรู้บน
คลาวด์คอมพิวติ้ง, การเรียนรู้แบบไตรสิกขา, การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ 
 
Abstract 
        This objective the study were 1) design study model of 
Buddhism by Trisika on the Cloud Computing Learning 
Management System to Develop Critical Thinking in 
Buddhist 2) evaluation model to study Buddhism under the 
Trisika on the Cloud Computing Learning Management 
System. to develop critical thinking Buddhist. The sample 
consisted of experts in the design of instructional design, 
information technology and communications. Forms of 
Buddhism by threefold. On the Cloud Computing Learning 
Management System learning to develop critical thinking 
Buddhist. Total of 6 members from the sampling. The 
instrument used in this study is the evaluation form. The 
statistics used in this study are the mean and standard 
deviation. The results showed that. 
       Form of Buddhism based on the Cloud Learning 
Management System to Develop Critical Thinking in 
Buddhist consists of four components: 1) the principle of 
form 2) objectives, 3) the teaching process is threefold  
4. ) Measurement and evaluation of critical thinking in 
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Buddhist temples. Qualified to evaluate the study of 
Buddhism by Trisika. Processing on the cloud (Cloud 
Computing) to develop critical thinking Buddhist. Developed 
are appropriate at a high level. 
Keywords    :  instructional model, Cloud Learning  

Management System, Buddhist education 
by Trisika, Buddhism-critical thinking  

ค าน า 
        [1] เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
ฯ แนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบ
ด้าน และสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนาแนวนโยบาย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีระเบี ยบวินัย  มีจิตสาธา รณะ ค านึงถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการปี 2554 – 2556 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
การศึกษายุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการบูรณา
การสารสนเทศด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาก าลังคน
ให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
อย่างสร้างสรรค์มีธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมวิจารณญาณ
และรู้เท่าทัน 
       ในงาน Gartner Symposium/ITxpo ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
22 – 25 ตุลาคม 2555 ที่เมือง ORLANDO รัฐฟอริด้า ทาง 
Gartner ได้ประกาศแนวโน้มของ 10 เทคโนโลยีเด่น (Top 10 
strategic technology trends) ส าหรับองค์กร ในปี 2013 โดย 
Gartner ได้แสดงกราฟสรุปให้เห็นว่า IT Trends ทั้งสิบอย่างมี
ผลกระทบต่อคน องค์กร และแผนกไอที Personal Cloud: 
Personal Cloud จะเข้ามาแทนที่เครื่องพีซีในการที่ผู้ใช้เก็บ
ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เข้ าถึงบริการต่างๆ และเก็บข้อมูล 
preferences ส่วนตัวต่างๆที่ใช้ในเชิงดิจิทัล ผู้ใช้จะสามารถใช้ 
Personal Cloud จากที่ไหน เวลาไหน และอุปกรณ์ใดก็ได้ โดย 

Personal Cloud ของแต่ละคนคงจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี
หรือ Platform หนึ่งเดียว ทั้งนี้คุณลักษณะที่ส าคัญของ Personal 
Cloud ก็คือ Cloud Storage  และการ sync กันกับทุกอุปกรณ์
Hybrid IT and Cloud Computing: Cloud Computing เป็น
เทคโนโลยีที่ติดอันดับของ Gartner หลายปีติดต่อกัน แต่วันนี้
เริ่มหลักการของการผสมผสานไอที (Hybrid IT) ที่องค์กร
ต่างๆจะมีการพัฒนา  
       Private Cloud และสร้าง Platform ในการบริหารจัดการ 
Cloud ที่สามารถบริหาร Services ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรได้ และสุดท้ายไอทีในองค์กรก็จะท าหน้าที่เป็น Broker 
ให้กับ Services เหล่านั้น 
       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของ Gartner Trends Cloud 
Computing เป็นเทคโนโลยีที่ติดอันดับของGartner หลายปี
ติดต่อกันและมีแนวโน้มในอนาคตว่าจะยังคงอยู่และมีการใช้
งานที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในด้านธุรกิจ วงการศึกษา และใน
ส่วนงานต่าง ๆ การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและรวดเร็ว ในด้านการศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนรู้  หรือการศึกษาบนโลกเสมือนการค้นคว้า
วิทยาการต่างๆ การเรียนรู้ผ่ านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เครือข่ายอินเตอร์ เน็ตต้องมีรองรับส าหรับการศึกษาใน
กระบวนการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก
เวลา จนท าให้เกิดการเรี ยนรู้ที่ เป็นปกติ  หรือการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต  
       ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยี Cloud 
Computing และการศึกษาวิถีพุทธ โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยี 
Cloud Computing ในปัจจุบันที่มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง 
กลายเป็นส่ิงจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของคนในยุคศตวรรษที่ 
21 ผู้วิจัยมองเห็นแนวทางในที่จะพัฒนาเยาวชนคนไทยตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ได้ก าหนดไว้ การพัฒนาคน
อย่างรอบด้าน  ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย มีระเบี ยบวินัย  มีจิตสาธารณะ ค านึงถึ ง
ประโยชน์ส่วนรวม การผสมผสานกันระหว่างส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัย ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
และการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดเวลาที่อยู่ในขอบเขตของ
การให้บริการการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ความสามารถใน
เช่ือมต่อข้อมูลได้ทั่วโลก ผ่าน ระบบการจัดการเรียนการสอน
บนการประมวลผลแบบคลาวด์ อย่างเป็นธรรมชาติ และเป็น
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ปกติของการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่สอดแทรกความรู้ใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลก
ปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ รู ป แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า วิ ถี พุ ท ธ บ น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ 
       2.2 เ พื ่อ ป ร ะ เ ม ิน ร ูป แ บ บ ก า ร ศึก ษ า ว ิถ ีพ ุท ธ บ น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
       3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการ
สอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการศึกษาวิถีพุทธ 
        [3] กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการ
เรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ จ านวน 6 ท่าน ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบ
รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา จ านวน 2 ท่าน 2) 
ด้านรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 2 
ท่าน 3)  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณญ าณ 
เชิงพุทธ จ านวน 2 ท่าน  
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
       การวิจัยนี้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
       ระยะที่  1 ออกแบบรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ โดยการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อองค์ประกอบของรูปแบบ 
แล้วน าไปออกแบบรูปแบบ 
       ระยะที่ 2 การประเมินรูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 ท่าน 
 เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
 

5. ผลการศึกษา 
       การวิจัยครั้งนี้น าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 
รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตาม
หลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ 
       5.1) รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอม 
พิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ า งมี วิ จ ารณญาณเ ชิงพุทธ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) หลักการของรูปแบบ
การเรียนการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการ
เรียนการสอน และ 4) การวัดและประเมินผล ดังรูปที่ 1 
       5.1.1) หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วย
1) การเรียนรู้บนการประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง 2) 
วิธีการสอนแบบไตรสิกขา 3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิง
พุทธ 
              5.1.1.1) การเรียนรู้บนการประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง มีขั้นตอนดังนี้  
       1. ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  2. เตรียมความ
พร้อมทุกด้าน 3. เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนผ่านคลาวด์
คอมพิวติ้ง (G-Suite) หรือ Google for education  4. ด าเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน (กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ไตรสิกขา) 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 
รูปที่ 1 รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง
(Cloud Computing) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เชิงพุทธ 
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              5.1.1.2) วิธีการสอนแบบไตรสิกขา [4] 
       1) ขั้นศีล หรือขั้นน า ได้แก่ 1) ขั้นก าหนดและเสนอส่ิงเร้า 
หรือขั้นรูป (ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน) 
       ขั้นศีล เป็นขั้นที่โดยให้ผู้เรียนเลือกการกระท าถูกหรือผิด 
ในการตอบสนองสถานการณ์โดยผู้สอนก าหนดให้ในขั้นตอน
นี้จะเกี่ยวข้องกับการน าเข้าสู่เนื้อหา หรือบทเรียนที่จะให้
ความรู้ โดยสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ทางกาย 
วาจา ใจ ให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติไป
ในทางที่ดีที่ถูกที่ควร ในด้านการเรียน และการประพฤติปฏิบัติตน 
       2) ขั้นสมาธิ หรือขั้นสอน ได้แก่ 2) ขั้นรับรู้หรือขั้นเวทนา 
(ขั้นกระบวนการสอนให้ความรู้) และ 3) ขั้นวิเคราะห์และ
สังเคราะห์การรับรู้หรือขั้นสัญญา (ขั้นวิเคราะห์ความรู้) ขั้นนี้
เป็นขั้นของการให้ความรู้ตามหลักวิชาการ หรือขั้นของการ
สอน โดยผู้สอนให้ความรู้ เนื้อหาตามกระบวนการสอนที่
ออกแบบไว้ ผู้เรียนรับความรู้แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
ท าความเข้าใจกับส่ิงที่ได้รับ โดยมีส่ือประกอบในการสอน 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปในการสอน โดยกระตุ้น
ความคิดของผู้เรียนด้วยการถามตอบช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ 
       3) ขั้นปัญญา หรือขั้นสรุปผลการเรียน ได้แก่ 4) ขั้นตัดสิน
ความดีงามหรือขั้นสังขาร (ขั้นสรุปผลการเรียนรู้) และ  
5) ขั้นก่อเกิดอุปนิสัยหรือรู้แจ้งคุณธรรมหรือขั้นวิญญาณ  
(ขั้นน าไปใช้) ขั้นพิจารณาด้วยปัญญา หรือขั้นสรุปผลตัดสิน
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ออกมาเป็น
องค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในตัว
ของเราผ่านกระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
              5.1.1.3) การคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ [4] 
       1) อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือคิด
อย่างมีวิธีหรือคิดถูกวิธี 
       2) ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง หรือคิดถูกทาง  
       3) การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ คิดค้นเหตุ คิดตาม
เหตุผล หรือคิดอย่างมีเหตุผล  
       4) อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล  
       5.1.2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ คือ รูปแบบการศึกษาวิถี
พุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่าน
ระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง คือ เพื่อพัฒนาการคิด
อย่างมีวิจารญาณเชิงพุทธเหมาะสมกับหลักการและแนวคิด
ของ รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) ในระดับใด 
              5.1.2.1) กระบวนการเรียนการสอน มี 2 ขั้นตอน ได้แก ่
       1) ขั้นเตรียมการก่อนการเรียนการสอน 
              1.1) การปฐมนิเทศผู้ เรียน  เป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการทดสอบวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ระบบการ
เรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) 
              1.2) การลงทะเบียนระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Learning Management System) (G-Suite) หรือ Google 
for education การจัดกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสามารถใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการติดต่อส่ือสารและร่วมกันท างาน 
วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ การลงทะเบียน 
              5.1.2.2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน ระบวน
การเรียนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรม 3 ขั้นตอน
หลักดังนี้ 
       ขั้นที่ 1 ขั้นศีล หรือขั้นน า ได้แก่ 1) ขั้นก าหนดและเสนอ
ส่ิงเร้า หรือขั้นรูป (ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน) 
       ขั้นที่ 2 ขั้นสมาธิ หรือขั้นสอน ได้แก่ 2) ขั้นรับรู้หรือขั้น
เวทนา (ขั้นกระบวนการสอนให้ความรู้) และ  3) ขั้นวิเคราะห์
และสังเคราะห์การรับรู้หรือขั้นสัญญา (ขั้นวิเคราะห์ความรู้) 
       ขั้นที่ 3 ขั้นปัญญา หรือขั้นสรุปผลการเรียน ได้แก่ 4) ขั้น
ตัดสินความดีงามหรือขั้นสังขาร (ขั้นสรุปผลการเรียนรู้) และ 
5) ขั้นก่อเกิดอุปนิสัยหรือรู้แจ้งคุณธรรมหรือขั้นวิญญาณ 
 (ขั้นน าไปใช)้  
       3) ขั้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ได้แก่ 1) 
การคิดถูกต้อง 2) การคิดถูกทาง 3) การคิดอย่างมีเหตุผล และ 
4) การคิดเร้ากุศล 
       4) การวัดและประเมินผลเป็นการสร้างแบบกิจกรรมวัด
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ บนระบบ CLMS บนการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) (G-Suite)หรือ 
Google for education หรือเป็นแบบวัดความคิดอย่างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ 
ตอนที่ 2 ผลการประเมิน  
       5.2)รูปแบบการศึกษาวิถีพุทธบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการเรียนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิง
พุทธ ผู้วิจัยน ารูปแบบการเรียนการสอน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
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จ านวน 6 ท่าน ประเมินคุณภาพในด้านความเหมาะสมของ
องค์ประกอบ วิธีการขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
ความเหมาะสมส าหรับน าไปทดลองใช้ ผลการประเมินรูปแบบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ น าเสนอดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียน
การสอน ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับความ
เหมาะสม 

𝒙  S.D.  
1. หลักการและแนวคิด 4.63 0.51 มากที่สุด 
2.วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 4.50 0.53 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการคิดอย่างมี

วิจารณญาณเชิงพุทธ บนระบบ
การประมวลผลแบบคลาวด์
คอมพิวติ้ง 

4.00 0.75 มาก 

4. การวัดและประเมินผล 4.25 0.46 มาก 
ภาพรวมด้านองค์ประกอบ 4.34 0.60 มาก 

       จากตาราง พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.34, S.D. = 0.60) โดยค่าเฉลี่ย
ความเหมาะสมเรียงตามล าดับ คือ องค์ประกอบด้านหลักการ
และแนวคิด (𝑥 = 4.63, S.D. = 0.51) ด้านวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ (𝑥 = 4.50, S.D. = 0.53) กิจกรรมการคิดอย่างมีจารณ
ญาณเชิงพุทธ บนการประมวลผลแบบคลาวด์ (𝑥 = 4.00, S.D. 
= 0.75) ด้านการวัดและประเมินผล (𝑥 = 4.25, S.D. = 0.46) 
ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบฯ ขั้นการเตรียมการ
ก่อนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ผลการประเมิน ระดับความ
เหมาะสม 𝒙 S.D. 

1. การปฐมนิเทศ 4.75 0.46 มากที่สุด 
2. การลงทะเบียน 4.50 0.74 มากที่สุด 
3. การจัดกลุ่มผู้เรียน 4.50 0.58 มากที่สุด 
ภ าพ ร ว ม ด้ า น ขั้ น ก า ร 4.58 0.58 มากที่สุด 

เตรียมการก่อนการเรียนการ
สอน 

       จากตาราง พบว่า ในภาพรวมด้านขั้นการเตรียมการก่อน
การเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ที่สุด(𝑥 = 4.58, S.D. = 0.58) โดยค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมเรียงตามล าดับ คือ ขั้นการปฐมนิเทศ (𝑥= 4.75,  
S.D. = 0.53) ขั้นการลงทะเบียน (𝑥= 4.50, S.D. = 0.75) ขั้นการ
จัดกลุ่มผู้เรียน (𝑥 = 4.50, S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอน 
และกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบฯ ขั้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 

ร า ยก า รป ร ะ เ มิ น คว า ม
เหมาะสม 

ผลการประเมิน ระดับความ
เหมาะสม 𝒙 S.D. 

ขั้นศึลหรือขั้นน า  
1. ขั้นรูปก าหนดเสนอฯ 

 
4.63 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

ขั้นสมาธิหรือขั้นสอน  
2. ขั้นรับรู้หรือเวทนา 

 
4.38 

 
0.51 

 
มาก 

3. ขั้น วิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ 

4.38 0.74 มาก 

ขั้นปัญญาหรือขั้นสรุป  
4. ขั้นตัดสินความดีงาม  

 
4.38 

 
0.91 

 
มาก 

5. ขั้นก่อเกิดอุปนิสัย 4.38 0.91 มาก 
ภาพรวมด้านขั้นการจัด

กระบวนการเรียนการสอน 
4.43 0.71 มาก 

       จ ากตาร าง  พบ ว่า ในด้ านภาพรวมด้ านขั้ นการจั ด
กระบวนการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.43, S.D. = 0.71) โดยค่าเฉลี่ย
ค ว าม เ หม า ะสม เ รี ย ง ต ามล า ดั บ  คื อ  ขั้ น ศี ลห รื อ ขั้ น 
น าเข้าสู่บทเรียน ประกอบด้วย ขั้นก าหนดและเสนอส่ิงเร้าฯ 
(𝑥 = 4.63,   S.D. = 0.51)  ขั้นรับรู้หรือขั้นเวทนา (𝑥 = 4.38, 
S.D. = 0.51)  ขั้นสมาธิ หรือ ขั้นสอน ประกอบด้วย  
ขั้ น วิ เ ค ร าะห์ และ สัง เ ค ร าะห์ ก าร รั บ รู้ ห รื อขั้ น สัญญา  
(𝑥 = 4.38, S.D. = 0.74) ขั้นปัญญา หรือขั้นสรุปผลการเรียน 
ประกอบด้วย ขั้นตัดสินความดีงาม (𝑥 = 4.38, S.D. = 0.91)  
และขั้นก่อเกิดอุปนิสัยหรือรู้แจ้งคุณธรรม (𝑥 = 4.38,  
S.D. = 0.91) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบฯ  
       ขั้นการสรุป วัดและประเมินผล 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 𝒙 S.D. 
3. ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ฯ 4.63 0.74 มากที่สุด 
     3.2.1 การคิดถูกต้อง 4.88 0.35 มากที่สุด 
    3.2.2 การคิดถูกทาง 4.75 0.70 มากที่สุด 
    3.2.3 คิดมีเหตุผล 4.75 0.70 มากที่สุด 
    3.2.4 คิดเร้ากุศล 4.50 0.75 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านขั้นสรุปวัดและ

ประเมินผล 
4.70 0.65 มากที่สุด 

 

       จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมด้านในภาพรวมด้านความ
เหมาะสมของขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของ
รูปแบบฯ -ขั้นการสรุป วัดและประเมินผลผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥= 4.70, S.D. = 0.65) 
โดยค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเรียงตามล าดับ คือ   การคิดถูกต้อง 
 ( 𝑥 = 4.88, S.D. = 0.35) ขั้นคิดถูกทาง (𝑥 = 4.75, S.D. 
 = 0.70) ขั้นคิดอย่างมีเหตุผล (𝑥 = 4.75, S.D. = 0.70) 
 คิดเร้ากุศล (𝑥 = 4.50, S.D. = 0.75) ตามล าดับ 
6. สรุปผลและอภิปรายผล 
       6.1 สรุปผล 
       ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น รู ป แ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า วิ ถี พุ ท ธ บ น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาผ่านระบบการ
เรี ยนรู้บนคลาวด์คอมพิวติ้ ง  เพื่ อพัฒนาการคิดอย่ างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 6 ท่าน ด้านองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็น ว่ามีความ เหมาะสมอยู่ ในระดับมาก  
(𝑥 = 4.34, S.D. = 0.60) ด้านการเตรียมการก่อนการเรียนการ
สอน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ที่สุด (𝑥 = 4.58, S.D. = 0.58) ด้านภาพรวมด้านขั้นการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 4.43, S.D. = 0.71) และด้านใน
ภาพรวมด้านความเหมาะสมของขั้นตอนและกิจกรรมการเรียน
การสอนของรูปแบบฯ -ขั้นการสรุป วัดและประเมินผล

ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 (𝑥= 4.70, S.D. = 0.65) 
 
       6.2 อภิปรายผล 
       ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าองค์ประกอบ 
ขั้นตอน และกิจกรรมของรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ [6] ที่พบว่าในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบไตรสิกขา จะต้องมี
องค์ประกอบของกระบวนการแก้ปัญหาได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ 
1) ขั้นศีล หรือขั้นน า 2) ขั้นสมาธิ หรือขั้นสอน ซ่ึงมี
ส่วนประกอบย่อย 5 ส่วน และส่วนสุดท้าย 3) ขั้นปัญญา หรือ
ขั้นสรุปและอภิปราย และในแต่ละส่วนของ [4]     กระบวน
การศึกษาซ่ึงเป็นผลมาจาก การรับรู้ผ่าน ตา (อายตนะ 6)  รูป
(อารมณ์)  เห็น(จักขุวิญญาณ)  เกิดการรับรู้ (ผัสสะ)  ท าให้เกิด
ความรู้สึกสุข หรือทุกข์ (เวทนา) เกิดการจ าได้หมายรู้ (สัญญา) 
ท าให้เกิดความคิด (วิตักกะ) ซ่ึงได้น ารูปแบบการเรียนการสอน
แบบเบญจขันธ์ [2] มาผสมผสานกัน กระบวนการดังกล่าวท า
ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ การจัดการ
เรียนรู้แบบไตรสิกขา  
       ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ารูปแบบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมในการพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเชิงพุทธ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ [6] ได้สร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้หลักธรรม
การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการเป็นหลักการและขั้นตอน
การสอนตามพุทธวิธีขึ้น รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นจากหลักการที่ว่า 
ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สามารถจัดสภาพแวดล้อม แรงจูงใจและ
วิธีการสอนให้ศิษย์เกิดศรัทธาที่จะเรียนรู้ การได้ฝึกฝนวิธีการ
คิดโดยแยบคายและน าไปสู่การปฏิบัติจนประจักษ์จริง โดยครู
ท าหน้าที่ เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ศิษย์มีโอกาสคิด และ
แสดงออกอย่างถูกวิธี จะสามารถช่วยพัฒนาให้ศิษย์เกิดปัญญา
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ [7] ในส่วนของผลของการฝึกโดยใช้หลักไตรสิกขาที่เน้น
ทั้ง 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ ปัญญา  ศึกษาเรื่อง ผลของการ
ฝึกอบรมตามแนวทางไตรสิกขาที่มีต่อการพัฒนาวินัยในตนเอง
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยนี้ พบว่า นักเรียนที่
ได้รับการฝึกอบรมวินัยในตนเองตามแนวทางไตรสิขามีวินัย
ในตนเอง สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมวินัยตามวิธีปกติ 
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ทั้งเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรม และเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรมแล้ว 
1 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของ
หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์งานเวชระเบียน โรงพยาบาล 
ศิริราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้ม
เวชระเบียน ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์งานเวช
ระเบียน โรงพยาบาลศิริราช ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานหน่วยรายงานสถิติ
ทางการแพทย์ที่มีต่อโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน 
ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์งานเวชระเบียน 
โรงพยาบาลศิริราช ประชากร เป็นพนักงานหน่วยรายงานสถิติ
ทางการแพทย์ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราชจ านวน 32 
คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเปน็แบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของหน่วย
รายงานสถิติทางการแพทย์งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สรุปผลการศึกษาดังนี้ 

1. การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของ
หน่วยรายงานสถิติทางการแพทยง์านเวชระเบียน โรงพยาบาลศิ
ริราช เนื้อหาประกอบด้วย การตอบสนองตามความต้องการ
ของผูใ้ช้โปรแกรมใน ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
โปรแกรม ด้านการท างานไดต้ามฟังก์ช่ันงานของโปรแกรม 
ด้านความง่ายต่อการใช้โปรแกรม ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในโปรแกรม 

2. ความพึงพอใจพนักงานหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์
ที่มีต่อโปรแกรมระบบจดัเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของหน่วย
รายงานสถิติทางการแพทย์งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช 
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผูใ้ช้โปรแกรม ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ด้านการท างานได้
ตามฟังก์ช่ันงานของโปรแกรม 

ค าส าคัญ โปรแกรมจดัเก็บเวชระเบียน 

Abstract 

The Development of Medical Records Application in 
Medical Statistic Center Medical Records Department at 
Siriraj Hospital including 2 objectives was to develop the 
Medical Records Application and study satisfaction of user 
about the Medical Records Application. Population consisted 
of 32 users in Medical Statistic Center Medical Records 
Department at Siriraj Hospital. The instruments used in this 
reseach were the Medical Records Application and the 
satisfaction evalustion of users for Medical Records 
Application. Data were analyze by percentage, mean and 
standard deviation. 

 The result of this research was the Medical Records 
Application that including the data and statistic of Medical 
records. User stratification were at high.  
Keywords: Medical Record Application. 

1. ค าน า 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการในการนาเอา
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อให้มาซ่ึง
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สารสนเทศที่สามารถนาไปประโยชน์ในการทางาน ใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นใน
องค์กร เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซ่ึงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่
มีอยู่แล้ว ให้สามารถทางานแก้ปัญหาการดาเนินงานทางธุรกิจ 
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานขององค์กรอีกด้วย [1] 

โรงพยาบาลศิริราช เป็นสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้ารับ
บริการจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานทางด้านระบบ
จัดการอิเลคทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้า
รับการบริการและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างานเวช
ระเบียน  คือ หน่วยงานที่เก็บรวบรวมเอกสารทางการแพทย์ทุก
ประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วย
ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสาร
การยินยอมให้ท าการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
และปัจจุบันที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อ
การประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใด
ที่ทางองค์การอนามัยโลก หรือสถานบริการสาธารณสุข
ก าหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน รวมถึงช่ือของ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดท าเอกสารดังกล่าว โดยท าการ
เก็บ รวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค 
แล้วจึงจัดท าเป็นรายงานทางการแพทย์ สถิติผู้ป่วย เพื่อการ
ศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการสาธารณสุข
ก าหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ใน
รูปแบบส่ือดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส์  (Electronic 
Medical Record -EMR)  

 ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องมีระบบเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
ต่างๆของผู้ เข้ารับบริการซ่ึงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการ และรวมไปถึงงานในด้านต่างๆ 
โดยในปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดตั้งหน่วย
รายงานสถิติทางการแพทย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับข้อมูลและหลักฐานที่ เป็นข้อมูลทางการแพทย์ ซ่ึง
อาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพในทางการแพทย์ 
โดยมีวิธีการกระท าได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ 
การน าเสนอข้อมูลทางการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การแพทย์โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ และการน าผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์มาสรุปเพื่อใช้ในการจัดท ารายงาน
ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยต่าง ๆ [6] 

เนื่องจากโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนในปัจจุบัน
นั้นไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัว ท าให้การท างานเกิดความยุ่งยาก
และผู้ใช้บริการไม่พึงใจ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนาระบบ
จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
โปรแกรม  

2. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบการจัดเกบ็แฟ้มเวชระเบียนให้
มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานโดย
โปรแกรมระบบการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนที่พัฒนาขึ้น 

3. วิธีการด าเนินวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาจากประชากร คือพนักงาน
หน่วยงานรายงานสถิติทางการแพทย์  งานเวชระเบียน
โรงพยาบาลศิริราชจ านวน 32 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วนดังนี ้
3.2.1 โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน  
โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนพัฒนาตามหลักการวงจร

การพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ระบบงานเวชระเบียน 
 

การศึกษาและก าหนดความต้องการโดยศึกษาการท างาน
และปัญหาที่มีต่อผู้ใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน 
โดยขอค าปรึกษาค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ [4] 
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยวิเคราะห์ระบบงาน
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน [3]   
จากนั้นออกแบบฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบจดัเก็บแฟ้มเวช
ระเบียนจากเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล 
แล้วจึงน าเสนอและขอค าปรึกษาค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ [5] 

การพัฒนาโปรแกรม พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา HTML 
Java และ PHP โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล mysql  ได้โปรแกรม
[2] ดังนี้ 

หน้าจอหลักของโปรแกรมประกอบด้วยเมนู กระบวนการ
จัดเก็บ การจัดการข้อมูลระบบ และการสอบถามสถานะ  

 

 
 

รูปที่ 2 หน้าจอหลักของโปรแกรมจัดเกบ็แฟ้มเวชระเบียน 
 

หน้าจอส าหรับการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนบนกล่อง
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอการจัดเก็บแฟ้มเวชระเบยีนลงกล่อง 
 

และหน้าจอสอบถามสถานะ ประกอบด้วยการสอบถาม
รายละเอียด HN ในกล่อง รายละเอียด barcode กลุ่มเอกสาร 
ต าแหน่งแฟ้ม และการท าลายแฟ้ม 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอการสอบถามสถานะ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับแก่พนักงานที่ใช้
โปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2557 – 31 มกราคม 2558 
3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

น าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการ 
แจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

น าข้อมูลความคิดเห็นเกี่ ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อ
โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลแฟ้มเวชระเบียน วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน าคะแนนเฉลี่ยไปแปล
ความหมายข้อมูล ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย          ระดับความพึงพอใจ 
4.51 -5.00   มีความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด 
3.51-4.50   มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
2.51-3.50   มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50   มีความพึงพอใจในระดบัน้อย 
1.00 - 1.50   มีความพึงพอใจในระดบัน้อยที่สุด 
 
 
 

537



4. ผลการวิจัย 

ความพึงพอใจการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวช
ระเบียน ของหน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน 
โรงพยาบาลศิริราช ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลความพึงพอใจ
เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลโดยค านวณหา
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้ว
น าเสนอเป็นตารางพร้อมค าอธิบาย ซ่ึงผลการศึกษา เป็นดังนี้ 
4.1 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 18 56.00 
หญิง 14 44.00 
รวม 32 100.00 

จากตารางที่  1 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 32 คน จ าแนกตามเพศ พบว่าเป็นผู้ชายจ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56 และเป็นผู้หญิงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
44 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 30 ปี 16 50.00 
30-39 ปี 12 38.00 
40-49 ปี 1 3.00 
50 ปีขึ้นไป 3 9.00 
รวม 32 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 32 คน จ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ30-39 ปี จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38 อายุ40-49 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
อายุ50ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9 
 
ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ 
                 การศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

อนุปริญญาตรี 18 56.00 
ปริญญาตรี 14 44.00 
รวม 32 100.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 

32 คน จ าแนกระดับการศึกษา พบว่า การศึกษาระดับ
อนุปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                 ต าแหนง่งาน 

ต ำแหน่งงำน จ ำนวน ร้อยละ 
พนักงานธุรการ 27 84.00 
นักเวชสถิต ิ 4 13.00 
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 1 3.00 
รวม 32 100.00 

จากตารางที่  4 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 32 คน จ าแนกประเภทของต าแหน่งงาน พบว่า 
ต าแหน่งงาน พนักงานธุรการ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
นักเวชสถิติ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                 ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 3 9.00 
1–5 ปี 12 38.00 
6–10 ปี 11 34.00 
มากกว่า 10 ปี 6 19.00 
รวม 32 100.00 

จากตารางที่ 5 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
32 คน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า มี
ประสบการณ์การท างาน น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9 อายุงาน 1-5 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อายุ
งาน 6-10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34 อายุงาน 10 ปีขึ้น
ไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19 
 
4.2 ความพึงพอใจของการใช้โปรแกรม 

ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลการต่อผู้ใช้โปรแกรมระบบ
จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของหน่วยรางานสถิติทางการแพทย์ 
งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช ท าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามกับแก่พนักงานที่ใช้โปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้ม
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เวชระเบียน ทั้งหมดจ านวน 32 คน เก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2558 ปรากฏดังตาราง 

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
โปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน 

n=32 
รายการ 𝜇 S แปลผล 
ด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้โปรแกรม(Functional 
Requirement Test) 4.08 0.77   
1.ความสามารถของโปรแกรมใน
ด้านการประมวลผล 

3.93 0.64 ปานกลาง 

2.ความสามารถของโปรแกรมใน
ด้านการจัดเก็บข้อมูล 4.13 0.82 มาก 
3.ความสามารถของโปรแกรมใน
ด้านการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล 4.13 0.82 มาก 
4.ความสามารถของโปรแกรมใน
ด้านการเรียกดูข้อมูล 3.93 0.78 ปานกลาง 
5.ความสามารถของโปรแกรมใน
ด้านการจัดการข้อมูลหลัก 4.17 0.79 มาก 
6.ความสามารถของโปรแกรมใน
ด้านการเรียกดูสถิติข้อมูลการจัดเก็บ 4.23 0.77 มาก 
ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชั่นงาน
ของโปรแกรม 
(Function Test) 3.98 0.69   

1.ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง / ร ว ด เ ร็ ว ข อ ง
โปรแกรมในด้านการ 
ประมวลผล 4.03 0.81 มาก 
2.ความถูกต้องของโปรแกรมในด้าน
การจัดเก็บข้อมูล 4.00 0.38 มาก 
3.ความถูกต้องของโปรแกรมในด้าน
การปรับปรุง/แก้ไขข้อมูล 3.93 0.69 ปานกลาง 
4.ความถูกต้องของโปรแกรมในด้าน
การเรียกดูข้อมูล 4.10 0.71 มาก 
5.ความถูกต้องของโปรแกรมในด้าน
การจัดการข้อมูลหลัก 4.13 0.82 มาก 
6.ความถูกต้องของโปรแกรมในด้าน
การเรียกดูสถิติข้อมูลการจัดเก็บ 3.73 0.74 ปานกลาง 
ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม
(Usability Test) 3.94 0.76   

1.ความง่ายต่อการใช้งานของ
โปรแกรม 4.03 0.72 มาก 

2.ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด
ตัวอักษรบนโปรแกรม 3.83 0.75 ปานกลาง 
3.ความเหมาะสมในการเลือกใช้
ขนาดของตัวอักษรบนโปรแกรม 4.17 0.79 มาก 
4.ความเหมาะสมในการใช้สีของ
ตัวอักษรและรูปภาพ 4.03 0.85 มาก 
5.ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ
เพื่ออธิบายสื่อความหมาย 3.93 0.69 ปานกลาง 
6.ความเหมาะสมในการใช้
สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมาย 3.80 0.76 ปานกลาง 
7.ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ออกแบบหน้าจอภาพ 4.13 0.68 มาก 
8.ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับผู้ใช้ 3.83 0.91 ปานกลาง 
9.ความเหมาะสมในการวางต าแหน่ง
ของส่วนประกอบบนจอภาพ 3.93 0.78 ปานกลาง 
10.ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มคีวามคุ้นเคย
และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 3.80 0.71 ปานกลาง 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลในระบบ 
(Security Test) 4.08 0.81   

1.โ ป ร แ ก ร ม มี ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งาน 
โปรแกรม 4.07 0.74 มาก 
2.โปรแกรมมีการ  Back up 
ฐานข้อมูล 4.10 0.88 มาก 
รวม 4.00 0.75 มาก 

จากตาราง  พบว่าโดยรวมแล้วกลุ่มประชากรมีความพึง
พอใจกับโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของหน่วย
รายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช
ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นหัวข้อใหญ่พบว่ามีคุณภาพสูงสุด คือ ด้านการตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม 
 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1 การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของ
หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิ
ริราช เนื้อหาประกอบด้วย การตอบสนองตามความต้องการ
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ของผู้ใช้โปรแกรมใน ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
โปรแกรม ด้านการท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของโปรแกรม 
ด้านความง่ายต่อการใช้โปรแกรม และ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในโปรแกรม 

5.2 ความพึงพอใจพนักงานหน่วยรายงานสถิติทางการ
แพทย์ที่มีต่อโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของ
หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิ
ริราช พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลางถึงมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ด้านการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ ด้านความง่ายต่อการใช้งานโปรแกรม ด้าน
การท างานได้ตามฟังก์ช่ันงานของโปรแกรม 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของหน่วย
รายงานสถติิทางการแพทย์ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช 
เป็นการตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ
โปรแกรมระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ของหน่วยรายงาน
สถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช  ด้าน
การตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ด้านการท างาน
ได้ตามฟังก์ช่ันงานของโปรแกรม ด้านความง่ายต่อการใช้
โปรแกรม ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโปรแกรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการประเมิน
การใช้งานและความคุ้มค่าในการท างานของโปรแกรมเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก OPDSQL ส าหรับโรงพยาบาล ซ่ึงความ
คุ้มค่าด้านการใช้งานโปรแกรม ภาพรวมมีความคุ้มค่าในระดับ
มากที่สุด ส าหรับด้านการใช้งานมีความคุ้มค่าระดับมากที่สุด
ทุกรายการ ได้แก่ ช่วยลดการสูญหายของข้อมูล ประสิทธิภาพ
ในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และจากการศึกษาความ
คุ้มค่าด้าน 
การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริหาร  พบว่าสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้บริหารในระดับมากที่สุด ได้แก่เรื่อง 
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ช่วยท าให้ผู้ป่วยมีความ
เชื่อมั่นกับองค์กรเป็นต้น[7] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
7.1.1 ควรเพิ่มการเรียนรู้การพัฒนาโปแกรม และการจัดการ

ระบบฐานข้อมูล 
7.1.2 ควรมีการประเมินผลความรู้ จากการเรียนรู้การพัฒนา

โปแกรม และการจัดการระบบฐานข้อมูล 
1. 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

7.2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบน Web Bowser 
7.2.2  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้ จาก

โปรแกรมบน Web Bowser 
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E-019 

การส ารวจการให้ความส าคัญต่อสิทธิส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา มจธ. 
The Survey of KMUTT Students’ Awareness of Privacy on the Social Network 

 
ปิติพร รุจนเวชช์1  วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์2    และกองทุน จงสกุล3 

 
1,3ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตรสาหกรรมและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจระดับการให้ความส าคัญ
ต่อสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลจาก
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 51 อ่านนโยบายและ
เงื่อนไขเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ร้อยละ 68.5 ให้เพื่อนเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ร้อยละ 70 
โพสต์ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Timeline ได้ ร้อย
ละ 35 มีความกังวลในระดับปานกลางหากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์น าข้อมูลของตนเองไปใช้ ร้อยละ 39.5 มีความสบาย
ใจในระดับปานกลางหากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดตามการ
ใช้งานและส่งโฆษณาให้ ร้อยละ 60 ไม่กังวลกับการโพสต์
ข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในส่วนของการแชร์
เนื้อหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 71 แชร์รูปภาพ จาก
ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
เรื่องสิทธิส่วนบุคคล แต่ยังขาดความรอบคอบในการแชร์ข้อมูล
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ค าส าคัญ : การละเมิด,เครือข่ายสังคมออนไลน์,สิทธิส่วนบุคคล 

Abstract 

This paper aims to survey the importance of data privacy 
on social network. Questionnaires were distributed to 200 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi students, 
who were selected by using simple random sampling. The 

results of this survey showed that 51% of samples read the 
policy and the law of data privacy for using social network 
whereas 68.5% allowed their friends and acquaintances to see 
their personal data. Moreover, 70% posted information on 
timeline. 52.5% of samples allowed other people to tag photos 
and videos, and 35% felt anxious if their personal data are on 
the social network. Furthermore, 39.5% felt fairly happy if the 
social network keeps track on them and circulates their 
advertisements. However, 60% of the samples did not have 
any worry about online personal posting. The majority of the 
samples (71%) shared images and 64% general news. The 
result also revealed that the samples realized the significance 
of data privacy, yet were not cautious enough when sharing 
personal data publicly.  
Keywords: Privacy, Social Network, Violation  

1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ที่มีการ
เช่ือมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการ
และความสัมพันธ์ทางสังคมซ่ึงใช้งานผ่านอินเทอร์เนต็ และผ่าน
ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, บล็อก
เกอร์, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรมและไลน์ เป็นต้น จากการ
เช่ือมโยงดังกล่าว ท าให้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เป็นทอด ๆ ต่อไป
เรื่อย ๆ ท าให้เกิดสังคมเสมือนจริงขึ้น และสร้างความสัมพันธ์
แบบใหม่ได้ง่ายเมื่อเราแชร์ (Share) ข้อมูลต่าง ๆ ลงบนเครือข่าย
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สังคมออนไลน์ ทุกคนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถรับรู้
และแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงที่เราแชร์ ท าให้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น จาก
สถิติบนโลกออนไลน์ พบว่า ประเทศไทยใช้ เฟซบุ๊ก มากเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ โดยมีจ านวนผู้ใช้มากถึง 41 ล้านราย คิด
เป็น 60% ของประชากรทั้งประเทศไทย รองลงมาเป็นไลน์ โดย
มีจ านวนผู้ใช้ 33 ล้านราย และอินสตาแกรม 7.8 ล้านราย [1] 
และด้วยเหตุที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประวันของ
ผู้คนในหลากหลายมิติ ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดความสิทธิส่วนบุคคลและในปี 2556 มีการส ารวจ เรื่อง 
กับการละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทยไว้ จาก
การส ารวจนี้อาจแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ประเภท
แรก คือ ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เช่น สิทธิใน
ความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลผู้
ให้บริการออนไลน์ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต 
การส่งต่อหรือซ้ือขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลที่
สาม ประเภทที่สอง คือ ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
โจมตีบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมือง หรือใช้วิธีการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาผลประโยชน์
[2] และกิจกรรมกิจกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยอดนิยม 5 
อันดับแรก ที่มีพฤติกรรมค่อนข้างสุ่มเส่ียง อันดับ 1 ได้แก่ การ
เช็คอินในเฟซบุ๊ก เพื่อบอกให้เพื่อน/คนรู้จักว่าตนเองก าลังท า
อะไร อยู่ที่ใด (ร้อยละ 71.5) อันดับที่ 2 การโพสต์รูปถ่ายหรือ
แชร์รูปส่วนตัวในสถานะที่เป็นสาธารณะ (ร้อยละ 70.7) อันดับ 
3 การตั้งค่าแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
สาธารณะ (ร้อยละ 62.3) อันดับ 4 การไม่เปลี่ยนรหัสผ่านของ
บัญชีผู้ใช้งานบ่อย ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 57.5) 
และอันดับสุดท้าย การให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น 
ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ในการลงทะเบี ยน/ใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่ได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ๆ ก่อน (ร้อยละ 
45.8) [3] กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นพฤติกรรมสุ่มเส่ียงต่อ
ผู้ใช้งานที่จะถูกคุกคามหรือก่อให้เกิดความ ไม่มั่นคงปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเปิดเผยตัวตนและ
ข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  นอกจ ากนี้ ยั ง มี ภั ยที่ เ กิ ด จ ากคว าม
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวผู้ใช้งานเอง เช่น การแชร์ ส่งต่อภาพและ

ข้อความที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยไม่มีการ
ตรวจสอบที่มาและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล [4] 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้จัดท าสนใจ ที่จะส ารวจการให้
ความส าคัญของสิทธิส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยา
เขตบางมด จากปัญหาที่เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและน า
ผลที่ได้จากการส ารวจมาประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมข้อมูล
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ เรื่อง
สิทธิส่วนบุคคลบนเครือขา่ยสังคมออนไลน์ ป้องกันไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่นในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อส ารวจความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ในเรื่องการให้ความส าคัญ
กับสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้จัดท า ได้ท าการส ารวจความสนใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่เขต
บางมด เกี่ยวกับการให้ความส าคัญเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  

 กลุ่ มประชากร  ได้ แก่  นั กศึ กษามหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ทั้งเพศชายและ
หญิง  

 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ที่พบจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยยินยอมตอบแบบสอบถามด้วยความ
สมัครใจจ านวน 200 คน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) 
ในการหาสัดส่วนของประชากร  

𝑛 =
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2

𝑒2
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
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e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดขึ้นได ้

Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรอืระดับนัยส าคัญ 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาโครงการครั้งนี้ เป็นการส ารวจความสนใจของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าให้
ความส าคัญ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อให้ผลการศึกษาด าเนินไปตามกระบวนการวิจัย
และบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้จัดท ามีขั้นตอนและรายละเอียดใน
การด าเนินโครงการ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการจัดท างานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ้ืนที่เขตบางมด
โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) ในการหาสัดส่วนของ
ประชากร  

2.1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
ในการคัดเลือกตัวอย่าง ส าหรับโครงการครั้งนี้ ผู้จัดท าได้

เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่านักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีโอกาสจะถูก
เลือกเท่า ๆ กัน ซ่ึงจาการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย มีนักศึกษาสมัครใจและยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 200 คน 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
1. มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2. มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดท าการส ารวจโดย รับ-ส่ง แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง โดยจัดท าแบบสอบถามให้อยู่ในลักษณะกระดาษ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างโดยต้องสอบถามว่ามีบัญชีและใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือไม่ จึงจ าเป็นต้องน าส่งให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยตรงและท าการอธิบายในบางค าถามของแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เข้าใจในค าถามดังกล่าวเพื่อให้ได้
ค าตอบที่ชัดเจนรวมทั้งสามารถน ามาวิเคราะห์ได้อย่างตรง
ประเด็น 

2.2.1 การสร้างแบบสอบถาม 
การสร้างแบบสอบถามในการส ารวจความสนใจของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าให้
ความส าคัญ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ให้
ความสนใจเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากแค่ไหน โดยประยุกต์จากทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถาม (รายละเอียดแบบสอบถาม เรื่อง การส ารวจ
ความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีว่าให้ความส าคัญ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์) ได้แก่ 

 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสิทธิความเป็นส่วนตัวบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะท าให้ทราบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสนใจเรื่อง 
สิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากน้อยเพียงใด 
เพื่อหาทางส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้กับนักศึกษา ให้มีความสนใจและ
ตระหนักถึงเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น 

2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2015 และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) เป็นการส ารวจและอธิบาย
ข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุป เพื่อให้เห็นภาพรวม สถิติเชิง
พรรณาที่ใช้ ประกอบด้วย การน าเสนอข้อมูลในรูปของตาราง

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: pitiporn.ruc@kmutt.ac.th   
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แจกแจงความถี่และร้อยละ รวมทั้งมีการน าเสนอเป็นกราฟ
เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน รายละเอียดมีดังนี้  

- ความถี่  (Frequency)  คื อ  การแจงนับจ านวนผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

- อัตราร้อยละหรือเปอร์เซนต์ (Percentage) คือ การจัดท า
ข้อมูลให้อยู่ในรูปร้อยละ 

จะกระท าโดยน าค่าของข้อมูลที่ต้องการศึกษาหารด้วย
จ านวนข้อมูลทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100 (ค าว่า Percentage 
หมายถึง ต่อส่วน 100) 

ร้อยละ (Percentage) = 100X

N

   

X คือ จ านวนข้อมูลความถี่ที่ต้องการน ามาหาค่าร้อยละ 
N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3. บทสรุป 

การส ารวจความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศกึษาขัน้
พื้นฐาน ก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นแบบ ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยการออกแบบสอบถาม จากวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบาง ที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ รวมจ านวนนักศึกษาที่สมัครใจและยอมเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 200 คน 

จากข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม ได้น ามาวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ 
อธิบายเป็นตารางการแจกแจง ซ่ึงข้อสรุปที่ได้จะน าไปสู่การ
เสนอผลการศึกษา   ในลักษณะของกระบวนการบรรยายเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผลการวิจัย 

จากการส ารวจ การให้ความส าคัญของสิทธิส่วนบุคคล บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอม เ กล้ าธนบุ รี  วิท ย า เ ขตบา งมด  โดยก าร เก็ บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่พบจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย  (Simple Random Sampling) รวมจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดได้ 200 ชุด ได้ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนดังนี้ 

3.1.1 ส าหรับการอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่อง
สิทธิส่วนบุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

พบว่ามีเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นเพศชายร้อยละ 53 
และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 47 โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-
23 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมามีอายุมากกว่า 23 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 27 ซ่ึงนักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนมากก าลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68 และระดับปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 32 

3.1.2 ข้อมูลด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

พบว่าความถี่ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อ
สัปดาห์ส่วนใหญ่ใช้บริการทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 95.5 โดย
กิจกรรมที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ ใช้
พูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่รู้จักในชีวิตจริง คิดเป็นร้อยละ 98 ส าหรับ
การอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่องสิทธิส่วนบุคคลใน
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อ่าน คิดเป็นร้อยละ 51 แต่จากการส ารวจยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรู้วิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวในการใช้บริการส่ือสังคม
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 87 ในการตั้งค่าสิทธิบุคคลว่าบุคคลใด
สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัว (About Info) ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
อนุญาตให้เพื่อน (Friends+Acquaintances) เห็นข้อมมูลส่วนตัว
ได้ คิดเป็นร้อยละ 68.5 โพสต์ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ใน Timeline ได้ คิดเป็นร้อยละ 70 สามารถเห็นข้อมูลที่โพสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 73 และการ
อนุญาตให้บุคคลอื่น Tag ข้อมูลที่จะโพสต์ ลงบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง
ก่อน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนบุคคลที่สามารถส่งข้อความ 
(Message) ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
61.5 และจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง หาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์น าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างไปใช้เพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะหยุดใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 86.5 ความกังวลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่
ไม่กังวลที่ต้องโพสต์ข้อมูลส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 60 
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3.1.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พบว่าส่วนใหญ่จะแชร์รูปภาพส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 71 
รองลงมาคือ เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ทั่ว ๆ ไป/ผู้อื่น คิดเป็นร้อย
ละ 64 รูปที่น่าสนใจของเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์/ผู้อื่น 
คิดเป็นร้อยละ 56 เพลง/วิดีโอ ของคุณ คิดเป็นร้อยละ 51 เนื้อหา
บทความที่เป็นประโยชน์/ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 48.5 เรื่องราว
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 44 เพลง/วิดีโอ จากเพื่อนบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์/ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 43 และเรื่องราว ที่เป็น
กระแสในปัจจุบัน เช่น การเมือง น้ าท่วม คิดเป็นร้อยละ 30.5 
ตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลที่เปิดเผยบนเครือสังคมออนไลน์ อันดับแรกคือ 
วันเดือนปีเกิด คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็น สถานที่ศึกษา/
สถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 75 ที่อยู่ (จังหวัด, ประเทศ เป็น
ต้น) คิดเป็นร้อยละ 63 อีเมล คิดเป็นร้อยละ 44 ความสัมพันธ์-
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 23 รายละเอียดส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
20 ความสัมพันธ์-คนรักและเหตุการณ์ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 19.5 
ต าแหน่งงาน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เบอร์โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 
9 และ Account การติดต่ออื่น ๆ (สไกป์, บีทอล์ค, ไลน์ เป็นต้น) 
คิดเป็น ร้อยละ 8  

3.2 อภิปรายผลของการส ารวจ 
ผลการส ารวจความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าให้ความส าคัญ เรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

3.2.1 การอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่องสิทธิส่วน
บุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น กลุ่ม
ตัวอย่าง ไม่ค่อยสนใจอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่อง
สิทธิส่วนบุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึง
ควรจะมีการแนะน าหรือประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาให้
ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายและกฎหมายเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด
หรือถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

3.2.2 การส ารวจการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์นั้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไว้ใจเพื่อนทีอ่ยู่
ในสังคมเสมือน ไม่ได้ตระหนักถึงข้อมูลของตนเองที่อยู่ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นพฤติกรรมสุ่มเส่ียง เพราะ
เพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น อาจจะมีมิจฉาชีพ

ปะปนอยู่ ดังเห็นได้จากข่าวสารในส่ือทั่วไป ควรจะส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสังคมเสมือน 

3.2.3 กลุ่มตัวอย่าง ขาดความระมัดระวังการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซ่ึงการแสดงข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์
นั้นบางครั้งก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หากไม่ตริตรองข้อมูลให้ถ่องแท้ ดังนั้นควรมี
การประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลและไม่ท าผิดกฎหมายใน
การแสดงเนื้อหาข้อมูลของบุคคลอื่น 

3.2.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดที่จะหยุดการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์หากน าข้อมูลของตนเองไปใช้ประโยชน์ แต่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากไม่กังวลเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล และให้
ความส าคัญกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลน้อยเกินไป ควรจะมีการ
ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ 

3.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
มนุษย์เป็นอย่างมาก และเมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ท า
ให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน หากขาดความรอบคอบในการใช้
ก็จะส่งผลกระทบทางด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

3.3 ข้อเสนอแนะ 

3.3.1 ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3.3.2 งานวิจัยในครั้งนี้ ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพียง
กลุ่มเดียว คือ นักศึกษาอาจยังไม่ชัดเจนเรื่อง การให้ความส าคัญ
ของสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการศึกษา
ครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
อื่นนอกจากกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้งานมีความชัดเจนและ
น่าเชือ่ถือมากขึ้น 

3.3.3 ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น และควรมีการ
ติดตามผลในระยาว 
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การศึกษาคุณลักษณะแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตามทัศนะของสถานประกอบการ 
กรณีศึกษาสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 

Education characteristics of professional workforce in Information Technology according to the 
viewpoint of enterprises. A Case study enterprise in the industrial Samutsakhon province areas. 

 

บุญสืบ  โพธิศ์ร ี
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะแรงงาน
มืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตามทัศนะของสถาน
ประกอบการ และเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะแรงงานมืออาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตามทัศนะของสถานประกอบการ
จ าแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรสาครที่ยังเปิดด าเนินการในปี 2559 จ านวน 100 
แห่ง โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  (Stratified 
sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ทักษะและการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านความรู้ สติปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านทักษะการใช้
ภาษา คุณลักษณะแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศตามทัศนะของสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครที่มีประเภทกิจการ ลักษณะการ
ประกอบกิจการ ระยะเวลาด าเนินการ และจ านวนพนักงานโดย 

 
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แนวทางการพัฒนาการพัฒนาแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1) ควรต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการให้ 
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และ 2) สถานประกอบการควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาคุณลักษณะแรงงาน และเปิดโอกาสให้แรงงานได้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะ, แรงงานมืออาชีพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Abstract 

This research aimed to study education characteristics of 
professional workforce in Information Technology according 
to the viewpoint of enterprises and compare characteristics of 
professional workforce in Information Technology according 
to the viewpoint of enterprises characteristics classification of 
enterprises. The  samples  consisted  of  enterprise in the 
industrial Samut Sakhon province areas also operates in 2016 
amount place 100 by random selection in Stratified sampling 
used a questionnaire for collecting data. The statistics used in 
data analysis were Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation and One Way ANOVA. The results showed that 
enterprise in the industrial Samut Sakhon province areas 
giving opinion for characteristics of professional workforce in 
Information Technology have overview was at a high level. In 
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highest average is skills and practice the second is the 
knowledge, intelligence, interpersonal skills and moral ethics. 
In minimal average is skills of using the language 
characteristics of professional workforce in Information 
Technology according to the viewpoint of enterprise in the 
industrial Samut Sakhon province areas has category of 
business, character of business, period of time and  staff is  
statistically  significant  at  .05  level. Development of 
guideline professional workforce in Information Technology is 
1) There should be a collaborative planning among schools 
and enterprises in giving knowledge theory and practice 
according to the needs of enterprises and 2) enterprises should 
emphasize the characteristics of professional workforce for 
opportunity the workers have developed continuously. 
Keywords : Characteristics, Professional workforce, 
Information Technology 

1. บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 
and Communication Technology: ICT) ได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี
หลายประเภทได้ถูกประยุกต์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย์ การเงินการธนาคาร และการ
บริการ เป็นต้น กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับนานาประเทศที่มุ่ ง เน้นการพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้สะท้อนให้
เห็นความส าคัญของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น [1] อีกทั้งการก้าวสู่ยุค
ดิจิตอล ส่งผลให้เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนา
เศรษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศไทย กรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2524-2563 (ICT 
2020) จึงถูกก าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT และสร้าง
สังคมฐานความรู้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซ่ึงปัจจัย
หลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลให้ทั่วโลกประสบปัญหาความขาดแคลน 
สถาบันอุดมศึกษาจึงเร่งผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ แต่ผลลัพธ์กลายเป็นเพียงพอในเชิงปริมาณแต่เกิด
ช่องว่างเชิงคุณภาพ [2] 

ทั้งนี้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร โดยมีมาตรการในการพัฒนาผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้มีทักษะและคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ปรับปรุงรูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาให้เน้นการ
ปฏิบัติงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้มีการน า Open 
Source Software มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและ
การวิจัยต่อยอดเพื่อส่งเสริมให้เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ [3] 

จากปรากฏการณ์ข้างต้นผู้วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มีหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้ตามหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนให้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ น าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท า
ให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะแรงงานมืออาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้  ดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะแรงงงานมืออาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศตามทัศนะของสถานประกอบการ 
จ าแนกตามลักษณะของสถานประกอบการ 

2.3 เพื่อ เสนอแนวทางในการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
สถานประกอบการที่มีประเภทกิจการ ลักษณะการประกอบ

กิจการ ระยะเวลาด าเนินการ และจ านวนพนักงานแตกต่างกันมี
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ความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน 

 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการ

ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครที่ยังเปิดด าเนินการในปี 
2559 จ านวน 133 แห่ง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครที่ยังเปิดด าเนินการในปี 
2559 ใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane [4] 
ได้จ านวน 100 แห่ง โดยเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified sampling) 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นโดย
การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และท าการสัมภาษณ์ผู้จัดการฝ่ายไอที พนักงานในฝ่าย
ไอที ครูและอาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และน า
แบบสอบถามที่ได้ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทาน และท าการเก็บ
รวมรวมข้อมูล จ านวนตัวอย่าง 30 สถานประกอบการ จากนิคม
อุตสาหกรรมสินสาคร (จังหวัดสมุทรสาคร)  เพื่อทดสอบ
แบบสอบถามเบื้องต้น (Pre-test) ในเรื่องของความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม และเพื่อให้ได้ข้อค าถามในแบบสอบถามที่มี
ความถูกต้อง  ครบถ้วน ชัด เจน เข้ าใจง่ าย  และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าผลที่ได้จากการทดสอบ
แบบสอบถามเบื้องต้นไปแก้ไข ปรับปรุง จนได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์ ซ่ึงลักษณะและข้อค าถามในแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของ
สถานประกอบการ ส่วนที่  2 คุณลักษณะแรงงานมืออาชีพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ ของลิเคอร์ท [5] และ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 
 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม

และตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
มาช่วยในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในใน
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกได้ดังนี้ 

4.3.1 สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์การประเมินของสถาน
ประกอบการ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.3.2 สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์หาดัชนี
ความสอดคล้อง (Item – Objective Congruence Index : IOC) 
และหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient)  

4.3.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) 
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
5. ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ 

ข้อมูลสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ อันดับ 

1. ประเภทของกิจการ 
    1.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
    1.2 บริษัทจ ากัด 

 
6 

94 

 
6 

94 

 
2 
1 

2. ลักษณะการประกอบกิจการ 
    2.1 สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 
    2.2 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
    2.3 อาหารและเครื่องดื่ม 
    2.4 เหล็กและโลหะ 
    2.5 ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 
    2.6 ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
    2.7 เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์ 
    2.8 อ่ืนๆ  

 
16 
17 
21 
07 
08 
15 
06 
10 

 
16 
17 
21 
07 
08 
15 
06 
10 

 
3 
2 
1 
7 
6 
4 
8 
5 

รวม 100 100  

3. ระยะเวลาด าเนินการ 
    3.1 น้อยกว่า 5 ปี 
    3.2 5 – 10 ปี 
    3.3 10 ปี ขึ้นไป 

 
17 
46 
37 

 
17 
46 
37 

 
3 
1 
2 

รวม 100 100  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
ข้อมูลสถานประกอบการ จ านวน ร้อยละ อันดับ 

4. จ านวนพนักงาน 
    4.1 น้อยกว่า 100 คน 
    4.2 100 – 200  คน 
    4.3 200 คนขึ้นไป 

 
32 
41 
27 

 
32 
41 
27 

 
2 
1 
3 

รวม 100 100  

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถาน
ประกอบการ พบว่า ลักษณะของสถานประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ ากัด มี
ลักษณะการประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือ 
ส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม และส่ิงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตามล าดับ 
โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาด าเนินการ 5 – 10 ปี รองลงมาคือ  10 
ปีขั้นไป และน้อยกว่า 5 ปี ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีจ านวน
พนักงานในสถานประกอบการ 100 – 200 คน รองลงมือคือ 
น้อยกว่า 100 คน และ 200 คนขึ้นไป ตามล าดับ 
 
ตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะแรงงานมืออาชีพสาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศตามทัศนะของสถานประกอบการ 

คุณลักษณะแรงงานมือ
อาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mean S.D. 

ระดับความ
ต้องการ 
ของสถาน
ประกอบการ 

อันดับ 

1. ด้านความรู้ สติปัญญา 
    1.1 มีความคิด
สร้างสรรค์ 
    1.2 ใช้ความรู้
แก้ปัญหาได ้
    1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปฏิบัติงานได้ 

 
4.37 

 
4.54 

 
4.43 

 
0.58 

 
0.56 

 
0.50 

 

 
มาก 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 

 
3 
 

1 
 

2 
 

รวม 4.44 0.54 มาก  

2. ด้านทักษะและการ
ปฏิบัติงาน 
    2.1 ติดตั้ง ซ่อม 
ประกอบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ 
    2.2 ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้ 
    2.3 ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์

 
 

4.53 
 
 

4.57 
 
 

4.58 

 
 

0.52 
 
 

0.54 
 
 

0.50 

 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มากที่สุด 

 
 

4 
 
 

2 
 
 

1 

และแก้ปัญหาด้าน
เน็ตเวิร์คได ้
    2.4 ควบคุมบริหาร
จัดการเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลได้ 
    2.5 เขียนโปรแกรม
และแอพพลิเคชั่นได ้

 
 

4.54 
 
 
 

4.48 

 
 

0.50 
 
 
 

0.52 

 
 

มากที่สุด 
 
 
 

มาก 

 
 

3 
 
 
 

5 
รวม 4.54 0.51 มากที่สุด  

ตาราง 3. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
    3.1 มีจรรยาบรรณใน
การใช้คอมพิวเตอร์ 
    3.2 มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต 
    3.3 มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 

 
 

4.11 
 

4.20 
 

4.14 

 
 

0.58 
 

0.57 
 

0.57 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

 
 

3 
 

1 
 

2 
 

รวม 4.15 0.57 มาก  
4. ด้านทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
    4.1 สามารถท างาน
เป็นทีมได ้
    4.2 เป็นผู้ตามและผู้น า
ที่ดีได้ 
    4.3 ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมองค์กรได้ 

 
 

4.23 
 

4.29 
 

4.21 

 
 

0.58 
 

0.62 
 

0.62 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 
 

2 
 

1 
 

3 

รวม 4.24 0.60 มาก  
5. ด้านทักษะการใช้
ภาษา 
    5.1 ฟัง พูด อ่าน เขียน
ได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
    5.2 ติดต่อ 
ประสานงานได้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

 
3.89 
3.81 

 
0.62 
0.58 

 
มาก 
มาก 

 
1 
2 

รวม 3.85 0.60 มาก  

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะแรงงานมือ
อาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตามทัศนะของสถาน
ประกอบการ โดยสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานมือ
อาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณลักษณะด้านทักษะ
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และการปฏิบัติงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า 

คุณลักษณะด้านความรู้  สติปัญญา สถานประกอบการมี
ความต้องการอยู่ ในระดับมาก  มีค่ า เฉลี่ ย  4.44 โดยให้
ความส าคัญกับการใช้ความรู้แก้ปัญหาได้อย่างดี รองลงมาคือ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ตามล าดับ 

คุณลั กษณะด้ านทั กษะ  และการปฏิบั ติ ง าน  สถาน
ประกอบการมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.54 โดยให้ความส าคัญกับติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และแก้ปัญหาด้าน
เน็ตเวิร์คได้ รองลงมา คือ ติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ได้ และควบคุมบริหารจัดการเว็บไซต์และฐานข้อมูล
ได้ ตามล าดับ 

คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม สถานประกอบการมี
ความต้องการอยู่ ในระดับมาก  มีค่ า เฉลี่ ย  4.15 โดยให้
ความส าคัญกับมีความซ่ือสัตย์ สุจริต  รองลงมาคือ มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่การงาน  และมีจรรยาบรรณในการใช้
คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ 

คุณลักษณะด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถาน
ประกอบการมีความต้องการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 
โดยให้ความส าคัญกับเป็นผู้ตามและผู้น าที่ดีได้ รองลงมาคือ 
สามารถท างานเป็นทีมได้ และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร
ได้ ตามล าดับ 

คุณลักษณะด้านทักษะการใช้ภาษา สถานประกอบการมี
ความต้องการอยู่ ในระดับมาก  มีค่ า เฉลี่ ย  3.85 โดยให้
ความส าคัญกับฟัง  พูด  อ่ าน  เขี ยนได้ทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ติดต่อ ประสานงานได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนจ าแนกแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ก าหนด
ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Level of Significance) ที่ 0.05 
สรุปได้ว่า 

1. สถานประกอบการที่ประเภทกิจการแตกต่างกันมีความ
ต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา ด้านทักษะและการปฏิบัติงาน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และด้านทักษะการใช้ภาษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยบริษัท
จ ากัดมีความต้องการพนักงานที่มีคุณลักษณะทั้ง 5 ด้านมากกว่า
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

2. สถานประกอบการที่มีลักษณะการประกอบกิจการ
แตกต่างกันมีความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา 
ด้านทักษะและการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านทักษะการใช้ภาษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสถานประกอบการส่ิงพิมพ์และบรรจุ
ภัณฑ์มีความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีคุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา และด้านทักษะ
การใช้ภาษามากที่สุด ส่วนสถานประกอบการอื่นๆ มีความ
ต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากที่สุด 

3. สถานประกอบการที่มีระยะเวลาด าเนินการแตกต่างกัน
มีความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี คุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา ด้านทักษะ
และการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านทักษะการใช้ภาษา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสถานประกอบการที่มีระยะเวลา
ด าเนินการ 5 – 10 ปี มีความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากที่สุด สถาน
ประกอบการที่มีระยะเวลาด าเนินการน้อยกว่า 5 ปี มีความ
ต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน มากที่สุด ส่วนสถาน
ประการที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 10 ปี มีความต้องการ
แรงงานมืออา ชีพสาขา วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี
คุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา และด้านทักษะการใช้ภาษา
มากที่สุด 

4. สถานประกอบการที่มีจ านวนพนักงานแตกต่างกันมี
ความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณลักษณะด้านความรู้  สติปัญญา ด้านทักษะและการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่างบุคคล และด้านทักษะการใช้ภาษาแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ โดยสถานประกอบการที่มีจ านวนพนักงาน 200 คนขึ้นไป มี
ความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีคุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะความสัมพันธ์
ระห ว่างบุคล  และทักษะการใ ช้ภาษามากที่ สุด  สถาน
ประกอบการอื่นๆ มีความต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา 
และด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
ผลการวิจัย พบว่า สถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นบริษัท

จ ากัด มีลักษณะการประกอบกิจการอาหารและเครื่องดื่ม มี
ระยะเวลาด าเนินการ 5 – 10 ปี และมีพนักงานในสถาน
ประกอบการจ านวน 100 – 200 คน โดยสถานประกอบการ
ต้องการแรงงานมืออาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
คุณลักษณะด้านทักษะการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาเป็น
ด้านความรู้ สติปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะการใช้ภาษา ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะแรงงานมืออาชีพสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารเทศพบว่า สถานประกอบการที่มีประเภทกิจการ 
ลักษณะการประกอบกิจการ ระยะเวลาด าเนินการ และจ านวน
พนักงานแตกต่างกันมีความต้องการคุณลักษณะแรงงานมือ
อาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน โดยมีความ
ต้องการคุณลักษณะด้านทักษะและการปฏิบัติงานมากที่สุด 

อภิปรายผล 
คุณลักษณะด้านความรู้ สติปัญญา พบว่าสถานประกอบการ

มีความคิดเห็นในทุกประเด็นด้านนี้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวัฒน์  อารีย์มิตร์ (2550)[6] ที่
พบว่าสถานประกอบการต้องการบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ผลิตผลงานหรือส่ิงแปลกๆ ใหม่ จินตนาการให้เป็นไปได้ เพื่อ
น าไปสู่การคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท างานได้เป็น
อย่างดี 

คุณลักษณะด้านทักษะ และการปฏิบัติงาน พบว่าสถาน
ประกอบการมีความคิดเห็นในทุกประเด็นด้านนี้อยู่ในระดับ
มากถึงมากถึงมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิมล  

วงศ์สิงห์ทอง (2553) [2] พบว่าสถานประกอบการต้องการ
บุคลากรคอมพิวเตอร์และบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความรู้ในสาขาวิชาชีพ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนา
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้จริงและ
เหมาะสม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่าสถานประกอบการมีความ
คิดเห็นในทุกประเด็นด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุวิมล  วงศ์สิงห์ทอง (2553) [2] ที่พบว่าคุณลักษณะ
ของบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการต้องเน้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับ
การสร้างความตระหนักต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
ดิจิตอล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่าสถาน
ประกอบการมีความคิดเห็นในทุกประเด็นด้านนี้อยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะวัฒน์  อารีย์มิตร์ (2550) 
[6] ที่พบว่าบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ มี
ความสามารถในการปรับตัว และสามารถท างานร่วมกับผู้ เนื่อง 
เนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลาการในองค์กรต้องมีความ
ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือกันเพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชา 

ด้านทักษะการใช้ภาษา พบว่าสถานประกอบการมีความ
คิดเห็นในทุกประเด็นด้านนี้อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล  (2555) [7] ช้ีให้เห็นว่าการ
อาชีวศึกษาต้องผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ และมี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ 
มีสมรรถนะที่ส าคัญได้แก่  ทักษะด้ านการ ส่ือสาร  เ ช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน ทักษะด้านการคิด ทักษะชีวิต การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. การพัฒนาแรงงานควรต้องมีการวางแผนร่วมกัน

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
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2. สถานประกอบการควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณลักษณะแรงงาน และเปิดโอกาสให้แรงงานได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรเพิ่มคุณลักษณะด้านสุขภาพร่างกาย การประยุกต์ใช้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 
2. เพื่อให้ผลการศึกษามีความชัดเจนและน่าเช่ือถือมากขึ้น 

ควรขยายกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรสาครทั้งหมด 

 
7. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ ดร. ศรายุทธ  ทองอุทัย  รศ.ดร.ปรัชญนันท์  
นิลสุข และดร.อภิวัฒน์  วังวิวัฒน์ ในการตรวจสอบเครื่องมือ
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100 แห่ง ในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ 
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F1-003 

ตัวแบบการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

Model of Administration for Industrial and Community Education College under the Office of 
Vocational Education Commission for the Quality Assessment of Education inside and outside. 

 
นนท์ธพนัธุ์  พิมพา   

 
รองผู้อ ำนวยกำร  วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนไผ่จังหวัดขอนแก่น 

ชมรมเครือข่ำยนักวิจัยและพัฒนำสื่อนวัตกรรมอำชีวศึกษำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
(ได้รับทุนวิจัยจำก สวพ. ประจ ำปีงบประมำณ 2556) 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อไห้ได้ตัวแบบ
การบริหารสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ มุ่งด าเนินการ
ศึกษา ตัวแบบการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสังกัด
ส านักงานคณะกกรมการการอาชีวศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกซ่ึงผู้ วิจัยมีขอบเขตของ
การวิจัย ดังนี้ ประชากรได้แก่ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร ของวิทยาลัย
การอาชีพ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศจ านวน 142 แห่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ เรียน  ครู  
ผู้บริหาร ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง ช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling)จ านวน 56 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย(Standard Error of Mean)ใช้สถิติ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ จาก
การศึกษาพบว่าความความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.27)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 1) ผู้บริหารรับรู้นโยบายการ
ประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และนโยบายจากต้นสังกัดและ สมศ.มีค่าเฉลี่ย ( X =4.6) 
2 )  มี ก า ร ส่ื อ ส า รน โ ยบ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ าพต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและจากต้นสังกัดและ สมศ. 

ไปสู่คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 
( X =4.2) 3) คณะกรรมการสถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเชิง
ปฏิบัติว่าด้วยการประกันคุณภาพของสถานศึกษาไว้ในล าดับ
ส าคัญเพื่อด าเนินงานให้บรรลุผล ( X = 4.4) 
  4) มีการวิเคราะห์และแปลงนโยบายการประกัน
คุณภาพเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.4)  5) มีการ
ส่ือสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาไปสู่คณะครู  ผู้ เ รียนผู้ปกครอง ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ( X = 4.2)  6) มีการประชุม แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อปรับแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพให้ทันสมัย
อยู่เสมอ ( X = 4.2)  7) มีระบบการนิเทศ ติดตาม  และประเมิล
ผลการน านโยบายการประกันคุณภาพไปปฏิบัติ  ทั้งในระดับ
ทีมงานนโยบายและระดับทีมงานผู้ปฏิบัติ  ( X = 4.1)  8) 
สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพอยู่ ในล าดับส าคัญ ( X = 4 .2 )    9 ) 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง มี
ส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อประกันคุณภาพ อย่าง
เหมาะสม( X = 4.2) 
  ส่ิงที่ได้จากงานวิจัยคือตัวแบบการบริหาร
สถานศึกษา และกลไกการการส่งเสริมสนับสนุน (Supporting 
or Promotion) โดย การด าเนินการช่วยเหลืออุดหนุนทรัพยากร
และศักยภาพในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและ
ด้านวิชาการ ให้มีคุณภาพ 
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ABSTRACT 
This research is aimed. The idea to have the school 
administrators to assess the quality of education inside and 
outside. Scope of this research Focused on The model for 
school administrators to assess the quality of education 
within. And outside the scope of the research is to study the 
population, including, Chief of Quality Assurance and 
administrators of college under the Office of Vocational 
Education Commission nationwide. Are 142 college The 
sample included students, teachers, administrators of schools 
under the Office of Vocational Education Commission, which 
is Sampling Simple (Stratified Random Sampling) , sampling 
is considered by everyone . Every unit or Members of the 
population is likely to be equally. How could use the lottery 
by making a list of the total population . Or use a table of 
random numbers by a number of regulatory authorities a list 
of all the population.are 56 population statistics used in this 
study is the percentage (Percentage) Average (Mean), the 
standard deviation (standard deviation) standard error of the 
mean (standard error of mean). The study found that 
satisfaction of respondents overall opinion of very average (
X = 4.27) on an item that Article. 1) Management stated 
policy of quality assurance in accordance with the Education 
Act. National Policy of 2542 and the agency and Prof. 
average ( X = 4.6).     
2)A communication policy quality Act and the National 
education agency and the Prof. Teachers to students. Parents 
and the community associated with a mean ( X = 4.2). 
3) School board policy regarding the practice of quality 
education in order to carry out important tasks to accomplish (
X = 4.4). 

4)There was an analysis and improvement of the Quality 
Assurance Policy into the practical child center project in 
each college ( X = 4.4).5) There was a usual communication 
on the Quality Assurance Policy 
Between college and groups of teacher, student, parents and 
community stakeholders ( X = 4.2).   
6)The conference was usually held in order to adapt and 
update the quality assurance       
Practical plan. ( X = 4.2).    
7)There was a supervision, monitoring and evaluation 
schedule to investigate the application of the quality assurance 
policy into practice for both the policy and  
operational team ( X = 4.1)  
8) The budget support was allocated in order to support the 
quality assurance management  
( X = 4.2) 
9) There was a participation of school board, administrators, 
teachers and relevant people in budgeting for quality 
assurance ( X = 4.2) 
The results were as follows: 1) model of college 
administration and 2) A supporting or promotion in allocating 
resources and capacity to enhance the quality of academic 
affair and educational management. 
Keywords quality assurance / quality assessment / 
education model. / The administrators 
บทน า( Introduction) 
การศึกษาของไทยซ่ึงผ่านมาหลายทศวรรษ แต่ยังมีค าถามจาก
สังคมถึงคุณภาพ(Quality)และจาก พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยที่
ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศกึษา
อย่างมาก  องค์ประกอบหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา คือ ระบบ
การบริหารและการจัดการที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อก าหนดในหมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในมาตราที่  47 ก าหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อการรับรองการประกันคุณภาพ [1] 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน  ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบประกอบด้วย  การ
ควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
ตัวบ่งช้ี  ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพของการจัดอาชีวศึกษา  การ
ก าหนดแผนงานต่ างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
การตรวจสอบคุณภาพ  เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่ก าหนด  พร้อมทั้งแสดงผลการตรวจสอบด้วยการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพ  เป็นการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมคุณภาพ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ  การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่ก ากับดูแล  และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) ที่เป็นองค์กรอิสระ [2] 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาภพภายนอกรอบแรก 
(พ.ศ. 2544 –2548) เป็นการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยืนยัน
สภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความ
เข้าใจกับสถานศึกษา เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และรอบสอง (พ.ศ. 2549  –2553) 
เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ง สมศ. โดยให้น าผลการประเมิน
คุณภาพนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น  เพื่อการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และ สมศ. จะประเมินคุณภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. 2554 –2558) ซ่ึงเป็นการประเมินยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยค านึงความแตกต่างของ
แต่ละสถานศึกษา [3] 
 จากสาระที่ก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545และจากกลไกที่ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้
ใช้ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของไทย   ส่งผลให้
สถานศึกษาต้องขับเคลื่อนในบริบทของการบริหารสถานศึกษา
เพื่อตอบโจทย์ของสังคมโดยรวมซ่ึงนับเป็นเรื่องที่ต้องได้รับ
การพัฒนา  หลักการบริหารซ่ึงมีอยู่หลากหลายทฤษฎีซ่ึงต้อง
ขึ้นอยู่กับผู้น าของสถานศึกษาว่าจะน าทฤษฎีใดมาใช้   และ
หลักการMathematical Modelหรือตัวแบบทางคณิตศาสตร์ซ่ึง
ผู้วิจัยได้หลอมรวมกับหลักการบริหารหลายวิธีเพื่อเป็นตัวแบบ
การบริหารสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกอาจจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย( Objectives) 
เพื่อไห้ได้ตัวแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
สมมติฐานงานวิจัย  (Hypotheses)  
ปัจจัยด้านตัวบ่งช้ีของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านหลักการบริหารแบบ
ต่างๆ 
วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งด าเนินการศึกษา ตัวแบบการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ภายนอกซ่ึงผู้วิจัยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากร 
ได้แก่ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศจ านวน 142
แห่ง 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งช้ันภูมิ  (Stratified Random Sampling)จ านวน 56 ตัวอย่าง 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
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    3.1  ตัวแปรต้น คือปัจจัยด้านการบริหารสถานศึกษา 
    3.2  ตัวแปรตาม  คือปัจจัยด้านตัวบ่งช้ีของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
กรอบและแนวคิดทางในการวิจัย 
(Conceptual Framework)  
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
การวิจัยเรื่องตัวแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 
     1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.การสสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     3.แบบแผนการวิจัย 
     4. การเก็บรวบรวม 
     5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรได้แก่ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ 
1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่ว
ประเทศ      ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling) 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
     2 . 1  แ บ บ ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ 
(Focus Group) 
      2.2 แบบสอบถามจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
     3.1 ปรึกษาผู้เ ช่ียวชาญขอค าแนะน าในการจัดท ากรอบ
แนวคิดการวิจัย 

     3.2 จัดท าเครื่องมือการวิจัย 
     3.3 ให้ผู้เชี่ยวชาญ ให้ค่า IOC  
     3.4 ทดลองใช้เครื่องมือ 
     3.5 เก็บข้อมูลภาคสนาม 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
ค่าเฉลี่ย (Standard Error of Mean) ใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ 
(Chi-Square) และการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค 
(MultinomialLogistic Regression) โดยมีสูตรการประมาณดังนี้  
     4.1 ค่าร้อยละ (Percentage)   

สูตรการค านวณ คือ   x  
ตัวอย่างจ านวนกลุม่
ด้ขอ้มลูทีไ่ 100 

     4.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

   =   
N

L

h
yhNh

1    

  เมื่อ      =   ตัวประมาณค่าของค่าเฉลี่ยประชากร 
        Nh  = จ านวนประชากร 
        N   = จ านวนประชากรทั้งหมด โดยที่   N = N1 + N2 + 
N3 + ….+N13 
 =    ค่าเฉลี่ย (Mean) ของประชากร 
      4.3 การประมาณค่าสัดส่วนของประชากร(Proportion) 

     
 เมื่อ Pstˆ  =   ค่าประมาณสัดส่วนคุณลักษณะ 
   

yi
    0  ถ้ าหน่ ว ยที่  i เ ป็ นคุณลั กษณะตั วบ่ ง ช้ี  

         =1 ถ้าหน่วยที่ i เป็นคุณลักษณะการบริหาร 
     4.4วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ศึกษา จะใช้วิธีการ
วิเคราะห์ด้วยวิธี ทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square)  

 
ผลการวิจัย (Results) 
 พบว่าความว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยภาพรวม มีความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.27)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่ 1) ผู้บริหารรับรู้นโยบายการ
ประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และนโยบายจากต้นสังกัดและ สมศ.มีค่าเฉลี่ย ( X =4.6)  

 


L

h h
h

st y
N

N
p

1
ˆ

sty

sty

hy

557



2 )  มี ก า ร ส่ื อ ส า รน โ ยบ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ าพต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและจากต้นสังกัดและ สมศ. 
ไปสู่คณะครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย 
( =4. X 2 )  
3) คณะกรรมการสถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเชิงปฏิบัติว่า
ด้วยการประกันคุณภาพของสถานศึกษาไว้ในล าดับส าคัญเพื่อ
ด าเนินงานให้บรรลุผล ( X = 4.4)  4) มีการวิเคราะห์และแปลง
นโยบายการประกันคุณภาพเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (
X =  4 . 4 )   
5) มีการส่ือสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาไปสู่คณะครู ผู้เรียนผู้ปกครอง ชุมชน 
แ ล ะ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ยู่ เ ส ม อ  ( X =  4 . 2 )   
6) มีการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปรับแผนปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพให้ทันสมัยอยู่เสมอ ( X = 4.2)  7) มีระบบการ
นิเทศ ติดตาม  และประเมิลผลการน านโยบายการประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติ  ทั้ งในระดับทีมงานนโยบายและระดับ
ที ม ง า น ผู้ ป ฏิ บั ติ  ( X =  4 . 1 )   
8) สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพอยู่ในล าดับส าคัญ ( X = 4.2)    
9) คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณเพื่อประกันคุณภาพ อย่าง
เหมาะสม ( X = 4.2)     
10) สถานศึกษาจัดหาส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อการบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายการประกันคุณภาพ
อย่างเพียงพอ ( X = 4.2) 
11)การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (
X = 4.2) 
12 )  ก ารท า  SWOT แผนพัฒนาการจั ดการศึ กษา 
( X = 4.3)  
13) การก าหนดปรัชญา ( X = 4.5) 
14) การก าหนดวิสัยทัศน์ ( X = 4.6) 
15) การก าหนดพันธกิจ ( X = 4.6)16) การก าหนดเป้าหมาย(
X = 4.5) 
17) การก าหนดกลยุทธ์( X = 4.5) 
18) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี( X = 4.5)   

19) การก ากับติดตามแผนการจัดการศึกษา ( X = 4.2)   20) การ
ประเมินผลแผนการจัดการศึกษา( X = 4.4)    21) การรายงาน
แผนการจัดการศึกษา ( X = 4.3)   
22) การน าผลการประเมินมาวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (
X = 4.3)     
23) การวิเคราะห์หลักสูตร ( X = 4.2)     
24) การน าหลักสูตรไปใช้ ( X = 4.3)    
25) การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน ( X = 4.2)     
26) การใช้เทคนิคการสอนอย่างหลากหลาย ( X = 4.2)   27) 
การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ( X = 4.2)   28) การนิเทศ
การสอน ( X = 4.2)     
29) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง/การจัดสอบปลายภาค
เรียน ( X = 4.3)    
30) การน าผลไปใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  
31) การจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ( X = 4.3) 
32) การฝึกปฏิบัติงานในวิชาปฏิบัติ ( X = 4.4) 
33) การฝึกงานในสถานประกอบการ ( X = 4.5)    
34) การร่วมมือกับสถานประกอบการ ( X = 4.3)     
35)  การด า เนินงานของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
( X = 4.2)     
36) การประเมินการใช้หลักสูตร ( X = 4.2)    
37) การจัดท าแผนการสอนของครู ( X = 4.4)     
38) การจัดระบบรักษาความปลอดภัย ( X = 4.2)     
39) การจัดบริการแนะแนว ( X = 4.2)    
40) การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ( X = 4.2)     
41) การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือรักษาดินแดน( X = 
4.3)     
42) การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ/การจัดกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพใน  อนาคตแห่งประเทศไทย( X = 4.5)   43) การ
ก า ห น ด แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น 
( X = 4.5)   
44) การดูแลความประพฤติ ( X = 4.5) 
45) การน าข้อมูลความประพฤติมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา (X
= 4.4) 
46) การประเมินผลการจัดกิจกรรม ( X = 4.2) 
47) การรายงานผลการจัดกิจกรรม ( X = 4.2) 
48) การจัดท าโครงงานของผู้เรียน ( X = 4.4)    
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49) การจัดท าวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียน ( X = 4.2)   50) 
การท าวิจัยสถาบันของครู ( X = 4.2)    
51) การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนของครู( X = 4.2) 
52) การเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมของครูและผู้เรียน ( X = 
4.1)    
5 3 )  ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร วิ จั ย แ ก่ ผู้ เ รี ย น แ ล ะ ค รู  
( X = 4.0)    
54) การส่งเสริมให้ผู้ เรียนและครูท าวิจัยและนวัตกรรม  
( X = 4.1) 
55) การจัดสรรงบประมาณในการท าวิจัยและนวัตกรรม ( X = 
4.2)56) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะวิชาชีพชุมชน
ท้องถิ่น ( X = 4.1)57) การจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
ชุ ม ช น -ท้ อ ง ถิ่ น  ( X =  4 . 1 ) 5 8 )  
การร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆตาม
ประเพณี ( X = 4.4)59) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการของชุมชน ( X = 4.4) 
6 0 )  ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
( X = 4.4) 
61) การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการผู้เรียน ( X = 4.4) 
62) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ 
( X = 4.5) 

ตัวแบบการบริหาร( Model of Administration) 
โดยพิจารณาจากข้อที่ มีค่าเฉลี่ย ( X )ตั้งแต่ 4.5 
1 )  ผู้ บ ริ ห า ร รั บ รู้ น โ ย บ า ย ก า รป ร ะ กั น คุ ณภ าพต า ม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายจาก
ต้นสังกัดและ สมศ.มีค่าเฉลี่ย ( X =4.6) 
2) การก าหนดปรัชญา ( X = 4.5) 
3) การก าหนดวิสัยทัศน์ ( X = 4.6) 
4) การก าหนดพันธกิจ ( X = 4.6) 
5) การก าหนดเป้าหมาย ( X = 4.5) 
6) การก าหนดกลยุทธ์ ( X = 4.5) 
7) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ( X = 4.5) 
8) การจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ/การจัดกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพใน  อนาคตแห่งประเทศไทย ( X = 4.5) 
9)  การก าหนดแนวปฏิบัติและระเบี ยบส าหรับผู้ เ รี ยน 
( X = 4.5) 
10) การดูแลความประพฤติ( X = 4.5) 

11) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ
( X = 4.5) 
12) การท ารายงานประจ าปี ( X = 4.5) 
13) มีการจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา ( X = 4.5) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 
 จากการศึกษาตัวแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก พบว่าผล
การศึกษา  ตรงตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อไห้ได้ตัวแบบการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอกทั้ง 13ข้อและสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย  
(Hypotheses) ปัจจัยด้านตัวบ่งช้ีของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์กับปัจจัย1 ข้อคือ
ผู้บริหารรับรู้นโยบายการประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และนโยบายจากต้นสังกัดและ 
สมศ.มีค่าเฉลี่ย ( X =4.6)ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งเรือง  
สุขารมย์ (2543) ได้ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับการน านโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ : กรณีการศึกษา
นโยบายการขยายศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การน า
นโยบายการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ไปปฏิบัติ  มีปัจจัย  6 ประการที่
จ าเป็นมากได้แก่  ปัจจัยด้านการพัฒนาครู  ความชัดเจนของ
นโยบาย  ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า  ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ
ความพร้อมของทรัพยากร  และความร่วมมือจากชุมชน
[10]และเลขา ปิยะอัจริยะ  (2555)  ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการน าร่องระดับชาติเรื่อง  “สถานการณ์ปฏิรูปการ
เรียนรู้ในโรงเรียนน าร่อง :  บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย” เป็นเอกสารรายงานที่เป็นชุดใหญ่ ที่ประกอบด้วย
โครงการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนในโครงการนี้ ประกอบด้วย 1) 
การเน้นการปฏิรูปทั้งโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2) การมีเอกภาพใน
หลักการและแนวคิดแต่หลากหลายการปฏิบัติ 3) การมีความ
ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบท สังคม วัฒนธรรมและ
ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค/สถานการณ์ปัจจุบัน  สรุปข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับองค์ประกอบและเงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เกิดการ
เ ป ลี่ ยน แปล ง วัฒนธร รมก า ร เ รี ยน รู้ ที่ ส อ ดคล้ อ ง กั บ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้แก่  การที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักและปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โดยยึดเป้าหมายเดียวกันคือการให้
ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่คุณภาพของนักเรียน[11] 
ข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จากตัวแบบที่ศึกษาได้ จ านวน 13 ข้อ ควรมีการทดลองใช้ตัว
แบบโดยให้วิการวิจัยระยะที่ 2 คือการทดลองใช้ตัวแบบต่อไป
และควรมีตัวแบบบริหารเพื่อรับการบริหารเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเสริมอีก 17ตัวแบบคือ(พิจารณาจากข้อที่ค่า (
X = 4.4ขึ้นไป) 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาได้ก าหนดนโยบายเชิงปฏิบัติว่า
ด้วยการประกันคุณภาพของสถานศึกษาไว้ในล าดับส าคัญเพื่อ
ด าเนินงานให้บรรลุผล ( X = 4.4) 
2. มีการวิเคราะห์และแปลงนโยบายการประกันคุณภาพเป็น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่ อน าไปสู่การปฏิบัติ ใน
สถานศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ( X = 4.4) 
3.การจัดท าแผนการสอนของครู ( X = 4.4) 
4.การน าข้อมูลความประพฤติมาใช้ปรับปรุงและพัฒนา 
( X = 4.4) 
5.การจัดท าโครงงานของผู้เรียน ( X = 4.4) 
6.การร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมต่างๆตาม
ประเพณี ( X = 4.4 
 
กิตติกรรมประกาศ  
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กรุณาสนับสนุนทุน
วิจัยประจ าปีงบประมาณ 2556 แก่ผู้วิจัย  แ ล ะ
ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการและบุคลากรวิทยาลัยการ
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสาขาช่างอุตสาหกรรม 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคกลาง เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยศึกษาเอกสาร 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในอดีต ข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ 42 คน และศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
หั วหน้ างานวัดผลและประเมินผล ครู ผู้ สอนครูนิ เทศ 
ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ จ านวน 57 สถานศึกษาจ านวนแห่งละ 12 คน  
รวม 684 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม 
สถิติที่ ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ การวิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันแล้วน ามาจัดท าเป็นรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาช่างอุตสาหกรรม มีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ 
และการประสานงาน ด้านการจัดท าหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน

การสอนด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดและประเมินผล 
2) รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยปัจจัยการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน 
การจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา 
และการวัดและประเมินผล โดยปัจจัยความส าเร็จของการพัฒนา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรม
ได้ร้อยละ 82.90 โดยปัจจัยที่มีผลสูงสุด ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอน รองลงมาคือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
นิเทศการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน และการจัดท า
หลักสูตรของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ ได้ จากกลุ่มตัวอย่ าง 
โดยแสดงด้วยค่าสถิติคือ ค่าไคสแควร์ = 637.351ค่าองศาความ
เป็นอิสระ = 378, ค่าความน่าจะเป็น = 0.058 ค่ารากที่สอง 
ของค่าเฉลี่ยคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า = 0.042  
และมีค่าดัชนีวัดความกลมกลืน = 0.932 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์= 0.982 ค่าดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของส่วนเหลือ = 0.038   

 

ค าส าคัญ : รูปแบบ, การจัดการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
Abstract 

Research objectives were 1) to study the problem and the 
management system vocational education in the field of 
Industrial Office of Vocational Education Commission 2) to 
develop a management model for Dual Vocational Education in 
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industrial schools under the Central Institute of Vocational 
Education. This research is correlational research. The process 
was conducted thorough reviews on related literature, expert’s 
comments, previous feedbacks, as well as data regarding needs 
in the program development. The data were obtained from the 
recommendations of the expert study of 42 people and the 
development of a management system vocational. The sample is 
school administrators, Deputy Director of Academic Affairs, 
Chief Dual Vocational Training, Head of curriculum instruction, 
Head of Measurement and Evaluation, Teachers/teacher 
supervision in schools, Teacher training the establishment of 57 
schools per 684 people including 12 people who collected data 
using questionnaires. The statistics were used to analyze 
quantitative data by correlation analysis, Regression, Exploratory 
Factor Analysis Path Analysis and Confirmatory Factor Analysis 
and then analyze the model of Dual Vocational System Model 
Management for Industrial Division in the Institute Central 
Region of Vocational Education Commission.  

Research results found that 1) Dual Vocational System 
Model Management for Industrial Division in the Institute 
Central Region of Vocational Education Commission issues of 
teaching and learning, the curriculum, public relations and 
coordination, educational supervision and measurement and 
evaluation in education. 2) Factors affecting the development of 
a management system vocational. Major factors include teaching 
and learning, the curriculum, public relations and coordination, 
educational supervision and measurement and evaluation in 
education. All factors can explain Dual Vocational System 
Model Management for Industrial Division in the Institute 
Central Region of Vocational Education Commission has 82.90 
percent by factors that include the most. The teaching and 
learning followed by the measurement and evaluation in 
education, educational supervision, public relations and 
coordination and curriculum respectively 3) development of 
Dual Vocational System Model Managements for Industrial 
Division were consistent with the empirical data. 
The development of Dual Vocational System Model 
Managements for Industrial Division were consistent with the 
empirical data which shown by statistics of regular models.  

Chi-square = 637.351, df = 378, p = .058, RMSEA = .042,GFI = .960, 
AGFI = .923, CFI = .982, RMR = .038 

  

Keywords: The Model, Vocational Education Management, 
 Dual Vocational Education 
 

บทน า 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational 

Education) เพื่อผลิตก าลังคน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งทางด้านสติปัญญา ทักษะ และฝีมือแรงงาน
ให้ทันเทคโนโลยีและความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ สอดคล้อง 
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคม [1] การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการจึงเป็นรูปแบบ 
การจั ดการอา ชี วศึ กษาในลั กษณะของความร่ วมมื อ  
โดยก าหนดให้ เรี ยนภาคทฤษฏี ในสถานศึกษาฝึกอาชีพ 
ที่สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น 
ได้ เปิดโอกาสให้ทั้ งสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ร่วมกันพิจารณาเปิดสอนในประเภทวิชาที่มีความพร้อม 
และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สามารถก าหนดหลักสูตร
จัดท าแผนการเรียนและฝึกภาคปฏิบัติก าหนดจ านวนวัน 
เวลา และคาบเรียนได้ตามความเหมาะสม [2] 

 

 สภาพและปัญหาการจดัการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมา
ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ โดยพบว่า บุคลากรผู้ เกี่ ยวข้อง 
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกอบด้วย 1) ด้านการจัดท า
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 2) ด้านการจัดการเรียน 
การสอน 3) ด้านการนิเทศการศึกษา 4) ด้านการวัด 
และประเมินผล การทดสอบมาตรฐานและเปรียบเทียบผล 
และการน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการด าเนินการ  
5) การประชาสัมพันธ์มีปัญหาในด้ านการส่งเสริม 
การประชาสัมพันธ์  

 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
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 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ หัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกจากสถานประกอบการ 
และครู ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารสอนอา ชี วศึ กษาระบบ  ท วิภ าคี 
สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ด้านการจัดท าหลักสูตร 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวัด
และประเมินผล และด้านการประชาสัมพันธ์  
 
การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาในประเทศไทย   
 การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมก าลังคน

ด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  
[3] ในสาขาต่าง ๆ  ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน การจัดการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยีได้นั้น
จะต้องมีกระบวนการสร้าง เทคโนโลยีอย่างครบวงจร 
สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตก าลังคน 
ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ให้สามารถผลิตก าลังคน 
ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน 

แนวคิด เกี่ ย วกั บนโยบายการ จัดการอาชี วศึ กษา 
 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ 
1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 2) เพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา  
5) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 แนวคิดเกี่ยวกับการอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี   
 การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพ 

ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน 
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ในเรื่ อ งการหลั กสู ตร  การ เรี ยนการสอน การ วั ดและ 
การประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน โดยสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ในหลายรูปแบบรวมกัน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

   
 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  

รูปแบบ (Model) มีช่ือเรียกในภาษาไทยที่บัญญัติ 
โดยราชบัณฑิ ตยสถานคื อ  แบบจ าลอง  ในงานวิ จั ยนี้ 
จึ งให้ความหมายของรูปแบบเ ช่นเดี ยวกับแบบจ าลอง 
ของส่ิงหรือวิธีการที่เป็นต้นแบบ [4] กล่าวว่าแบบจ าลองนั้น 
จะมีลักษณะที่คล้าย ๆ กับทฤษฎีเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะ 
ที่ย่อลงมาจากความเป็นจริง [5] แบ่งประเภทของรูปแบบ
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ รูปแบบ 
เ ชิงภาษา รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์  รูปแบบเชิงแผนผั ง  
และรูปแบบเชิงสาเหตุ ในขณะที่  [6] กล่าวว่า รูปแบบ 
เ ชิ งกายภาพ คือรูปแบบของ ส่ิงใด ส่ิงหนึ่ งที่ สร้ า งขึ้ น 
ส่วน [7] ได้กล่าวถึง ประเภทของรูปแบบไว้ดังนี้ คือ รูปแบบ
เชิงกายภาพ และรูปแบบทางคณิตศาสตร์  หรือรูปแบบ 
เชิงปริมาณ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของโพรสเซอร์ 
แนวคิดทฤษฎีอาชีวศึกษา Prosser's Sixteen Theorems 

ของ [8] เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการฝึกปฏิบัติซ้ าบ่อยๆ 
โดยผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกทางด้านวิชาการและกระบวนการคิด  

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) 

ใช้วิธีการที่ เรียกว่าเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ หลักการ
พัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Ornstein and Hunkins.) เกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษา 
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ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การเลือกประสบการณ์ 
3) การจัดเรียงล าดับประสบการณ์ 4) การประเมินผลประสบการณ์
การเรียนรู้  

 
แนวคิดการนิเทศนักศึกษา    
[8] ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ด าเนินการภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนการสอนต้องเกิดขึ้น 
จากความจ าเป็นและความต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน  
[9] สอดคล้องกับ [10] อ้างใน [11] ได้ระบุว่า การนิเทศการศึกษา
ต้องถูกต้องตามหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นประชาธิปไตย
และเป็นการสร้างสรรค์ 

  
แนวคิดการประเมินผล  
[12] ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมิน

หมายถึงการเก็บรวบรวมเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการ และได้ให้ความหมายว่า การประเมินหมายถึง
กระบวนการของการก าหนดขอบเขต การตัดสินใจ การเลือก
ข้อมูลที่เหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปข้อมูล ส่วน [13] เสนอหลักเกณฑ์
ในการประเมินผลนโยบาย ได้แก่ 1) ประสิทธิผล2) ประสิทธิภาพ 
 3) ความพอเพียง 4) ความเป็นธรรม 5) การตอบสนองความต้องการ 
6) ความเหมาะสม  

 
แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์  
การประชาสัมพันธ์ หมายถึงความสัมพันธ์การผูกพัน 

การประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมส าคัญที่ เกี่ยวข้องผูกพัน 
กับหมู่คน หรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสถาบัน 
กับกลุ่มประชาชนการประชาสัมพันธ์เป็นการใช้ความพยายาม 
เพื่อให้สามารถสร้างและรักษาค่านิยม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
อันดีร่วมกันระหว่างองค์การกับชุมชนตามที่ได้วางแผนไว้ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้รับข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ  

 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้วิจัยพบเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
      [14] ได้ศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่เข้าร่วม

การจั ดอา ชี วศึ กษาระบบทวิ ภาคี ใน วิ ทยาลั ย เทคนิ ค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าด้ านการวางแผนและ 
การเตรียมการมีความเหมาะสมด้านการด าเนินการ ในขณะที่  
[15] พบปัญหา เรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน [16] มีปัญหา
ด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการจัดสัมมนาครูฝึก
และครูนิเทศ สอดคล้องกับ [17] ที่พบว่าปัญหาการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของครูผู้สอน มีปัญหาด้านการวัด 
และประเมินผล  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4ขั้นตอน คือ 
        ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อก าหนดกรอบค าถามส าหรับแบบสอบถาม 
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ ส ภ า พ ปั ญ ห า แ ล ะ อุ ป ส ร ร ค 
ในการด าเนินการ ซ่ึงได้จากศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา แล้วน าไป
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
หาค่า IOC โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 

  ขั้ นตอนที่  2  ก ารศึ กษาความคิ ด เห็ นผู้ เ ช่ี ย วชาญ  
จ านวน 42 คน ผู้ วิ จั ยได้ด า เนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยท าหนังสือราชการถึงผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี เพื่อตอบแบบสอบถาม น าข้อมูลมาวิ เคราะห์ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดย แบบสอบถามเป็นแบบ 
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วิจัยวิเคราะห์
ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ส่วนแบบสอบถามที่ ใ ช้ เ ป็ นแบบสอบถามปลาย เปิ ด 
โดยรวบรวมค าตอบของผู้เช่ียวชาญจัดค าตอบเป็นหมวดหมู่ 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี โดยรวบรวมความคิดรวบยอดการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  แล้วร่ างต้นแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจากความคิด เห็นผู้ เ ช่ียวชาญ 
ในขั้นตอนที่ 2 จากนั้นสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบ 
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การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้แก่  ผู้ บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการ หัวหน้ างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูผู้สอน และครูฝึกจ านวน 684 คน 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดแบบมาตรา ส่วนประมาณค่ า  5  ระดับผู้ วิ จั ย 
ได้วิเคราะห์ด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส่วนแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด โดยรวบรวมค าตอบของผู้เกี่ยวข้องจัดค าตอบเป็น
หมวดหมู่ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis) จากนั้น 
สร้างรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการน า
ข้อมูลจากการสอบถามผู้เกี่ยวข้องมาสร้างรูปแบบ โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) 
พัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
        ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี โดย น ารูปแบบที่พัฒนาแล้วไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและน ารูปแบบ
ที่พัฒนาแล้วเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี  
         ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการหัวหน้ างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูฝึกและข้าราชการครูที่ปฏิบัติการ
สอน สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง จ านวน 65 แห่ง จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา
ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย
สารพัดช่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมการต่อเรือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยาน
ยนต์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ [18]  
         กลุ่มตัวอย่างที่ใ ช้ในการศึกษาครั้งนี้  ก าหนดขนาด 
กลุ่มตัวอย่ างโดยใช้ตาราง  เครจ ซ่ี  และมอร์แกน [19 ] 
จากสถานศึกษา ที่ เปิดท าการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม 
จ านวน 65 แห่งได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า  จ านวน 56 แห่ ง 
เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสม ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ ายวิชาการ หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอน 
ค รู นิ เ ท ศ  ผู้ บ ริ ห า ร สถ านป ร ะกอบก า ร  แ ล ะค รู ฝึ ก 

จ านวน 684 คน  
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม
ระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แบ่งออกเป็น 2 ตอน
 ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปเกี่ ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
ต่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ช่างอุตสาหกรรม 
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
โดยท าการศึกษาทฤษฎี เนื้อหา เอกสาร ต าราที่ เกี่ยวข้อง  
น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสม 
ของภาษาที่ใช้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย IOC จากนั้น 
น าแบบสอบถามเกี่ยวกับ ระดับการปฏิบัติของรูปแบบที่ได้ 
ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อค่าความเช่ือมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ 
โดยหาค่ า สัมประสิท ธ์ิแอลฟา ตาม วิ ธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไปพิมพ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป        
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปยังสถานศึกษาที่ได้สุ่มเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งส่ง
แบบสอบถามเพื่อให้สถานศึกษาส่งแบบสอบถามกลับคืน
ผู้วิจัยทางไปรษณีย์  
         การ วิ เคราะห์ข้อมูล  โดยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง แล้ววิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรโดยค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เพียร์สัน วิเคราะห์รูปแบบด้วยการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis)และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis 

 
 
 

565



 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปผลได้ดงันี้ 

 1. สภาพปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีดังนี้ 
1) ขาดมาตรฐานในการวัดและประเมินผล 2) ขาดการประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3)  แบบประเมินผล 
ของสถานศึกษาไม่ตรงกับสถานประกอบการ 4) จัดอบรมหรือ
แนะแนวทางให้ครูฝึกของสถานประกอบการ 5) สร้างเกณฑ์
มาตรฐานของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 6) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเกณฑ์ 
การวัดและประเมินผลร่วม 7) มีมาตรฐานในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการวัดและประเมินผล 8) จัดท าคู่มือการวัด 
และประเมินผลให้กับสถานประกอบการถือปฏิบัติ เป็นไป 
ในทางเดียวกัน 

2. ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) 

  ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่น ามา
ศึกษา โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy พบค่า KMO หรือ MSA เท่ากับ .859  
ซ่ึงมากกว่า .80 

3. ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis: CFA) 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันจากโมเดลที่ได้ในขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงส ารวจเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  
30 ตัวแปรกับตัวแปรแฝง 6 ตัว ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ 
และการประสานงาน (PR) 2) การจัดท าหลักสูตร (CIR)  
3) การจัดการเรียนการสอน (INS) 4) การนิเทศการศึกษา (SU) 
5) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (EVA) 6) การบริหาร
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (MAN) โดยใช้รูปแบบ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบหลายปัจจัยในรูปโมเดล
สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป AMOS ดังรูปที่ 1  

 

 
ภาพที่ 1  รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

                    สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศกึษา 
       สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 
 
อภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัญหาการจัดการอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี ได้แก่ สถานประกอบการและสถานศึกษาควรมี 
การสร้างความเข้าใจในการจัดการให้มากขึ้นครูขาดเทคนิคการสอน
และแรงจูงใจการขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอของบุคลากร 
ที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผลการประเมินผล การเรียนรายวิชา 
ที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการและปัญหาด้านการนิเทศ 
และติดตามผลการเรียนการสอนสรุปได้ ดังนี้  1) ด้านบุคลากร 
ผู้เกี่ยวข้องและครูขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนขาดความตระหนัก ผู้ส าเร็จการศึกษามุ่งศึกษาต่อ
มากกว่าเข้าสู่ตลาดแรงงาน ครูมีภาระงานมาก ครูฝึกในสถาน
ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดผลและประเมินผล 
2) ด้านสถานที่ ได้แก่สถานประกอบการที่ตรงสาขางานมีจ านวน
จ ากัด สถานศึกษาขาดทรัพยากรในการจัดอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาไม่มีสถานประกอบการที่รองรับ3) ด้านการจัดการ
ได้แก่ การจัดท าหลักสูตร พบว่า มีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจน 
ในเรื่องการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
มีปัญหาเรื่องการจัดท าแผนการสอนและการประเมินผล 
การนิเทศการศึกษา   

2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะองค์ประกอบการส่งเสริมขวัญและก าลังใจแก่ผู้สอน
และบุคลากร ปริมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียน
อย่างเพียงพอเหมาะสมตามเนื้อหาวิชาและผู้สอนควรมี
ประสบการณ์การท างานจริงมาก่อนซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
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ทางด้านอาชีวศึกษา ของ [20] ที่กล่าวถึงการจัดการศึกษาและการ
เรียนการสอนต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับสถานที่ท างาน
จริงต้องค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน  
      3. ด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานมีความสัมพันธ์
ทางตรงในเชิงบวกต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผ่านองค์ประกอบของด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงาน 
การน าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ [21] ที่ว่าวิธีการประชาสัมพันธ์ของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีไม่น่าสนใจ ด้านครูนิ เทศและครูฝึกมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมตามสาขางานที่รับผิดชอบและนิเทศได้ตาม
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับงานวิจัยของ [22] ด้านการนิเทศและ
ติดตามผลการเรียน  

 
ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาควรจัดอบรม เรื่องการบริหารงานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้กับครูและบุคลากร  
 2. สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
ควรจัดรูปแบบการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
ให้มีความยืดหยุ่นและความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถาบันการอาชีวศึกษา  

      3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาควรมีการก าหนดมาตรฐานและวิธีการประเมิน 
การบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงาน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจั ยเกี่ ยวกับรูปแบบการจัดตั้ ง 

 และกลไกการประสาน ส่ ง เสริมเครื อข่ ายที่ เหมาะสม 
เพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

      3. ควรมีการวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานโยบาย
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในลักษณะของความร่วมมือ
ที่ตอบต่อความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในชุมชน 
และท้องถิ่น 

      4.  ควรมี วิจั ยและพัฒนาเกี่ ยวกับการจัดหลักสูตร 
ที่ สอดคล้องกับความต้ องการของสถานประกอบการ  
และชุมชนท้องถิ่น 

 5. ควรมีการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพร้อม 
ของสถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การพัฒนาทักษะฝีมือประชาชนตามแนวชายแดนในประเทศไทยสู่เศรษฐกิจอาเซียน 
กรณีศึกษา:บ้านปากห้วย หมู่ท่ี 2,6 และ7 ต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

The Development of People’s Skills on the Border of Thailand into the Asian Economy; a 
Case Study of Pakhuai, Moo 2,6 and 7, Nongphue Sub-District, Tali District, Loei Province. 

 

สุรศักดิ์ ราษี    สาคร ขาวกา 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง คณะเทคโนโลยี  วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยเชิง

ปริมาณใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ ส่วนเชิงคุณภาพใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคการประชุมความคิดเห็น AIC และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาทักษะฝีมือ
ของประชาชน ผลจากการวิจัย มีดังนี้ 1. สภาพและปัญหา
ด้านทักษะฝีมือของประชาชน พบว่า  ขาดทักษะฝีมือใน
การท างานในสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือก
มัดฟาง ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือในสถานที่ท างาน 2. ผล
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือ ประกอบด้วย 2 
รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่1 ภาคทฤษฎีและรูปแบบที่ 2 
ภาคปฏิบัติโดยการฝึกปฏิบัติในงาน 3. ผลการน ารูปแบบ
การพัฒนาทักษะฝีมือ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ รูปแบบที่ 1 
ภาคทฤษฎี  ใช้เวลาฝึกอบรมจ านวน 1 วัน รูปแบบที่ 2  
ภาคปฏิบัติโดยฝึกปฏิบัติในงาน ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงาน
จ านวน 8 วัน 4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ฝีมือ พบว่า รูปแบบที่ 1 ภาคทฤษฎีและรูปแบบที่ 2 
ภาคปฏิบัติประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับงานงานจักสาน
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางเพิ่มสูงขึ้น  

 

Abstract  
The research of this was both research and 

development  and the  research mixed qualitative and 
quantitative  research. A questionnaire and tests were  
 
 

used in the questionnaire research. On the other hand, 
focus group discussions, in-depth interviews, workshops,     
AIC techniques and observation as non-participation 
were used in quantitative research. This research          
was used to brainstorm for development of the 
participant community and to develop people’s skills for 
brainstorming the development of people’s skills. The 
results of the research were 1) The problem of people’s 
skill found that people were lacking in their skill in 
basketwork or in making hand baskets made from plastic 
rope. People needed to develop their skills at the 
workplace. 2) The result of developing the model for 
developing people’s skill in basketwork made of plastic 
rope. There were 2 models; theory and practice. 3. The 
result of taking the model for developing people’s skill to 
practice that the first model in theory took 1 day and The 
second model in practice took 8 days. 4. The assessment 
result of the model for developing people’s skill and the 
first model in theory and the second model in practice at 
the qualified work. 
 

1. บทน า 
ประเทศต่างๆ ในโลกปรารถนาที่จะสร้างสรรค์

ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับประชาชนประเทศของ
ตนเอง ด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ เพราะแต่ละ
ประเทศ ย่อมจะมีลักษณะของตนเองขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม และอื่นๆ 
ประเทศที่มีความเจริญส าเร็จจากการพัฒนา ส่วนใหญ่แล้ว
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จะมีวิธีการของตนเอง วิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ความ
เจริญของประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศที่ก าลังพัฒนา 
คือวิธีการที่เรียกว่า “การพัฒนาชุมชน” เป็นวิธีการที่ดี
ที่สุด (สัญญา สัญญาวิวัตน์, 2540:ก)   

ส าหรับบ้านปากห้วย ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย ซ่ึงเป็นหมู่บ้านหนึ่งในประเทศไทยที่ยังความ
เป็นชนบทอยู่มาก และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เขตแดน
ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว อยู่ห่างจากจังหวัดเลย
ประมาณ 40 กิโลเมตร และประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ท าไร่  ท านา และ
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นต้น เมื่อหมดฤดูกาลการเก็บเกี่ยว 
ประชาชนจะไม่มีอาชีพเสริมในการเพิ่มรายได้ ท าให้
ประชาชนมี ร า ย ได้ ต่ า  ร ะดั บการศึ กษ า เ ฉลี่ ย ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายพื้นที่ท า
กินไม่ เพียงพอ จึงไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้
นอกจากอาชีพทางการเกษตร หมู่บ้านปากห้วย ถือว่าเป็น
หมู่บ้านที่มีวัตถุดิบจ านวนที่ เพียงพอ  ในการจัดสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน แต่ยังขาดผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ หมู่บ้าน
แห่งนี้จึงเป็นหมู่บ้านที่ควรจะต้องรับการพัฒนาทางด้าน
อาชีพเสริมในช่วงหลังฤดูกาลเก็บ เกี่ ยวพืชผลทาง
การเกษตร 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่จะศึกษา 
หมู่บ้าน ซ่ึงเป็นหมู่บ้านที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 
(กรมพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2545) เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้
ไปสู่กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสามารถในการ
พึ่ งตนเองได้ของชุมชน คณะผู้ วิจั ยจึ งได้ขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากพัฒนากรอ าเภอเมืองเลย 
ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เป็น
ต้น และได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ กชช.2 ค  ซ่ึงมีการ
จัดหมู่บ้านตามเกณฑ์ที่จะต้องเร่งพัฒนา เพื่อผลการวิจัยที่
ได้จะน าไปสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านที่เรียกว่า “การ
พัฒนานั้นเกิดจากความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน
มีความต้องการที่จะพัฒนาอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สังคม ชุมชน
ต่อไป   

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการคิดค้นปัญหา การจัดท า

โครงการพัฒนาชุมชนโดยการมี  ส่วนร่วมของประชาชน 
ตามเทคนิค AIC  

2.2 เพื่อสร้างแนวทางและโครงการพัฒนาที่ได้จาก
กระบวนการคิดค้นปัญหาโดยการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชน ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ บ้านปากห้วย  

2.3 เพื่อประเมินผลจากการปฏิบัติอาชีพของประชาชน
บ้านปากห้วย อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะ

ฝีมือประชาชนตามแนวชายแดนในประเทศไทยสู่
เศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : บ้านปากห้วย  คณะผู้วิจัยใช้
การผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเชิง
ปริมาณใช้ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสังเกต 
ส่วนเชิงคุณภาพใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion)  ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ แบบ เ จ า ะ ลึ ก  ( In-depth 
interview) เทคนิคการประชุมความคิดเห็น AIC ประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Work shop) และการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม (Observation as non-participation) เพื่อระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพของประชาชน
ในประเทศไทยตามแนวชายแดน รายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร ประกอบด้วย ประชาชนที่

อาศั ยในหมู่บ้ านปากห้วย   ตั วแทนกลุ่ ม ชุมชนใน          
บ้านปากห้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคเลย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจัยใช้
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1) กลุ่มผู้ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
ประกอบด้วย ประชาชนบ้านปากห้วย  ผู้ใหญ่บ้านปาก
ห้วย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปากห้วย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จ านวน 36 
คน 

 2) กลุ่มสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย 
ตัวแทนประชาชนหมู่บ้านปากห้วย หมู่ที่2, 6 และ7 ต าบล
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หนองผือ  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ 
จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 10 คน  

3) การจัดท าเทคนิคการประชุมความ
คิดเห็น AIC ประกอบด้วย ประชาชนหมู่บ้านปากห้วย 
จ านวน 45 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
3.2.1 เชิงปริมาณ  เป็นแบบทดสอบวัดทักษะฝีมือ

แรงงาน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนด าเนินการพัฒนา
ทักษะฝีมือ สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือก
มัดฟางบ้านปากห้วย  

3.2.2 เชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Work shop) และจัดท าเทคนิคการประชุม
ความคิดเห็น AIC เป็นต้น ในการพัฒนาทักษะฝีมือสาขา
งานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง บ้านปาก
ห้วย  ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) โดยจ าแนกกลุ่มอาชีพประชาชนที่  ที่ต้องการ
พัฒนาอาชีพ จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 10 คนโดยใช้เวลา 2 
ช่ัวโมง  ผู้วิจัยได้จัดท าแนวค าถาม เพื่อเป็นแนวทางในการ
สนทนากลุ่ม โดยค าถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาความ
ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ลักษณะการท างาน 
และผลกระทบต่อค่าจ้าง ในสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง จ าแนกตามหมวดค าถามหลัก 
ซ่ึงจะด าเนินการ ภายหลังจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้ อ มู ล แ ล้ ว  โ ด ยมี ขั้ น ต อนก า รด า เ นิ น ง าน  ดั ง นี้                 
การด าเนินการสนทนากลุ่ม 3 ครั้ง โดยเชิญผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม จากตัวแทนประชาชนที่อยู่ในบ้านปากห้วย  
จ านวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยคณะผู้ วิจัยเป็น
ผู้ด า เนินการสนทนากลุ่มใช้เวลา 2 ช่ัวโมง โดยได้
บันทึกเสียงการสนทนาไว้ทุกครั้ง และได้จดบันทึก
สาระส าคัญระหว่างการสนทนาไว้ เพื่อเป็นการถอด
ใจความและสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ลักษณะการท างาน
ผลกระทบต่อค่าจ้างและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง 

ในการสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม เป็นลักษณะ
ค าถามปลายเปิดเชิงซักถามเหตุผลและค้นหาค าตอบ 
ประเด็นในการตั้งค าถามได้มาจากวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย แล้วก าหนดประเด็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาความ
ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ลักษณะ การท างาน
และผลกระทบต่อค่าจ้าง สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์
ตะกร้ าสาน เ ชือกมั ดฟาง เพื่ อน า ไป สู่การสรุป ให้
ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  
ซ่ึงไม่ได้น าเอาแนวค าถามน าที่เกี่ยวกับทักษะฝีมือด้าน
อาชีพ มาสรุปอภิปรายผลแต่จะเลือกเอาเฉพาะแนวค าถาม
ที่ได้ค าตอบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาสรุปและอภิปรายผล  

1) ประเด็นที่ เกี่ยวกับทักษะฝีมือกลุ่มอาชีพของ
ประชาชนบ้านปากห้วย ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) ที่ผ่าน ๆ มาลักษณะการท างานด้านอาชีพของ
ท่านเป็นอย่างไรได้ค่าจ้างเท่าไร่  

(2) มีปัญหาอะไรบ้าง ปัญหามีผลกระทบต่อ
ค่าจ้างด้านอาชีพหรือไม่ อย่างไร 

(3) ท่านแก้ปัญหาในข้อ 2 อย่างไร
(4) คิดว่าถ้าจะพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพของ

ท่าน ท่านต้องการให้พัฒนาเรื่องอะไร และควรท าใน
ลักษณะใด 

(5) ที่ผ่านมามีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในการ
พัฒนาฝีมืออาชีพของท่านหรือไม่ พัฒนาอย่างไร ได้ผล
อย่างไร 

(6) ที่ผ่านมาเคยได้รับการฝึกอบรมงานงานจักสาน
หรือไม่ อบรมจากใคร นานกี่วัน 

(7) ต้องการให้พัฒนาทักษะฝีมือจัดการฝึกอบรม
แบบใด ให้ใครฝึกอบรมที่ไหน ระยะฝึกอบรมนาน
เท่าไหร่ 

2) แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview)
แนวสัมภาษณ์แบบเจาะลึกครั้งนี้ คณะผู้วิจัยตั้งค าถามเพื่อ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยใช้ค าถามที่จัดเตรียมไว้แล้ว
ในแบบสัมภาษณ์ เพื่อขอทราบเกี่ยวกับ บทบาท นโยบาย   
ยุทธศาสตร์ แนวความคิดเห็นและรูปแบบในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะฝีมือด้านอาชีพ  สาขางานจัก
สานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง โดยสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพ ประกอบด้วย 
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ประชาชนบ้านปากห้วย  ผู้ใหญ่บ้านปากห้วย  ผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านปากห้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองผือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น จ านวน 36 คน เป็นต้น 
ตัวอย่าง ดังนี้ 

(1) ทักษะฝีมือด้านอาชีพของประชาชนบ้านปาก
ห้วย ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เป็นอย่างไร
บ้าง  

(2) ท่านคิดว่าสภาพและปัญหาด้านทักษะฝีมือด้าน
อาชีพ สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง
เกิดจากปัจจัยเรื่องอะไร 

(3) สภาพและปัญหาด้านทักษะฝีมือด้านอาชีพ สาขา
งานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางในข้อ 2 
ท่านคิดว่าจะแก้ไขได้หรือไม่ 

(4)  ปัญหาในการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพสาขา
งานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง 

(4.1)  ท่านมีวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ การพัฒนา
ประชาชนบ้านปากห้วย อะไรบ้าง 

(4.2) รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะและสภาพ
การท างานด้านอาชีพในปัจจุบัน ควรมีรูปแบบอย่างไร 

3) เทคนิคการประชุมความคิดเห็น  (Appreciation 
Influence Control) 

 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง    
ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา
อาชีพของประชาชน จ านวน 45 คน บ้านปากห้วย                
มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) A : Appreciation ขั้นตอนการสร้างความรู้ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกคนแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกัน 
อย่างประชาธิปไตย โดยใช้การใช้รูปเป็นส่ือ โดยแบ่งเป็น 
2 ช่วง 

(1.1) วิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านใน
ปัจจุบัน (A-1) 

(1.2) การก าหนดอนาคตของหมู่บ้านว่า
ต้องการให้เกิดการพัฒนาในทิศทางใด (A-2) โดยการ
แบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม พร้อมให้แต่ละกลุ่มวาดภาพเพื่อ
แสดงความคิดเห็นซ่ึง เป็นภาพในอดีตของหมู่บ้ าน        

โดยอดีตของหมู่บ้านโดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนอธิบายหน้า
ห้องให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมฟัง 

(2) I : Influence ขั้นตอนการสร้างแนวทางการ
พัฒนา คือ ขั้นตอนการหาวิธีจะท าให้สามารถพัฒนา
หมู่บ้านให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วง (A-2) และ
เป็นช่วงการหามาตรการหรือวิธีการในการพัฒนา และ
ค้นหาเหตุผลเพื่อจัดล าดับความส าคัญตามความคิดเห็น
ของกลุ่ม ผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

(2.1) การคิดโครงการที่จะให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ (I-1) 

(2.2) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 
(I-2) โดยแยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมหรือ
โครงการที่ชาวบ้านท าเอง และกิจกรรมหรือโครงการที่
ชาวบ้านท าเองบางส่วน และขอความช่วยเหลือจากแหล่ง
ทุนภายนอก เช่น ภาคเอกชน เป็นต้น 

(3) C : Control ขั้นตอนการสร้างแนวทางการ
ปฏิบัติ คือ การน าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ มาสู่การ
ปฏิบัติและจัดกลุ่ม ผู้ด าเนินงานซ่ึงจะรับผิดชอบกิจกรรม
นั้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

(3.1) การแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ (C-1) 
(3.2) รายละเอียดในการด าเนินงาน (C-2) 

3.4   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้  ใช้ผสมผสานวิธีการต่าง ๆ 

หลายวิธี ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วย 
การใช้แบบสอบถามและ แบบทดสอบ ร่วมกับการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) เทคนิคการประชุม
ความคิดเห็น AIC และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Observation as non-participation) นอกจากนั้นใช้วิธีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิดเห็น
ในการเสนอรูปแบบ แก้ไขปัญหาด้ านทักษะฝีมือ
ประชาชน สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัด
ฟาง ซ่ึงมีวิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้   

3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  
โดยใช้แบบทดสอบ ด าเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี้ 
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1) ขอหนังสือจากวิทยาลัยเทคนิคเลย ขอความ
ร่วมมือและขออนุญาตเก็บข้อมูลจากประชาชน บ้านปาก
ห้วย  

2) เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตนเอง ช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการศึกษาพร้อมทั้งขอความร่วมมือและ
อนุญาตโดยวิธีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานทั้งเครื่องมือ
สังเกตการ  ปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนะน า
ตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และขอความ    
ร่วมมือพร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดในการทดสอบทักษะ
ฝีมือและขออนุญาตเก็บข้อมูล  

3) ทดสอบทักษะฝีมือประชาชนสาขางานจัก
สานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางจากแบบทดสอบ 
โดยหัวหน้างานวิจัยและคณะผู้จัดท างานวิจัย    

4) สั ง เ กต แบบไม่ มี ส่ วนร่ วมทั กษะฝี มื อ
ประชาชนด้านอาชีพสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้า
สานเชือกมัดฟางโดยผู้ วิจัย หัวหน้างานวิจัยและคณะ
ผู้จัดท างานวิจัย    

5) รวบรวมแบบทดสอบทักษะฝีมือประชาชน
ด้านอาชีพสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัด
ฟางกับหัวหน้างานวิจัย คณะผู้วิจัย และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลจนครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

 3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ   
มีขั้นตอนในการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาด้าน

ทักษะฝีมือประชาชนบ้านปากห้วย  ซ่ึงมีกิจกรรม ดังนี้ 
1) จัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 

สมาชิกประกอบด้วยตัวแทนประชาชน บ้านปากห้วย   
2)  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 

ของผู้น าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ประชาชนบ้าน
ปากห้วย  ผู้ใหญ่บ้านบ้านปากห้วย ผู้ใหญ่บ้านขอนแก่น 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปากห้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากห้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ และ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

3) เทคนิคการประชุมความคิดเห็น (Appreciation 
Influence Control)  ของคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประชาชนบ้านปากห้วย และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือ
ประชาชน สาขางานจักสาน จะต้องสอดคล้องกับข้อมูล
พื้นฐานที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มีกิจกรรม ดังนี้ 

1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ
ผู้ เ ช่ียวชาญและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตัวแทน
ประชาชนบ้านปากห้วย  ผู้ ใหญ่บ้ านบ้านปากห้วย 
ผู้ใหญ่บ้านขอนแก่น ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านปากห้วย ผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านบ้านขอนแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากห้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

2) น ารูปแบบที่ได้มาตรวจสอบความเหมาะสม
และก าหนดรายละเอียดของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือประชาชนด้านอาชีพ สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์
ตะกร้าสานเชือกมัดฟางได้แก่ ก าหนดคณะการท างาน 
เนื้อหา สาระต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ
ประชาชน สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัด
ฟาง 

3) ประชุมคณะท างาน ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ในการพัฒนาทักษะฝีมือประชาชน ห้อง
ประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเลย  

ขั้ นตอนที่   3  น า รู ปแบบที่ ได้ สู่ ก ารปฏิบั ติ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) จัดฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน 
2) ลงฝึกปฏิบัติในห้องทดลองปฏิบัติงาน 
3)  ฝึกปฏิบัติในสถานที่จัดเตรียมไว้แก่งโตน  

บ้านปากห้วย  ดังนี้ 
(3) ขั้นเตรียมการ (Prepare the worker)  เริ่มตั้งแต่

การสร้างบรรยากาศเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมใหพ้ร้อมที่
จะฝึกอบรมด้วยการช้ีแจง หรือศึกษาจากคู่มือปฏิบัติงาน    
เพื่อให้ทราบว่ามีความเข้าใจในสิ่งที่จะฝึกปฏิบัติเพียงใด 

(3.1) ขั้นสอนงาน (Present the operation)  
เป็นการอธิบายลักษณะงาน  ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติให้
เข้าใจ บางครั้งอาจจะต้องสาธิตการปฏิบัติงานให้ดู
โดยเฉพาะขั้นตอนที่ ซับซ้อน  เพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่
สับสน การปฏิบัติบางอย่างอาจจะต้องท าซ้ า ๆ จนเกิด
ความ แน่ใจว่า ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
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(3.2) ในการทดลองปฏิบัติ  (Try out 
performance) เป็นขั้นตอนที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ว่ามีความสามารถที่จะท างานได้ด้วยตนเองมากน้อย
เพียงใด ผู้ควบคุมการฝึกจะต้องคอยดแูล และให้ค าแนะน า
แก่ผู้เข้าฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด ตอนใดที่อาจจ าเป็นต้องท า
ให้ดูก็ต้องท า นอกจากนี้การเสริมแรงเป็นวิธีการที่จะช่วย
ให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดก าลังใจและมีความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 

(3.3) การระดมสมองของแรงงาน 
ขั้นตอนที่ 4  ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาทักษะ

ฝีมือผู้เข้าฝึกอบรมสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสาน
เชือกมัดฟางในบ้านปากห้วย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ประเมินผลจากแบบทดสอบของประชาชนที่
เข้ารับการฝึกอบรมโดยผู้วิจัย หัวหน้างานวิจัย และคณะผู้
ร่วมวิจัย  

2)  ประเมินผลจากทักษะในการท างานของ
ประชาชนโดยใช้แบบทดสอบหลังการพัฒนาทักษะฝีมือผู้
เข้าฝึกอบรม โดยหัวหน้างานวิจัยและคณะผู้ร่วมงานวิจัย 
เป็นต้น 

3) ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการท างาน
แบบไม่มีส่วนร่วมโดยหัวหน้างานวิจัยและคณะผู้ร่วมงาน
วิจัย เป็นต้น 

4) ประเมินผลโดยสัมภาษณ์ประชาชนตัวแทน
ประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน   บ้านปากห้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ปากห้วย ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านปากห้วย ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากห้วยนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากห้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นและผู้ใช้บริการ หลัง
การพัฒนาทักษะฝีมือประชาชนสาขางานจักสาน
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง 

สรุปรูปแบบเกี่ ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมื อ
ประชาชนสาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัด
ฟาง ดังนี้ 

1)  รูปแบบที่ 1 รูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือ
ประชาชนภาคทฤษฎี 

2)  รูปแบบที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือ
ประชาชนภาคปฏิบัติโดยการฝึกปฏิบัติในงาน 

ซ่ึงขั้นตอนในการพัฒนาทักษะฝีมือประชาชน
สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางสรุป
ได้ดังภาพประกอบที่ 4 ดังนี้ 

3.5  การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกเป็นการวิเคราะห์เชิง

ปริมาณและคุณภาพ ในรายละเอียดตามประเด็น               
ที่ต้องการจะศึกษา โดยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จะสัมพันธ์และสอดคล้องกันตามรายละเอียด  ดังนี้  

3.5.1  เชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานและการ
พัฒนาทักษะฝีมือประชาชน สาขางานจักสานผลิตภัณฑ์
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง โดยการลงรหัสและบันทึกข้อมูล
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป   

3.5.2 เชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) โดยการ รวบรวมความคิดเห็น 
และวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน พร้อมกับการ
พัฒนาทักษะฝีมือประชาชน สาขางานจักสาน ไม่เป็น
บรรทัดฐาน จากการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก การจัดท าเทคนิคการประชุมความคิดเห็น AIC 
การสัง เกตแบบไม่มี ส่วนร่วมและการประ ชุมเ ชิง
ปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาทักษะฝีมือประชาชนตามแนว
ชายแดนในประเทศไทยสู่เศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : 
บ้านปากห้วย   

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และ

คุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน โดยใช้สถิติพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมด้วย ค่า
ร้อยละ ความถี่ หาค่าเฉลี่ย  ( x ) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ส่วนสถิติวิเคราะห์ใช้ค่า t-test แบบ 
Dependent 

 

4. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
4.1 ผลจากการวิจัย มีดังนี้ 

4.1.1 สภาพและปัญหาด้านทักษะฝีมือของ
ประชาชน พบว่า ประชาชนขาดทักษะฝีมือในการท างาน
ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือในสถานที่ท างาน นายจ้างหรือ
ผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานจากหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่เริ่มท างานจัก
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สานจนถึงปัจจุบันไม่มีหน่วยงานมาให้การพัฒนาทักษะ
ฝีมือ ค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละวันต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด
และไม่เพียงพอกับรายจ่าย ประชาชนไม่มีเวลาเข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือด้านงานจัก
สานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางโดยการฝึกปฏิบัติ
ในงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ 
นอกสถานที่มีงบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
ขาดการประสานงานกันอย่างจริงจัง และครูฝึกสาขางาน
จักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางขาดแคลน  

4.1.2 ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือ
ของประชาชน ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 
ภาคทฤษฎีและรูปแบบที่ 2 ภาคปฏิบัติ โดยการฝึกปฏิบัติ
ในงาน  

4.1.3 ผลการน ารูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือของ
ประชาชนสู่การปฏิบัติในบ้านปากห้วย พบว่า รูปแบบที่ 1 
ภาคทฤษฎี ใช้เวลาฝึกอบรมจ านวน 1 วัน ประชาชนได้
เรียนรู้ในด้าน  ต่าง ๆ ได้แก่  ด้านออกแบบลาย ด้านการ
คัดเลือกโครงตะกร้า ด้านการจักสาน ด้านตรวจสอบ ด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน ด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ด้านวัสดุและประเภทของวัสดุที่จะน ามาใช้ในการ
ท างานจักสานด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
ด้านปัญหาและวิธีการตรวจสอบซ่อมแซมงานจักสาน
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ส่วนรูปแบบที่ 2 ภาค
ปฎิบัติ โดยฝึกปฎิบัติในงาน ใช้เวลาฝึกปฏิบัติงานจ านวน 
8 วัน ประชาชน ได้ปฏิบัติในการเตรียมพื้นที่ ด้านเนื้อหา
และด้านการปฏิบัติงาน  

4.1.4  ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาทักษะ
ฝีมือของประชาชนในบ้านปากห้วย พบว่า รูปแบบที่ 1 
ภาคทฤษฎี ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับงานงานจักสาน
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟางเพิ่มสูงขึ้น มีความภูมิใจ
ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้กับ
เพื่อนประชาชนได้ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจ       
มีความกระตือรือร้นในการท างาน ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับซ้ือ
สินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อนร่วมงานให้ความไว้วางใจ เชื่อใจใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนรูปแบบที่  2 ภาคปฏิบัติ 
ประชาชนมีทักษะฝีมือในการท างานที่สูงขึ้น มีความรู้ด้าน
การเตรียมพื้นที่  ด้านเนื้อหา และด้านการปฏิบัติงาน 

สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ขั้นตอน กระบวนการ
ท างานให้มีความถูกต้อง ผู้ว่าจ้างให้การยอมรับวิธีการ
ท างานที่เปลี่ยนไป ตั้งใจการท างานมากขึ้น งานมีคุณภาพ
และกล้าที่จะไปสมัครงานที่โครงการอื่น ๆ ได้ด้วยความ
มั่นใจ  
 
5. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

5.1 ข้อเสนอแนะเพื่อก าหนดนโยบาย 
5.1.1 ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนมากขาด

ความรู้ ทักษะฝีมือ ทัศนคติ ในการท างาน จึงจ าต้องได้รับ
การฝึกอบรมให้ความรู้  ทักษะฝีมือในการท างาน 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงประชาชนและ
สวัสดิการสังคม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์พัฒนา
ฝีมือประชาชนและกรมอาชีวศึกษาในการจะส่งเสริมให้มี
การพัฒนาทักษะฝีมือประชาชนสาขางานจักสาน
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าสาน เชือกมัดฟางให้มีประสิทธิภาพ 

5.1.2 ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะ
ฝีมือประชาชนที่มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับการ
ปฏิบัติในสถานที่ท างานมากที่สุด คือ รูปแบบที่ 2 การฝึก
ปฏิบัติในงาน (On the job training) ดังนั้นรัฐบาลควรจะ
สนับสนุนให้น ามาใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือประชาชน 
และประกอบการพิจารณาให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงทักษะ
ในการท างานจักสาน พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้ง
สร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชน เพื่อน าไปปฏิบัติงานใน
ระหว่างการท างานได้ถูกต้อง 

5.1.3 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องควรก าหนด
นโยบายในการบังคับผู้ว่าจ้างและเจ้าของงาน ก่อนรับ
ประชาชนเข้าท างาน จะต้องผ่านการฝึกอบรมโดยการ
พัฒนาทักษะฝีมือประชาชนก่อนหรือเมื่อเข้าไปท างาน
แล้วจะต้องมีการฝึกปฎิบัติในงาน เป็นต้น 

5.1.4 ผลการศึกษา พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือประชาชน จะต้อง
ร่วมมือกันสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะฝีมือประชาชน 
โดยการฝึกอบรมในงาน (On the job training) ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับการท างานของประชาชนและ
ประชาชน อื่น ๆ แต่ละท้องถิ่นด้วย 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
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5.2.1 ผลจากการศึกษา พบว่า ประชาชนจ านวน
มากขาดทักษะฝีมือในการท างาน จ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขทักษะฝีมือในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ที่ผ่าน
มาประชาชนท างานลองผิดลองถูกมาโดยตลอดท าให้
ส้ินเปลืองวัสดุ จดจ าวิธีการท างานที่ไม่ถูกต้องจากเพื่อน
ร่วมงาน จึงส่งผลต่องานที่ก าลังปฏิบัติเกิดความเสียหาย
และค่าจ้างลดน้อยลงไปด้วย 

5.2.3 ผลจากการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความ
ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือตนเองในมากที่สุด คือ สาขางาน
การจักสานผลิตภัณฑ์ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง นอกจากนั้น
ยังขาดเทคนิควิธีการท างานที่ถูกต้องและการต่อรองราคา
กับผู้ว่าจ้าง  

5.3.3 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
1) ควรจัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีทุกต าแหน่ง

หน้าที่ ๆ ก าลังปฏิบัติงานในที่ท างาน   โดยการส่งเสริมให้
ความรู้ด้านงานจักสาน ความปลอดภัยในการท างาน ด้าน
วัสดุและประเภทของวัสดุที่จะน ามาใช้ในการท างาน    
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน ด้านปัญหาและ
วิธีการตรวจสอบ ซ่อมแซมงาน และความรู้ทั่ว ๆ เกี่ยวกับ
งานจักสาน เป็นต้น 

2) ควรจัดการฝึกอบรมการฝึกปฏิบัติในงาน 
(On the job training) โดยการส่งเสริมให้มีทักษะฝีมือใน
การท างานด้านงานจักสาน โดยการปฏิบัติในงานในด้าน
ต่าง ได้แก่ ด้านเตรียมสถานที่  ด้านวัสดุ และด้านการ
ปฏิบัติ เป็นต้น 

5.3.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างรูปแบบ

การพัฒนาทักษะฝีมือประชาชน สาขางานด้านการเกษตร 
เช่น ยางพารา และการเลี้ยงสัตย์ เป็นต้น 

2) ควรศึกษาการสร้างรูปแบบในประเด็นที่
นอกเหนือจากการศึกษาครั้งนี้ของผู้ใช้ประชาชนใน
สถานที่ท างานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในการ
พัฒนาทักษะฝีมือประชาชนและงานสาขาอาชีพอื่น ๆ ให้
มีประสิทธิภาพต่อไป       

 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณา 

และช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  รศ.ดร. นัยนา ปัจฐาจารย์    
นายทรง เดช หล้ าพัน ธ์  และผู้ทรงคุณ วุฒิ  เป็นต้น            
ประชาชนบ้านปากห้วย หมู่ที่ 2,6 และ 7 นายกองค์การ
บริหารต าบลหนองผือ และสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผือ ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองผือ และ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการให้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ งที่ ได้ให้ข้อแนะน า 
เสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุน
ให้ก าลังใจแก่คะผู้ วิจัย ท าให้งานวิจัยฉบับนี้  ประสบ
ความส าเร็จไปด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงใจในความกรุณา
ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณด้วยความ
เคารพไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา
ปัญหาการท าวิจัยของครู 2) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีต่อคุณภาพ
งานวิจัยของครู 3) เพื่อหาวิธีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครู  
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่มีอายุงาน 4 ปีขึ้นไป จ านวน 59 คนได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูผู้ที่มีโอกาสส่งผลงานวิจัย
ประกวดครบ 4 ครั้ง กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามและใช้การสัมภาษณ์ 

ผลการวิจัย พบว่า  ครูผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพิจารณา
ให้น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง) จากการส่งผลงานวิจัยเข้า
ประกวด มีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยให้มี
คุณภาพ ได้แก่ ด้านลักษณะส่วนบุคคลและด้านแรงจูงใจหรือ
ส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย  จากการสัมภาษณ์ครูผู้วิจัย พบว่า 
ปัญหาในการท าวิจัยของครู คือ ไม่มีเวลาว่าง  ครูผู้ท าวิจัยเสนอ
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อเป็น
แนวทางให้ฝ่ายประกันคุณภาพ น ามาใช้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครู  เพื่อการประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก(Asia Pacific Accreditation and Certification  
Commission : APACC)  

 

ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครู, การประเมินและ
รับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้น
เอเชียแปซิฟิก 
Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the 
problem of teachers in conducting the effective research 2) to 
know the factors which affect a quality of research 3) to find 
the improvement strategies in conducting the effective 
research. The samplings were 59 teachers who have been 
working more than four years and have been submitting their 
research to consider for presentation in academic conference 
for four years continuously.     

The study revealed that the factors which affect the 
effective research of teacher who have never considered for 
presentation in conference were personality characteristic and 
supporting in conducting research. Based on deep 
interviewed, the main problem was they have not enough time  
to conduct the research. Additionally, teachers also suggested 
the method in order to enhanced quality of research for the 
Asia Pacific Accreditation and Certification Commission 
evaluation. 

1ปนรรฐพร จงประเสริฐยิ่ง  E-mail : panatapon-ch@hotmail.com  
2สนิท  หฤหรรษวาสิน  E-mail : sanit@siba.ac.th 
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1. ค าน า 

ปัจจุบันการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบ 4 ถูกให้ชะลอออกไปก่อน เพราะหลักเกณฑ์การ
ประเมินเดิมยังไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพเป็นเสมือน
กระจกสะท้อนให้ เห็นจุด เด่นและจุดที่ ควรพัฒนาของ
สถานศึกษา ในเมื่อการประเมินรอบ 4 ถูกชะลอไปก่อน แต่
วิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาเอกชน จ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่น
ในคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจึงต้องหามาตรฐานอื่นมา
ทดแทนหรือมายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาต่อประชาชนทั่วไปให้ต่อเนื่อง
และมาตรฐานที่จะน ามาทดแทนคือ การประเมินและรับรอง
คุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (APACC) เมื่อมีการประเมิน จ าเป็นที่สถานศึกษาต้อง
มีการวางแผนและพัฒนาให้สถานศึกษาของตนให้ผ่านเกณฑ์
และได้รับการรับรองมาตรฐาน จากการส ารวจในเบื้องต้น
พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังไม่
มีความชัดเจนเพียงพอในเรื่องการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

การวิจัยถือเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ เมื่อได้
ความรู้แล้วต้องมีกระบวนการจัดการเพื่อให้ความรู้ได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์  แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานเด่นชัดว่า 
หลังจากด าเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูผู้ท าวิจัยได้น าผล
จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง และใช้มาก
น้อยเพียงใด  การวิจัยเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมาก   หาก
ผลการวิจัยได้เพียงข้อสรุป หรือองค์ความรู้ใหม่  แต่ไม่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ก็น่าเสียดายที่การลงทุนนั้นเป็นการลงทุนที่
เสียเปล่า  เหตุผลของการท าวิจัยอาจมาจากท าเพราะเป็น
นโยบายของสถานศึกษา ท าเพราะต้องการใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน ท าให้งานวิจัยที่ท าเสร็จไม่ถูก
น าไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกรียงศักดิ์ โสม

นาวัตร์[1] ที่พบว่า ผู้วิจัยให้ความส าคัญน้อยที่สุดคือเรื่องการ
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการหาแนวทางว่า  ท าอย่างไรจึงจะมีการ
ท างานวิจัยอย่างมีคุณภาพและ ท าแล้วต้องมีการน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์สมกับคุณค่าที่ได้ลงทุน ทั้งก าลังเงินและเวลา 
และยังสามารถใช้เตรียมรับการประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
(APACC)  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1) เพื่อศึกษาปัญหาการท าวิจัยของครู   
2) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีต่อคุณภาพงานวิจัยของครู 

      3 )  เพื่อหาวิธีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครู เพื่ อ
เตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
(APACC)  

3. ขั้นตอนของการวิจัย  

3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ

ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่มีอายุงาน 4 
ปีขึ้นไป จ านวน 59 คนได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจากผู้ที่มี
โอกาสส่งผลงานวิจัยประกวดครบ 4 ครั้งกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 

3.2 เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
3.2.1 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานวิจัยของครู

เป็นแบบ Rating Scale 5 ระดับ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 15 ประเด็น ดังนี้ 

- มีการวางแผนการใช้เวลา/มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนหรือปฏิทินการใช้เวลา 

- ชอบวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของตนเองและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 

- มีความพยายามในการท าง านให้ลุ ล่ วง /มีความ
รับผิดชอบ 
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- ชอบเข้าอบรมโดยเฉพาะเรื่องการท าวิจัย 
- สนใจอ่านเอกสาร ต ารา ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตนเองอยู่เสมอ 
- ช่างสังเกตหรือช่างสงสัยอยู่เสมอ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยกับเพื่อน/ผู้อื่นอยู่

เสมอ 
- มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอยู่เสมอ 
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- มีความละเอียดรอบคอบในการท างาน 
- มีการจดบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอนอยู่เสมอเพื่อน าข้อมูลมาใช้ท าวิจัย 
- การยอมรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อื่น 
- การมีมนุษยสัมพันธ์ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
- มีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารหรือแฟ้ม

งาน 
- มีการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

2) ด้านเจตคติต่อการวิจัย  จ านวน 15 ประเด็น ดังนี้ 
- การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ครู 
- การท าวิจัยท าให้เสียเวลาในการสอน 
- การวิจัยเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน 
- การสนับสนุนการท าวิจัยของวิทยาลัยไม่เพียงพอ 
- การท าวิจัยท าให้เครียด เหนื่อย ท้อแท้ 
- ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้โดยไม่จ าเป็น 
- ต้องอาศัยผลจากการท าวิจัย 
- การท าวิจัยท าให้งานประจ าด้อยคุณภาพลง 
- การท าวิจัยท าให้ส้ินเปลืองเงิน/งบประมาณ 
- การท าวิจัยท าให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับทางเลือกในการ

แก้ปัญหา 
- การท าวิจัยช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมากขึ้น 
- การวิจัยในชั้นเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- ผลการท าวิจัยในชั้นเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง 
- ข้อค้นพบจากการวิจัยช่วยให้ครูค้นพบทางเลือกในการ

แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในชั้นเรียนท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูเกิดความรู้ใหม่ 

3) ด้านแรงจูงใจหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย จ านวน 15 
ประเด็น ดังนี้ 

- ท างานวิจัยเพื่อต้องการช่ือเสียง/ท าให้เพื่อนร่วมงาน
ยอมรับ 

- การได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้บริหาร 
- การจัดระบบงานให้ครูมีเวลาว่างในการท าวิจัย 
- การจัดหาหนังสือต ารา ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ท าวิจัยอย่างเพียงพอ 
- การจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ การวิจัยด้าน

การเรียนการสอน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย 
- การเปิดโอกาสให้ครูศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ

การวิจัยในชั้นเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายใน-ภายนอก 
- มี ก ารติ ดต่ อประสานงาน  ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ  ม า ให้

ข้อเสนอแนะงานวิจัยแก่ครู 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู

ใน-นอกสถานศึกษา 
- การส่งเสริมให้ครูมีความรู้/ทักษะในการวิจัย 
- การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการท าวิจัย 
- จัดหาแหล่งทุนจากภายนอกสนับสนุนการท าวิจัย 
- จัดให้มีที่ปรึกษางานวิจัยแบบอยู่ประจ าห้องและอยู่

ตลอดเวลา 
- สถานที่/ห้องจัดเฉพาะส าหรับให้ครูนั่งท างานวิจัย 
- ความคุ้มค่าของการน าผลการวิจัยไปใช้ 
- ความยุติธรรมหรือความเสมอภาคในขบวนการ

ด าเนินการวิจัย 
4) ด้านอุปสรรค/ปัญหา/ภาระงาน จ านวน 15 ประเด็น ดังนี้ 

- งบประมาณ/แหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย 
- เอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการท าวิจัย 
- ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการท าวิจัย 
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
- การใช้งานวิจัยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
- บุคลากร/ผู้เช่ียวชาญที่ให้ความรู้ในเรื่องการวิจัย 
- ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการท าวิจัย 
- ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการด าเนินการ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนงานวิจัย  
- ระบบนิเทศ ติดตามดูแลการท าวิจัย  
- ความยุติธรรม/ความเสมอภาคในขั้นตอนต่างๆ 
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- การได้รับโอกาสในการศึกษา อบรมหรือเพิ่มความรู้ 
- การมีเวลาว่างในการท าวิจัยไม่เพียงพอ 
- สถานที่ในสถานศึกษาที่จัดเฉพาะให้ครูนั่งท าวิจัยใน

เวลาว่างโดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ เช่น คอมพิวเตอร์/
ระบบสืบค้น/เอกสาร/วารสาร/หนังสือ/ตัวอย่างงานวิจัย  

- การเปิดโอกาส/การแนะน าโอกาสให้ครูส่งผลงานวิจัย
เข้าประกวดที่หลากหลายหน่วยงาน 

- ความหลากหลายของรูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
3.2.2)  แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง   เพื่อทราบปัญหาการ

ท าวิจัยของครู และให้ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559 โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง 59 คน ท า
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานวิจัย  4 ด้านๆ ละ 15 
ข้อ รวม 60 ข้อ จากนั้นสุ่มอย่างง่าย 10 คน จากกลุ่มตัวอย่างเดิม
เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับ ปัญหาการท าวิจัย พร้อมให้เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ 

3.4 สถิติที่ใช้และการวิเคราะหข์้อมูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยใช้ ค่าความถี่  และร้อยละ  วิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อ
คุณภาพงานวิจัย โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์การแปลผลดังนี้ คะแนน 4.51-
5.00 = มากที่สุด, คะแนน 3.51-4.50 = มาก, คะแนน 2.51-3.50 
= ปานกลาง, คะแนน 1.51-2.50 = น้อย, คะแนน 1.00-1.50  = 
น้อยที่สุด และวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการท าวิจัย และการ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเผยแพร่และการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

4. ผลการวิจัย  

1) สภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามครูผู้ท าวิจัย จ านวน 59 คน  
พบว่า เป็นเพศชาย16 คน (ร้อยละ 27.1) เป็นเพศหญิง 43 คน 
(ร้อยละ 72.9 ) จบการศึกษาปริญญาตรี 45 คน (ร้อยละ 76.3) 

จบการศึกษาปริญญาโท 14 คน (ร้อยละ 23.7) ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาที่ท างานในวิทยาลัยฯ 4 - 10 ปี มีคาบสอนเฉลี่ย 16 – 
20 คาบต่อสัปดาห์   

2) ปัญหาการท าวิจัยของครู จากการสัมภาษณ์ครูผู้ท าวิจัย
ระบุว่าครูมีภาระงานมาก  งานที่ครูต้องท าประจ าวัน คือ สอน
ประมาณ 15-20 คาบต่อสัปดาห์ บางคนก็มากกว่านั้น ต้องท า
เอกสาร ปรับการสอน ตรวจข้อสอบ ต้องท างานอื่นนอกจาก
งานสอนตามที่ได้รับมอบหมาย ต้องร่วมกิจกรรมวันส าคัญตาม
วาระที่สถานศึกษาก าหนด  ท าให้ไม่มีเวลาท าวิจัย 

3) ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพงานวิจัยของครู   

ตารางที่ 1  สรุปคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น 4 ด้าน ของครูผู้วิจัย จ าแนก
ตามจ านวนครั้งจากการส่งงานวิจัยประกวดกับภายนอก 

 
 

ปัจจัยที่มีต่อคุณภาพ
งานวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของครูผู้วิจัย
(จ าแนกตามจ านวนครั้งที่ครูได้รางวัลจาก

หน่วยงานภายนอก) 
   0     1   2    3    4 
 ครั้ง  ครั้ง ครั้ง ครั้ง  ครั้ง 
n =9 n=15 n=16 n =7 n=12 

ด้านลักษณะ
ส่วนบุคคล 

X  3.20 3.37 3.38 4.08 3.69 

S.D. (0.65) (0.76) (0.79) (0.67) (0.68) 

ด้านเจตคติต่อ
การวิจัย 

X  3.31 3.20 3.45 3.21 3.28 

S.D. (0.80) (0.90) (1.42) (0.87) (0.62) 

ด้านแรงจูงใจ
หรือสิ่ง

สนับสนุนการ
ท าวิจัย 

X  2.73 2.92 3.23 3.61 3.75 
S.D. (1.09) (0.92) (0.82) (1.16) (0.81) 

ด้านอุปสรรค/
ปัญหา/ ภาระ

งาน 
X  2.94 2.83 2.94 3.28 3.29 

S.D. (0.96) (0.83) (0.79) (1.12) (0.75) 

เฉลี่ย 3.04 3.08 3.25 3.25 3.50 
          (0.26) (0.23) (0.23) (0.39) (0.25) 

จากตารางที่  1 พบว่า ผู้ที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้
น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง) จากการส่งงานวิจัย
ประกวด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 2 ด้านที่ ต่ ากว่าผู้วิจัยกลุ่มอื่น 
ได้แก่ ด้านลักษณะส่วนบุคคล ( X = 3.20, S.D. = 0.65) และ
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ด้านแรงจูงใจหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย ( X = 2.73, S.D. = 
1.09) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน  พบว่า 

3.1) ด้านอุปสรรค/ปัญหา/ภาระงาน ผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคย
ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง ) จากการ
ส่งงานวิจัยประกวดกับภายนอก  เห็นว่า ประเด็นที่ เป็น
อุปสรรคหรือปัญหาต่อการท าวิจัย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้วิจัย
กลุ่มอื่น ได้แก่ ประเด็นเรื่อง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ในการ
สืบค้นข้อมูลต่างๆ ( X = 3.00, S.D. = 1.50) และ มีเวลาว่างใน
การท าวิจัยไม่เพียงพอ ( X = 4.11, S.D. = 1.05)  

3.2) ด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า  ครูผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคย
ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง ) มีค่า
คะแนนความคิดเห็นต่ ากว่าผู้ วิจัยกลุ่มอื่นได้แก่ประเด็น
ดังต่อไปนี้  การวางแผนการใช้เวลาหรือการมีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนหรือปฏิบัติตามปฏิทิน
การใช้เวลา ( X = 2.77, S.D. = 0.97) การชอบวิเคราะห์จุดอ่อน 
- จุดแข็งของตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ( X = 2.88, S.D. 
= 0.92) การชอบเข้าอบรมโดยเฉพาะเรื่องการท าวิจัย ( X = 
2.22, S.D. = 0.66) การเป็นคนช่างสังเกตหรือช่างสงสัยอยู่
เสมอ ( X = 3.00, S.D. = 0.50) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัยกับเพื่อนร่วมสถาบันหรือกับผู้อื่นอยู่เสมอ ( X = 2.55, 
S.D. = 1.01) การมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาอยู่เสมอ ( X = 
3.00, S.D. = 0.50) มีการจดบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอเพื่อน าข้อมูลมาใช้ท าวิจัย  ( X = 
2.88, S.D. = 0.33) มีการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ( X = 2.55, S.D. = 0.52) 

3.3) ด้านเจตคติเกี่ยวกับการท าวิจัย พบว่า  ครูผู้วิจัยกลุ่มที่
ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง ) 
จากการส่งงานวิจัยประกวดกับภายนอก ข้อค าถามในเชิงลบมี
ค่าเฉลี่ยของสูงกว่าผู้วิจัยกลุ่มอื่น ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้ การ
วิจัยในช้ันเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ครู( X = 4.44, S.D. = 
1.01)  การท าวิจัยท าให้เสียเวลาในการสอน( X = 3.66, S.D. = 
0.86) 3) การวิจัยเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ( X = 4.00, S.D. = 
0.50) 4) การสนับสนุนการท าวิจัยของวิทยาลัยไม่เพียงพอ ( X

= 3.77, S.D. = 0.83) การท าวิจัยท าให้เครียด เหนื่อย ท้อแท้ 

4.00, S.D. = 1.00) ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้โดย
ไม่จ าเป็นต้องอาศัยผลจากการท าวิจัย ( X = 4.11, S.D. = 0.60) 
การท าวิจัยท าให้งานประจ าด้อยคุณภาพลง ( X = 4.11, S.D. = 
0.92) การท าวิจัยท าให้ส้ินเปลืองเงินหรืองบประมาณ ( X = 
3.77, S.D. = 1.30) ส่วนข้อค าถามในเชิงบวกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ผู้วิจัยกลุ่มอื่น ได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้  การท าวิจัยช่วยให้ครูมี
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น  ( X = 
3.00, S.D. = 0.70) การวิจัยในช้ันเรียนสามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ได้ ( X = 2.44, S.D. = 1.01) ผลการท าวิจัยในช้ัน
เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง ( X = 2.44, S.D. = 1.00) ข้อ
ค้นพบจากการวิจัยช่วยให้ครูผู้ วิจัยค้นพบทางเลือกในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ( X = 2.33, S.D. = 0.50) 
การวิจัยในช้ันเรียนท าให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( X = 2.44, S.D. = 0.52) การวิจัยในช้ัน
เรียนช่วยให้ครูเกิดความรู้ใหม่ ( X = 2.88, S.D. = 0.60) 

3.4) ด้านแรงจูงใจหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย พบว่า
ประเด็นที่ครูผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้น าเสนอ
ผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (0 ครั้ง ) จากการส่งงานวิจัยประกวดกับภายนอก 
เห็นต่าง (มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า) จากผู้วิจัยกลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ได้แก่ 
ท างานวิจัยเพื่อต้องการช่ือเสียงหรือท าให้เพื่อนร่วมงานยอมรบั 
( X = 2.11, S.D. = 1.05) การจัดระบบงานให้ครูมีเวลาว่างใน
การท าวิจัย ( X = 2.77, S.D. = 1.56) การเปิดโอกาสให้ครูผู้วิจัย
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆทั้งภายใน-ภายนอก( X = 2.44, S.D. = 1.56, 
S.D. = 0.72) มีการติดต่อประสานงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้
ข้อเสนอแนะงานวิจัยแก่ครูผู้วิจัย ( X = 2.88, S.D. = 0.78) 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ( X = 2.66, S.D. = 0.70) การ
ส่งเสริมให้ครูมีความรู้/ทักษะในการท าวิจัยในช้ันเรียน ( X = 
3.11, S.D. = 0.60) ความคุ้มค่าของการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ประโยชน์ ( X = 2.11, S.D. = 0.78) ความยุติธรรมหรือความ
เสมอภาคในขบวนการด าเนินการวิจัย ( X = 2.22, S.D. = 0.83) 

5. การอภิปรายผล  

การที่ครูผู้วิจัยจะท างานวิจัยอย่างมีคุณภาพ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่อไปนี้  
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1) ด้านลักษณะส่วนบุคคล ครูผู้วิจัยที่ไม่เคยได้รับการ
พิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง ) จากการส่งงานวิจัย
ประกวด มีลักษณะส่วนตนหรือการประพฤติปฏิบัติ ในบาง
เรื่องน้อยกว่าผู้วิจัยกลุ่มอื่น เช่น ไม่ค่อยมีการวางแผนการใช้
เวลา/ไม่มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนหรือมีแผนแต่ไม่
ปฏิบั ติ ต ามแผนหรือไม่ปฏิบั ติ ต ามปฏิทินการใ ช้ เ วลา  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อังคณา จรรยา และสิริพันธ์ุ สุวรรณ
มรรคา [5] ซ่ึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณลักษณะ
นักวิจัย ผลการวิจัย พบว่า การประมาณตนเอง ความขยันและ
อดทน การมุ่งมั่นผลสัมฤทธ์ิ และความมีระเบียบวินัยมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท างานวิจัยให้มีคุณภาพ เนื่องจากการท างานให้
ส าเร็จลุล่วงส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากลักษณะส่วนบุคคล  
เช่น  มีการจัดระเบียบชีวิตหรือมีการจัดระเบียบตารางการ
ท างาน  เป็นนักวางแผน มีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติตามแผนหรือปฏิบัติตามปฏิทินการใช้เวลา  มีความ
พยายามในการท างานให้ลุล่วง มีความรับผิดชอบ ชอบแสวงหา
ความรู้ ชอบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น 

2) ด้านเจตคติต่อการท าวิจัย ผู้ที่จะท างานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพต้องมีเจตคติเชิงบวกต่อการท าวิจัย แต่จาการวิจัย พบว่า
ผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 
ครั้ง ) จากการส่งงานวิจัยประกวด ส่วนใหญ่จะมีเจตคติเชิงลบ
ต่อการท าวิจัยสูงกว่าผู้วิจัยกลุ่มอื่น  สังเกตจากค าถามในเชิงลบ
จะมีค่าเฉลี่ยสูง ค าถามในเชิงบวกจะมีค่าเฉลี่ยต่ า ประเด็นที่ครู
ผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 
(0 ครั้ง ) เห็นต่างจากผู้วิจัยกลุ่มอื่นอย่างชัดเจน ได้แก่   การวิจัย
ในช้ันเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานแก่ครู  การท าวิจัยท าให้
เสียเวลาในการสอน การวิจัยเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน การท า
วิจัยท าให้เครียด เหนื่อย ท้อแท้  ครูสามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ได้โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยผลจากการท าวิจัย การท าวิจัย
ท าให้งานประจ าด้อยคุณภาพลง  การท าวิจัยท าให้ส้ินเปลือง
เงิน/งบประมาณ จากผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ผู้ที่มีเจตคติเชิงลบ
ต่อการท าวิจัยมักจะไม่มีความพยายามที่จะท าให้งานวิจัยให้ดีมี
คุณภาพ อาจท าเพียงแค่ให้ผ่านพ้นเนื่องจากเป็นนโยบายของ
สถานศึกษา 

3) ด้านแรงจูงใจหรือส่ิงสนับสนุนการท าวิจัย เมื่อเราเริ่มเข้า
มาท างานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น บริษัทหรือหน่วยงานใดก็ตาม ทุก
คนจะกระตือรือร้นในการท างานอยากก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน แต่เมื่อเราท างานผ่านไประยะหนึ่ง ความกระตือรือร้นใน
การท างานจะเริ่มลดลง ท างานประจ าให้เสร็จไปวัน ๆหรือให้
ผ่านๆไป ซ่ึงความรู้สึกดังกล่าว แสดงว่าเริ่มหมดความ
กระตือรือร้นในการท างานแล้ว เช่นเดียวกับการท าวิจัยเมื่อ
ผู้วิจัยมีปัญหา มีทัศนคติเชิงลบต่อการท าวิจัย มีความจ าเป็นที่
ผู้ เกี่ยวข้องต้องรีบช่วยหาจุดบกพร่อง  แล้วหาทางก าจัด
จุดบกพร่องเหล่านั้น และสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นเป็นระยะๆ
อย่างสม่ าเสมอ วิธีการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพจะท าให้
บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจท างานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อีกประการหนึ่งคือ รางวัล สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วนิดา พิงสระน้อย [2] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิท ธิพลต่อการท า วิจั ยของบุคลากรสายวิชาการ  กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 230 คน ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท า
วิจัยของบุคลากรสายวิชาการฯมากที่สุดคือ ปัจจัยเฉพาะบุคคล 
และปัจจัยเรื่องแรงจูงใจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชินกร 
น้อยค ายาง และ ปภาดา น้อยค ายาง [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขในการท างานของบุคคลากรส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างคือ 
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 104 คน ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การท างานเรียงล าดับดังนี้ ด้านคุณลักษณะงาน ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านสัมพันธภาพในการ
ท างาน ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ปัจจัย 5 ด้านดังกล่าวร่วม
พยากรณ์ความสุขในการท างานได้ร้อยละ 44.60 

4) ด้านอุปสรรค/ปัญหา/ภาระงาน   ผู้วิจัยกลุ่มที่ไม่เคย
ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอผลงานวิจัยกับสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (0 ครั้ง ) จากการ
ส่งงานวิจัยประกวด เห็นว่าเรื่องต่อไปนี้เป็นอุปสรรคต่อการท า
วิจัย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นได้แก่ ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และการมีเวลาว่างในการท า
วิจัยไม่เพียงพอ  และจากการสัมภาษณ์พบว่า ปัญหาหลักใน
การท าวิจัยของครูคือการไม่มีเวลาท าวิจัย เนื่องจากครูมีงาน
สอนเป็นหลักและยังต้องมีภาระงานอื่น นอกเหนือจากงาน
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สอนที่ต้องรับผิดชอบ เวลาเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากส าหรับ
การท าวิจัย แต่หากบุคคลมีการจัดระเบียบชีวิตหรือมีการจัด
ระเบียบตารางการท างาน  เป็นนักวางแผน มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและปฏิบัติตามแผนหรือปฏิบัติตามปฏิทิน
การใช้เวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความพยายาม ก็จะสามารถ
ท างานให้ลุล่วงหรือส าเร็จได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขจิตร  
ตั้งเจริญ [4] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมและความสามารถ
ในการบริหารเวลาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบของ
นักศึกษาปริญญาตรี ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ผลการวิจัย พบว่า  ผู้ที่มีการบริหารเวลาได้ดี 
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง สามารถท างานได้ส าเร็จทันเวลา
ส่งงานและมีคุณภาพดีกว่าผู้ที่มีการบริหารเวลาไม่ดี  

5) วิธีพัฒนาคุณภาพงานวิจัย     
หลังจากได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพงานวิจัย ศึกษา

ปัญหาการท าวิจัยของครู ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ น ามาใช้เป็น
แนวทางในการวางรูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครู
และใช้เตรียมรองรับการประเมินคุณภาพแปซิฟิก (APACC) : 
ประเด็นการเผยแพร่และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ซ่ึง
วิทยาลัยมีแผนจะด าเนินการดังนี้ 
  5.1 เปิดโอกาสหรือสร้างโอกาสในการท างานวิจัยร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

1) สร้างหรือประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ได้จากการปรึกษา 
หารือกับภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ หรือ
กิ จกรรมการ วิจั ยและพัฒนา  ที่ ด า เนิ นการโดยสถาน
ประกอบการ หรือการวิเคราะห์โครงการต่างๆ ในสถาน
ประกอบการ ก าหนดปีการศึกษาละ 1 ผลงาน 

2) สร้างการวิจัยร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันการวิจัยอื่นโดย
ส่งตัวแทนเข้าเรียนรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้และท าวิจัยร่วมกัน
ก าหนดปีการศึกษาละ 1 ผลงาน 

3) มีการวิจัยที่ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOA) กับหน่วยงานหรือสถาบันอื่น ก าหนดปีการศึกษาละ 1 
ผลงาน 
5.2 การมีส่วนร่วมในงานวิจัย 
     1) ครูต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวิจัยและพัฒนาก าหนด
ร้อยละ 80 ขึ้นไป (ของครูทั้งวิทยาลัยฯ) 
     2) ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาส่ือการจัดการเรียน
การสอน ก าหนดร้อยละ 80 ขึ้นไป (ของครูทั้งวิทยาลัยฯ) 

5.3 การเผยแพร่และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
1) ผลงานวิจัยครทูี่ได้รับรางวัลจากการประกวดจะตีพิมพ์

และเผยแพร่ผลงานวิจัย ภายในหรือภายนอกสถานศึกษา โดย
ตีพิมพ์เป็นเอกสารแจกในงานประชุมทางวิชาการต่างๆและ
เผยแพร่ทางเวปไซต์ของวิทยาลัยฯ www.siba.ac.th 
    2) น าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ชุมชนและ
สถานประกอบการ ก าหนดร้อยละ 80 ขึ้นไป (ของงานวิจัยที่
ได้รับการคัดเลือก)  
3) น าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ก าหนดปี

การศึกษาละอย่างน้อย 1 ผลงาน 
5.4 การบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา 

1) จัดสรรงบประมาณส าหรับงานวิจัยและพัฒนา ก าหนด
ร้อยละ 16 ของงบด าเนินการในปีการศึกษานั้น 

2) จ านวนหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆที่ให้ความร่วมมือ
กับสถานศึกษาในการสนับสนุนทุนวิจัยหรือด าเนินการวิจัย
ร่วมกัน ก าหนดปีการศึกษาละ 10 แห่ง 

3) จ านวนครั้งในการก ากับติดตามและประเมินผลงานวิจัย
และพัฒนา ปัจจุบันด า เนินการเทอมละ1 ครั้ งและในปี
การศึกษาหน้าจะปรับเป็นเทอมละ 2 ครั้ง     

4) มีระบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อท างานวิจัยโดยฝ่ายบริหารก าหนดน า
ผลงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ
หรือประเมินการขึ้นเงินเดือนค่าจ้าง   

5) รายได้จากงานวิจัยและพัฒนาจัดแบ่งให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแรงจูงใจ ก าหนดร้อยละ 80 ของ
รายได้จากการวิจัยรวมทั้งปีการศึกษา  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 

การน าผลงานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ควรค านึงถึง
บริบทของแต่ละสถานศึกษา เนื่องจากการวางรูปแบบการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยของครูเพื่อเตรียมรองรับการประเมิน
เพื่อรับรองคุณภาพสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับ
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) : ประเด็นการเผยแพร่และการ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การตั้งเป้าหมายความส าเร็จต้อง
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ขึ้นอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้  โดยอ้างอิงจากความส าเร็จที่
ผ่านมา 

 
 
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการน าผลงาน
ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่น  เชิงวิชาการ  เชิงนโยบาย/
บริหาร  เชิงสาธารณะ  และเชิงพาณิชย์  

2) ควรมีการสร้างเกณฑ์การประเมินงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มผู้จะถูกประเมินโดยให้มีส่วนร่วมในการเสนอ
และเห็นชอบเกณฑ์การประเมนิดงักล่าว    

3) ควรมีการท าวิจัยเพื่อติดตามความส าเ ร็จของการ
ตั้งเป้าหมายเพื่อรองรับเกณฑ์การประเมินและรับรองคุณภาพ
สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  : 
(APACC) 
 

ประกาศคณุูปการ 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์
วิจิตรา ทองน้อย และอาจารย์ Ben Demir  อาจารย์ส านัก
การศึกษาหลักสูตรพิเศษ ที่กรุณาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแก้ไข
ปรับปรุงบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  จนงานวิจัยฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงและขอขอบพระคุณอย่างสูง 

 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์

ผู้ ต อบแบบสอบถามทุ กท่ าน  ที่ ก รุณ าสละ เ วล าตอบ
แบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มาก
ขึ้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถท าวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 A Study of Problems of Learning and Teaching of Electrical  Technology Programs  
                                 in Insiitute of Vocational Education :Central Region 5 
 

สิริพงษ์  รอดลอย 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการ
เรี ยนการสอน  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 76 คน ซ่ึงเป็น
นักศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ซ่ึง
แบ่งเป็น 3 ตอน สถิติที่ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยศึกษาถึงปัญหา
การจัดการเรียนการสอน รวม 7 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร ด้านครูผู้สอน ด้านส่ือการเรียนการสอน ด้าน
อาคารสถานที่เรียนและแหล่งค้นคว้า ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ ผลของงานวิจัยครั้งนี้พบว่าในภาพรวม
ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ค าส าคัญ : ปัญหาการจัดการเรียนการสอน, สาขาวิชาเทคโนโลย ี
ไฟฟ้า,สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
Abstract 
The purposes of this research was to study on instructional 
problems of learning and teaching of Electrical  Technology 
programs in Central Region 5  Vocational Education Institute   
 
 
 
 
 

 
 
Sample were 76 Students of the diploma Electrical technology. 

Instrument used for study was questionnaire. Data was 

analyzed by using percent, mean, and standard devaluation. 

The results of the study in seven factors including curriculum, 

teacher, material, equipment, building, activity evaluation and 

cooperate workplace had the degree of problems at the low 

level  considering in total. 

Keywords: Problems of Instructional / Electrical  Technology 

Programs in Central Region 5 Vocational  Education Institute 

1.บทน า 
การเรียนการสอนในปจัจบุันได้มกีารพัฒนาไปมาก โดยได้มี
การน าส่ือการเรียนการสอนเข้าใช้อย่างหลากหลาย เช่น 
ส่ือคอมพิวเตอร์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นโปร่งใส  สไลด์ วีดิ
ทัศน์ ท าให้การเรียนการสอนในปัจจุบนัมีทางเลือกมากมาย มี
ระบบการศึกษาทางไกล การเรียนผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 8(2) 
ได้ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทัง้ในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยให้บคุคลมีสิทธิและโอกาสใน
การเรียนเท่าเทียมกัน โดยยดึหลักว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด รัฐจะต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา * สิริพงษ์  รอดลอย 

E-mail address: rsiripong@hotmail.comTel. 08-6508-1079 
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หนังสือทางวิชาการ         ส่ือส่ิงพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน[ 1] 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และ
มีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับเทคโนโลยีด้าน
ไฟฟ้า  สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่ เหมาะสมในการท างาน 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชนและสถาน
ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพอิสระพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนัก
เทคโนโลยีไฟฟ้า ที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานออกแบบ 
ค านวณและประมาณการ  วางแผน  ควบคุม  วิเคราะห์  ซ่อม
บ ารุงรักษา  ทดสอบ  พัฒนา  ให้ข้อเสนอแนะและค าแนะน า      
เพื่อแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้าก าลัง  ระบบควบคุมไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม  
ระบบวัดและควบคุม  ระบบเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศ 
และต้องการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 
มนุษยสัมพันธ์ มีวินัยในตนเอง และให้ความส าคัญ ด้านสุขอนามัย 
ส่ิงแวดล้อม เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ  ด ารงรักษาไว้ซ่ึง
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในปี 2557 ซ่ึงเป็นหลักสูตรใหม่ และยัง
ไม่ได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน ทั้งนี้มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปแล้วจ านวน 1 รุ่น ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มีหน้าที่ในการถ่ายทอด
ความรู้ตามหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนให้ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ น าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมี
ความสนใจในการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
5 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้ได้
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้าให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน[2] 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้  ดังนี้ 
1)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้าในสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 5 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในด้าน

เนื้อหาสาระของหลักสูตร  ด้านครูผู้สอน  และด้านความร่วมมือ

กับสถานประกอบการ   

3.สมมติฐานการวิจัย 
เจตคติต่อการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ามี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

 

4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  สถานศึกษาที่เปิดสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อา ชีวศึกษาภาคกลาง5ได้ แก่ วิทย าลั ย เทคนิ ค เพชรบุ รี 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  และ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5    รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 
จ านวน 76  คน 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถามขึ้นโดย
การศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัยที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แ ล ะท า ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ นั ก ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  และ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ
น าแบบสอบถามที่ได้ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจทาน และท าการ
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เก็บรวมรวมข้อมูล จ านวนตัวอย่าง 30 คน จากนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
5 เพื่อทดสอบแบบสอบถามเบื้องต้น (Pre-test) ในเรื่องของ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และเพื่อให้ได้ข้อค าถามใน
แบบสอบถามที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย และ
ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วน าผลที่ได้จากการ
ทดสอบแบบสอบถามเบื้องต้นไปแก้ไข ปรับปรุง จนได้
แบบสอบถามที่ สมบู รณ์  ซ่ึ งลักษณะและข้อค าถามใน
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปัญหา
การจัดการเรียนการสอน 3 ด้าน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ามี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 
ระดับ ของลิเคอร์ท[3] และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
มาช่วยในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกได้ดังนี้ 

4.2.1 สถิติพื้นฐานวิเคราะห์การประเมินสถานะภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2.2 สถิติหาคุณภาพของเครื่องมือ วิเคราะห์หาดัชนีความ
สอดคล้อง (Item – Objective Congruence Index : IOC) และหา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient)  
4.2.2.1 สถิติทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่าที

(T-test ) 
5.ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. ระดับผู้เรียน 
    1.1 ปริญญาตรี 
    1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

 
16 
60 

 
21.10 
78.90 

ตารางที่ 1 ต่อ 
สถานภาพ จ านวน (n=76) ร้อยละ 

2. อาย ุ
2.1 19-20 ปี 
2.2 มากกว่า 20 ปี 

 
65 
11 

 
85.50 
14.50 

รวม 76 100 

3 เหตุจูงใจส าคัญที่ท าให้นักศึกษา
เลือกเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
3.1มีความสนใจสาขาวิชานี้มาก 
3.2ผู้ปกครองต้องการให้เรียน 
3.3สอบเรียนต่อที่อ่ืนไม่ได้ 
3.4ได้เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 
3.5เพิ่มวุฒิให้กับตัวเอง 
3.6 อ่ืนๆโปรดระบุ  

 
 

54 
4 
2 
10 
5 
1 

 
 

73.70 
3.90 
2.30 
12.90 
6.75 
0.45 

รวม 76 100 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ พบว่า 
นักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5จ านวน 76 คน เหตุ
จูงใจส าคัญที่ท าให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
มากที่สุด คือ มีความสนใจในสาขาวิชานี้มาก รองลงมาคือได้
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รองลงมาคือเพิ่มวุฒิให้กับตัวเอง รองลงมา
คือผู้ปกครองต้องการให้เรียน รองลงมาคือ สอบเรียนต่อที่อื่น
ไม่ได้ ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 3 ด้าน สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า 
ความคิดเห็นในภาพรวม

ทุกด้าน 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ด้านเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 
2.ด้านครูผู้สอน 
3.ด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 

3.88 
 

3.94 
3.97 

 

0.78 
 

0.77 
0.88 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
 

รวม 3.95 0.81 มาก 
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ตารางที่ 2 ต่อ 
ปัญหาการจัดการเรียน

การสอน 3 ด้าน 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.ด้านเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร 
1.1เนื้อหาวิชามีความเป็น
ปัจจุบันและทันสมัย 
1.2เนื้อหาวิชามีความ
เหมาะสมกับจ านวน
หน่วยกิต 
1.3เนื้อหาวิชามีความ
เหมาะสมกับพ้ืน
ฐานความรู้ของผู้เรียน 
1.4เนื้อหาวิชามีความ
เหมาะสมกับระดับของ
นักศึกษา 
1.5เนื้อหาวิชาเอื้ออ านวย
ต่อการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 
1.6เนื้อหาวิชามี
ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง 
1.7เนื้อหาวิชามีประ
โยขน์ต่อการด ารงชีวิต
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

3.96 
 

3.88 
 
 

3.78 
 
 

3.92 
 
 

3.83 
 
 

3.84 
 

3.97 

0.79 
 

0.80 
 
 

0.81 
 
 

0.78 
 
 

0.72 
 
 

0.80 
 

0.73 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 
 

รวม 3.88 0.78 มาก 

2.ด้านครูผู้สอน 
2.1มีจ านวนครูผู้สอนใน
วิชาพ้ืนฐานเพียงพอกับ
ความต้องการ 
2.2มีจ านวนครูผู้สอนใน
วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
เพียงพอกับความต้องการ 
2.3ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถดีและมี
ประสบการณ์ 
2.4มีการวางแผนและ
เตรียมการสอนตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา
เป็นอย่างดี 

 
3.71 

 
 

3.67 
 
 

3.91 
 
 

3.72 
 
 

 
0.88 

 
 

0.96 
 
 

0.79 
 
 

0.87 

 
      มาก 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

 

ตารางที่ 2 ต่อ 
ปัญหาการจัดการเรียน

การสอน 3 ด้าน 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

2.5 ครูผู้สอนเตรียมความ
พร้อมในเนื้อหาของ
บทเรียนก่อนสอน 
2.6เป็นผู้เอาใจใส่อย่าง
จริงจงัต่อการเรียนการ
สอน 
2.7ครูผู้สอนมีการพัฒนา
ความรู้เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
2.8ครูผู้สอนมีความรู้ที่
ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหา
สาระที่สอน 
2.9ครูผู้สอนเข้าสอนครบ
ตามเวลาที่ก าหนดและ
ตรงต่อเวลา(เข้า-ออก) 
2.10 ครูผู้สอนมีท่วงที 
บุคลิกและภาษาที่ใช้ใน
การสอนเหมาะสม 

3.91 
 
 

3.87 
 
 

3.84 
 
 
 

4.08 
 
 
 

4.07 
 
 

4.09 

0.84 
 
 

0.84 
 
 

0.80 
 
 
 

0.80 
 
 
 

0.82 
 
 

0.80 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

รวม 3.89 0.84 มาก 
3.ด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 
3.1มีสถานประกอบการ
รองรับให้นักศึกศาได้
ฝึกงานอย่างเพียงพอ 
3.2ลักษณะกจิการของ
สถานประกอบการ
สอดคล้องกับรายวิชาที่
นักศึกษาออกฝึกงาน 
3.3สถานประกอบการให้
ความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน 
3.4สถานประกอบการมี
ความพร้อมทางด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ส าหรับการสอน
นักศึกษา 

 
 

3.93 
 
 

3.91 
 
 
 

3.93 
 
 

3.92 

 
 

0.90 
 
 

0.85 
 
 
 

0.84 
 
 

0.81 

 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางที่ 2 ต่อ 
ปัญหาการจัดการเรียน

การสอน 3 ด้าน 
Mean S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

3.5สถานประกอบการให้
การสนับสนุน เอกสาร
ต าราวิทยาการใหม่ๆ
อย่างเพียงพอ 
3.6สถานประกอบการ
จัดหาสวัสดิการต่างๆ
ให้แก่นกัศึกษาที่ฝึกงาน
อย่างเพียงพอ 
3.7สถานประกอบการให้
ความร่วมมือในการวัด
และประเมินผลนักศึกษา 
3.8สถานประกอบการให้
ความร่วมมือในการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
3.9สถานที่ฝึกงาน
สามารถสอนรายวิชาได้
ครบตามที่ก าหนดใน
ตารางเรียน 
3.10สถานที่ฝึกงานมีครู
ฝึกที่มีความพร้อมใน
ด้านวิชาการ 

3.87 
 
 
 

3.68 
 
 
 

4.01 
 
 

4.05 
 
 

3.71 
 
 
 

3.83 

0.88 
 
 
 

0.96 
 
 
 

0.87 
 
 

0.85 
 
 

0.91 
 
 
 

0.96 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

รวม 3.89 0.88 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 3 ด้าน ของสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า พบว่าด้านความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ นักศึกษามีความต้องการมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
           ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 3ล าดับ คือ 1.เนื้อหาวิชา
มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม 2.
เนื้อหาวิชามีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย 3.เนื้อหาวิชามีความ
เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา ส่วนข้อที่อยู่ล าดับสุดท้ายคือ 
เนื้อหาวิชามีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน 
          ด้านครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ 1.ครูผู้สอนมีท่วงทีบุคลิกและ

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสม 2.ครูผู้สอนมีความรู้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาสาระที่สอน 3.ครูผู้สอน
เข้าสอนครบตามเวลาที่ก าหนด และตรงต่อเวลา(เข้า-ออก) ส่วน
ข้อที่อยู่ล าดับสุดท้ายคือ มีจ านวนครูผู้สอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการ 
    ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก แสดงว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนน้อย 
โดยมีปัญหาเรียงจากน้อยไปหามาก 3 ล าดับ คือ 1.สถาน
ประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน2.
สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการวัดและประเมินผล
นักศึกษา3.สถานประกอบการจัดหาสวัสดิการต่างๆให้แก่
นักศึกษาที่ฝึกงานอย่างเพียงพอ 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนสาขา

เทคโนโลยีไฟฟ้า  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ทั้ง 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านครูผู้สอน และ
ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ผลของงานวิจัยครั้งนี้
พบว่า ในภาพรวมปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มีปัญหา
ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย ซ่ึงแต่ละด้าน เป็นดังนี้ 

 ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร พบว่านักศึกษามีความเห็น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า มีปัญหาด้านเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตรอยู่ในระดับน้อย 
       ด้านครูผู้สอน พบว่านักศึกษามีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่า มีปัญหาด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับน้อย 

ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ พบว่านักศึกษามี
ความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า มีปัญหาด้าน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการอยู่ในระดับน้อย 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรยีนการสอน สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟ้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

เนื้อหาสาระของหลักสูตร ด้านครูผู้สอน  และด้านความร่วมมือ

กับสถานประกอบการ  พบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  (X  = 3.93 ) แต่งานวิจัยส่วนใหญ่จะ

มีปัญหาอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก  ผลการวิจัยของ ชูชีพ เงิน

เส็ง(2554) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเรื่องปัญหาการเรียนการสอนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ตามความคิดเห็นของ

ครูในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1 พบว่า ปัญหา

การเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง[4] ผลการวิจัยของ สมคดิ  สิง

สิน (2551) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาการเรียนการสอน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ระดับ ประกาศนียบตัร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ตามความคิดเห็น อาจารย์ผู้สอน

วิทยาลยัเทคนิค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

พบว่ามีสภาพปัญหาการเรียนการสอนในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน

ระดับมา[5] 

เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับน้อย
ทุกด้าน โดยเรียงล าดับปัญหาจากน้อยไปหามาก ได้แก่  1)  ด้าน 
ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร     (X  = 3.94)  2)  ด้านครูผู้สอน 
(X  = 3.88)   3)  ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ ( X  = 
3.88 )  จะสังเกตว่ามีปัญหาใกล้เคียงกันมาก 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ข้อเสนอแนะ  ที่ได้จากผลการวิจยั มีดังนี้  ส าหรับสถานศึกษาที่
จะเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ควรจะต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้  
         1)เนื้อหาสาระของหลักสูตร จะต้องจัดให้เนือ้หามีความ
ทันสมัย เหมาะสมกับหน่วยกิต เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน 
เหมาะสมกับระดับของผูเ้รียน มปีระโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และ
การอยู่ร่วมกันในสังคม 
      2)ด้านครผูู้สอน จะต้องจดัให้ครผูู้สอนมีจ านวนเพียงพอ มี

ความรู้และประสบการณ์ เอาใจใส่ต่อการสอน และพัฒนา

ตนเองอยูเ่สมอ 

 3) ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถานศึกษา

จะต้องประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดการศึกษาร่วมกัน   

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      1.ควรศึกษาจากผูบ้ริหาร ผูป้กครอง และจากศษิย์เก่า และ

สถานประกอบการด้วย เพื่อเปน็ขอ้มูลในการ ปรับปรุง

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

      2. ควรศึกษาใหค้รอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง ทั้งประเทศ เพื่อเป็น

ปัญหาในภาพรวมทั้งหมด 

7.  กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ดร. ศรายุทธ  ทองอุทัย  ดร.บุญสืบ โพธ์ิศรี 

ในการตรวจสอบเครื่องมืองานวิจัย ขอขอบคุณนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
สาขาไฟฟ้าก าลังและนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า ในการตอบแบบสอบถามงานวิจัยครั้งนี้ 
8.เอกสารอ้างอิง 
[1] กัญญา  วีรยวรรธน  และพิมพร  ศะริจันทร์,2556, สภาพและความพึง

พอใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของสถาน

ประกอบการ เขตภาคเหนือ, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา

ภาคเหนือ. 

 [2] ชัยพฤกษ์  ดุลภาคไพศาล, 2556,  ความต้องการพัฒนาการสอนและ

ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่สอนวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลัง และช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขต

การศึกษา 12,   วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

[3] Likert, Rensis.“The Method of Constructing and Attitude Scale”. In 
Reading in Fishbeic, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement, 
1967, pp. 90 – 95.  

[4] ชูชีพ เงินเส็ง, 2554, ปัญหาการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ตามคิดเห็นของครูผู้สอนใน

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 1, วิทยานิพนธ์ ครุ
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ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาชีวศึกษา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง. 

              [5] สมคิด  สิงสิน, 2551, สภาพปัญหาการเรียนการสอน  

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนา 

คม  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามความ

คิดเห็นอาจารย์ผู้สอน วิทยาลัยเทคนิค  สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร   

บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง. 

 

 

 

591



 
 

F1-010 

การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 

Studying of the Factors Effecting the Learning Achievement of the  
Electrical Technology Program Students (Continuing Program) in Vocational Education Institute 

Central 5  Petchaburi Technical College   

สุเทพ   จ่ันเพ็ชร 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5        

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า  (ต่อ เนื่ อง)  สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง  5 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคภาคกลาง 5 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  ค่าสถิติ  t-test  และ F – test  ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ  5 ด้าน คือด้านภูมิ
หลังของผู้เรียน  ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน  ด้านอาจารย์ผู้สอน  
ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านการบริหารของสถาบัน โดย
ปัจจัยทั้ง  5 ด้าน นักศึกษามีระดับความคิดเห็นว่าส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมากทุกด้าน  ด้านที่ส่งผลมาก
ที่สุดคือ ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับมาก  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 และจากการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีพื้นฐานของข้อมูลที่แตกต่างกัน  พบว่า นักศึกษาที่
มีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  และมีความคิดเห็นในระดับมาก 
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากนักศึกษาที่มาจากหน่วยงานที่
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่แตกต่างกัน  และมีความคิดเห็นในระดับมาก  
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  เทคโนโลยีไฟฟ้า   

Abstract 

The objective of this research were to study effective 
factors to accomplish in study and to compare the different 
opinions from the students in electrical technology program of  
vocational education institute central 5 Petchaburi technical 
college. The participants were 12 students who currently 
study in electrical technology of vocational education institute 
central 5 Petchaburi technical college during academic year 
2016.    

The survey instrument for collecting data of this research 
was one set of questionnaire. The questionnaires were 
approved by specialist, for statistic data : frequency 
distribution, percentage, mean and standard deviations, and 
tested statistical hypothesis by t – test and F – test. The result 
found that moreover, the results showed that students had a 
strongly agreement on those 5 effective factors for 
accomplishment in study. However age of the students had 
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different agreements on those 5 effective factors as statistical 
significant. On the base data in different had no different 
agreement on those 5 effective factors as statistical 
significant.  
Keywords : Learning Achievement , Electrical Technology 
   

1. ค าน า 

การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งเน้นการศึกษาในวิชาชีพ  
เพื่ อตอบสนองตลาดสังคม  ตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการ  การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี  เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเปิดโอกาสให้พนักงานในสถานประกอบการได้เพิ่ม
ศักยภาพด้านความรู้  มีการจัดการทั้งภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการ  จากนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งผลต่อ
การปฏิรูประบบการศึกษาไทยในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 
2561)  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนไทย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
และมีความรอบรู้ทั้งทางสติปัญญา  และทักษะการปฏิบัติงาน  
การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา  และปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ [1]    

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นสถาบันที่จัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี เ พื่ อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ  สมรรถนะ
ของทรัพยากรบุคคลเป็นตัวเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 
– 2559)  [2]     

 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  เป็นสถานศึกษาหนึ่งในสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  มาตรฐานใน
การศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา  สามารถน าไปพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับฝีมือได้คือ 1)  มีเทคโนโลยีไฟฟ้าและการใช้โปรแกรม  
2)  ประสานงานระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิคผู้ปฏิบัติการ 3)  
ดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้างานระบบควบคุม งานส่ือสารและงาน
เทคโนโลยีการส่องสว่าง  4) ประสานงานกับฝ่ายแผนงานหรือ
ผู้ออกแบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5)  
ผู้เช่ียวชาญด้านการฝึกอบรมงานซ่อมบ ารุง  งานดัดแปลงและ
ติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้า 6)นักเทคโนโลยีไฟฟ้าหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและ 7)ประกอบ
อาชีพอิสระ  [3]  การตรวจคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
ผู้เรียนน าไปสู่ความส าเร็จ [4] จ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูอาจารย์ต้องช่วยกันรับผิดชอบ  
หาแนวทางที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
เนื่องจากผลสัมฤทธ์ิเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษา    

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซ่ึงพบว่าปัจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  มี  9 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณลักษณะผู้สอน  ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการบริการ  ด้านประวัติภูมิหลังของผู้เรยีน  
ด้านการบริหารของสถาบัน ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนและ
ส่ิงแวดล้อม ด้านวิธีสอน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียนและด้าน
เจตคติของผู้เรียน [5]  และจากการศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ม.ขอนแก่น พบว่า  
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านอายุ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านรายได้ ด้าน
ครอบครัว  ด้านอาจารย์ผู้สอน[6]   และจากการเปิดสอนในรุ่น
ที่ 1 และรุ่นที่ 2 พบว่ามีผู้เรียนบางคน ออกจากสถานศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา ด้วยเหตุนี้ครูอาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
ต้องช่วยกันดูแลนักศึกษาเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพและมีใจบริการซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญา
วิทยาลัย  “ความรู้ดี  มีฝีมือ  ถือคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน”   และ
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านสติปัญญาและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจรรยาบรรณ โดยเฉพาะการ
สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  
รับผิดชอบหน้าที่และสังคม  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าความส าคัญต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลในการเรียน
ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในด้าน อายุ  สถานภาพ
ของครอบครัว  ต าแหน่งงาน และลักษณะของหน่วยงาน   
   ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา  ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) โดยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา  5 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านภูมิหลังของผู้เรียน  ด้าน
ภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านผู้สอน ด้านการบริหารหลักสูตร  
และด้านการบริหารของสถาบัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพสืบไป 

* สุเทพ   จั่นเพ็ชร 
E-mailaddress: jpsuthep@hotmail.com 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) สถาบันการอาชีวศึกษา   
ภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี      

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
  3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง)สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิค
เพชรบุรีอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  3.2 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อ เนื่อง) ปี
การศึกษา 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5   
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 จ านวน  12 
คน 
4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2559 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  3 ตอน คือ 

 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  หน่วยงาน สถานภาพครอบครัว ข้อ
ค าถามเป็นแบบตรวจค าตอบหลายตัวเลือก (Check List) 

 ตอนที่  2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  มีองค์ประกอบ  5 ด้าน ได้แก่  ด้านภูมิหลังของผู้เรียน  
ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านการบริหาร
หลักสูตรและด้านการบริหารของสถาบัน ข้อค าถามเป็นแบบ
มาตรประมาณค่า  5 ระดับ 

ตอนที่  3 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นข้อ
ค าถามปลายเปิด 
4.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
และตรวจสอบความถูกต้อง  ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
มาค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับ
บรรยาย โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ได้แก่การแจกแจง
ความถี่(Frequency Distribution)การหาค่าร้อยละ  (Percentage)  
การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับ
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตโดยวิเคราะห์และทดสอบ

สมมติฐานด้วยค่าสถิติ  t-test และ  F-test ตามคุณสมบัติของ
ข้อมูล โดยก าหนดระดับนัยส าคัญในการทดสอบเท่ากับ .05 

 
5.  ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน    ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 

 
12 

   
100 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
        หญิง 
       รวม  

- 
12 

- 
100 

2. ช่วงอาย ุ
21 – 30 ปี 

    31 – 40 ปี 
    41 – 50 ป ี
      51 – 60 ปี 
     รวม    

 
3 
4 
4 
1 
12 

 
25.00 
33.33 
33.33 
8.34 
100 

3. ลักษณะของหน่วยงาน 
    ราชการ 
  รัฐวิสาหกิจ 
    บริษัท/ เอกชน       
     รวม       

 
1 
6 
5 
12 

 
8.34 
50.00 
41.66 
100 

4. สถานภาพครอบครัว 
    โสด 
  สมรส 
         รวม  

 
4 
8 

12 

 
33.33 
66.67 
100 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  
พบว่า  เป็นเพศชายทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  100 มีช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 31-40 ปี และ ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี เป็นส่วนมาก 
สถานที่ท างานเป็นรัฐวิสาหกิจและส่วนใหญ่สมรสแล้ว 

  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในภาพรวม 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
  
  (X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน     
  (SD) 

ระดับความ   
   คิดเห็น 

1. ด้านภูมิหลังของผู้เรียน  3.94 0.84 มาก 

2. ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน  4.18 0.63 มาก 

3. ด้านอาจารย์ผู้สอน  4.08 0.87 มาก 

4. ด้านการบริหารหลักสูตร 3.78 0.77 มาก 

5. ด้านการบริหารของสถาบัน                  3.82 0.68 มาก 

             รวม 3.96 0.75 มาก 

 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละด้าน 
1 .  ปั จจั ย ด้ าน ภูมิหลั งของ
ผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅)  

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน
ส่งผลต่อการเรียนรู้   

3.94 0.92  มาก 

2. ครอบครัวมีส่วนส่งผลต่อ
การเรียนรู ้  

3.98 0.89 มาก 

3. ฐานะทางครอบครัวส่งผลต่อ
การเรียนรู ้   

3.54 0.84 มาก 

4. อายุส่งผลต่อการเรียนรู้ 4.00 0.63 มาก 

5. พ้ืนความรู้ในระดับ ปวส. 
ส่งผลต่อการเรียนรู้    

4.25 0.52 มาก 

                  รวม 3.94 0.74 มาก 

2. ปัจจัยด้านภาระหน้าที่ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅)  

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. งานในหน้าที่หลักส่งเสริม
ให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น    

4.10 0.82 มาก 

2 .  พ้ื น ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ จ า ก
หน่วยงาน 
    ส่งเสริมให้มีความรู้ดีขึ้น     

4.36 0.86 มาก 

3 ภาระหน้าที่ของครอบครัว 
  ไม่เป็นปัญหาในการเรียนรู้     

4.21 0.74 มาก 

                  รวม 4.18 0.63 มาก 

3. ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ย 
(X̅)  

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1.วิธีสอนท าให้เข้าใจบทเรียน
ง่ายขึ้น      

4.10 0.82     มาก 

2. ตรวจสอบความรู้ พ้ืนฐาน
ผู้เรียนเฉพาะคน       

3.91 0.89 มาก 

3. มี ก า รป ระ เ มิ นบท เ รี ยน
ตลอดเวลา 

4.10 0.82 มาก 

4.ใช้เวลาในการเรียนการสอน 
   เหมาะสม 

3.95 0.70 มาก 

5.ถ่ายทอดการสอนให้เห็นถึง
สถานการณ์จริง      

4.35 0.84 มาก 

                  รวม 4.08 0.87 มาก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  

4. ปัจจัยด้านการบริหาร  
    หลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 
 

(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. จัดเนื้อหาเรียงความสัมพันธ์ 
    ระหว่างวิชา     

3.82 0.88 มาก 

2 . จัดราย วิช า เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน     

3.98 0.84 มาก 

3. เปิดสอนรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความสนใจของผู้เรียน       

3.58 0.87 มาก 

 4 .  เ ปิ ด ส อ น ร า ย วิ ช า ที่
สอดคล้องกับหน่วยงาน                   

3.76 0.69 มาก 

                  รวม 3.78 0.77 มาก 

5. ปัจจัยด้านการบริหารของ
สถาบัน 

ค่าเฉลี่ย 
(X̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน

(SD) 

ระดับความ
คิดเห็น 

1  มี ห้ อ ง เ รี ยนที่ เ หม าะสม
ส าหรับการเรียนรู้     

4.11 0.66    มาก 

2. มีห้องสมุดให้ค้นคว้าอย่าง
พอเพียง      

3.76 0.69 มาก 

3.มีระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ค้นคว้าได้สะดวก         

3.83 0.67 มาก 

 4 . มี ส ถ า น ที่ ส า ห รั บ ใ ห้
นักศึกษาพักผ่อนอย่างพอเพียง                     

3.58 0.74 มาก 

                  รวม 3.82 0.68 มาก 

จากตารางที่  2  – ตารางที่  3  พบว่า ความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นที่ส่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับมากทุกด้าน 

 

ตอนที่  3 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน   
   ก าหนดเกณฑ์ในการทดสอบไว้ที่  ระดับนัยส าคัญ .05 ผลการ
ทดสอบได้ดังนี้ 
   สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดับมาก 

 
             H0   :  µ  ≤  3.66 

      H1    :  µ   >  3.66 
 

ตารางที่  4  ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับความคิดเห็น จ านวน

คน 
  (X̅)  SD t T -prob 

ระดับความคิดเห็น 
ต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

12 4.65 0.36 53.20 0.00 

ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ในระดับมากที่สุด 

สมมติฐานที่ 2 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่าง
กัน 

  H0   :  ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่ต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน 

 H1   :  ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่ต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (X̅) SD F F-prob 

1. อายุระหว่าง 21 - 30 ป ี 3 4.65 0.46 0.17 0.91 

2. อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 4 4.56 0.47 

3. อายุระหว่าง 41 - 50 ปี   4 4.81 0.35 

4. อายุระหว่าง 51 - 60 ปี   1 4.00 0.00 

รวม  12 4.50 0.42 

     จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F – test ด้วยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
พบว่า นักศึกษาที่อายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน และมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 
ตารางที่  6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกลักษณะของหน่วยงาน 

 ลักษณะของหน่วยงาน จ านวน
คน 

(X̅)   SD F F-prob 

1. ราชการ    1  4.00 0.00 0.54 0.64 
2. รัฐวิสาหกิจ 6 4.61 0.35 

3. บริษัท / เอกชน    5 4.58 0.43 

รวม  12 4.39 0.38 
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   จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ  F – test ด้วยวิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ .05  
พบว่า  นักศึกษาที่มีอาชีพจากหน่วยงานที่ต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่แตกต่างกัน
ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดก็ตาม และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก 

 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
     จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง) พบว่า นักศึกษาเป็นเพศชายทั้งหมด  ส่วนมากมาจาก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และมีสถานภาพสมรส และมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านภูมิหลัง
ของผู้เรียน ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้าน
การบริหารหลักสูตรและด้านการบริหารของสถาบัน โดยปัจจัย
ทั้ง  5 ด้านนักศึกษามีระดับความคิดเห็นว่าส่งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับมากทุกด้านด้านที่ส่งผลมากที่สุดคือ  
ด้านภาระหน้าที่ของผู้เรียน 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นตอ่ปัจจัยทีส่่งผลตอ่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมาก แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการทดสอบสมมติฐาน
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีพื้นฐานของบุคคลที่แตกต่างกัน  
พบว่า  นักศึกษาที่มีช่วงอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกันไม่ว่านักศึกษา
จะอายุเท่าใดก็ตาม และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ความ
คิดเห็นจากนักศึกษาที่มาจากหน่วยงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  
และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับมาก  เช่นเดียวกัน 

อภิปรายผล 
ความคิดเห็นในเรื่องของปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษา  มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิหลังของผู้เรียน  ด้านภาระหน้าที่

ของผู้เรียน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการบริหารหลักสูตรและ
ด้านการบริหารของสถาบัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ         
จุลินทร์  ลักษณวิศิษฐ์ (2552) [7] ได้เสนอการพัฒนาการเรียน
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิว่า จะต้องปรับ 3 ส่วน คือ  1) หลักการเรียน
การสอน ควรสอนทักษะการคิดวิ เคราะห์  ให้คิดแบบ
สร้ า งสรรค์  คิ ดแก้ปัญหาได้  2) อบรมพัฒนาผู้ บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอน และ 3)  ส่ือการสอนปรับปรุง
ดัดแปลงหรือสร้างใหม่ ประกอบการสอน จะท าให้ผู้เรียน
พัฒนาคุณภาพของการเรียนให้ดีขึ้น 
     ผลการทดสอบสมมติฐานนักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับมาก และมีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาเลือกเรียนด้วย
ตนเอง และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและครอบครัว  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์  กองสระดี (2552) [5]  
ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี 9 ด้าน  
และพบว่านักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่างกัน 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะข้อมูลพื้นฐานที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีอายุ
ต่างกันและนักศึกษาที่มาจากลักษณะของหน่วยงานที่ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่
แตกต่างกัน และมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในระดับมาก  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลา
วัลย์  กองสระดี  (2552) [5] ที่พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต่างสาขากันมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน  แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา จัด
ได้สอดคล้องกับความพร้อมของผู้เรียนและสถานประกอบการ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา ควรมีการ
วางแผนร่วมกันในการพัฒนาความรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา
เพื่อใช้ในการพัฒนางานอย่างยั่งยืน 
2. ผู้บริหารและผู้สอนควรร่วมมือกันสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอนไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างอายุ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
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ให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในสาขาที่ตนเองเลือก
น าไปพัฒนางานในหน่วยงานที่สังกัด 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาใน
สาขาวิชาอ่ืน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสาขาวิชาอ่ืน 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ เป็นสาเหตุของการออกกลางคันของ
นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา เพื่อ เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ท่ีจัดการเรียนรู้ 

ด้วยการเรียนแบบร่วมมือกับจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Compare the achievements and the Ability of students in Critical Thinking in vocational  
certification business computer program at Samutprakan Technical College  

between using cooperative learning and conventional methods  
 
 

สุชาติ  ใจสถาน 
 
 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนแบบร่วมมือกับจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 
ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน 
จ านวน 58  คนได้กลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ผู้วิจัยสุ่มห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลอง 
ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ได้กลุ่มทดลองที่ 1 
(การเรียนแบบร่วมมือ) จ านวน 34 คน กลุ่มทดลองที่ 2 (การ
เรียนแบบปกติ) จ านวน 24 คน ใช้แบบแผนวิจัยการวิจัย     
กึ่งทดลอง (Quasi – Experiments)Pretest – Posttest 
nonequivalent two – group design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แผนการสอน
ด้วยการเรียนแบบร่วมมือ และแผนการสอนด้วยการเรียน
แบบปกติ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุ (Multivariate Analysis of Covariance : 
MANCOVA) โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนเป็นตัวแปรร่วม ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 กับ กลุ่มทดลอง
ที่ 2 ไม่แตกต่างกัน (p > .01) 
   2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 กับ กลุ่มทดลองที่ 2  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (p < .01)  
 

ค าส าคัญ:  ธรรมาภิบาล,  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ,  เปรียบเทียบ,  การเรียนแบบร่วมมือ 
 

ABSTRACT 
 

   The purpose of this research was to compare the 
achievements of students in the subject of Good 
Governance in Corporate Information Technology and the 
Ability of students in Critical Thinking. The students were 
placed in two groups: cooperative learning and 
conventional methods. They were all in vocational 
certification business computer program at Samutprakan 
Technical College. The samples were two groups of 58 first 
year students in the second semester of 2015 academic 
year. They were selected by Purposive Sampling method. 
34 students were randomly assigned into the Cooperative 
learning classroom and 24 students into Conventional 
method classroom. The research methods such as Quasi-
experiment, Test score of Good Governance in Corporate 
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Information Technology and Ability in Critical Thinking 
were collected. The statistical analysis used Multivariate 
Analysis of Covariance (MANCOVA) and student 
achievement scores as covariate. The findings were as 
follows: 1) The achievement score in the subject of Good 
Governance in Corporate Information Technology of the 
first group and the second group (conventional method 
group) was not significant (p>.01) 2) Critical Thinking 
ability of the first group and the second group 
(conventional method group) was significant at .01 level 
(p<.01) 
 

Key word:  Good Governance,  Information Technology,  
Critical Thinking,  Compare, Cooperative learning 
 

ค าน า 
 

   การศึกษาเป็นรากฐานที่จะท าให้มนุษย์สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนให้ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่าง
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของคนให้มีความสามารถ
ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
และมีความส าคัญ [1] โลกปัจจุบันและอนาคตเป็นโลกของ
การเปลี่ยนแปลง และซับซ้อน ความรู้ ความสามารถเป็น
ส่ิงจ าเป็น แต่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและการท างานใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
การจัดการศึกษายุคใหม่จึงมุ่งพัฒนา “ความคิด” และ”ความ
ดี” เป็นส าคัญ ด้วยการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนพัฒนา
ตนเอง ให้เป็นผู้มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
เป็นพลเมือง และเป็นพลโลกที่ดีของสังคม [2] 
   ในยุคศตวรรษที่ 21 มนุษย์ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมาย 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) บุคคล
จึงต้องใช้ความคิดในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่มีเป็น
จ านวนมากจึงต้องฝึกให้เป็นคนคิดเก่ง [3] การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) จัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ 
   * สุชาติ   ใจสถาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปรากราการ 
       E-Mail : stc.boss@hotmail.com 

การคิดในระดับสูง ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล 
มีการศึกษาข้อเท็จจริงในเรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
พบว่าเป็นทักษะการคิดที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการ
เรียนรู้ และการด าเนินชีวิต ในโลกอันไร้พรมแดน [4] 
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับโลก
ล้วนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การที่นักเรียนต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิผล
จึ ง ต้ อ ง มี ทั กษ ะท า งปั ญญ าที่ มี ค ว าม ยื ด ห ยุ่ น  แ ล ะ
ความสามารถในการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ในการช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความส าคัญต่อการสะท้อน
ตัวตนในการด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย และวาง
โครงสร้างชีวิตได้อย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องมีความสมเหตุ 
สมผลและการตัดสินใจด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อย่างไรก็ตามถึงแมว่้าคนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เป็นทักษะการคิดที่ส าคัญ แต่คนอีกไม่น้อยก็
แทบจะไม่รู้ว่าจะปรับปรุงการคิดของเขาอย่างไร ทั้งนี้เพราะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะการคิดในแบบทักษะ
การคิดแบบตระหนักรู้ ที่ต้องการสะท้อนจากผลการใช้ทุก ๆ 
วันในการให้เหตุผล ในการประยุกต์ใช้ในทุกโอกาส ทุกวัน 
และนับว่าเป็นเรื่องที่ยาก และต้องอาศัยการฝึกอบรมที่
ยาวนาน [5] 
   รายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร รหัส
วิชา 2204-2110 เป็นรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม [6] เป็น
รายวิชาที่พัฒนาขึ้นใหม่  เพื่ อให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ซ่ึงเน้นการมีธรรมาภิบาลในวิชาชีพ 
โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ก าหนด
สมรรถนะรายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กรไว้ว่า ให้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยค านึงถึงจริยธรรม และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประกอบกับ
แนวทางของการอาชีวศึกษาที่ต้องการผลิตบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม พฤติกรรม
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การปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ จึงต้องผ่านการคิด การ
วิเคราะห์ พิจารณาความสมเหตุ สมผลของส่ิงที่กระท า และ
ยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงเป็นการใช้ความคิดในลักษณะการ
วิเคราะห์  สังเคราะห์  ตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยยึด
หลักการคิดด้วยเหตุผล [4] ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณส าหรับการเรียนรายวิชาธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรให้กับนกัเรียน นับว่ามีความ
จ าเป็นที่ควรมีการส่งเสริมควบคู่ไปกับการเรียนเนื้อหาของ
รายวิชา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาที่ได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชาอีกด้วย 
   การเรียนแบบร่วมมือ คือการเรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6  คน 
ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคน
ส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดการเรียนรู้แบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) 
เดวิด จอห์สัน (David Johnson) และ รอเจอร์ จอห์นสัน 
(Roger Johnson) โดยกล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอน
โดยทั่วไป เรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียนจึงเปน็นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่นา่สนใจ 
เพราะเน้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันในการเรียนรู้มากกว่าการ
แข่งขัน เพราะการแข่งขันก่อให้เกิดสภาพของการแพ้-ชนะ 
ต่างจากการร่วมมือซ่ึงก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการ ชนะ -
ชนะ อันเป็นสภาพที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจ และสติปัญญา 
[7] สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ สายันต์  โพธ์เกตุ; หทัย
รัตน์  สมดี; นิสิต  น้อมศาสตร์; เอื้อมพร  สร้างตนเอง [8-11] 
ที่พบว่าการเรียนแบบร่วมมือ สามารถพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ 
   จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน เพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดใน
การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544 หมวดที่ 4 มาตรา 24 
ข้อ 2 ที่กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา [12] 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

   1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาธรรมาภิ
บาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่
จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือกับจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
   2.เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบความสามารถในการคิดอย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือกับจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

   วิธีการจัดการเรียนรู้   หมายถึง  วิธีการที่ผู้วิจัยใช้ในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ประกอบด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้ 2 แบบคือ 
   1. การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
รูปแบบ Group Investigation มีขั้นตอนด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 
ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ และขั้นสรุปบทเรียน 
   2. การเรียนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
รูปแบบปกติแบบบรรยายโดยทั่วไป  มีขั้นตอนการสอน 4 
ขั้นตอนคือ ขัน้การน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการเรียนรู้ ขั้นสรุป 
และขั้นประเมนิผล 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ได้
จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  
   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถทาง
ปัญญา และเป็นทักษะในการคิดของนักเรียน ซ่ึงต้องใช้
ความสามารถในการคิดอย่างรอบคอบจากข้อมูลรอบด้าน 
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนการคิด 5 
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ขั้นตอนคือ การนิยามปัญหา การรวบรวมข้อมูล การ
จัดระบบข้อมูล การก าหนดสมมติฐาน และการสรุป  
   ความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารญาณ  หมายถึง 
ค ะแนนของนั ก เ รี ยนที่ ไ ด้ จ ากก ารทดสอบโดยใ ช้
แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 86 คน 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 2  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 58 คน 
ได้กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 2 ห้องเรียนโดยเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัย
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จ านวน 2 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการ
สุ่มห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลอง (Random Assignment) โดยการ
สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก [13] ได้กลุ่มทดลองที่ 1 
(การเรียนแบบร่วมมือ) จ านวน 34 คน กลุ่มทดลองที่ 2 (การ
เรียนแบบปกติ) จ านวน 24 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

   เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
   1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาธรรมา 
ภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เปน็แบบทดสอบ
ปรนัยแบบเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวจ านวน 40 
ข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน มคี่าดัชนี IOC สูงกว่า 0.5 
ทุกข้อ น าไปทดลองใช้กับนักเรียนระดบั ปวช 2 จ านวน 56 
คน ค่าดัชนคีวามยาก-ง่าย อยู่ในช่วง 0.31-0.78 ดัชนีอ านาจ
จ าแนกอยู่ในช่วง 0.25-0.75 ดัชนคีวามเชื่อมั่นโดยใช้สูตร 
KR-20 เท่ากับ 0.91   

   2. แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อเพื่อวัดความสามารถในการ
คิดอย่างมี วิจารณญาณของนักเรียนจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ 5 ขั้นตอนคือ การนิยามปัญหา การรวบรวมข้อมูล 
การจัดระบบข้อมูล การก าหนดสมมติฐาน และการสรุป 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนี IOC สูงกว่า 0.5 ทุกข้อ 
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับ ปวช 2 จ านวน 50 คน ค่า
ดัชนีความยาก-ง่าย อยู่ในช่วง 0.25-0.78 ดัชนีอ านาจจ าแนก
อยู่ในช่วง 0.25-0.69 ดัชนีความเช่ือมั่นโดยใช้สูตร KR-20 
เท่ากับ 0.88   
   3. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือและแผนการการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนแบบปกติ  ผู้ วิจัยพัฒนาแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม 3 ส่วนคือ ด้านเนื้อหา
การเรียนรู้ ด้านการใช้ภาษา และด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมจ านวน 9 ข้อ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ของแบบประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนี 
IOC สูงกว่า 0.5 ทุกข้อ วิเคราะห์ความเช่ือมั่นด้วยวิธี Inter-
rater reliability โดยครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน 2 
คน พบว่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือมีค่าเท่ากับ 0.91 ความ
เช่ือมั่นของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
เรียนแบบปกติมีค่าเท่ากับ 0.89 เมื่อน าให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
หลักสูตรและการสอนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบรว่มมือ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบปกติมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

   การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – 
Experiments)ใช้แบบแผนการวิจัย Pretest – Posttest 
nonequivalent two – group design [14] ผู้วิจัยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาด าเนินการทั้งส้ิน 18 
สัปดาห์โดยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   1. ก่อนเริ่มเรียน ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อช้ีแจง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา เงื่อนไข และ
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ข้อตกลงในการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา 
การตัดสินผลการเรียนรายวิชา 
   2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียน และแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการ
พัฒนา 
   3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 8 หน่วยการเรียน โดยกลุ่มทดลองที่ 1 
ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
   4. ภายหลังด าเนินการตามข้อ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน และแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังได้รับการ
พัฒนา 
   5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุป และรายงานผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
   การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) สถิติที (t-test for independent 
samples, t – test for dependent samples) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุ (Multivariate Analysis of Covariance: 
MANCOVA) 
 

ผลการวิจัย 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏดงันี ้
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กับ กลุ่มทดลองที่ 2 ก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาธรมาภิบาล 
  เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1  
  (การเรียนแบบร่วมมือ) กับกลุ่มทดลองที่ 2  (การเรียน 
  แบบปกติ) ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
 

กลุ่ม n x  sd t df p 

ทดลอง 
ที ่ 1 

34 13.32 3.88 
2.31 56 0.02 

ทดลอง 
ที่ 2 

24 11.13 3.05 

   จากตารางที่ 1 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (p < .01) 
 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 (การเรียนแบบร่วมมือ) กับกลุ่ม 
 ทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) ก่อนได้รับการจัดการ 
 เรียนรู ้
       กลุ่ม n x  sd t df p 
ทดลอง 
ท่ี 1 

34 18.18 4.99 

1.26 56 0.21 
ทดลอง 
ท่ี 2 

24 16.54 4.74 

   จากตารางที่ 2 แสดงว่า ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ 1กับกลุ่มทดลองที่ 2 ไม่แตกต่างกัน (p > .01) 
 

   2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 ภายหลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วมพหุ (Multivariate Analysis of Covariance: 
MANCOVA) เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนชนิดที่ I (Type I 
error) ประกอบกับพบผลการทดสอบความแตกของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 กับ 
กลุ่มทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดง
ว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 มีความรู้ไม่
เท่ากันตั้งแต่เริ่มการทดลอง ผู้วิจัยจึงน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนมาเป็นตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์
ข้อมูลในครั้งนี้ 
 

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตัวแปร 
                     ภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม x  sd n 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดลองที่ 1 
ทดลองที่ 2 

26.47 
24.88 

6.31 
4.06 

34 
24 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทดลองที่ 1 
ทดลองที่ 2 

19.74 
18.71 

4.69 
4.12 

34 
24 
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   จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ของกลุ่มทดลอง
ที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณภายหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มทดลอง 
 ที่ 1 (การเรียนแบบร่วมมือ) กับกลุ่มทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุทางเดียว 

แหล่งความแปรปรวน ตัวแปรตาม SS df MS F p 

Corrected Model ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

289.797 
540.362 

2 
2 

144.899 
270.181 

5.027 
15.931 

.010 

.000 
Intercept ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1921.5 48 
860.286 

1 
1 

1921.548 
860.286 

66.671 
50.728 

.000 

.000 
วิธีสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
96.397 

196.021 
1 
1 

96.397 
196.021 

3.345 
11.559** 

.073 

.001 
ความคลาดเคลื่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1585.186 
932.742 

55 
55 

28.822 
16.959 

  

  

   จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 (การเรียนแบบร่วมมือ) กับ 
กลุ่มทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) ไม่แตกต่างกัน (p > 
.01) ในขณะที่ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่  1 (การเรียนแบบ
ร่วมมือ) กับ กลุ่มทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 (p < .01)  
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

   การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ธรรมา ภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  และ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการเรียน
แบบร่วมมือกับจัดการเรียนรู้แบบปกติ ในครั้งนี้   
   ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1  (การเรียนแบบร่วมมือ) กับ กลุ่ม
ทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) ไม่แตกต่างกัน และ 2) 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน ของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1  (การเรียนแบบร่วมมือ) กับ กลุ่ม
ทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 (p < .01) กล่าวคือ คะแนนความ 
สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มที่ 1 
( ก า ร เ รี ยนแบบร่ วมมื อ )  มี ค่ า เ ฉลี่ ย สู ง ก ว่ าค ะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่ม

ที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อภิปราย
ผลได้ดังนี้ 
   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ 1 (การเรียนแบบร่วมมือ) กับ กลุ่มทดลองที่ 2 (การ
เรียนแบบปกติ) ไม่แตกต่างกัน และไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ทั้งนี้อาจเนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้ กั บนั ก เ รี ย นส าข า วิ ช าค อมพิ ว เ ต อ ร์ ธุ ร กิ จ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ช้ันปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  ได้มีการสอดแทรกกรณีตัวอย่าง มีการ
น าเสนอเนื้อหาจากกรณีตัวอย่างด้วยวีดีทัศน์ ให้นักเรียน
ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
ให้นักเรียนจัดท าแบบฝึกหดัรายบุคคล  มีการสรุปเนื้อหาของ
บทเรียนรายหน่วยก่อนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนทุกหน่วย
การเรียน ให้นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาและประเด็นส าคัญ
ของบทเรียน และบันทึกลงในสมุดประจ าวิชา จึงอาจเป็น
สาเหตุที่ท าให้ถึงแม้ว่าจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ในกลุ่มทดลองที่ 1 หรือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ใน
กลุ่มทดลองที่ 2 ก็ไม่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกนั 
อย่างไรก็ตามในระยะยาวมีแนวโน้มว่าจะพบความมี
นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากในการทดสอบนัยส าคัญ
ทางสถิติครั้งนี้พบว่ามีค่า p = .073 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (18 สัปดาห์/
ภาคเรียน) ยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
   2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 (การเรียนแบบร่วมมือ) กับ 
กลุ่มทดลองที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 (การเรียน
แบบร่วมมือ) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ 2 (การเรียนแบบปกติ) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เอื้อมพร  สร้างตนเอง [11]; Hudgins and 
Edelman [15] ซ่ึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาการคิด
อย่ างมี วิจารญาณของนัก เ รี ยน และพบว่านัก เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าการเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 (การเรียน
แบบร่วมมือ) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม 
ทุกคนมีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม มี
การวิเคราะห์กรณีตัวอย่างเพื่อตอบค าถาม ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยมีการปรึกษาสมาชิกในกลุ่มท าให้นักเรียนได้ซึม
ซับกระบวนการคิดด้วยหลักการของเหตุ และผล ได้พิจารณา
ถึงสภาพแวดล้อม ศึกษาจากข้อมูลที่มี ใช้วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจด้วยเหตุและผลตามขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนา
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ไว้ ซ่ึงแตกต่างจากนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 2 (การ
เรียนแบบปกติ) ที่ต้องพิจารณา หาเหตุผลจากข้อมูลที่เป็น
กรณีตัวอย่างด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎี
การสร้างความรู้ (Constructivist theory) และทฤษฎีการเรียน
แบบร่วมมือ (Cooperative learning theory) [16] ที่กล่าวถึง
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคิดว่ามีความเกี่ยวข้องและ
สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนเรียน
ได้  
   ผลจากการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ สามารถ
น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาธรรมาภิ
บาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร รหัสวิชา 2204-2110 
แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

แผนการจัดการเรียนที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัด
กิ จ ก ร รมก า ร เ รี ย น ก า รสอน ให้ กั บนั ก เ รี ย น ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รวมถึงวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ใช้
หลักสูตรการประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ พุทธศักราช 2556 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
   2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยครั้งต่อไป  
      2.1 ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้กับนักเรียนสายอาชีวศึกษา สาขาวิชาอื่น ๆ 
นอกเหนือจากสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ  รวมถึ ง
ความสามารถในการคิดด้านอื่น ๆ  
      2.2 ควรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับ
นักเรียนในสายอาชีวศึกษา เกี่ยวกับความสามารถในการคิด
ด้านอื่นเพิ่มขึ้น เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การ
คิดสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น  
      2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของ
นักเรียนในสายอาชีวศึกษาที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น การ
ยกพวกตีกัน การออกกลางคัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่พึง
ประสงค์ เป็นต้น เพื่อหาวิธี หรือมาตรการด าเนินการพัฒนา
ความคิดของนักเรียนให้เป็นผู้รู้เหตุผล และคาดการณ์ผลที่
อาจเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตน 
      2.4 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1  (การเรียนแบบ
ร่วมมือ) กับ กลุ่มทดลองที่  2 (การเรียนแบบปกติ) ไม่
แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มที่จะพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากพบว่าผลการทดสอบความมี
นัยส าคัญที่ระดับ p = .073 อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการ
เรียนรู้น้อยเกินไป (18 สัปดาห์) จึงควรออกแบบการวิจัยที่มี
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยที่ ใช้ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 18 สัปดาห์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่เกิดขึ้น 
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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษของนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
The achievement of cippa model that effects to grade special business accounting of the third years 

students of vocational certificate by accounting department at samutsongkhram polytechnic college. 

สุภาวดี  เสนาะกรรณ 

 

แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5           

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และ  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปากับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ั นปี ที่  3  แ ผนก วิช า ก า รบัญ ชี  วิ ท ย า ลั ย ส า รพั ด ช่ า ง
สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ เรื่องการ
บัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
t-test ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ 2) นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาสูงกว่าเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ, วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ, รูปแบบการ
สอนแบบซิปปา 

 

 Abstract 

The.purposes.of..this..study..were;.1).to..study..the 
achievement towards in special business accounting of the 
third years students of vocational certificate before and after 
learning..by..the..CIPPA..model..and..2).to..compare..the 
achievement after learning by the CIPPA model with  the 
average score of 70. The total sample was 6 third years 
students of vocational certificate by accounting department at 
samutsongkhram polytechnic college ,college year 2016 
selected by simple random sampling. The tools of the research 
consisted of lesson plans on CIPPA model teaching and 
achievement..test..in..special..business..accounting..about 
“accounting for the self-employed”. The research used the 
statistic..t-test. The results of the research were as the 
following. 1) After..teaching, the mean score of learning 
achievement of third years students of vocational certificate by 
the CIPPA model was higher..than before at the 0.05 level of 
significance..and 2) After teaching,>the mean..score..of 
learning..achievement..of..third..years..students..of..vocational.
.certificate..by..the..CIPPA model..was..higher..than..average 
score of 70..at the 0.05 level of significance. 

 

Keywords:..Achievement,..Special..business..accounting, 
Cippa..model  
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1. ค าน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 4 แนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียน
เป็นผู้มีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 24 ก าหนดให้ครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคลของผู้เรียน โดยบูรณาการ
ผสมผสานสาระความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
และมีการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด  การจัดการ เผชิญ
สถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ ลงมือท า และการประยุกต์ความรู้ไป
ใช้และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้ เ รี ยนตามศักยภาพ หลักสูตรการศึกษา
อา ชีวศึกษา  ในระดับประกาศนี ยบัตร วิชา ชีพ  (ปวช. ) 
พุทธศักราช 2556 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
วางแผนการเรียนและประเมินผลการเรียนของตนเองแสดงออก
อย่างสาระเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เรียนรู้จากสภาพ
จริง จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวและมีประสบการณ์ตรงที่สัมพันธ์
ต่อสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท างานเป็นหมู่คณะเพื่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ได้พัฒนาให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมแห่ง
ความเป็นไทยในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข 

ส าหรับสาเหตุที่ท าให้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการ
บัญชีกิจการพิ เศษ ไม่ประสบผลส าเร็จ เท่ าที่ควรนั้นอาจ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ พบว่าประการแรก คือ ด้านตัว
ครูผู้สอน ตัวครูผู้สอนอาจมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
กล่าวคือ ครูไม่ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรคู่มือของครู การ
วัดและการประเมินผล ครูจ านวนมากที่ยึดตนเองเป็นหลัก ใช้
วิธีการสอนไม่ถูกต้อง และใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย เน้นการ

อ่าน เน้นครูเป็นศูนย์กลาง ให้กับนักเรียน สอนโดยใช้หนังสือ
เป็นหลัก ส่ือการเรียนการสอนไม่เหมาะสมหรือไม่มีส่ือการ
เรียนการสอนประกอบในการสอนแต่ละครั้ง จัดการเรียนรู้แบบ
รวบรัดไม่เป็นไปตามขั้นตอน สอนให้นักเรียนท่องจ ามากกว่า
การฝึกทักษะ หรือเน้นการท่องจ ามากกว่าการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ และยังพบว่าครูไม่ได้เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน การแสดงความคิดเห็นและยังขาดการ
ส่งเสริมให้มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (สมใจ กุลกิจ, 2551) 
สาเหตุประการที่สองคือ ด้านนักเรียนความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ เพศ อายุ สติปัญญา วิธีการ
เรียนรู้ นักเรียนขาดความรับผิดชอบ นักเรียนขาดความรู้พื้นฐาน
ที่ดีจากการเรียนในระดับช้ันต้น ขาดความสนใจ และมีเจตคติที่
ไม่ดีต่อ วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ โดยคิดว่าวิชาการบัญชีกิจการ
พิเศษ เป็นวิชาที่ยาก เพราะเห็นว่าเป็นวิชาในด้านการค านวณ 
เนื้อหาบางเรื่องไม่ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (ถวัลย์  สุนทรา, 
2553) สอดคล้องกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ที่กล่าวว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นฐานด้าน
คณิตศาสตร์ของเด็กไทยอ่อนมาตั้งแต่เล็ก ๆ  ดั้งนั้นจึงต้องแก้ไข
ตั้งแต่ต้นตอของปัญหา ไม่ใช้แก้ไขที่ปลายทางหรือแก้ไขที่
หลักสูตรเพียงอย่างเดียวเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของ
วิชาค านวณต่างๆ รวมถึงวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ด้วยจึงท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ต่ าลงไปด้วย 
ประการที่สามคือ ปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น ด้านงบประมาณ ขาด
แหล่งการเรียนรู้ สภาพแวดไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ ขาดส่ือที่
ใช้จัดการเรียนรู้  และประการสุดท้ายคือ ด้านเนื้อหาสาระ 
วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ เน้นเนื้อหาที่เป็นนามธรรม เนื้อหา
บางตอนบางส่วนยากที่อธิบายให้เข้าใจได้  ดั้งนั้นด้วยเหตุผล
หลายประการนี้ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ใน
รายวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 

จากปัญหาและแนวคิดที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจเลือก
นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาใช้คือ การ
สอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ 
โดยรูปแบบซิปา ส าหรับนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยในอนาคตที่ว่า ควร
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction of 
Knowledge) ซ่ึงนอกจากผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจะต้อง
เรียนด้วยตนเองแล้ว ยังต้องพึ่งพาการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
กับเพื่อน ๆ และบุคคลอื่น ๆ ตลอดจนกับส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง
ต้องอาศัยทักษะกระบวนการ (Process Skill) ต่าง ๆ จ านวนมาก
เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้  นอกจากนั้นการเรียนจะ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียนอยู่ในสภาพความพร้อมใน
การรับรู้ และเรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัวไม่เฉื่อยชาซ่ึงส่ิง
ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ก็คือ ให้มีการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย (Physical Participation) อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง และความรู้ ความ
เข้าใจที่เกิดขึ้นจะมีความลึกซ้ึงและอยู่คงทนมากขึ้น หากผู้เรียน
มีโอกาสน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ (Application) ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย ซ่ึงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
โดยรูปแบบซิปปานั้นประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการสอน 
7 ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 
ขั้นเช่ือมโยงความรู้   ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้  ขั้นแลกเปลี่ยน
ความรู้กับกลุ่ม ขั้นสรุป ขั้นน าเสนอผลงาน และขั้นประยุกต์ใช้
ความรู้(ทิศนา แขมมณี, 2547) ชุดกิจกรรมเป็นเครื่องมือที่
สามารถช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กาญจนภา มานิตย์  (2552)     
ปราณี  แซ่โซ (2551)  ดารินทร์ ตนะทิพย์ (2545)  ที่ระบุการ
เรียนการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรมท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ของนักเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ผู้วิจัยสนใจจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิ ช า ก า ร บั ญ ชี กิ จ ก า ร พิ เ ศ ษ  ข อ ง นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ช้ั น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงคราม หลังได้รับการสอนตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปา ว่าสูงกว่าก่อนสอนหรือไม่ และหลัง
สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา สูงกว่าเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 70 หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ครูผู้สอนในวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้ประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชี
กิจการพิเศษของนักเรียนก่อนและหลังได้รบัการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา 

2.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชี
กิจการพิเศษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบซิปปากับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
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3.  สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ
ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
สูงกว่าก่อนเรียน 
3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ
ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยได้แก่  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 11 คน ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีการสุ่ม
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีกิจการพิเศษ โดยใช้รูปแบบการสอน
แบบซิปปา และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
บัญชีกิจการพิเศษ เรื่องการบัญชีเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
บัญชีกิจการพิเศษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม โดยใช้ t-test แบบ dependent Samples 
 4.3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
บัญชีกิจการพิเศษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม หลังเรียนกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 โดย
ใช้ t-test แบบ one samples test 

 

5.  ผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 แผนกวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สามารถน าเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
5.1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชี
กิจการพิเศษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบซิปปา ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ
ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบซิปปา 

รูปแบบการสอน จ านวน  ( x ) S.D. t p 

ก่อนเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซิปปา 

6 25.56 5.31 5.70 .00* 

หลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซิปปา 

6 77.30 12.64 2.90 .01* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ช้ันปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีกิจการ
พิเศษหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาสูงกว่า
ก่อนการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
5.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชี
กิจการพิเศษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบซิปปากับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ผลปรากฏดังตาราง
ที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการบัญชีกิจการพิเศษของ
นักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
กับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 

รูปแบบการสอน จ านวน ( x ) S.D. t p 

หลังเรียนโดยใช้รูปแบบ
การสอนแบบซิปปา 

6 77.30 12.64 2.90 .01* 

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย  70    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชี
กิจการพิเศษของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
ซิปปาสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 

6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
บัญชีกิจการพิเศษ ของนักเรียน หลังการสอนโดยใช้รูปแบบซิป
ปา สูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบซิปปาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้กับแนวคิดจากทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาซ่ึง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ [1] กาญจนา มานิตย์  (2552) 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ1 รหัสวิชา 3000-1201 เรื่อง Position and Function  
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิป
ปา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา อยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 73.50..และ [10] ปราณี  แซ่โซ (2551) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2..โรงเรียน
บ้านหนองปลาคูณ  เรื่อง  Animals..and..Things..ภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามรูปแบบซิปปา อยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ  
70.33 และ [4] ดาริน ตนะทิพย์ (2544) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียน โดยการใช้การ
สอนรูปแบบซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้นและนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ    ที่
ผลการวิจัยเป็นดังนี้เพราะ การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาข้างต้น ประกอบ
กับการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างจาก
การสอนตามปกติที่นักเรียนรับข้อมูลทางภาษาจากครูโดยการ
บอก อธิบาย ถาม-ตอบ ส่วนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาได้ให้นักเรียน
แสวงหาข้อมูลความรู้ทางภาษา สร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูล
ความรู้ด้วยตนเองเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่น าความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์อื่นหรือบู รณาการวิชาอื่น  ๆ   เ ช่น 
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ภาษาอังกฤษ ผ่านกระบวนการกลุ่ม และการเรียนแบบร่วมมือ ที่
มีนักเรียนคละความสามารถกันทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน เมื่อ
ใช้กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนที่ เก่งหรือปานกลางจะช่วยเหลือ
นักเรียนที่อ่อน ส่วนนักเรียนปานกลางมีความพึงพอใจที่ได้รับ
ความช่วยเหลือหรือได้ขอค าช้ีแนะจากเพื่อนที่ เก่ง และได้
ช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อน ส่งผลต่อความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น 
กล้าคิด กล้าพูด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความ
ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
สนุกสนาน เป็นกันเองจึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายสอดคล้องกับ [5] ทิศนา แขมมณี (2544) ที่กล่าวว่า 
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาสได้รับข้อมูล
และประสบการณ์ใหม่ ๆ เข้ามาและมีโอกาสได้ใช้กระบวนการ
ทางสติปัญญาของตนในการคิด กลั่นกรองข้อมูล ท าความเข้าใจ
ข้อมูล เช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมและสร้างความหมาย
ข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสรรค์สร้างความรู้นี้ จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง อันส่งผล
ถึงความเข้าใจ และการคงความรู้นั้น 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 6.2.1 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2.1.1 การสอนวิชาการบัญชีกิจการพิเศษ โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาที่เน้นกระบวนการทางการเรียน
การสอนจะด า เนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ความรู้ความสามารถในการสอนของครูเป็น
ส่ิงส าคัญอีกทั้งบทบาทของครูคือการช่วยเหลือ ส่งเสริม แนะน า 
สนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นครูจึงเป็นผู้น าข้อมูล
ทางการบัญชีมาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทางการบัญชีด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับตัวเอง ผู้เรียน และ
สภาพแวดล้อม 
 6.2.1.2 ในการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะต้อง
เตรียมอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนให้พร้อมเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน และเอื้อในการศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
 6.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 6.2.2.1 ควรมีการศึกษาการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางการ
บัญชีในระดับช้ันอื่นๆ 
 6.2.2.2 ควรมีการศึกษาการสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบซิปปาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ทางการ

บัญชีในรายวิชาอื่นในสาขาวิชาการบัญชีกับนักเรียนระดับช้ัน
เดียวกันเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

 

7.  กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผศ.ดร.มลิวัลย์ 

สมศักดิ์ ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก และผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ ความคิด ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี  
จนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการ คณะ
ผู้บริหาร คณะครูและบุคคลกรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงครามที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความ
สะดวกในการวิจั ยครั้ งนี้ และขอขอบใจนัก เรี ยนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จนกระทั่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ 

 

8. เอกสารอ้างอิง 

[1] กาญจนา มานิตย์ . ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน..วิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง...วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552. 

[2] กรมวิชาการ.การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตร  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.
กรุงเทพฯ: พระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

[3] ชนาธิป พรกุล. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2544. 

[4] ดาริน ตนะทิพย์. ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิป
ปาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต , 
สาขา การสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 

[5] ทิศนา แขมมณี. ศาสตร์การสอน. 3. นนทบุรี: ด่านสุทธาการพิมพ์, 
2547. 

[6] ____________ . การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา. กรุงเทพฯ : 
พัฒนาคุณภาพวิชาการ, 2548 

[7] แน่งน้อย คล้ายทอง. รายงานการใช้แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ขั้นการสอนเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษจาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น. 
นนทบุรี: เจริญผล, 2545. 

611



[8] บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมการศึกษา . 3 . กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์
การพิมพ์, 2542. 

[9] ______________ . นวัตกรรมการศึกษา . 5 . กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์
การพิมพ์, 2542. 

[10] ปราณี  แซ่โซ. ผลสัมฤทธิ์ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษา
ความพึงพอใจต่ อการจัดกิ จกรรมการ เรี ยนการสอน ..วิช า
ภาษาอังกฤษ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ..ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่..2. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต ,
บัณฑิตวิทยาลัย,  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. 

[11] วัฒนาพร ระงับทุกข์ . การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ ลิพเพลส,  2542. 

[12] ___________ . เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ : สุวี
ริยสาส์น, 2545. 

[13] ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  แนวการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540. 

[14] สุนันทา มีศรี. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. ชลบุรี: ส านักงาน
พ้ืนที่การศึกษา เขต 1, 2547. 

612



 
 

F1-014 

ผลการทดลองใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  
The result of learning Webquest to promote  the Problem Solving Thinking Skills 

เกล็ดนที ไชยชนะ 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

 
 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบการ
คิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริมความสามารถใน
การคิ ด แก้ ปั ญห า  ส าห รั บการศึ กษาระดับอาชี วศึ กษา 
วิธีการด าเนินการวิจัย การทดลองใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาระดับช้ันปวส 1 จ านวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) 
การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น  มีค่าสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ : บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ, การคิดแก้ปัญหา 

Abstract 

The purposes of this study were : 1) to compare the PST 
Skills of students before and after using the learning Webquest 

to promote the Problem Solving Thinking Skills and 2) to 
compare the students’ learning achievement before and after 
using the learning Webquest to promote the Problem Solving 
Thinking Skills. The research methodology : the model 
experimentation of the learning Webquest to promote the 
Problem Solving Thinking Skills were used in this research. 
The research experimentation of the learning Webquest to 
promote the Problem Solving Thinking Skills consisted of The 
questionnaires, quizzes and activity-based learning. The 
sample group used in this study 30 dipploma students. The 
results of the study were as follows : 1) the PST Skills of the 
learners after using the developing was higher than the 
previous significant statistical level .01 and 2) the achievement 
of learners using the developing learning activities was higher 
than the previous significant statistical level .01 
Key Words : Webquest, Problem Solving Thinking Skills 
 
1. ค าน า 

     สถานการณ์อาชีวศึกษานั้น มีสถานศึกษาที่มีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จักในท้องถิ่นและมีศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงานเป็นจ านวนมาก มีหลักสูตรและสาขาการศึกษาที่
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการแรงงานในแต่ละ
ภูมิภาค ขณะเดียวกันหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เน้นเนื้อหาทักษะวิชาชีพน้อยเกินไป โดยเฉพาะในห้องเรียน
ยังให้ความส าคัญกับเนื้อหาวิชาการโดยอิงทฤษฎีค่อนข้างมาก 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: klednatee@hotmail.com  
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นอกจากนี้สถานประกอบการในแต่ละภูมิภาคไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมืออย่างจริงจังกับการฝึกงาน ปฏิบัติงานทวิภาคี ท าให้
นักศึกษาต้องหาที่ฝึกงานและต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเอง ซ่ึง
เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะสถานประกอบการให้ความเห็นว่า
นักศึกษายังขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ขาดทักษะการคิด
แก้ปัญหา ขาดความมีวินัย ขาดความขยันและขาดความอดทน 
รวมถึงขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้วย 
ผลสอบประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนสายอาชีพ 
หรือ V-NET ได้ผลต่ าเกือบทุกวิชา ความรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา ผลสอบอยู่ในระดับปานกลาง-ต่ า สอดคล้อง
กับปัญหาการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่
นักศึกษาขาดทักษะคิดแก้ปญัหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
เช่นกัน [1]  

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้น การสืบสอบ โดยมีแหล่งสารสนเทศ ที่ผู้ เรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต และ
อาจเสริมด้วยการประชุมทางไกล เน้นการแสวงหาความรู้ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ในการปฏิสัมพันธ์
กับผู้เรียนบนแหล่งต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เน้น
ก า ร ใช ้สารสนเทศ  มากกว ่า  การแสวงหาสารสนเทศ 
สนับสนุนผู้เรียนในขั้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
ประเมินค่า ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ และทักษะ
การแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจะต้องค้นพบค าตอบและสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ครูผู้สอนเสนอแนะอย่างมี
ความหมาย วสันต์ [2] สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ในมาตรา 22 ว่า “ การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ”  ดังนั้นจ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูป
ระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
ปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น มีนิสัยรักการเรียนรู้และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่
เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงเหมาะสมกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้รูปแบบการ
สอนแบบ เอื้อความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ทักษะใน
การหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการ

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  ทักษะการพัฒนานวัตกรรม และทักษะ
การใช้ชีวิตที่มีค่า เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ดังนั้นจึงออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และได้น า
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ส าหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มาประยุกต์ใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นี้  ซ่ึงจะท าให้การเรี ยนรู้
เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ส าหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ส าหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักศึกษาระดบัช้ันปวส 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การเขียนโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล รหัส 3204-2104 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มนี้ ใชวิ้ธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ระดับช้ันปวส 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
สุรินทร์ จ านวน 30 คน 

 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

 

3.2.1 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 

 

เ ค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ วิ จั ย ได้ แก่  แบบทดสอบ วั ด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
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4.1 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 

 

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยเปน็แบบแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest–Posttest Design [3] 

 

4.2 การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 

     ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 
 

4.2.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับช้ันปวส 1 แผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัส 3204-
2104 ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรกลุ่มนี้  ใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นระดับช้ันปวส 1 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จ านวน 
30 คน 

 

4.2.2 ปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

4.2.3 ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 
4.2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแบบแผนการ

ทดลอง 
4.2.5 ทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง 

 

4.3 สรุปผลการทดลอง 

 

วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง ได้แก่ ข้อมูลการทดสอบ
ก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน การท ากิจกรรมระหว่างการ
เรียน และแบบสอบถาม แล้วน ามาสรุปผลการทดลอง น า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา มาหาค่าประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E1/E2 ได้ค่า
ประสิทธิภาพ E1 80.67% และ E2 80.46 % เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 

 

4.4 ระยะเวลาในการทดลองใช้รูปแบบ 

 

ผู้วิจัยได้ทดลองใชเ้ป็นเวลา 2 เดือน  
 
 
 
 
 

 

5. ผลการวิจัย 

 

5.1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อน
เรียนและหลังเรียนของผู้เรียน 

 

     ผลการเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน
ของผู้เรียน พิจารณาจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน โดยการทดสอบค่า t-test Dependent 
Samples ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลการวิเคราะห์
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของ
ผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ ที่ ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยใช้สถิต ิt-test ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง  
     เรียนของผู้เรียน 

 กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เฉลี่ยก่อน
เรียน 

คะแนน
เฉลี่ยหลงั
เรียน 

df t Sig 

กลุม่ทดลอง 
(E) 

30 36.12 80.08 29 78.67 .000 

หมายเหตุ  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

     จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 
ส าหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยใช้สถิติ t-test ปรากฏว่า 
ผู้เรียนมีผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และเมื่อพิจารณาผล
คะแนนสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 80.05 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการ
ทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 36.12 

 

5.2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง
ของผู้เรียน 

 

     ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พิจารณาจาก
คะแนนแบบทดสอบ ก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดย
การทดสอบค่า t-test Dependent Samples ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา โดยใช้สถิติ t-test ดังตารางที่ 2  

  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ 
     หลังของผู้เรียน 

 กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน 
ผู้เรียน 

คะแนน
เฉลี่ยก่อน
เรียน 

คะแนน
เฉลี่ย
หลัง
เรียน 

df t Sig 

กลุม่ทดลอง  
(E) 

30 27.34 80.18 29 78.16 .000 

หมายเหตุ  ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังของผู้เรียนผลปรากฏว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
และเมื่อพิจารณาผลคะแนนสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนเฉลี่ย
รวมจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 80.18 สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยรวมที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 27.34 
 

6. สรุปผลการวิจัย 

 

6.1 ผลการวิจัย 

 

6.1.1 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

6.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

6.2 1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 
จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ

ผู้ เ รี ยนที่ เ รี ยนด้ วยบทเ รี ยนแสวงรู้ บน เ ว็บ  ที่ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ผู้เรียนมีผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาหลัง

เรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สามารถน ามาใช้ได้จริง เปิด
โอกาสให้มีการเรียนรู้ทุกแห่งหน สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ใน
ทุกสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักการบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
ของ [4] ที่พบว่า เป็นกลุ่มของข้อปัญหาและงานต่าง ๆ  ให้
ผู้เรียนได้พยายามเข้าศึกษาข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ และยังเป็นการ
ช้ีแนะให้ผู้ เรียนเข้าถึงข้อมูลตาม   ที่ ครูผู ้สอนได้เจาะจง
แหล่งข้อมูล เว็บต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนการเรียนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หรือการเรียนร่วมกัน (Team in a Class) 

2. พัฒนาการทางสติปัญญา ด้วยกิจกรรมการเรียนสอนที่
เน้นการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐาน ช่วยเอื้อต่อการขยายโครงสร้างทางสติปัญญาของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ของ 
[5] ที่พบว่า พัฒนาการของผู้เรียนสามารถอธิบายได้โดยล าดับ
ระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์
ของผู้เรียนกับส่ิงแวดล้อม 

3. การคิดแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการและขั้นตอนการคิด
แก้ปัญหา (Problem Solving Thinking) ท าให้ผลการเรียนดีขึ้น  
สอดคล้องกับทฤษฎีการคิดแก้ปัญหา ของ  [6] ที่กล่าวว่า  
ขั้นตอนการแก้ปัญหา ขั้นที่หนึ่ง ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นที่
สอง วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่สาม ด าเนินการตามแผน ขั้นที่ส่ี 
ตรวจสอบผลเฉลยที่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ [7] ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง An Integrative Method on the Remote 
Monitoring of Walking Activity Using Ubiquitous Healthcare 
System. ที่พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้สามารถตรวจสอบสุขภาพในระยะไกลได้ และ
การน าขั้นตอนการแก้ปัญหา  มาใช้ในการเรียนการสอน
สามารถส่งเสริมการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
เป็นอย่างดี 

6.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน จากผลการวิจัยพบว่า 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่
ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ส าหรับการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา โดยใช้สถิติ t-test ผลปรากฏว่า ผู้เรียนมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 1. การเรียนรู้โดยการค้นพบ การจัดการเรียนการสอน 
ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงน าไปสู่การค้นพบและ
การแก้ปัญหา เรียกว่า  การเรียนรู้โดยการค้นพบ (Discovery 
Approach) ผู้ เ รี ยนจะประมวลข้อมูลข่ าวสาร  จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ และจะรับรู้ส่ิงที่ตนเองเลือก หรือส่ิงที่ใส่ใจ การ
เรียนรู้แบบนี้จะช่วยให้เกิดการค้นพบ เนื่องจากผู้เรียนมีความ
อยากรู้อยากเห็น ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันที่ท าให้ส ารวจข้อมูล
ปัญหาเพื่อหาทางแก้ปัญหา และท าให้เกิดการเรียนรู้โดยการ
ค้นพบ สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ ของ [8] 
ที่พบว่า คนทุกคนมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ หรือการรู้คิด โดย
ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Acting Imagine และ Symbolizing 
ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต มิใช่เกิดขึ้นช่วงใด
ช่วงหนึ่งของชีวิตเท่านั้น 

 2. หลักการบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ด้วยกิจกรรมการ
เรียนสอนที ่เน้นการแสวงหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐาน ในการปฏิสัมพันธ์กับผู ้เ ร ียนบน
แหล่งต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ เน้นการใช้สารสนเทศ มากกว่า การแสวงหาสารสนเทศ 
สนับสนุนผู้เรียนในขั้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
ประเมินค่า ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ และทักษะ
การแก้ปัญหา โดยผู้เรียนจะต้องค้นพบค าตอบและสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ ที่ครูผู้สอนเสนอแนะอย่างมี
ความหมาย ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
เนื่องจากการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ ทุกหน ทุกแห่ง ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักการบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ของ [9] ได้กล่าว
ว่า เป็นการจัดโครงสร้างในการเรียนรู้ที ่มีลักษณะโครงร่าง 
(Scaffolding Learning) โดยใช้ตัวเชื่อมโยง (Link) ไปยัง
แหล่งต่าง ๆ เป็นเครือข่ายเว็บทั่วโลก (World Wide Web) 
และมีงานต่าง ๆ ชักชวนให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบจากข้อค าถาม
นั้น ๆ พัฒนาทักษะเฉพาะและโต้ตอบกับกระบวนการของกลุ่ม 
ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลใหม่ไปแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ความเข้าใจ 

 
 
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 6.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ส าหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นนี้ 
สถาบันการศึกษาที่น ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ควร
สนับสนุนการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกระบบ สนับสนุน
งบประมาณ มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการจัดรูปแบบการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ ผู้สอนควรค้นคว้าแหล่งเรียนรู้ที่คัดกรองแล้ว
ว่ามีประโยชน์ไว้ให้ผู้เรียน 

 6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้ง ต่อไป 
 ควรมีการน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปทดลองปรับระบบ

การเรียนรู้ให้มีความสามารถช่วยเหลือช่วยเหลือผู้สอนและ
ผู้เรียนตรงกับความต้องการ สะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น เนื่องจาก
ระบบการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียน สามารถเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา 
ท าให้เกิดความห่างไกลต่อกัน หากมีระบบดังกล่าวจะเกิดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหามากขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยใช้เทคนิคเชิงระบบ และ 2) 
การประเมินคู่มือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3  โดยกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
ครูผู้สอนปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์การ
สอน ไม่ต่่ากว่า 1 ปี จ่านวน 20 คนโดยผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 
 1. การประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 2. การประเมินคู่มือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 พบว่า คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
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Abatract 
The purposes of this research were: 1) to develop and assess the 
appropriateness of Teaching Management Model Bachelor 
Technology Curriculum Institute of Vocational Education Central 
Region 3 By System Approach and 2) to develop and assess the 
handbook on Teaching management Model Bachelor technology 
Curriculum  Institute of Vocational Education Central Region 3. 
The target group of this research included 20 teachers with at least 
1- year teaching experience. The results of this research can be 
concluded below. The results of this research are shown below. 
 1. The assessment of the appropriateness of The 
Development of  System Approach  Management Model Bachelor 
Technology Curriculum . Institute of Vocational Education Central 
Region 3.Technique was rated by the experts revealing that both 
the appropriateness and the usage possibility were at high level. 
 2. The assessment of the handbook and on 
Teaching management Model Bachelor technology Curriculum  
Institute of Vocational Education Central Region 3. By System 
Approach. Programme using in every aspect especially on the 
handbook draft. 
 
Keywords: The Development  Teaching Management Model, 
Bachelor Technology Curriculum, System Approach. 
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1. บทนํา 
การ จัด การอ า ชีวศึ กษาแ ล ะฝึ กอ บร ม วิชา ชีพ เ ป็ น
กระบวนการผลิตและพัฒนาก่าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับ
ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีในแต่ละภาค
เศรษฐกิจ เจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลมีความรู้   มีทักษะใน
วิชาชีพพ้ืนฐานและวิชาชีพเฉพาะ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
สามารถน่าทักษะความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ประกอบ
อาชีพ สร้างผลผลิตและรายได้ เกิดการพัฒนาอาชีพอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนพระราชบัญญัติ- การอาชีวศึกษา [1] ซ่ึงมี
สาระที่ต้องปฏิรูปการศึกษาของชาติ ทั้งในส่วนที่เป็น
ความมุ่งหมาย หลักการของการจัดการศึกษา สิทธิหน้าที่
ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา 
การบริหารและจัดการศึกษา ในส่วนของการจัดการเรียน
การสอนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ จ่าเป็นจะต้องมีการ
พัฒนารูปแบบ และวิธีการให้สามารถจัดการศึกษา เพื่อ
ผลิตก่าลังคนระดับเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการ ของสถานประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระได้อย่างแท้จริง [2] อาชีวศึกษา ในความหมาย
ของหลักสูตรคือ หลักสูตรที่เตรียมคนเข้าสู่อาชีพ  โดยมี
องค์ประกอบความรู้และทักษะ  ด้วยวิชาภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ   โดยมีเป้าประสงค์ของความรู้เมื่อจบการศึกษา  
โดยมุ้งเน้นทักษะและระดับความสามารถทางทักษะที่
น่าไปใช้ในการท่างาน  และการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ คือมุ่งเน้นสมรรถนะ การเรียนการสอนด้าน
ทักษะเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนและการจัด
การศึกษาวิชาชีพ การเรียนการสอนภาคทฤษฏีจะมีน้อย
กว่าในส่วนของภาคปฏิบัติการ จึงเรียกว่าปริญญาตรีสาย
ปฏิบัติการ ใช้หลักการความร่วมมือของสถาบันการศึกษา
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือสถาบันการอาชีวศึกษา และศึกษาการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงใช้เป็นที่ศึกษาด้านปฏิบัติการของ
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 

การบริหารหลักสูตรตามหลักการก่าหนดให้มี
ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมีด้วยกัน
สามขั้นตอนหลัก คือขั้นตอนที่หนึ่งคือขั้นเตรียมการ
หลักสูตร เป็นการเตรียมด้านบุคลากร เตรียมด้านสถานที่ 
และการเตรียมด้านวัสดุและครุภัณฑ์  ขั้นตอนที่สองคือ
ขั้นตอนการน่าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา และขั้นที่สามขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนประเมินผลหลักสูตร เพื่อท่าการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในการจัดการศึกษาถ้ามีการด่าเนินการ
การเตรียมความพร้อม ของส่ิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลักสูตรเป็นส่ิงจ่าเป็น เปรียบเสมือนกับการจัด
ของต่างๆ ก่อนออกเดินทาง เพื่อไม่ให้เกิดการขัดข้อง ใน
ระหว่างหลักสูตรด่าเนินการ หรือระหว่างการเรียนการ
สอน การเตรียมความพร้อมที่ส่าคัญคือ การเตรียมความ
พร้อมของครูผู้สอน ซ่ึงเป็นบุคคล ที่มีความส่าคัญต่อ
หลักสูตรประสบผลส่าเร็จ หรือไม่ขึ้นอยู่กับครูผู้สอน 
เพราะ เป็นผู้ ที่น่ าหลักสูตรไปใช้ในห้อง เรี ยนและ
ห้องปฏิบัติการกับผู้เรียน ส่ิงที่ควรท่าในการเตรียมความ
พร้อมทางด้านครูผู้สอนก็คือ การส่ารวจจ่านวนครูผู้สอน 
ความพร้อมในการสอนของครูที่จะด่าเนินการสอน 
โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร การ
จัดเตรียมเนื้อหาหลักสูตร รวมทั้งทักษะในการสอน การ
ประเมินผลการเรียน รวมทั้งการให้ความเข้าใจกับผู้สอน
ให้มีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร[3]  
 ปัญหาที่ส่าคัญที่จะท่าให้กระบวนการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  [4] ดังนั้นการจัดการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้นขึ้นกับการบริหารจัดการที่ดี
ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละสาขาวิชาชีพโดยมีหน้าแผนกวิชาท่าหน้าที่
เป็นผู้บริหารช้ันต้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ตามระเบียบ 
ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหาร
สถานศึกษา พ.ศ.2552 โดยมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวกับการ
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พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  คือ การจัดแผนการ
จัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชา
เลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของ
แผนกวิชา  ควบคุมดูแล ส่งเสริม ก่ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน แก้ปัญหา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
ฝึกงาน การวัดผลประเมินผล และการวิจัยในแผนกวิชาให้
เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ รวมถึงจัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานเป็นปกติ 
และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
ส่ิงประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน การเขียน
ต่ารา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ และติดตามและ
แนะน่าเกี่ยวกับ การท่าโครงการฝึก โครงการสอน 
แผนการเรียนรู้คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงานให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
[5] การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เข้ามาใช้ใน
องค์การล้วนแต่ต้องให้การฝึกอบรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งส้ิน ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี เป็นการเริ่มเปิดสอนหลักสูตรจึงควรอบรมให้
ความรู้เพื่อให้หัวหน้าแผนกวิชามีความรู้ ทักษะ และเจต
คติ ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี และสามารถท่าหน้าที่ วิทยากร ในการให้
ความรู้กับครูในวิทยาลัยของตนเอง และเปน็ผู้เช่ียวชาญใน
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีในวิทยาลัยที่ตนเองสังกัด  
        ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรี [6] ด้วยการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต โดยมุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ให้น่ารูปแบบไปใช้ในการ
บริหารหลักสูตรมีองค์ความรู้ไปใช้ หน่วยงานของตน
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ระดับปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต ด้วยการใช้วิธีการเชิงระบบหรือ
เทคนิคเชิงระบบ มาใช้พัฒนาและประเมินรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และ
จัดท่าคู่มือการจัดการเรียนการสอนและประเมินคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
 
2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3     
 2.2  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3     
 
3. สมมติฐานของการวิจัย  

3.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3  ที่พัฒนาขึ้นผ่านการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 3.2  คู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต   สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ผ่านการประเมินความเหมาะสม
โดยครูผู้สอนอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
  4.1 ขอบเขตการวิจัย  
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา คุณภาพรูปแบบ
และคู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี
สายเทคโนโลยี โดยก่าหนดขอบเขตเอาไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
       4.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน  หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี   
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยมุ่งศึกษา
ในการบริหารหลักสูตร กระบวนการวางแผนการใช้
หลักสูตร กระบวนการน่าหลักสูตรสู่การเรียนการสอน 
และกระบวนการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และ
กระบวนการติดตามประเมินผลหลักสูตร  
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  4.1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดย 
ที่ พัฒ น าขึ้ น ใ น ป ร ะ เ มิ น โ ด ย กลุ่ ม เ ป้ าห ม าย  ได้ แ ก่ 
ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตามที่ก่าหนดพิจารณารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ จ่านวน 5 คน น่าผลที่ได้มาก่าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญา
ตรีสายเทคโนโลยีฯ ด่าเนินการเมื่อปีการศึกษา 2558 
ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยใช้ 
การประเมินคุณภาพของคู่มือการจัดการเรียนการสอน 
หลั ก สูตร ป ริ ญ ญาต รี สาย เ ท คโ น โ ลยี  สถ าบั น การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
1) ผู้เช่ียวชาญทางด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดย
ผู้วิจัยก่าหนดให้มีผู้ เช่ียวชาญ รวม 5 คน และประเมิน
คุณภาพโดยครูผู้สอนระดับปริญญาตรี จ่านวน 20 คน 
โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่ก่าหนด ด่าเนินการเมื่อภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
     4.1.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2559 

 4.2 ขั้นตอนในด่าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ร่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ 3) ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ 4) เขียน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ 5) ประเมินคุณภาพคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน โดยผู้เช่ียวชาญและครูผู้สอน
ระดับปริญญาตรี 

 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและไปรษณีย์  
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และการประเมินคุณภาพของ รูปแบบและคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบใช้สูตร KR-20 และแบบสอบถาม
ใช้วิธีของ Cronbach's Alpha Coefficience (α) [7] 
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 ผลการพัฒนารูปแบบ ดังรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่แสดง 
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร และผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้เช่ียวชาญ จ่านวน 5 คน โดย
มีค่าเฉลี่ย รวมในแต่ละด้านได้ผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบฯ 
 

รายการประเมิน 
องค์ประกอบหลัก 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1. ขั้นวางแผนการใช้หลกัสูตร  4.80 0.40 มากที่สุด 
2. ขั้นการด่าเนินการเกี่ยวกับ

หลักสูตร   

4.77 0.43 มากที่สุด 

3. ขั้นประเมินการเรียนการสอน
หลักสูตร   

4.50 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด 
 5.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
จัดการเรียนการสอนปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตฯ โดย
ผู้เช่ียวชาญมีผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ในภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   
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      1.   �        �                  input)

1.1 การตรวจสอบหลักสูตร

   -การตรวจสอบหลักสูตรก่อนนํา ปใช้            -การประชาสัมพนัธ์หลักสูตร

1.3 การจัดโครงสร้าง

   -การจัดโครงสร้างหน่วยงาน                                      -การกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

1.2 การเตรียมความพร้อม

    -การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร                        -การเตรียมความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวก
   -การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ                    -การจัดแผนการเรียนและแผนการ ึกอาชีพ
   -การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน                       -การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม    
   -การจัดทําโครงการสอนและแผนการสอน

     2.ขั นการดาํเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร    Process)

2.2  การสอบมาตรฐานวิชาชีพ

   -        �         �     �                  -       � �         �     �        
    -         �          �        

2.1 การนําหลักสูตรสู่การเรียนการสอน
    -                                                  -      �    �       
   -                                                                            -             �
   -               �                                                         -             �           
   -                                                                            -       �     �
   -   �          

     3.ขั นประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตร    Output)

-         �      
-         �       
-        �           �        

                        �    
   �            �         

 
 
  
 
 
จากรูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน โดยใช้หลักการเชิงระบบ  (IPO)  และการ
ด่าเนินการแต่ละขั้นตอนใช้หลักการบริหารคุณภาพ 
(PDCA) ในการด่าเนินการแต่ละขั้นตอนย่อย ดังนี้  
 ขั้นตอนที่  1 ขั้นวางแผนการใช้หลักสูตรหรือขั้น
เตรียมการ มีดังนี้ 1.1) การตรวจสอบหลักสูตร (1) การ
ต ร ว จ ส อ บ ห ลั ก สู ต ร แ ม่ บ ท ก่ อ น น่ า ไป ใ ช้  ( 2)  กา ร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  1.2) การเตรียมความพร้อม
(1)การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง(2)การ
เตรียมความพร้อมของส่ิงอ่านวยความสะดวก (3) การ
เตรียมงบประมาณ  (4) การจัดแผนการเรียนและแผนการ
ฝึกอาชีพ(5) การตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียน (6)การ 

 
 
 
 
ตรวจสอบการยอมรับจากสังคม(7)การจัดท่าโครงการสอน
และแผนการสอน 
      ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด่าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร 2.1)การน่า
หลักสูตรสู่การเรียนการสอน มีดังนี้(1) การประชุมครูและ 
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  (2) การปฐมนิเทศ
นักศึกษา (3) การจัดท่าคู่มือครู  (4) การจัดตารางสอน  (5) 
การจัดครูเข้าสอน  (6) การจัดส่ิงอ่านวยความสะดวก  (7) 
การฝึกอาชีพ  (8)การเรียนการสอน (9)การนิเทศติดตาม 
2.2) การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย (1)การ
วางแผนการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ (2)การด่าเนินการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ (3)การสรุป รายงานผลการ
ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ 

Feedback 

รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  
           สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 

 

หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สถานศึกษา สถานประกอบการ 
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 ขั้นตอนที่  3  การประเมินผลการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย  3.1) การประเมินผลผลิตหลักสูตร เป็นการ
ประเมินในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิต
เอง คะแนนสะสมเฉลี่ยเมื่อจบการศึกษา ผลการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ และจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับ
แรกเข้า และจ่านวนปีที่ใช้ในการศึกษา 3.2) การประเมิน
ผลลัพธ์หลักสูตรเป็นการประเมินเมื่อนักศึกษาจบแล้วใบ
ท่างาน โดยประเมินความรู้ทักษะและเจตคติโดยเจ้าของ
กิจการ หัวหน้างานที่มีต่อบัณฑิตที่ท่ างานในสถาน
ประกอบการ 3.3) รายงานผลการประเมินหลักสูตร เป็น
การสรุปและรายงานผลเป็นรูปเล่มการประเมิน ผล
หลักสูตรทั้งในส่วนของการประเมินผลผลิต และการ
ประเมินผลลัพธ์ เพื่อน่าข้อดี และข้อเสียของหลักสูตรที่เกิด
ไปใชใ้นการบริหารหลักสูตรรุ่นต่อไป 

5.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต โดย อาจารย์ผู้สอน ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ่านวน 20 คน ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความเหมาะสมคู่มือฯ 
 

รายการประเมิน 
องค์ประกอบหลัก 

 

X  

 
S.D. 

ระดับ 
ความ

เหมาะสม 
1. คู่มือสามารถน่าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 4.55 0.51 มากที่สุด 
2. คู่มือเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 4.75 0.44 มากที่สุด 
3. รูปแบบภายในคู่มือมีการจัดการได้
อย่างเหมาะสม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

4. หัวข้อเรื่องของคู่มือมีความครบถ้วน
และครอบคลุม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

5. หัวข้อเรื่องเรียงล่าดับได้อย่าง
เหมาะสม 

4.75 0.44 มากที่สุด 

6. เนื้อหาของคู่มือครบถ้วนและ
ครอบคลุม 

4.35 0.81 มากที่สุด 

7. เนื้อหาของคู่มือเหมาะส่าหรับผู้ท่ี
น่าไปใช้ 

4.35 0.81 มากที่สุด 

8. ความถูกต้องของเน้ือหา 4.35 0.81 มากที่สุด 
9. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.75 0.44 มากที่สุด 
10. ความถูกต้องของภาษา 4.75 0.44 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม    4.61 0.56 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม
คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
         
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ประเมินโดยผู้ เ ช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 จ่านวน 5 ท่าน พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากก่อนการร่างรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 ได้มีการศึกษาสภาพปัญหา
และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 โดยใช้เทคนิคเชิงระบบ ซ่ึง
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการศึกษาของประเทศ แล้ว
จึงน่าข้อมูลมาประมวลและสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑติ สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง3  และก่อนน่าไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้มีการส่งให้ผู้เช่ียวชาญประเมินก่อนแล้วน่าข้อมูลที่
ได้จากการประเมินนั้นน่ามาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบดังกล่าว
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับพิสิฐ (2549 : 34)  
ได้สรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส่าหรับช่าง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ  การหาความต้องการของการฝึกอบรม 
เป็นการส่ารวจหาความต้องการหรือสภาพของปญัหาแท้จริงที่
เกิดขึ้นในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการทางด้านเกี่ยวกับกระบวนการผลิต งานบุคคล หรือ
ด้านการจัดการ เป็นต้น 
 6.2 การพัฒนาและประเมินคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
พบว่า ผู้ประเมินได้น่าคูม่ือการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
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กลาง3 เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากการพัฒนาคู่มือ ได้ยึดหลักการวิเคราะห์ภาระหน้าที่
ของแต่ละส่วนแล้วน่ามาเขียนเป็นขั้นตอนการด่าเนินการที่
ชัดเจน ในแต่ละขั้นตอนจะมีค่าบรรยายของแต่ละขั้นตอน
พร้อมตัวอย่างประกอบนอกจากเนื้อหาแล้วยังมีเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องที่จ่าเป็นต้องใช้เพื่อความสะดวกท่าให้สามารถใช้
งานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                6.3.1 ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ควรน่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญา
ตรีเทคโนโลยีบัณฑิต คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  ไปก่าหนด
นโยบายในการจัดการเรียนสอนให้กับสถาบันการ
อ า ชีวศึ กษ า   สั ง กัด ส่ านั กง าน ค ณะ กร ร ม ก าร กา ร
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ได้ด่าเนินการตามแนวที่ได้ศึกษา
และวิจัยนี้ 
                6.3.2 สถ าน ศึ กษ า ที่ จั ด การ เ รี ย น กา ร สอ น 
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 ควรน่ารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 และคู่มือการจัดการเรียนการสอน
สอน หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง3 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักศึกษา 
              6.3.3 ข้อเสนอแนะส่าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต  ให้สอดคล้องกับ
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  เพื่อให้การผลิต
บัณฑิตของอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเข้าอาชีพที่
เป็นปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยด่าเนินการวิจัย โดยความร่วมมือสถาบันการ
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส่านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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รูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับเทคโนโลยีบัณฑิต 
The Development Evalation Trainning Work Place Model  of Bachelor Technology 

 Institute of Vocational Education Central Region 3.  

ทิฐินันท์  ทุมมา  กฤษณา  เฮ็งฉุน  และศักดิ์วิชิต  มั่นคง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้าง
รูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึกชีพในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  2) ตรวจสอบ
รูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึกชีพในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
1)การสร้างรูปแบบการประเมินโดยการสังเคราะห์
จากเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง  เพื่อหา
องค์ประกอบของสมรรถนะของรูปแบบประเมิน
สมรรถนะการฝึกชีพในสถานประกอบการ รวมทั้ง
การจัดสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion –FGD )
จากผู้เชี่ยวชาญ 12 คน  ๒)ท าการตรวจสอบรูปแบบ
การประ เมินสมรรถนะการฝึกชีพในสถาน
ประกอบการ  กลุ่มตัวอย่าง คือ คณาจารย์สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก

 
 

สถานประกอบการ จ านวน 32 คน สถิติที่ใช้ เป็น
การหาค่าเฉลี่ย 

ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการประเมิน
สมรรถนะการฝึกชีพในสถานประกอบการของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ประกอบสมรรถนะ 6 ด้าน 
คือ ด้านด้านทักษะการท างาน  ด้านคุณธรรมทาง
และทักษะสังคม  ด้านทักษะการวิจัย ทักษะด้าน
การสื่อสาร ด้านทักษะสารสนเทศ และด้านทักษะ
การคิดเชิงระบบ 2) ผลการตรวจสอบรูปแบบการ
ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ฝึ ก ชี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  

Abatract 
The purposes of this research were: 1) 

to make and develop and Assessment Training on 
workplace Model for Bachelor  electronics 
Technology  of Institute of Vocational Education 

คําสําคัญ: รูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึกอาชีพจัดการเรียน
การสอน,หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
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Central Region 3   2) Evaluation of Assessment 
Training on workplace Model for Bachelor  
electronics Technology  of Institute of Vocational 
Education Central Region 3 using empirical data 
collected form the opinions of population  
Electronics Teacher from central vocational 
institute   area 3   
 The process of this research has 2 Step 
is 1) to make assessment  training by synthesis from 
Document for find the Element of competency 
assessment training and use Focus group Discussion 
– FGD form professional  12 person  2) Recheck the 
assessment model By sampling from Teacher In 
central vocational institute   area 3 and 
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The results has shown that the 
 1)Assessment Training on workplace 
Model for Bachelor  electronics Technology  of 
Institute of Vocational Education Central Region 3 
Has Competency  6 element is work skill ,Ethical and 
moral Social skill ,Reach skill, Communication skill  
,Information Technology Skill and System thinking 
skill  2) Evaluation of Assessment Training on 
workplace Model for Bachelor  electronics 
Technology  of Institute of Vocational Education 
Central Region 3 .The  greatest  possibility  
Keywords: The Assessment Competency 
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Technology.

 
1. บทนํา 

ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ. ศ. 
2545 เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
สถาบัน องค์กรและบุคคลต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  และในปัจจุบันส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีการด าเนินงาน
ตามกรอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2  (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545  และกรอบการปฏิรูป
การศึกษา  รอบที่  1  ซึ่ ง เป็นไปตามแนวทาง
ข้อ เสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่มีความต้องการเพิ่ม
การศึกษาระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาและการ

ฝึกงานให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนผู้ เรียนระบบทวิ
ภาคี ( Dual Vocational Training )และสหกิจศึกษา
( Cooperative  Education ) เป็นร้อยละ 30  ของ
ผู้ เ รียนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ( ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 6) ซึ่งใน
ปัจจุบันการด าเนินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
(dual vocational training) ของ วิทยาลัยสังกัด
คณะกรรมการการอาชีวะศึกษานั้น มีการจัดการทั้ง
ใน ระ ดั บ  ป วช .  แ ล ะ  ร ะดั บ  ป วส .  ทั้ ง ใ น 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย
อาชีวศึกษา และมีการจัดต้ังวิทยาลัยเฉพาะทางขึ้น 

 
เพื่อการศึกษาระบบทวิภาคีโดยเฉพาะ   

ขณะที่สถาบันในระดับอุดมศึกษาได้มีก ารจัด
การศึกษาในลักษะคล้ายกัน ในชื่อโครงการสหกิจ
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ศึกษา (cooperate education)  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
ด าเนินการจัดการศึกษาของทั้งสองฝ่ายดังที่กล่าว
นั้นมีส่วนที่สอดคล้องกับข้อเสนอการปฏิ รูป
การศึกษา ในทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2552-2561  ของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา ที่ก าหนดไว้ว่า  
“ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน ของประเทศ
ต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการและมี
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ โดย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน”   สกศ. (2554, หน้า 
5)  มีการก าหนดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2561 ไว้ 5 ข้อ 
ดังนี้ (1) มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มีการ
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (2) การจัดตั้งสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพในการรับรองสมรรถนะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ ง านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ  (3) ขยายการศึกษาระบบ
ทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มากขึ้น 
โดยมีสัดส่วนผู้เรียนในระบบทวิภาคี และสหกิจ
ศึกษา เป็นร้อยละ 30 ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  (4) 
สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วน
ผู้ เ รียนอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็น 60: 40  (5) ก าลัง
แรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะตามวิชาชีพตาม
มาตรฐาน  จากการศึกษา รายงานการวิจัย 
“การศึกษาความต้องการก าลังคนเพื่อวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ” สกศ . 
(2553)   ในด้ านของความต้องการก าลั งคน 

(demand side) และมิติของการผลิตก าลังคน 
(supply side) พบว่า การผลิตก าลังคนส่วนใหญ่
ไม่ได้อิงตามความต้องการของประเทศ(demand 
driven) สถาบันหรือสถานศึกษาต่าง ๆ เลือกผลิต
ก าลังคนไปตามความสามารถทางทรัพยากรของ
ตนเอง (supply driven ) ท าให้เกิดปัญหาคน
ว่างงาน ไปพร้อม ๆ กับปัญหาการขาดแคลน
ก า ลั ง ค น    ผู้ ที่ เ รี ย น จ บ ส า ย อ า ชี พ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(  ปวช.  )  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ประมาณ 
75 %  จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
เนื่องจากต้องการเรียนต่อ เพื่อให้เงินเดือนสูงขึ้น
และมีเพียง 25% ที่เข้าตลาดแรงงาน จึงท าให้เกิด
สภาพขาดแคลนแรงงานในระดับกลางรุนแรง  ใน
การผลิตก าลั งคนในระดับพื้นที่  พบว่ าผู้ จบ
การศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และอุดมศึกษา( ป.
ตรี/โท ) มีจ านวนมากเกินกว่าความต้องการใน
พื้นที่  จึงเกิดความไม่สอดคล้องในการผลิต ส่วนที่
ผลิตเกินความจ าเป็นต้องไปหางานนอกพื้นที่มี
เพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่มีการผลิตในสาขาวิชาชีพ
ที่เป็นที่ต้องการ(อุปทาน) มากกว่าจ านวนที่ผลิตได้ 
(อุปสงค์) ปัญหาความไม่สอดคล้องในเชิงปริมาณ
พบว่า สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาผลิตก าลังคนไม่
ตรงกับสาขาที่ต้องการ ส่วนปัญหาความไม่
สอดคล้องเชิงคุณภาพพบว่า ผู้จบด้านอาชีวศึกษา
ขาดความสามารถด้ านสมรรถนะหลัก ( core 
competency)  แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ส า ย ง า น 
(functional competency) และยังพบว่า ทุกกลุ่ม
แรงงานยั งมีช่ องว่ า ง  (GAP)  ระหว่ างระดับ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวัง 
ของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถ
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ในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะ
ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา  อีกทั้งภาพลักษณ์การใช้
ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวะศึกษาบางกลุ่ม ส่งผลต่อทัศนคติและการ
ยอมรับของผู้ปกครองและสังคม สกศ. (2544, หน้า 
7-11 ) ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ยกร่าง พรบ.สถาบันการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551   ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2551  ให้
สถานศึกษาสามารถ รวมกันเป็นสถาบันได้ ตาม
มาตรา 15  ที่สามารถจัดการอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยสามารถจัดการศึกษาได้ 3  
รูปแบบ ตามมาตรา 8 คือ การศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี  
ให้จัดตามหลักสูตร มาตรา 9 คือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งอาจก าหนด
หลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้ หรือทักษะในการ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  ซึ่ งจัดขึ้ น เป็น
โครงการหรือส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การ
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ  ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษา
ให้เกิดสมรรถนะฝีมือระดับเทคโนโลยี ดังที่สถาน
ประกอบการต้องการและผู้เรียนสามารถน าเป็น
พื้นฐานในการท างานกับสถานประกอบการอ่ืน
นอกเหนือจากสถานประกอบการที่ เคยเข้าร่วม
โครงการให้เป็นที่ยอมรับในสถานประกอบการ
แห่งใหม่และช่วยลดปัญหา   
จากรายงานผลการวิจัย  “ศึกษาความต้องการ
ก าลังคนเพื่อวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนของ

ประเทศ”   และในการจัดการศึกษาในระดับ
เทคโนโลยีบัณฑิตนั้น การคาดหวังต่อคุณสมบัติ
หรือสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
นั้นย่อมมีมากขึ้นกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  ท าการสร้างและพัฒนา
รูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึกชีพในสถาน
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
การฝึกชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 2.2 เพื่อตรวจสอบแบบการประเมินสมรรถนะ
การฝึกชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 
สาขาเทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 3.1 ขั้นตอนในด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ร่างรูปแบบการ
ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร ฝึ ก ชี พ ใ น ส ถ า น
ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
โดยการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเนื้อหาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   3) ประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการการประเมินสมรรถนะ
การฝึกชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
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หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 โดยรวมทั้งการจัดสนทนากลุ่ม ( Focus 
Group Discussion –FGD )  จากผู้เชี่ยวชาญ 12 คน 
ประกอบด้ ว ยคณาจารย์  ส าข า เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถนะอาชีพอิเล็กทรอนิกส์ จาก
สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการศึกษา ร่วมกับ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  4) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบรูปแบบการประเมินสมรรถนะการฝึก
ชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต โดยแบบตรวจสอบ
กับกลุ่มตัวอย่างคือ คณาจารย์สาขาเทคโนโลยี
อิ เ ล็ กทรอนิกส์ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องจากสถาน
ประกอบการ จ านวน 32 คน  
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และเพื่อหาองค์ประกอบของสมรรถนะ
ต่างๆ 3 ด้าน และจัดส่งเอกสารการประเมินให้กับ
กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์และโดยตรงในการ
ประชุม ของสถาบัน 
 
4.  ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการสร้างรูปแบบการประเมินสมรรถนะ
การฝึกชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 โดยการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเนื้อหา
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัด
สนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion –FGD )  ได้

องค์ประกอบของรูปแบบการประเมินสมรรถนะการ
ฝึกอาชีพ 6  คือ ด้านด้านทักษะการท างาน  ด้าน
คุณธรรมทางและทักษะสังคม  ด้านทักษะการวิจัย 
ทักษะด้านการสื่อสาร ด้านทักษะสารสนเทศ และ
ด้านทักษะการคิดเชิงระบบ 
 4.2 ผลการตรวจสอบแบบการประเมิน
สมรรถนะการฝึกชีพในสถานประกอบการของ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีระดับความเป็นไปได้ใน
ระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ด้านด้านทักษะการท างาน  
ด้านคุณธรรมทางและทักษะสังคม  ด้านทักษะการ
วิจัย ทักษะด้านการสื่อสาร ด้านทักษะสารสนเทศ 
และด้านทักษะการคิดเชิงระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบของสมรรถนะการ 
ของนักศึกษาท่ีจะต้องมีเมื่อจบการฝึก
อาชีพฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 
 

รูปที่ 2 Taxonomy of Educational objectives 
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Function Cognitive Affective Psychomotor 
Work skill  

 
 
 

  

 Ethical &Social  Skill  
 
 
 

  

Research skill  
 
 
 

  

Communication skill  
 
 
 

  

Information skill  
 
 
 

  

System Thinking skill  
 
 
 

  

รูปที่ 3 ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ตามทฤษฏี
ของบลูม กับองค์ประกอบสมรรถนะการฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 
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  5.  สรุปผล 
 จากสรุปผลการสร้างรูปแบบการประเมิน

สมรรถนะการฝึกอาชีพในสถานประกอบการระดับ
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ผู้วิจัยสามารถอภิปลายผลได้ดังนี้ 

5.1 สมรรถนะด้านการท างาน ( Work skill ) 
ผู้ที่จะส าเร็จการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
จะต้องมีสมรรถนะในการท างานที่ตอบสนอง ความ
ต้องการของสถานประกอบการ หมายถึงสามารถ
ท างานได้ โดยใช้ความรู้อยู่ในระดับการประยุกต์เป็น
อย่างต าสุด  สามารถวิเคราะห์ปัญหา ระบบ และ
กระบวนการท างานให้บรรลุเป้าหมายได้ มีความรู้
ในการสังเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของภาระงาน
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งอาจจะสามารถ
ประเมินผลและคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆของ
ภาระงานได้เป็นอย่างดี  ในด้านจิตใจ เมื่อผู้ส าเร็จ
จากการฝึกอาชีพแล้วจะต้องมีใจรักในองค์กร มีจิต
มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการท างานที่มีคุณภาพและมี
ภาวะผู้ในการท างาน ในด้านทักษะ มีความสามารถ
ในการท างานต่างๆที่ รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
สามารถตัดสินในในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
หลังการตัดสินใน จนเกิดเป็นทักษะการท างานที่เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง 
 5.2 สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ( Ethical &Social skill ) ผู้
ที่จะส าเ ร็จการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
จะต้องมีสมรรถนะความรู้ในด้านคุณธรรมและ
ทักษะทางสังคมเป็นอย่างดี สามารถน าเสนอความรู้
ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน สังเคราะห์องค์ประกอบของคุณธรรม

จริยธรรมที่จ าเป็นใช้ให้เหมาะสมกับภาระงาน 
รวมทั้งมีความรู้ในการประเมินคุณค่าของตนเอง 
บุคคลที่ เกี่ยวของชี้แนะน าเสนอเพื่อให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านจิตใน จะต้องเป็นผู้ที่ ยึดมั่นและศรัทธาใน
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีรูปแบบการปฏิบัติ
ตนเองในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 
  5.3 สมรรถนะด้านการค้นความและวิจัย ( 
Research skill ) ผู้ที่จะส าเร็จการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ จะต้องมีสมรรถนะความรู้ด้านการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการค้นความวิจัยในการใช้กับ
การปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ภาระงานเพื่อให้เห็นข้อดีและข้อที่ต้องน ามาพัฒนา
ด้วยกระบวนการวิจัยได้อย่างเหมาะสม มีความรัก
และมุ่งมั่นในการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานโดย
การสร้างระบบและเป็นผู้น าในการปฏิบัติและพัฒนา
งานด้วยกระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง เป็นประจ า 
  5.4 ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร  ( 
Communication  skill ) ผู้ที่จะส าเร็จการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ จะต้องมีสมรรถนะความรู้ในการ
ประยุกต์ใช้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การอ่าน 
การฟัง การอ่านและการเขียน ในงานอาชีพ ด้วย
ภาษาไทยและภาษาที่สองในการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ มีจิตใจรักในการสื่อสารที่ถูกต้อง มีรูปแบบใน
การพัฒนากระบวนการสื่อสารในองค์กรได้อย่าง
ถูกต้องจนเป็นบุคลิกภาพของตนเอง 
  5.5 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology skill ) ผู้ที่จะส าเร็จการฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ จะต้องมีสมรรถนะ

632



 

ความรู้ในการเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานใช้เทคโนโลยี
ในการวิเคราะห์งาน และสังเคราะห์เพื่อสร้างระบบ
การงาน  สามารถประ เมิ นคุณค่ าของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับงาน มีความ
มุ่ งมั่ นและ เห็นคุณค่ าของการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสร้างระบบและช่วยในการปฏิบัติ
และตัดสินในในการพัฒนางานจนเกิดเป็นทักษะการ
ท างานเฉพาะตน 
  5.6 สมรรถนะด้านการคิดเชิงระบบ ( System 
Thinking skill ) ผู้ที่จะส าเร็จการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ จะต้องมีสมรรถนะความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการจั ดการกระบวนความคิ ดสามารถ
ประยุกต์ใช้รูปแบบกระบวนการคิดในวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาระบบการท างาน  สังเคราะห์กระบวนการคิด
จากการท างานเพื่อสร้างระบบการท างานใหม่ 
ประ เมินคุณค่ าทา งความคิ ดของตน เองและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีความรักและเห็นคุณค่าของการพัฒนา
กระบวนการคิด เชิ งระบบ มีทั กษะในการใช้
กระบวนการคิดเชิงระบบกับงานได้อย่างถูกต้อง 
ต่อเน่ืองและเป็นประจ าเข้ากับภาระของงาน 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนของการ
จัดท ารายละเอียดสมรรถนะ หรือที่เรียกว่าตัวชี้วัด 
หากมีการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะต้องจัดท ารายละเอียด
ของขั้นตอนของการจัดท าตัวชี้วัด ทุกกระบวนการ
เพื่อศึกษาถึงผลของกรวนการน้ันๆ  
 
 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย โดยความร่วมมือสถาบัน
การการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้ 
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F1-020 

การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
ด้วย GoogleFor Educationส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี  

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

สาริศา พิชัยฤกษ์    อุษา ณ บุตรจอม 
 

สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มี วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียน
การสอนด้วย Google App For Education ส าหรับผู้สอนระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
การด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ  เครื่องมือที่ 
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้น  ส าหรับเก็บข้อมูลจาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
ครั้งนี้  ได้แก่  ผู้อ านวยการสถาบัน รองผู้อ านวยการสถาบัน 
ฝ่ายวิชาการ จ านวน 4 คน และอาจารย์ผู้สอนในระดับ 
ป ริ ญ ญ า ต รี สั ง กั ด ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร จ านวน  65  คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า  และจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี Modified 
Priority Needs Index (PNI Modified) 

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหาร  และคณะกรรมการ
หลักสูตร  ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม  ท าให้ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วย 
Google For Education ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่  ยังไม่ได้
ผ่ า น ก า ร จั ด อ บ ร ม ค รู ใ น ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการผลิตส่ือ การเรียน การสอนด้วย 
Google For Education ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรมีการจัดอบรมอย่างเข้มข้นโดยวิทยากรที่มีความรู้

ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียน
การสอน 

 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม
ทั้ง 9 เรื่อง พบว่ามีค่าดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็น อยู่ระหว่าง 2.24 ถึง 0.68 โดยรายการที่มีดัชนี
จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุด  
3 อันดับแรก คือ การใช้เครื่องมือการประเมินผล (Google 
Form)  (2.05) รองลงมา คือ ส่ือ (Hank Out) (2.03) และการ
สร้างช้ันเรียน (Google Classroom) (1.75) ตามล าดับ  
ส่วนรายการที่มีดัชนีจัดเรียงล าดับความส าคัญต่ าสุด 3 อันดับ
สุดท้าย คือ ส่ือสาร (Gmail, Google Talk) (-0.27) รองลงมา  
คือ ส่ือเอกสาร Google Doc, Google sheet, Google Sailed) (-
0.25) และการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ (Google Drive) (-0.02) 
ตามล าดับ 
 

ค าส าคัญ : ความต้องการจ าเป็น, ผลิตส่ือการเรียนการสอน
ด้วย Google For Education 

Abstract 

 This research aimed to study the necessity of 
Google App Education in teaching media production training 
for undergraduate level instructors of Bangkok Vocational 
Education Institutions. The research method is in the survey 
research form which instruments for gathering data are 
interview and questionnaires gathers from participants from 
Institution director, 4 of academic division vice directors and 
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65 of undergraduate level instructors of Bangkok Vocational 
Education Institutions. The gathered data were analyzed by 
statistics, mean, standard deviations, percentage and priority 
by Modified Priority Needs Index (PNI Modified). 
The result found that most of the board of directors and 
committees had never been trained in topic of teaching media 
production training by Google App for Education. Also with 
most of undergraduate level instructors of Bangkok 
Vocational Education Institutions had never been trained 
about Google App for Education. They suggested that should 
set the intensive training by proficient trainer for the best 
instruction outcome. 

The 9 necessity training topic assessment found that 
the index of necessary in order is between 2.24 to 0.68 which 
the best 3 topics are 1. Google Form (2.05), Hank Out (2.03) 
and GoogleClassroom (1.75) orderly. In part of less 3 
necessary topics are 1. Gmail and Google Talk (-0.27) 2. 
Google Doc, Google sheet, Google Sailed (-0.25) and 3. 
Google Drive (-0.02) 

Keywords: Problems, needs, teaching materials by 
Google App.  For Education 

 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

67 บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้
ของคนไทยทั้งนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แสดงให้เห็นถึง
ข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการส่ือสารภายใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้โอกาสในการส่ือสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน ลดน้อยลงและเป็น
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้  ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อลด
ข้อจ ากัดดังกล่าวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะน าเทคโนโลยี  
Google for Education  มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงระบบการส่งและจัดเก็บผลงานต่าง ๆ 
ด้วย Application  ของ Google  ผู้อยู่ในแวดวงการศึกษาควร
ได้ศึกษาเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
เป็นแนวทางให้ผู้สอนและผู้เรียนน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพื่อลด
ข้อจ ากัดและอุปสรรคที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ยน เป็นไปอย่ างมีประ สิทธิภาพสูงสุดและเกิดการ
เปลี่ ยนแปลงในด้านนวัตกรรมการศึกษาและสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้กันกับสถานบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ด้วย 
(ภาสกร, 2558) 

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนจึงมีบทบาทโดยตรงต่อระบบการศึกษา เนื่องจากเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้การจัด 
ระบบการประมวลผล การส่งผ่าน การส่ือสารข้อมูลด้วย
ความเร็วสูง การน าเสนอและแสดงผลด้วยระบบส่ือต่างๆ ทั้ง
ในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ 
สามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ ท าให้การ
เรียนยุคใหม่ประสบความส าเร็จ การสร้างความรู้ (Knowledge 
Construction) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้น เปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การเรียนรู้แบบเฉื่อยชามาเป็นการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา มีการ
แสวงหา มีทักษะในการเลือกรับข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบการออกแบบและการสร้างความรู้จ าเป็นต้อง
สร้างบทเรียนให้มีลักษณะส าคัญหลายอย่างร่วมกับความ
เหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอนในสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานครเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี ระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสายปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด้วย เทคโนโลยี
ยานยนต์  เทคโนโลยีการก่อสร้าง เทคโนโลยีการไฟฟ้า 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีแม่พิมพ์  เทคโนโลยี
อาหารและโภชนาการ การบัญชี การโรงแรม การจัดการ
ส านักงาน การตลาด ช่างทองหลวง เพื่อผลิตบุคลากรทางด้าน
อาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคัญ เน้นการปฏิบัติ  ทักษะวิชาชีพ   ต่างให้
ความส าคัญและตระหนักถึงการพัฒนาผู้สอน ที่ เป็นผู้
เอื้ออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นผู้ที่ก้าวทันเนื้อหาวิชา
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และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เป็นผู้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 
: 36-37) 

 ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงความต้องการจ าเป็นในการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย Google For 
Education ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาตนเองส าหรับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน  จึง
จ าเป็นต้องการศึกษาหาข้อมูลความต้องการจ าเป็นส าหรับ
ผู้สอนระดับปริญญาตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
น ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและนักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพ อัน
จะเป็นผลให้นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้  ทักษะ 
สามารถปฏิบัติงานได้จริง  ตอบสนองและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน อีกทั้งยัง
ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม

เกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วย Google For 
Education ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี ของสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อศึกษา

ความต้องการจ าเป็นและน าไปสู่การก าหนดหัวข้อของการ
จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียนการสอนด้วย 
Google For Education ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี ของ
สถาบันกรุงเทพมหานคร 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใ ช้ระเบียบวิธีการวิจัยเ ชิงพรรณา 

(Descriptive Method) ประเภทการส ารวจ (Survey Research) 
ซ่ึงมีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย  (วีระยุทธ, 2557) ดังนี้ 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประช าก รที่ ใ ช้ ใ นก าร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ไ ด้ แ ก่ 

ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ จ านวน 4 คน และผู้สอนระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 75 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือใช้วิธีการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกนกลุ่ม
ประชากร 75 ได้ตัวอย่างจ านวน  65 คน   

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เป็น

แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นรวม 2 ชุด 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร แบบสอบถามครูผู้สอน
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามความต้องการจ าเป็นใน
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย Google for 
Education โดยได้ผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือ (ความ
เที่ยงตรง) จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน  แล้วน าข้อมูลที่ได้
จากการพิจารณาจากผู้ เ ช่ียวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อ (Index of  Item – Objective 
Congruence หรือ IOC)มีค่าเท่ากับ 0.8 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผู้ วิจัยจะท าการเก็บรวบรมข้อมูลในเดือน

สิงหาคม 2559 โดยด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามผ่านระบบ
สารสนเทศ E-mail ของครูผู้สอนระดับปริญญาตรี สถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้เวลาในช่วงการอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ ได้แบบสอบถามคืนมา 65 ชุด คิดเป็น 
และ 100 ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ ปรากฏว่า 
มีความถูกต้องและสมบูรณ์ทุกฉบับ 

4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
       ผู้ วิ จั ยท าการ วิ เคราะห์ข้อมูลตาม โดยใ ช้ วิ ธี 

การแจกแจงความถี่  หาค่าร้อยละ ส าหรับสภาพทั่วไปของ
ผู้สอบแบบสอบถาม ส่วนข้อมูลความต้องการจ าเป็นในการ

ฝึกอบรมใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  
(Priority Needs Index : PNIModified) จากนั้นน ามาจัดเรียงล าดับ
ความต้องการจ าเป็น(สุวิมลม 2558) 

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
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การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร ์SPSS/PC*(Statistical Package for 
theSocialSciences/Personal Computer) 

 
5. ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ า ก ต า ร า ง ก า ร ด้ า น น โ ย บ า ย ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ เน้นการสอนฐานสมรรถนะให้แก่ส าหรับผู้สอนระดับ
ปริญญาตรีและบุคลากรในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 100  ด้าน
การผลิตส่ือการสอนด้วย Google For Education ที่ใช้ใน การ
จัดการเรียนการสอน ให้แก่ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรีและ
บุคลากรในสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 การจัดประชุม
หัวหน้าสาขาและประธานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับการผลิต
ส่ือการสอนด้วย Google For Education คิดเป็นร้อยละ 100 การ
จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตส่ือการสอนเพื่อใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
ผลิตส่ือการสอนด้วย Google For Education คิดเป็นร้อยละ 25  

การส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อวางแผน
ด าเนินงานจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตส่ือการสอน
ด้วย Google For Education คิดเป็นร้อยละ50 การก าหนดเกณฑ์
ส าหรับพิจารณาการจัดสรรเงินบุคคลทรัพยากรและส่ิงอ านวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก อื่ น ๆ เ พื่ อ ก า ร ด า เ นิ น ง า น  เ กี่ ย ว กั บ 
การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นการผลิตส่ือการสอนด้วย 
Google For Educationคิดเป็นร้อยละ100การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมครูเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการผลิตส่ือการสอนด้วย Google For Education คิดเป็น
ร้อยละ100การสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตส่ือ
การสอนด้วยGoogle For Education คิดเป็นร้อยละ100และการ
ก าหนดเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรมครู
เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิต
ส่ือการสอนด้วย Google For Education คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางความต้องการอบมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนด้วย Google for Education ส าหรับผู้สอนระดับ
ปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 40-50
ปีวุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาโท เป็นครูช านาญการพิเศษ มี
ประสบการณ์การท างานในสถาบันการอาชีวศึกษาอยู่ระหว่าง 
21-25 ปีและเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการผลิตส่ือการเรียน
การสอนด้วย Google For Education มาบ้างแล้ว มีความคิดเห็น
อยากให้สถาบันฯ อบรมเพื่อพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนด้วย Google For Education 3 อันดับแรก มากที่สุด คือ 
การสร้างช้ันเรียน (Google Form) จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
และ21.97 ส่ือ (Hank Out)  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ
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17.94 การสร้างช้ันเรียน  (Google Form) จ านวน 35 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 จากตารางเมื่อศึกษาระดับความคิดเห็นทักษะของ

ผู้ ส อ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร  มีระดับความรู้ความเข้าใจ ด้านการใช้ การ 
Google For Educationพบว่า ส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี
ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านส่ือสาร (Gmail, Google Talk) มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (3.55)  รองลงมาส่ือเอกสาร Google Doc, 
Google sheet, Google Sailed) มีค่าเฉลี่ย (3.39) การจัดเก็บ
ข้อมูลบนระบบ (Google Drive) มีค่าเฉลี่ย(3.00) ส่ือวิดีโอ 
(YouTube) มีค่าเฉลี่ย (2.53)  ส่ือภาพนิ่ง (Google Plus) มี
ค่าเฉลี่ย (2.44) ส่ือเว็บไซต์ (Google site) มีค่าเฉลี่ย (1.40) การ
สร้างช้ันเรียน (Google Classroom) มีค่าเฉลี่ย (1.37)การใช้
เครื่องมือการประเมินผล (Google Form) มีค่าเฉลี่ย (1.37) ส่ือ 
(Hank Out) มีค่าเฉลี่ย (1.18) 

 ความต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ Google For 
Education ในการปฏิบัติงานและผลิตส่ือการเรียนการสอน 
ของส าหรับผู้สอนระดับปริญญาตรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความต้องการฝึกอบรมด้านการใช้ Google For Education 
ในผลิตส่ือการเรียนการสอนมากที่สุด  คือ ด้านการใช้เครื่องมือ
การประเมินผล (Google Form)มีค่าเฉลี่ย (4.18) รองลงมาคือ 
การสร้างช้ันเรียน (Google Classroom) มีค่าเฉลี่ย (3.76)  
ส่ือภาพนิ่ง (Google Plus) มีค่าเฉลี่ย (3.62) ส่ือ (Hank Out)  
มีค่าเฉลี่ย (3.57 

 
 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติงาน

ในปัจจุบันกับทักษะที่ต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติม  เกี่ยวกับ 
การผลิตส่ือการเรียนการสอนโดย Google For Education 

ด้านการใช้เครื่องมือการประเมินผล  (Google Form) 
ประกอบด้วย 1) การเรียกใช้โปรแกรม Google Form 2) เลือก
ประเภทแบบทดสอบ/แบบประเมิน  3)สร้างแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินประเภทหลายตัวเลือก  4)สร้างแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินประเภทตอบค าถามส้ันๆ  5)สร้างแบบทดสอบ/แบบ
ประเมินประเภทอธิบายการใช้ค าส่ังในการสร้างแบบทดสอบ
ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้กับแบบทดสอบ  6) การใช้ค าส่ังในการ
ตรวจข้อสอบแบบหลายตั ว เ ลื อก  7 )  ก ารใ ช้ค า ส่ั ง ใน 
การประ เมินผลระดับคะแนนของแบบทดสอบแบบ 
หลายตัวเลือก และ 8) การเรียกใช้โปรแกรม Google Form 
โดยค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีค่าต่ ากว่า ทักษะ
ความรู้ที่ต้องการฝึกอบรมเพิ่มเติม ทุกข้อ แสดงให้ เห็น 
ว่ า  หั วข้ อ เ รื่ อ งตามรายการการปฏิบั ติ ง านในปั จจุบัน  
เป็นความต้องการจ าเป็นทุกข้อ โดยมีดัชนีจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงสุด 3 อับดับแรก  
ได้แก่  ด้านการใช้ค าส่ังในการสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ 
ประยุกต์ใช้กับแบบทดสอบ (2.27) การเรียกใช้โปรแกรม 
Google Form (2.23) การใช้ค าส่ังในการตรวจข้อสอบแบบ
หลายตัวเลือก (2.23) ตามล าดับและความต้องการจ าเป็น 
ต่ าสุด 3 อับดับ ได้แก่ เลือกประเภทแบบทดสอบ/แบบประเมิน 
(1.90) สร้างแบบทดสอบ/แบบประเมินประเภทอธิบาย (1.71) 
การใช้ค าส่ังในการประเมินผลระดับคะแนนของแบบทดสอบ
แบบหลายตัวเลือก (0.69) 

 
6.  ข้อเสนอแนะ 
 จากการตอบค าถามของผู้บริหารและส าหรับผู้สอน

ระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
ยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาในด้านการผลิตส่ือการเรียน 
การสอนด้วย Google For Education เช่น ด้านส่ือเทคโนโลยี 
ด้านสถานที่  ด้านงบประมาณ  ซ่ึงสถานศึกษาต้องน าไป
พิจารณาบริหารจัดการต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 6.1 ผู้สอนระดับปริญญาตรีแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่  ขาดความรู้และทักษะด้านการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

 6.2  ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศภายใน
สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ได้มาตรฐานกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 

638



 
 

 6.3 ควรมีการน าผลการประเมินโครงการ การผลิตส่ือ
การเรียนการสอนด้วย Google For Education เสนอต่อ 
ผู้บริหาร คณะครู ในที่ประชุมของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร
และคณะครูได้เสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 

DEVELOPMENT OF INSTRUCTION MODEL TO PROMOTE AND CREATE IN CRITICAL 
THINKING FOR PROBLEM SOLVING OF VOCATIONAL STUDENTS BASED ON  

THEORY OF CONSTRUCTIVISM 
 

กิจจา  บานชื่น 
 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
 
 

บทคัดย่อ 

จุดประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อน าเสนอการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยส่งเสริมความสามารถใน การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีการสร้างความรู้ประชากรเป็นนักศึกษาระดับเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบการเรียนการ
สอน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ 
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) สถิติ ซ่ึงผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เช่ียวชาญ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการพิจารณาฉันทามติ (Consensus) 
จากการสนทนากลุ่มที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ค่าร้อยละ และค่าคะแนนที 
(t-test independent) 
ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน,การคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหา , ทฤษฎีการสร้างความรู้ 
Abstract 

The purpose of this research was: to develop of instruction 
model to promote and create in critical thinking for problem 
solving of vocational students based on theory of 
constructivism. The population were 24 students on first year 

in academic year 2016 at Samutprakarn Technical College. 
The research instruments consisted of 1) the instruction model 
to promote and create in critical thinking for problem solving 
of vocational students based on theory of constructivism. 2) 
the lesson plans through the development of instruction model 
and normal lesson plans. 3) the critical thinking for problem 
solving test 4) the satisfied questionnaires. The analyzing 
statistic was percentages, mean standard deviation and t-test 
dependence  
Keywords: model of teaching, critical thinking for problem 
solving, theory of constructivism 
1. บทน า 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการคิดในระดับสูงที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและ
เหตุผล การคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็นทักษะการคิดที่มี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน 
ดังนั้นผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาทุกคนควรมีทักษะนี้เพื่อใช้การ
เรียนรู้ ใช้คิดวิเคราะห์ พิจารณาแยกแยะ และหาเหตุผลได้อย่าง
เหมาะสม รวมไปถึงใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิตให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงจะสามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า ทักษะที่ส าคัญเกี่ยวกับการคิด
อย่างมีวิจารณญาณที่ส าคัญ  3 ประการ  คือ  การรู้จักคิด
วิเคราะห์  การหาเหตุผลที่ถูกต้องได้  และการสืบค้นหาความ
จริงออกมาได้  ซ่ึงทักษะทั้ง  3  ประการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่า
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ส่ิงที่คนอื่นบอกเป็นความจริงหรือไม่  การใช้การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงควรได้รับการงฝึกฝนอยู่ เป็นประจ า  เพื่อ
ประเมินข้อมูลข่าวสารทั้งหลายในชีวิตประจ าวัน  เพื่อใช้ใน
การอภิปรายถกปัญหาหรือใช้ในการตัดสินใจอย่างมีหลักการ
และเหตุผล  นอกจากการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking)แล้ ว  การประยุกต์ ใ ช้ทฤษฎีการสร้ างความรู้
(Constructive learning theory)ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์ 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งใน การปรับความสมดุลกันระหว่างความรู้
ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ ของนักศึกษา ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของวิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ [1]ที่สรุปว่า
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสม์เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ
เกิดขึ้นภายในบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้ด้วย
เหตุผลจากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงที่พบเห็นกับความรู้ความ
เข้าใจที่มีอยู่เดิม เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา  โดยจัด
สภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือเกิดภาวะ
ไม่สมดุลทางปัญญาขึ้น ซ่ึงเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมซ่ึงผู้เรียนต้องพยายามปรับ
ข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม แล้วสร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาอีกหลายท่านที่กล่าวถึง
แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสรุปได้
ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็น 
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถเรียนรู้ได้
ในส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ โดยผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียน
รับผิดชอบการเรียนของตนเอง ลงมือปฏิบัติจริง  และมีการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น ๆดังนั้น
ความรู้ที่ได้จึงเกิดจากการที่ผู้ เรียนสร้างขึ้นเองจากการท า
กิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และบุคคลอื่น ๆ และ
จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
ผู้เรียนจะน าความรู้ใหม่รวมกับความรู้เดิม เกิดเป็นการขยาย
ความรู้ หรือความรู้ใหม่ขึ้นเองที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เป็นตัวผลักดันให้
เกิดการเรียนรู้  [2-6] 
1.1ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s Theory of 
Intellectual Development) [7] 
 ทฤษฎีนี้กล่าวถึงการพัฒนาการทางปัญญาของ เด็กว่ามี
การปรับตัวและการแปลความหมายของส่ิงของและเหตุการณ์

ในส่ิงแวดล้อมด้วยวิธีการของตนด้วยวิธีการใด โดยมีแนวคิด
ว่าเชาวน์ปัญญาเป็นการปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อมทั้งทาง
ชีวภาพและสังคม ส่วนพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาเป็นผลมา
จากประสบการณ์ที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัว
ตั้งแต่เกิดอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างบุคคลและ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก รวมทั้งกระบวนการคิดของตน คนเราจะ
ใช้กระบวนการดังกล่าวสร้างระบบการคิดท าให้บุคคลสามารถ
พัฒนาการการคิดได้อย่างรอบคอบ  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวส่ิง
รอบตัวเราได้ ท าให้การพัฒนาการทางสมองของมนุษย์เกิดขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง และจะพัฒนาในขั้นสูงต่อไป  
1.2 ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามศรของสเติร์นเบอร์ก (A Triarchic 
Theory of Human Intelligence)  
 ทฤษฎีสามศร (Triarchic Theory) มีส่วนประกอบของ
สติปัญญาม ี3 ส่วน ดังนี้ 

1.2.1 ทฤษฎีย่อยด้านบริบทสังคม (Contextual Sub theory) 
กล่าวถึงความสามารถทางสติปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลรวมทั้งการปฏิบัติและการ
กระท าที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของสติปัญญาในบริบทของ
สังคม ซ่ึงประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย  (Adaptation) การเลือก
ส่ิงแวดล้อมที่อ านวยประโยชน์สูงสุด (Selection) มากกว่าที่จะ
ท าตามความเคยชินและ ความสามารถในการดัดแปลงและ
ปรับแต่งส่ิงแวดล้อม  (Shaping)ให้เหมาะสมกับทักษะ
ความสามารถและค่านิยมของตน 

1.2.2 ทฤษฎีย่อยด้านประสบการณ์ (Experiential Sub 
theory)  

ผลของประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถทางปัญญา  ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
และน าความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์  ประกอบด้วย
ความสามารถในการแก้ปัญหาแปลกใหม่ เป็นความสามารถใน
การคิดส่ิงใหม่ ๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ความ
คล่องในการประมวลผลข้อมูลที่มี รวมทั้งความสามารถที่จะ
เช่ือมโยงความสามารถทั้งสองอย่างเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ
แก้ปัญหาให้ดีขึ้น 

1.2.3 ทฤษฎีย่อยด้านกระบวนการคิด (Componential Sub 
theory)  
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 เป็นความสามารถทางสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกระบวน  
การคิด หรือความสามารถในการเรียนรู้ส่ือใหม่ซ่ึงครอบคลุม
องค์ประกอบ 3 ประการคือองค์ประกอบด้านปรับความคิด 
(Meta-component) เปน็กระบวนการคิดสั่งการประกอบด้วย
การประมวลความรู้ คิดแก้ปัญหา วางแผนติดตาม และ
ประเมนิผลเพื่อให้งานด าเนินไปอย่างถูกต้อง  องค์ประกอบ
ด้านปฏบิัต ิ(Performance component) เป็นกระบวนการลงมือ
ปฏิบตัิตามการตัดสินใจส่ังการเปน็การปรับความคิดและการ
ปฏิบตัิควบคู่ไปเช่น การเข้ารหัสการรวบรวมและเปรียบเทียบ 
การตอบสนองและการพัฒนาสตปิัญญาในการแก้ปัญหา
องค์ประกอบที่สามคือด้านการแสวงหาความรู้ (Knowledge-
acquisition components) ใช้กระบวนการคัดเลือกข้อมูล
เข้ารหัส เลือกวิธีการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใหเ้กิด
ภาพรวมที่ยอมรับได้ การเลือกวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้
รับมากับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ไดข้้อมูลความรู้ใหมท่ี่
เหมาะสมเข้าไว้ในระบบความจ า 
2.1 แนวคิดของเดรสเซลและเมย์ฮิว [8] 

กระบวนการคิดอย่ า งมี วิ จ ารณญาณประกอบด้ าน
ความสามารถในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน ดังต่อไปนี้  

2.1.1 ความสามารถในการนิยามปัญหา  
ประกอบด้วยการตระหนักถึงความเป็นไปของปัญหา ได้แก่ 

การรู้ถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันในสภาพการณ์ การ
รู้ถึงความขัดแย้งและเรื่องราวที่ส าคัญในสภาพการณ์ การระบุ
จุดเช่ือมต่อที่ขาดหายไปของชุดของเหตุการณ์ หรือความคิด
และการรู้ถึงสภาพปัญหาที่ยังไม่มีค าตอบ  

2.1.2 การนิยามปัญหา  
เป็นการระบุถึงธรรมชาติของปัญหาความเข้าใจถึงส่ิงที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการแก้ปัญหา นิยามองค์ประกอบของ
ปัญหา ซ่ึงมีความยุ่งยากและเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
จ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาที่มีความซับซ้อน
ออกเป็นส่วนประกอบที่สามารถจัดกระท าได้  ระบุ
องค์ประกอบที่ส าคัญของปัญหา จัดองค์ประกอบ ของปัญหา
ให้เป็นล าดับขั้นตอน  

2.1.3 ความสามารถในการเลือกข้อมูล 
เป็นการตัดสินใจว่าข้อมูลใดมีความจ าเป็นต่อการแก้ปัญหา 

การจ าแนกแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือ  การเลือกตัวอย่างข้อมูลที่มี
ค ว าม เพี ย งพอและการจั ด ร ะบบระ เบี ยบของข้ อมู ล

ความสามารถในการระบุข้อตกลงเบื้องต้นเป็นการระบุ
ข้อตกลงที่ผู้อ้างไม่ได้กล่าวไว้ การระบุข้อตกลงเบื้องต้นที่
คัดค้านการอ้างเหตุผล  และการะบุข้อตกลงเบื้องต้นที่ไม่
เกี่ยวกับการอ้าง  

2.1.4 ความสามารถในการก าหนดและเลือกสมมติฐาน  
ประกอบด้วย การค้นหาการช้ีแนะต่อค าตอบปัญหา การ

ก าหนดสมมติฐานต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น 
การเลือกสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดมาพิจารณา
เป็นอันดับแรก  

2.1.5 ความสามารถในการสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
การตัดสินความสมเหตุสมผลของการคิดหาเหตุผล เพื่อใช้

เป็นข้อสรุปในการค าตอบของปัญหา 
2.2 แนวคิดของวัตสันและเกลเซอร์[9] 

เป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณประกอบด้วยเจตคติ ความรู้
และทักษะ เจตคติ คือ ความสนใจในการแสวงหาความรู้
ความสามารถในการพิจารณาปัญหา ตลอดจนมีนิสัยในการ
ค้นหาหลักฐานมาสนับสนุนส่ิงที่อ้างว่าจริง ความรู้ หมายถึง 
ความสามารถในการอนุมาน สรุปใจความส าคัญ และการสรุป
ความเหมือน  โดยพิจารณาหลักฐานและการใช้หลัก
ตรรกศาสตร์และทักษะ หมายถึง ความสามารถที่จะน าทั้งเจต
คติ และความรู้ ไปประยุ กต์ ใ ช้พิ จ ารณาตั ด สินปั ญห า 
สถานการณ์ ข้อความหรือข้อสรุปต่าง ๆ ได้และได้เสนอว่า
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
2.3 แนวคิดของนีดเลอร์[10]  

ก าหนดความสามารถในกระบวนการคิ ดอย่ า งมี
วิจารณญาณเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.3.1 การนิยามและท าความกระจ่างชัดของปัญหา  
  ซ่ึงจ าแนกเป็นความสามารถย่อยๆ  

2.3.2 การพิจารณาตัดสินข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา  
2.3.3 การแก้ปัญหาหรือการลงสรุป  
จ าแนกเป็น 2 ความสามารถย่อย ได้แก่ การระบุความ

เพียงพอของข้อมูล เป็นความสามารถในการตัดสินใจว่าข้อมูล
ที่มีอยู่เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพและการพยากรณ์
ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้  เป็นความสามารถในการท านาย
ผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือชุดของเหตุการณ์
ต่างๆ 
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2.4 แนวคิดของเอนนิส (Ennis) [11] 
ซ่ึงได้นิยามการคิดอย่างมีวิจารณญาณไว้ดังนี้ 

 2.4.1 ทักษะการนิยาม  
 ได้แก่ การระบุจุดส าคัญของประเด็นปัญหา ข้อสรุป ระบุ
เหตุผล ทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ การตั้งค าถามที่เหมาะสมใน
แต่ละสถานการณ์ การระบุเงื่อนไขและข้อตกลงเบื้องต้น  
 2.4.2 ทักษะการตัดสินข้อมูล  
 ได้แก่ การตัดสินความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูลการ
ตัดสินความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา การพิจารณาความ
สอดคล้องและ 
 2.4.3 ทักษะการสรุปอ้างอิง 
 ในการแก้ปัญหาและการลงสรุปอย่างสมเหตุสมผล ได้แก่ 
การอ้างอิงและการสรุปแบบอุปนัย การนิรนัยโดยมีความตรง 
การท านายส่ิงที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างน่าเชื่อถือ 
2.5 แนวคิดของดีคาโรลี[12] 

เกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ 
 2.5.1 การนิยาม  
 เป็นการก าหนดปัญหาท าความตกลงเกี่ยวกับความหมาย
ของค าและข้อความและการก าหนดเกณฑ์ 
 2.5.2 การแสวงหาสมมติฐาน  
  การคิดถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การหาทางเลือกและ
การพยากรณ์ 
 2.5.3 การประมวลผลข่าวสาร  
  เป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหา
หลักฐานและจัดระบบข้อมูล  
  2.5.4 การตีความข้อเท็จจริงและการสรุป 
  อ้างอิงจากหลักฐานการระบุอคติ  
  2.5.5 การใช้เหตุผล 
  โดยระบุความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์   
 2.5.6การประเมินผล 
  โดยอาศัยเกณฑ ์ก าหนดความสมเหตุสมผล 
  2.5.7 การประยุกต์  
  เป็นการทดสอบข้อสรุป การสรุปอ้างถึง การน าไปปฏิบัติ 
2.6 แนวคิดของเควลล์มอลซ์ [13]  

ได้สรุปทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณระหว่างทฤษฎีของ
นักจิตวิทยากับทฤษฎีของนักปรัชญาใน 4 ขั้นตอนย่อยของ
กระบวนการคิดคือ 

  2.6.1ขั้นการนิยามปัญหา  
  เป็นการก าหนดค าถามวิเคราะห์องค์ประกอบของปัญหา
และการนิยามค าถาม 

2.6.2 ขั้นการระบุข้อมูล เ 
เนื้อหาและกระบวนการที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา  
2.6.3 ขั้นการน าข้อมูลมาประกอบใช้เพื่อการแก้ปัญหา 
2.6.4 ขั้นการประเมินผลส าเร็จของค าตอบ 
 ซ่ึงตรงกับขั้นการใช้เกณฑ์ในการตัดสินความเพียงพอ

ของค าตอบ 
จากการวิเคราะห์ทฤษฎีและแนวคิดของนักจิตวิทยา ผู้วิจัย

จึงบูรณาการแนวคิดของผู้เช่ียวชาญ 8 ท่าน คือ เดรสเซลและ
เมย์ฮิว วัตสันและเกลเซอร์ นีดเลอร์ เอนนิส ดีคาโรลี เควลล์
มอลซ์สามารถสรุปเป็นความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการนิยามปัญหา (Problem Phase) เป็นขั้น
การระบุประเด็น ปัญหา ค าถาม หรือข้อโต้แย้งโดยระบุถึง
ธรรมชาติของปัญหา ความเข้าใจถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นใน
การแก้ปัญหา  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเลือกข้อมูลในการตอบปัญหา (Information 
Phase) เป็นขั้นตอนพิจารณาข้อมูลปัญหาจากแนวคิดทั้ง
ส่วนตัวและสังคมส่วนรวม เพื่อตัดสินใจว่าข้อมูลใดเกี่ยวข้อง
กับปัญหา  
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหา (Analyzed 
Phase) เป็นขั้นตอนแยกแยะ จัดจ าพวกของหลักฐาน ข้อมูล 
ความรู้ ความคิดเห็น และอธิบายประเด็นปัญหาโดยตัดสินใจ
จ าแนกและจัดระบบระเบียบแหล่งข้อมูลที่ เ ช่ือถือได้กับ
แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้ 
 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินสมมติฐาน (Evaluated  Phase) 
เป็นขั้นการอธิบาย ความหมาย /ระบุสมมุติฐาน/คาดเดาค าตอบ 
/สะท้อนความคิด เพื่ อพิจารณาข้อมูลที่ เ กี่ ยวข้องอย่ า ง
สมเหตุสมผล ก าหนดและเลือกสมมติฐานในการค้นหาการ
ช้ีแนะต่อค าตอบปัญหา โดยอาศัยข้อมูลและข้อตกลงเบื้องต้น  

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปการสร้างความรู้ในการแก้ปัญหา
(Created Phase) เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้และยุทธวิธีที่
หลากหลายในการแก้ปัญหา มีการระบุถึงเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อ
การพิสูจน์ข้อสรุป การรู้ถึงเงื่อนไขที่ท าให้ข้อสรุปไม่สามารถ
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น าไปปฏิบัติได้ และการตัดสินความเพียงพอของข้อสรุปใน
ลักษณะที่เป็นค าตอบของปัญหา  
2.7 การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ (Constructive learning) 

การเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้ เปน็การเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยใหผู้้เรียนเปน็เจ้าของการเรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ใหม่ในการเรียน 

บรูคส์และบรูคส์ (Brooks and Brooks) [14]ได้กล่าวถึง
ความรู้และการเรียนรู้ตามแนวคดินี้ไว้ สรุปได้ว่า ความรู้เปน็สิ่ง
ช่ัวคราวที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยส่ือกลางทางสังคมและ
วัฒนธรรม ไม่มีความเป็นปรนัย ส่วนการเรียนรู้เป็น
กระบวนการก ากับตนเองที่บคุคลใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจาก
ความขัดแย้งทางความคดิ โดยใชป้ระสบการณ์ที่เป็นรปูธรรม 
การสนทนาในขณะท างานและ การสะท้อนความคดิเหน็ให้แก่
กันและกัน 
  ซาโฮริค (Zahoric) [15] ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างความรู้
ของบคุคลไว้ สรุป  ได้ว่า ความรู้ไม่ใช่ส่ิงที่อยู่ภายนอกตัวของ
ผู้เรียน ความรู้ถูกสร้างขึ้นในขณะที่ผู้เรียนพยายามให้
ความหมายกับประสบการณ์ของตนเอง ความรู้จึงเป็นการลง
ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น ส่วน
การเรียนรู้นั้น ซาโฮริคมองว่าเป็นกระบวนการที่ไมห่ยุดนิ่งการ
ที่บคุคลได้รบัประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าใหค้วามรู้
ของบคุคลเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงความรูข้องบคุคล
เกิดจากกระบวนการที่ส าคญั 2 อย่าง คือ กระบวนการดูดซับ 
(Assimilation) และการปรับให้เหมาะ(Accommodation) 

กระบวนการดูดซับเกิดขึน้เมื่อส่ิงที่ผู้เรียนรับรูใ้หม่มี
โครงสร้างสอดคล้องกับโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู ่

กระบวนการปรับใหเ้หมาะเกิดขึน้เมื่อส่ิงทีผู่้เรียนรบัรู้ใหม่
มีโครงสร้างแตกต่างจากโครงสร้างความรู้เดิมที่มีอยู ่ท าให้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรูเ้ดิมให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างความรู้ที่รบัเข้ามาใหม ่

เชลเลย ์(Selley) อธิบายความรู้และการเรียนรู้ของบคุคลใน
ด้านการสร้างความรู้ สรุปได้ว่า การสร้างความรู้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลจากการตีความ    ส่ิง
ที่รับรู้ใหม่ตามประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล บุคคลอาจจะ
สร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้รบัจากการลงมือปฏบิัติ
ด้วยตนเองหรือจากการติดต่อส่ือสารกับบุคคลอืน่ 

จากแนวคิดของนักการศึกษา และนักจิตวิทยาดงักล่าว 
แสดงใหเ้ห็นว่าความรู้เป็นสิ่งที่มอียู่ในตัวบคุคลบุคคลสร้าง
ความรู้หรือความหมายของส่ิงที่รบัรู้ขึ้นมาด้วยตนเองโดยอาศัย
ส่ือกลางทางสังคมและวัฒนธรรมในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่ อพัฒนารูปแบบการ เรี ยนการสอนโดยส่ง เสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาของ
นักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ 
3. สมมติฐานของการวิจัย 

1. ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักศึกษาหลังเรียน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยส่งเสริมความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ กับรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ  
.05    

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
แก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้อยู่ในระดับมาก 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้
แนวคิด ADDIE model ของ เควิน  ครูส  (Kevin [16] ร่วมกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
โดยมีนักศึกษานักศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559  เป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ (Unit of analysis) มีขั้นตอนวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1  การวิจัย (Research: R1) 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) : การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานส าหรับ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ขั้นตอนที่   2  การพัฒนา (Development: D1) เป็นการ

ออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) :  
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่   3  การวิจัย (Research: R2) เป็นการน าไปใช้ 
(Implementation : I) :  การทดลองใช้รูปแบบการสอน  
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ขั้นตอนที่  4  การพัฒนา (Development: D2) เป็นการ
ประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมินและปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการเรียนการสอน 
5. ผลการวิจัย 

รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ คือ หลักการ/
แนวคิด/ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน 
และการวัดและประเมินผล  แนวคิดการเรียนรู้อย่างมี
วิจารณญาณ หลักการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ ซ่ึงมี
กระบวนการเรียนการสอน  5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการ
นิยามปัญหา (Problem  Phase) ขั้นเลือกข้อมูลในการตอบ
ปัญหา (Information Phase) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ปัญหา
(Analyzed Phase) ขั้นประเมินสมมติฐาน(Evaluated Phase) และ   
ขั้นสรุปการสร้าง ความรู้ในการแก้ปัญหา(Created Phase)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยส่งเสริมความสามารถ 
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดย

ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณเพื่อ
แก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่ างมี วิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาของนักศึกษา
อาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้มีองค์ประกอบ 
คือ หลักการ/แนวคิด/ทฤษฎี จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผล แนวคิดการเรียนรู้

อย่างมีวิจารณญาณ หลักการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ซ่ึงมี
กระบวนการเรียนการสอน  5 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการนิยามปัญหา (Problem Phase)   
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นเลือกข้อมูลในการตอบปัญหา (Information 

Phase)  
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นวิเคราะหข์้อมูลในการแก้ปัญหา (Analyzed 

Phase)   
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นประเมินสมมติฐาน(Evaluated Phase)   
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นสรุปการสร้าง ความรู้ในการแก้ปัญหา

(Created Phase)   
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหา

ของนักศึกษาหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดย
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมี วิจารณญาณเพื่อ
แก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ กับรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  โดยนักศึกษากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม   

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
การแก้ปัญหาของนักศึกษาอาชีวศึกษา ตามแนวคิดทฤษฎีการ
สร้างความรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  
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F1-019 

ปัจจัยส ำคัญสู่ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบดูแลให้ค ำปรึกษำนักเรียน 
ในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

Key Success Factors of Counseling Student’s Model in School 
Under Vocational Education Commission 

 
 

แก้วกำนต์  ภูมิศรแีก้ว  

 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ   วิทยำลัยเทคนิคดอนเมือง  สถำบันกำรอำชีวศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญสู่
ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และพัฒนารูปแบบระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational 
Research) ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยผู้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษา 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจ านวน 421 แห่ง ตัวอย่างได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างมีสัดส่วน จ านวน 630 คน การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path Analysis) และการ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis)  

 ผลการวิจัยพบว่า1) ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของการ
พัฒนารูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนในสถานศึกษา
ได้แก่1) ปัจจัยด้านความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนครู 
ที่ปรึกษา รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบ
ระบบดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
ประกอบด้วย ปัจจัยผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัยระบบดูแล  
ให้ค าปรึกษา และปัจจัยบทบาทบุคคล ปัจจัยทั้งหมดสามารถ
อธิบายความส า เร็ จของการพัฒนารูปแบบระบบดูแล 

ให้ค าปรึกษาผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 58.90 
โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา 
รองลงมาคือบทบาทบุคคล และระบบดูแลให้ค าปรึกษา
ตามล าดับ 3) ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบระบบดูแล 
ให้ค าปรึกษาผู้ เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษามีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเ ชิงประจักษ์ที่ ได้จากกลุ่มตัวอย่าง  
(2 = 55.101),  2 / d f = 1.252, df = 44, p = 0.122, GFI = 
0.989, AGFI = 0.969, CFI = 0.999, RMR = 0.009, RMSEA = 
0.020) 

 
ค ำส ำคัญ : ระบบดูแลใหค้ าปรึกษานักเรียน  การอาชีวศึกษา 
 
Abstract 

This research aims to study the factors critical to the success 
of the development system of care, counseling, and learning in 
education. Office of vocational education Commission and 
developed a system of care, counseling, a school affiliated 
with the Office of vocational education as the correlation 
research. Population in this study consists of the executive 
director and/or deputy director student development, head 
teacher consultant and a member of the school under 
vocational education commission. The population from 421 
schools and proportional stratified random sampling 
technique was applied to obtain 630 samples. The research 
instrument consists of a questionnaire. Statistics used for data 
analysis were correlation analysis, Path analysis, Exploratory 
Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. 
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Research results found that a major factor 1) 
success of the developed system of care, counseling, student 
in education: implications for cooperation of the family and 
the community, teacher consultants, knowing the students as 
individuals and policy into practice 2) factors that influence the 
success of the development system of care, counseling, School 
Administrator factors,  student consulting system, and the 
role of the personal factors can explain the success of the 
development system of care, counseling, learning in education. 
Office of vocational education Commission was 58.90 percent 
by factors that influence max: secondary a personal role and 
consultation respectively 3) the success of the development 
system of care, counseling, a school affiliated with the Office 
of vocational education is consistent with the data obtained 
from a sample of evidence (2 = 55.101, 2 /df = 1.252, df = 
44, p = 0.122, GFI = 0.989, AGFI = 0.969, CFI = 0.999, 
RMR = 0.009, RMSEA = 0.020) 
 
Keywords: counseling student system, vocational education 

 
บทน ำ  
 การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกันระหว่างระบบการศึกษา ตลาดแรงงานและโครงสร้าง
ของสังคม ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ จึงเป็นการจัด
การศึกษาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน เพื่อตอบสนองทั้ง
นโยบายการพัฒนาก าลั งคนให้ เป็นไปโดยสอดคล้อง 
กับตลาดแรงงาน ตอบสนองความถนัดความสนใจของชุมชน
นั้นๆ จุดประสงค์ประการหนึ่งของอาชีวศึกษาคือ การผลิต
ก าลังคนให้ได้งานที่ตรงกับความสนใจ และความพอใจ  
เตรียมคนให้สามารถท างานได้ และพัฒนาผู้ที่ท างานอยู่แล้ว 
ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมให้ได้ก าลังคนที่มีคุณลักษณะส าคัญ 
เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นคนดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ได้อย่างดีมีความสุขเป็นคนคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  
และเป็นคนเก่ง มีทักษะความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ  

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น า 
ในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และภูมิภาค มียุทธศาสตร์ ในการด าเนินนโยบาย  ได้แก่  
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอจากการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) รวมทั้งนักเรียนอาชีวศึกษา 
กว่าร้อยละ 70 ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ท าให้ขาดแคลน
ก าลังคนระดับกลาง ผู้ส าเร็จการศึกษาขาดคุณลักษณะ 
ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น  มีปัญหานักเรียนออกกลางคัน
เป็นจ านวนมาก  

   การด าเนินงานระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน
ของสถานศึ กษาอา ชีวศึ กษา  ในทางปฏิบั ติ ที่ ผ่ านมา 
ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน การด าเนินการจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หรือระบบการดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน
อาชีวศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของงานครูที่ปรึกษา 
มีหัวหน้างานครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบซ่ึงแต่ละสถานศึกษา
มีการด าเนินการที่แตกต่าง ท าให้เกิดปัญหาครูที่ปรึกษา 
ขาดทักษะการให้ค าปรึกษาดังนั้น การด าเนินการจัดท า 
ระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ซ่ึงจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบ (Model) ของระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน
อาชีวศึกษา ควรจะมีรูปแบบอย่างไร จึงจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา 

     ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการด าเนินการ 
จัดการระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน และมีปัจจัยอะไรบ้าง 
ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน 
เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษา
นักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป 
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

ของระบบดูแลให้ค าปรึกษานั ก เ รี ยนในสถานศึ กษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.  เพื่ อศึกษาปัจจั ยที่ มีอิท ธิพลต่อความส า เร็ จ 
ของระบบการดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จ

ของการพัฒนารูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา   มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษา 
ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบระบบดูแล 
ให้ค าปรึกษาผู้เรียนในสถานศึกษา และพัฒนารูปแบบระบบ
การดูแลให้ค าปรึกษาผู้ เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ 

 ประชากรในการวิจัยประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
และครูที่ปรึกษาในสถานศึกษาจ านวน 421 แห่ง  กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างมีสัดส่วนตามกลุ่ม
สถานศึกษาในแต่ละภาค จ านวนสถานศึกษา 210 แห่ง  
สถานศึกษาละ 3 คน รวม 630 คน  

 ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ตัวแปร
สาเหตุ  คือ  ปัจจัยหรือสาเหตุของผู้บริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้  3 ตัวแปร คือ การ
น านโยบายสู่การปฏิบัติการให้ขวัญก าลังใจและการให้
ความส าคัญ 2) ตัวแปรคั่นกลาง คือ ระบบดูแลให้ค าปรึกษา 
ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร คือ การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อความพร้อม
ด้านบุคลากร ประกอบด้วย ตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปรคือ  
ครูที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือของครอบครัว 
และความร่วมมือของชุมชน 3)  ตัวแปรผล คือตัวแปร
ความส าเร็จของระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน ประกอบด้วย 
ตัวแปรสัง เกตได้  5 ตัวแปร คือ  สามารถพัฒนาตนเอง 

ความสามารถในการเรียนรู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือ แบบสอบถาม 
โดยแบบสอบถามแบ่ ง เ ป็ น  2 ส่ วน  ได้ แ ก่  ส่ วนที่  1  
เ ป็ นข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  ส่ วนที่  2  
เป็นแบบสอบถามปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของการพัฒนา
รูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับบุคลากร 
ในสถานศึกษา จ านวน 30 คนและหาค่าความเชื่อม่ัน โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟา ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ .953 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส า เร็จรูปในการวิ เคราะห์ข้อมูล เบื้องต้น 
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ตรวจสอบความ
ตรงของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
วิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้น AMOS และวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญ
สู่ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษา
ผู้เรียนด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

ข้ อ ค้ นพบจ ากกา ร ศึ กษ าตั ว แป รที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความส าเร็จในความส าเร็จของการให้ค าปรึกษา สามารถ
อธิบายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในความส าเร็จของ
การให้ค าปรึกษา จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 ตัวแปรด้านบทบาทบุคคล ประกอบด้วย ตัวแปร  
ครูที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมของนักเรียน  
และความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า ตัวแปรด้านครูที่ปรึกษาส่งผลทางตรงต่อ
ความส าเร็จของการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับ Brown (1999: 
13) ที่กล่าวว่าครูที่ปรึกษา  มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จ 
ของนักเรียน  
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 ตัวแปรบทบาทบุคคลโดยเฉพาะตัวแปรความร่วมมือ
ของครอบครัวและชุมชนส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จ 
ของการให้ค าปรึกษา และส่งผลทางอ้อมผ่านตัวแปรระบบ
ดูแลให้ค าปรึกษา ประกอบด้วยตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู  
การเอาใจใส่ และความสัมพันธ์ในครอบครัวมาเป็นปัจจัย 
เนื่ อ ง จ ากครอบครั ว เ ป็ นสภาพแวดล้ อมที่ มี อิ ท ธิพล 
ต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเยาวชน ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Alison (2002: 23) ในด้านความร่วมมือ 
ของผู้ปกครอง สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ความร่วมมือ
ระหว่างครอบครัวและโรงเรียนผ่านระบบดูแลให้ค าปรึกษา 
ซ่ึงการช่วยเหลือให้คิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้
ด้วยการใ ช้เทคนิคต่ างๆ   ของการสร้ างความสัมพันธ์  
การส่ือสาร  ความเข้าใจและมีความรู้ สึกอยากช่วยเหลือ 
(La Greca et all.: 2002: 50) 

 ตัวแปรระบบดูแลให้ค าปรึกษา ส่งผลทางตรง 
ต่อความส าเร็จของการให้ค าปรึกษา  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่าตัวแปรระบบดูแลให้ค าปรึกษา ส่งผลทางตรงต่อ
ความส าเร็จของการให้ค าปรึกษา สอดคล้องกับที่  Brook 
(1995) ที่ได้น าเสนอการพัฒนาการด าเนินงานตามระบบดูแล
ให้ค าปรึกษานักเรียน  

ตัวแปรผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลทางอ้อมผ่านตัว
แปรระบบดูแลให้ค าปรึกษาและตัวแปรบทบาทบุคคล ตัวแปร
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรนโยบายสู่การปฏิบตัิ 
และตัวแปรการให้ขวัญก าลังใจ  ในส่วนของผู้บริหาร
สถานศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทที่ส าคัญ 
และเอื้อต่อการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
โดยน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ความส าคัญต่อการดูแลให้
ค าปรึกษานักเรียนผ่านครูที่ปรึกษา ดังที่ Purkey (1996: 102) 
ได้ท าการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผล 
ต่อความส าเร็จในการให้ค าปรึกษาของครูในโงเรียน พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นผู้ วิ เคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  
จัดท าแผนกลยุทธ์ และสนับสนุนเสริมสร้างพลังร่วมเพื่อให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการ
ดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนตามนโยบายซ่ึงมีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันด าเนินงานระบบดูแล
ให้ค าปรึกษานักเรียนและประเมินผลระบบดูแลให้ค าปรึกษา

เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้อง
ผลการวิจัยของ Yukl (1989: 15 ) ซ่ึงกล่าวถึงการด าเนินงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีสมาชิกในสถานศึกษา 
เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน มีการจัดท าแผนการเนินงาน
ระบบดูแลให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจน  

 
ภำพที่  1 โมเดลรูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษาผูเ้รียน 

                     ในสถานศึกษา 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบ
ระบบดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ของความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน ครูที่ปรึกษา 
การรู้ จักนัก เรียนเป็นรายบุคคล  นโยบาย สู่การปฏิบัติ 
ส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของระบบดูแลให้ค าปรึกษา  
โดยความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน  ส่งผลทางบวก 
ต่อความส าเร็จของระบบดูแลให้ค าปรึกษาสูงสุด และนโยบาย
สู่การปฏิบัติ ส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของระบบดูแล 
ให้ค าปรึกษาต่ าสุด ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของความส าเร็จ 
ของระบบดูแลให้ค าปรึกษากับความร่วมมือของครอบครัว
และชุมชนครูที่ปรึกษา การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
นโยบายสู่การปฏิบัติ เท่ากับ 0.793 โดยที่ตัวพยากรณ์ทั้ง 4 ตัว
พยากรณ์ความส าเร็จของระบบดูแลให้ค าปรึกษาได้ร้อยละ 
62.90 มีความคลาดเคลื่อน 0.453 
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    2. ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร 
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบ
ระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

3. รูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษานกัเรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้จากค่าไคสแควร์(chi-square = 55.101) ซ่ึงมีความน่าจะเป็น
มากกว่า .05 (p = .122) นั่นคือค่าไคสแควร์ไม่แตกต่างจากศูนย์ 
อย่างมีนัยส าคัญ แสดงว่า รูปแบบตามที่วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจ(Exploratory Factor Analysis) สอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ความสอดคล้องนี้ยังเห็นได้จากค่า RMR (Root 
mean square residual) =0.009 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
(GFI = 0.989) และดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI = 0.969) มีค่าเข้าใกล้ 1  

4. ตัวแปรด้านบทบาทบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 4 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรครูที่ปรึกษาตัวแปรบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้ารับการปรึกษา 
และตัวแปรด้านครอบครัว สามารถอธิบายความแปรปรวน
ความส า เ ร็ จ ขอ งก าร ให้ ค าป รึ กษาได้ ร้ อ ยละ  8 4 . 6 0  
ปัจจัยระบบดูแลให้ค าปรึกษาอธิบายความแปรปรวน
ความส าเร็จของการให้ค าปรึกษาได้ร้อยละ 115 ในภาพรวม
ปัจจัยครูที่ปรึกษา ปัจจัยระบบดแูลให้ค าปรึกษา ปัจจัยผู้บริหาร
สถานศึกษา ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความส าเร็จ  
ของการให้ค าปรึกษาได้ร้อยละ 58.90 

5.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จระบบดูแล 
ให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษา ประกอบด้วย ปัจจัยระบบ
ดูแลให้ค าปรึกษา ปัจจัยผู้บริหารสถานศึกษา และปัจจัย
บทบาทบุคคล ตัวแปรแฝงที่มีค่าผลรวมอิทธิพลที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p<.05) ต่อตัวแปรแฝงความส าเร็จของระบบการ 
ให้ค าปรึกษานักเรียน ได้แก่ ตัวแปรแฝงผู้บริหาร ระบบดูแล 
ให้ค าปรึกษา ด้วยค่าอิทธิพลรวมเป็น 1.024,  0.927 และ - 0.137 
ต ามล า ดั บ  โ ดยที่ อิ ท ธิ พลขอ งตั ว แปรแฝ งผู้ บ ริ ห า ร 
ประกอบด้วยอิทธิพลทางอ้อมเป็น 1.024 ผ่านตัวแปรแฝง
ระบบดูแลให้ค าปรึกษา เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง 
และทางอ้อมที่ ส่งผลต่อตัวแปรความส า เร็จของระบบ 
การให้ค าปรึกษา พบว่า ตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตัวแปรระบบดูแล 
ให้ค าปรึกษา  

 6. ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบระบบ
ดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามปัจจัย 
ที่มีอิทธิพล ประกอบด้วย ปัจจัยผู้บริหารสถานศึกษา ปัจจัย
บทบาทบุคคล และปัจจัยระบบดูแลให้ค าปรึกษามีอิทธิพล 
ท าให้ระบบดูแลให้ค าปรึกษาประสบความส าเร็จสูงสุด  
ปัจจัยผู้บริหารมีอิทธิพลสูงสุด  รองลงมาคือปัจจัยบทบาท
บุคคล และปัจจัยระบบดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียน ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะ 

รูปแบบระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เป็นงานวิจัยที่ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ในระบบดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนในสถานศึกษาซ่ึงผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยผู้บริหารสถานศึกษา มีอิทธิพลท าให้ระบบระบบ
ดูแลให้ค าปรึกษานัก เรี ยนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ประสบความส าเร็จสูงกว่าปัจจัยด้านบทบาทบุคคล และปัจจัย
ระบบดูแลให้ค าปรึกษา ตามล าดับ ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะตอ่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดเป็น
นโยบายให้สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
นั ก เ รี ย น  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ รี ย น รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง 
ประสบผลส าเร็จ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหานักเรียนออก
กลางคันและปัญหาพฤติกรรมเส่ียง รวมถึงเป็นการพัฒนา
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2.สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งควรจัดให้มีระบบ
การดูแลให้ค าปรึกษานักเรียนและก าหนดมาตรการสนับสนุน 
ส่งเสริมศักยภาพ  นักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. สถานศึกษาอาชีวศึกษาสร้างความเข้มแข็งและ
มาตรฐานในการจัดระบบการดูแลให้ค าปรึกษา 
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4 .สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
ฅการอาชีวศึกษาจัดกิจกรรม ส่ง เสริมความปลอดภัย  
ด้านส่ิงแวดล้อม ทางกายภาพ ทางสังคม  สิทธิเด็ก   

5.สถานศึกษาอาชีวศึกษาสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้  เ ช่ื อมโยงความรู้  สารสนเทศ และความร่ วมมื อ 
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ข้อเสนอแนะส ำหรับสถำนศึกษำ  

1. สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้กับครู บุคลากร
ที่รับผิดชอบการด าเนินงานระบบการดูแลให้ค าปรึกษา
นักเรียน และควรจัดกลุ่มงานรับผิดชอบระบบการดูแล 
ให้ค าปรึกษานักเรียนโดยตรงทุกระดับ 

 2. สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหารุนแรงไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยบุคลากรของสถานศึกษา 

 3 .  สถานศึกษาควรจัดตั้ ง เครือข่ ายผู้ปกครอง 
ทุกระดับช้ัน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน 
การวัดผลประเมินผล แนวทางการประสานความร่วมมือ 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน 
และกับครูทุกคนในเรื่องการดูแลให้ค าปรึกษานักเรียน  
 4. สถานศึกษาควรจัดท าโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
และด า เนินการอย่ างต่อ เนื่ อ ง  เพื่ อ เก็บข้อมูลนัก เ รี ยน 
เป็นรายบุคคลเพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาคัด
กรองกลุ่มนักเรียนเพื่อการส่งเสริมพัฒนา และป้องกันแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้ตรงตามประเด็นเหมาะสมกับสภาพ 
ของนักเรียน 
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F1-025  
การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทจริง 

ของพนักงานในสถานประกอบการตามแนวคอนสตรัคติวิส์                                                      
English Training in Workplaces Context 

Using a Constructivism Approach to Communication Training 
  

หงส์สุนีย์  เอื้อรัตนรกัษา1  จิระพจน์ ประพิน2 และอาทิตย์  จิรวัฒนผล3 
 

1สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ แผนก ภาษาต่างประเทศ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 
 
 
 

บทคัดย่อ 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
หลักสูตรการอบรมฯ 2) ศึกษาคะแนนความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของพนักงาน3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
พนักงานและเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสถาน
ประกอบการในจังหวัดหนองคาย มี พนักงานบริษัทโกลบอล
เฮ้าส์ และเมกาโฮม รวมประชากรทั้งสองแห่งจ านวน 260 คน 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)[6] แห่งละ 20 คน  รวมเป็นจ านวน 40 คน   
ระยะเวลาช่วงเดือนพฤศจิกายน  พ..ศ.  2559  ระยะเวลา ที่ใช้
ในการอบรม 30 ช่ัวโมง ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา( 
Developmental research) แบบ Type II [3]  ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 ระยะคือ 1) การพัฒนาหลักสูตร  2) การ
ตรวจสอบความตรงของหลักสูตร และ3) การใช้หลักสูตร   ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ คะแนน
การพูดภาษาอังกฤษของผู้ เรียน  และคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ 

 

ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า 

1) หลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษ พบว่า หลักสูตรการอบรม
ฯ ที่พัฒนาเนื้อหาขึ้นจากบริบทจริงตามความต้องการของผู้เข้า
รับการอบรมสามารถพัฒนาความสามารถของพนักงานใน
สถานประกอบการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านปฏิกิริยาของผู้เข้ารับ
การอบรม (Reaction) พบว่า อยู่ในระดับดีมาก(x=5.0 , 
S.D.=0.00)  ระดับที่ 2 ด้านการเรียนรู้ (Learning) อยู่ในระดับดี
มาก (x=4.66, S.D.=0.47) ระดับที่ 3 ด้านพฤติกรรม (Behavior) 
อยู่ในระดับดีมาก (x=4.53, S.D.=0.57)   ระดับ 4  ผลการค้นหา 
(Results) อยู่ในระดับดีมาก (x=4.66, S.D.=1.62)  
2) คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และการพูดในสถานการณ์จ าลอง พบว่า คะแนนของ
พนักงานในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 

83.09 ( X = 58.17, S.D = 5.67  )และ 85.80  ( X  = 60.10, 
S.D = 5.16 )ตามล าดับ  ซ่ึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ 
3) ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในระยะที่ 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 84.40  ( X  = 42.20, SD=2.23 ) และ 86.26  

( X  =43.13, S.D = 2.11) ตามล าดับ ซ่ึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  
ที่ก าหนดไว้ 

* นางสาวหงส์สุนีย ์เอื้อรัตนรักษา 
E-mail address: hongfgcc@yahoo.com 
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 ค าส าคัญ :หลักสูตรการอบรม  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  คอนสตรัคติวิสต์ 

Abstract 
This study aims to 1) develop an English course 2), to study 
the ability of Global House and Mega Home staff to speak 
English, a total of  about 40 staff in Nong Khai, 3) to study 
educational achievement of the staff during , 30 hours of 
training in November, 2016. 
 The research design of this study was Developmental 
research Type II including 3 phases: 1) the course 
development, 2) the course validiation, and 3) the course use. 
Both quantitative and qualitative data were  collected and 
analyzed. Percentage, mean, and standard deviation were 
employed to analyze speaking ability and achievement. 
      Interviewing was employed to analyze staff’s 
result revealed that: 1) The English Course found that the 
content developed met the needs of the participants to develop 
the capabilities of staff at the workplaces. For evaluating the 
course by expertise, there were four aspects including the 
first; reactions of the participants were at a very good level, 
the second; aspects of learning is a very good level,  the 
third;  behavior is a very good, and the fourth; results  
are at a very good level.  2) The staff's speaking ability 
scores from Phase 2 and Phase 3 found that there were 

83.09% ( X = 58.17, S.D = 5.67 ) and 85.80% ( X  = 60.10, 
S.D = 5.16 of the learners passed the 80% criterion of the 
specified scores.  3) The staff’s learning achievement 
scores from Phase 2 and Phase 3 found that they passed the 
achievement test.  And the average scores of the staff’s 

learning achievement  in order were  84.40% ( X = 

42.20, SD=2.23 ) and 86.26% ( X =43.13, S.D = 2.11) of the 
staff passed the 70% criterion of the specified scores  

1. ค าน า       
 วิดดอสัน [5]  ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องใช้ทางด้านเทคโนโลยีและ

การติดต่อส่ือสารเพื่อท าธุรกิจการค้าขาย จึงท าให้เกิด     การ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใหม่ขึ้นคือผู้เรียนรู้ว่าท าไมต้องเรียน
และการเรียนมีแนวโน้มเป็นแบบใช้เพื่อการส่ือสารและมีความ
เจาะจงมากมากขึ้น  การเข้าสู่อาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการส่ือสารนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ชาวไทยทุกคนที่ต้องพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะ
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่
พบว่าชาวจังหวัดหนองคายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน  ลูกจ้างและพนักงานในสถานประกอบการต่างๆ
โดยเฉพาะพนักงานในสถานประกอบการสามารถพูดส่ือสาร
เป็นภาษาอังกฤษได้  น้อยมากซ่ึงเจ้าของผู้ประกอบและ
พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหานี้และมีความต้องการในการ
พัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือในการส่ือสารเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการ
ระดับ พ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเมื่อประชาชนชาว
ไทยส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะสามารถน าไปใช้
เพื่อการพัฒนาประเทศและประชากรใหท้ันตอ่การเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบันและอนาคตให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปสู่ประชาคมโลก [8]  จาก
สภาพปัญหาของชาวจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะพนักงานใน
สถานประกอบการที่ ยั งไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริงในการส่ือสารได้ซ่ึงเป็นผลที่เกิดจากการที่
พนักงานไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษา  อายกลัวพูดผิด  ไม่รู้
ค าศัพท์  ไม่ได้เรียนพื้นฐานการออกเสียงและมีการฝึกฝนที่ไม่
เพียงพอ เป็นต้นแต่ก็อยากพัฒนาตนเองประกอบกับความ
ต้องการของเจ้าของสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนา
พนักงานให้สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ  
สามารถโต้ตอบและให้บริการข้อมูลแก่ลูกค้าในสถาน
ประกอบการได้อย่างคล่องแคล่ว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะน าเอาหลักการของ ESPและหลักการของสถานการณ์จ าลอง
นี้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. หลักการและทฤษฎีทีเกี่ยวข้อง   

   การสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี  ผู้ วิจัยได้วิจัย
เอกสารจากการทบทวนวรรณกรรม (Literature review)  
โดยการศึกษาหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตร
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทจริงของ
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พนักงานในสถานประกอบการตามแนวคอนสตรัคติวิส์ เพื่อ
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษแนวคิดเชิงทฤษฎีโดยการวิเคราะห์
จากหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า  มี
พื้นฐานเชิงทฤษฎีที่ส าคัญ 3 พื้นฐาน คือ  พื้นฐานด้านทฤษฎี
หลักสูตร [2]   พื้นฐานด้านทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ [4][7]  
พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ(English for 
Specific Purpose; ESP) [1]  ซ่ึงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพื้นฐาน
ทั้ง 3 พื้นฐานนี้ได้สังเคราะห์ขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีได้ดังรูปที่ 1 

 

 
 
รูปที่ 1 การออกแบบรูปแบบการวิจัยแบบ R&D โดยใชฐ้านทฤษฎีการ

ฝึกอบรมฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และ ฐานทฤษฎกีารสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

 

  

รูปที่ 2 การระดมสมองของพนักงานเพื่อก าหนดความต้องการพูดประโยค
ภาษาอังกฤษ แล้วน ามาสร้างเป็นสถานการณ์จ าลองเพื่อจะมาใช้ในการ

ฝึกอบรมต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาอังกฤษในสถาน

ประกอบการ 
3.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

พนักงานในสถานประกอบการจากการใช้หลักสูตรฯ   
3.3 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของพนักงาน

หลังจากการใช้หลักสูตรฯ 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 กลุ่ม ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี ้

4.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในระยะที่  1 การพัฒนา
โมเดล ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรจ านวน 3 ท่าน  เจ้าของและพนักงานสถาน
ประกอบการ ครูผู้สอน  ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

4.1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในระยะที่ 2 การตรวจสอบ
ความตรงของหลักสูตร  ประกอบด้วย  ผู้ เ ช่ี ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร  พนักงานบริษัทโกบอลเฮ้าส์ 
จ านวน 20 คนวิทยากรผู้ให้การอบรมตามหลักสูตร 

4.1.3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในระยะที่3การใช้หลักสูตร
ประกอบด้วย  พนักงานบริษัทเมกกาโฮม จ านวน 20 คน 

 
4.2  ตัวแปรที่ท าการวิจัย 

4.2.1 หลักสูตรการอบรม 
4.2.2 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

พนักงานในสถานประกอบการ 
4.2.3 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องพนักงาน 

5. รูปแบบการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย เ ชิงพัฒนา  ของ Richey& Klein 

ประกอบด้วยการด าเนินการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนา
โมเดล ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของโมเดล และระยะ
ที่ 3 การใชโ้มเดล 

6. สรุปผลและการอภิปรายผลการวจัิย 
จากหลักฐานเ ชิงประจักษ์ที่ ได้ จากคะแนนการพูด

ภาษาอังกฤษของพนักงานในระยะที่ 2 และในระยะที่ 3 มี
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ค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 83.09 และ 85.80  ตามล าดับซ่ึงผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ 
   ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของพนักงานใน
ระยะที่ 2 และ3 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในระยะที่ 
2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 84.40 และ 86.26
ตามล าดับ ซ่ึงผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนด  

 
 

รูปที่ 3 การฝึกพูดภาษาอังกฤษในการน าเสนอสินค้า 
ให้กับลูกค้าชาวต่างประเทศ 

 

ปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้หลักสูตรให้ประสบผลส าเร็จ  ได้แก่ 
ผู้ออกแบบจะต้องมีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนที่สามารถออกแบบการสอน
ที่เช่ือมโยงหลักการ ทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติได้ และคุณลักษณะ
ของผู้พัฒนาต้องมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมหรือหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน  และเข้าใจบทบาท
ในการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา คุณลักษณะของ
ผู้เรียนนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้น ไม่อายไม่กลัวผิดกล้า
แสดงออก    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของพนักงานผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 
ที่ก าหนดไว้ และคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ทางบวก จากหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อค้นพบ
ของงานวิจัยที่ศึกษาครั้งนี้ดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทจริงของ
พนักงานในสถานประกอบการตามแนวคอนสตรัคติ วิส์  
ส ามารถ ส่ง เสริ มสนับสนุ น ความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษของพนักงานได้ 

 

 
 

 
 

รูปที่ 4 พนักงานแต่ละแผนกฝกึพูดประโยคภาษาอังกฤษ 
ที่ต้องใช้ในแผนกของตนเองตามบริบทจริง 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ผู้ที่จะน าผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตรการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทจริงของพนักงานใน
สถานประกอบการตามแนวคอนสตรัคติวิส์ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรควรค านึงถึงความสอดคล้องของสภาพ
บริบทของสถานประกอบการ พนักงาน เนื้อหาวิชา และ
กิจกรรมที่มีความเหมาะสม 

7.2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในบริบทจริงของพนักงานใน
สถานประกอบการตามแนวคอนสตรัคติวิส์สามารถน าข้อ
ค้นพบในการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมเนื้อหาอ่ืนและระดับอื่นได้ 

 

 
 

รูปที่ 5 พนักงานแต่ละแผนกฝกึพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใชใ้น
แผนกของตนเองตามบริบทจริงได้อย่างมั่นใจมากขึ้น 
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Existing Conditions and Problems of Learning and Teaching  

at the Institute of Vocational Education North Eastern 3 
 

อรนันท์  เชาว์พานิช   ฝากจิต  สาขา 
 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เ ป็ น  ค รู ผู้ ส อ น ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ านวน 377 คน ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีทั้งหมด 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 
สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่  2  ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ด้านคือ 1) 
ด้านผู้สอน 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) 
ด้านส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้ 5) ด้านการวัดและประเมินผล 
และตอนที่  3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า เป็นการสอนที่มุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็น
นักปฏิบัติเฉพาะด้าน โดยเตรียมการสอนโดยสืบค้นข้อมูลจาก
ต ารา หนังสือ และเอกสารที่ครูรวบรวมไว้ พัฒนาตนเองโดย
การศึกษาค้นคว้าจากต าราเป็นหลัก ปัญหาด้านผู้สอนคือ 
อาจารย์มีภาระที่นอกเหนือจากการสอนและภาระการสอน
ที่มากเกินไป ท าให้ประสิทธิภาพของการสอนลดน้อยลง ใน
ด้านผู้เรียน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนในลักษณะ
ชอบเรียนแบบปฏิบัติมากกว่าท่องจ า ชอบข้อสอบแบบปรนัย  

 
และต้องให้อาจารย์บอกวิธีหรือส่ังการ นักศึกษามีความ
กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
ทักษะส่ือสารพื้นฐาน ปัญหาที่พบคือ นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนน้อย ขาดแรงจูงใจในการเรียน
เนื่องจากเข้ามาเรียนโดยไม่มีเป้าหมาย ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน พบว่า ครูใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
และแบบสาธิตและฝึกปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกันเป็นทีม และบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชา ปัญหา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ ขาดงบประมาณ รวมทั้ ง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน และผู้เรียนไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดเท่าที่ควร ด้านส่ือ
และทรัพยากรการเรียนรู้ พบว่า ส่ือ/อุปกรณ์ที่ครูใช้มากที่สุด
คือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน และใบงาน นอกจากนี้ครู
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อน าเสนอเนื้อหาของรายวิชาแทนการบรรยาย
ในห้องเรียน และใช้ส่งการบ้านหรือรายงาน ส่วนระบบ E-
learning พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าระบบ E-learning มาใช้ 
ปัญหาด้านส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้  คือ เครื่องมือและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ด้านการวัด
และประเมินผล พบว่า ครูมุ่งเน้นให้ผู้เรียนต้องสามารถอธิบาย
ความคิดหรือความคิดรวบยอดได้ และสามารถวิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล คือ 
ผู้เรียนมีปริมาณมาก ท าให้ต้องวัดโดยการท าข้อสอบแบบ
ปรนัย ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการเขียน ท าให้ตอบข้อสอบ
อัตนัยไม่ค่อยได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นว่า 
ทักษะที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คือ ทักษะ* อรนันท์ เชาว์พานิช (Corresponding author) 

E-mail address: orananchaopanich@yahoo.com   
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ในการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะในการ
ท างานเป็นทีม 

ค าส าคัญ : สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน, สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

Abstract 

This study aims to investigate existing condition and 
problems in learning and teaching at the Institute of 
Vocational Education North Eeastern 3 (IVENE3). The 
samples were 377 lecturers from the institution. They were 
derived from simple random sampling and the questionnaire 
was used as a research tool. There were 3 parts in the 
questionnaire: General information, Information about 
learning and teaching (lecturers, students, teaching activities, 
media and resources, evaluation), and opinion and 
suggestions on improving learning and teaching. The 
reliability of the questionnaire was at 0.81. Frequency, 
Percentage, Mean, and s.d. Were applied in data analysis. 

The results revealed that it proposed in teaching students 
to be particularly specialized. Lecturers have prepared their 
lesson by searching from textbooks, complied documents. 
They mainly improved themselves by studying from 
textbooks. The lecturers’ problems were overloads of teaching 
which affected teaching quality. The students preferred 
learning by doing approach than memorization approach. 
They still needed lecturers’ command but they are 
enthusiastic, and they are good at computer skill and 
communication. The problems found were lacking of required 
fundamental knowledge and learning skill. Also, they had low 
motivation since they did not have clear goals. Teaching 
activities aspect, it was found that lecturers mostly used 
lecturer, demonstration, and laboratory section. Moreover, 
students were encouraged to work in group integrating 
knowledge from courses they have learned. Problems in 
teaching activities were small amount of budget and lack of 
teaching materials. And students sometimes did not 

participate in the activities. It was found out that textbooks 
and documents were specifically used by lecturers. 
Furthermore, lecturers used internet instead of classroom 
lecturer, and students were required to submit their 
homework. The lecturers hardly used E-learning in teaching. 
They also exposed that they were short of equipment and 
audio-visual aids were not enough and outdated. For the 
evaluation aspect, it seemed that lecturers wanted the students 
to be able to explain their thought and concept. Also, the 
students were asked to analyze and apply their knowledge to 
any situation. The problems found in evaluation aspect were 
the high number of students which led to the use of only 
multiple choices. It affected to students’ writing skills, so they 
could not perform well in subjective test. Lastly, lecturers 
expressed that students should be supported to develop their 
solution skill, critical thinking skill, and group working skill. 

1. บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” ซ่ึงเป็นการเน้นหลักของการพัฒนาโดย “คนคือ
ศูนย์กลางการพัฒนา” และในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับ
ประเด็นเหล่านี้ คือ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัว
ประชากรให้ เหมาะสม การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนและสังคมไทย เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะก าลังคนให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อ
ด ารงชีวิตและสนับสนุนการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายเชิง
คุณภาพ คือการพัฒนาให้คนมีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ การเพิ่ม
ก าลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของ
ก าลังแรงงานทั้งประเทศ โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในและ
นอกระบบให้หลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

659



สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มุ่งศึกษาสายอาชีวศึกษามากขึ้น พัฒนา
สมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับการแข่งขันของประเทศ 
โดยเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างาน ทั้งการคิด
วิเคราะห์สร้างสรรค์ แก้ปัญหา ตัดสินใจ ท างานเป็นทีม มี
จริยธรรม มีวินัยในการท างาน สามารถรองรับและเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ ซับซ้อนได้ง่าย ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่และพร้อมก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

ในส่วนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนในภาคการ
ผลิตและอุตสาหกรรม นั้นส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษามีภารกิจหลักในการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้มีความสามารถในการ
แข่งขันทั้งตลาดแรงงานในประเทศและการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งระดับโลก จึงได้ด าเนินนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมียุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการ “ปรับการเรียนเปลี่ยน
การสอน ปฏิรูปการสอบให้ทันกับยุคสมัยอย่างมีคุณภาพ” [1] 
โดยมุ่งเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางการปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษายกระดับคุณภาพ
ผู้ เรียนร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มี
นโยบายสนับสนุนให้วิทยาลัยในสังกัด จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยกระดับกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน พัฒนาคุณภาพของครูและผู้ เ รี ยน  จาก
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของผู้ วิจัย ใน
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ ซ่ึงเป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์สามารถแก้ปัญหาได้ และยังเน้นการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติด้วย แต่กลับพบว่า ผลการทดสอบ V-
NET ของนักศึกษาโดยเฉพาะการทดสอบด้านการคิด การ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ต่ าที่สุด ท าให้ผู้วิจัยจึง
เห็นว่า การที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพนั้น ควรได้รับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง
จากการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อจะสรุปเป็นข้อมูล

สภาพและปัญหาต่าง ๆ นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ผู้บริหาร ครู หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
และเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการ
สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อันจะส่งผล
ให้วิทยาลัยเหล่านั้นมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น [2,3,4] 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

3. กรอบแนวความคิดการวิจัย  

การศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceputual Framework) 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปร
ตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ , อายุ, ระดับ
การศึกษา, ระดับที่ท าการสอน และประสบการณ์ในการสอน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นต่อ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โดยแบ่งสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 5 ด้านคือ 5 ด้านคือ 1) 
ด้านผู้สอน 2) ด้านผู้เรียน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) 
ด้านส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้ 5) ด้านการวัดและประเมินผล 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง [5] ดังต่อไปนี้ 

1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักสูตร 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
6 .  บ ริ บ ท ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และวิทยาลัยในสังกัด 
7. เอกสารและงานวิจัยและเกี่ยวข้อง 

5. วิธีการด าเนินงาน 

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

5.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการวิจัย  
ศึกษาเอกสารรายงานสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและ
เทคนิคศึกษา 

 

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอน ของสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ านวน 1,168 คน ขนาด
กลุ่ มตั วอย่ า ง  ผู้ วิ จั ย ใ ช้ สู ตรของทาโร  ย าม า เน  (Taro 
Yamane,1967) ก าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 298 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งช้ันภูมิอย่างง่าย (Stratified Simple Random Sampling) กับ
วิ ท ย า ลั ย ใ น สั ง กั ด ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ทั้ง 9 แห่ง ผู้วิจัยได้ด าเนินการการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม แห่งละ 45 ชุด รวม
ทั้งส้ิน 405 ชุด เวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 2 เดือน และได้รับ
กลับมา 377 ชุด เนื่องจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับมามี
จ านวนมากกว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงใช้
แบบสอบถามที่ได้รับกลับมาเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพ

ปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยลักษณะของค าถามที่ใช้มีทั้งค าถามปลาย
ปิดในลักษณะตรวจสอบรายการ (Check List) แบบประมาณค่า 
(Rating Scale) และค าถามปลายเปิด ได้ผ่านการตรวจสอบ
พิจารณาจากผู้เช่ียวชาญและหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
มีค่า 0.80 มีทั้งหมด 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ด้านคือ 1) ด้านผู้สอน 2) 
ด้านผู้เรียน 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านส่ือและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 5) ด้านการวัดและประเมินผล และตอนที่ 
3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอน  

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าแบบสอบถาม 

มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลที่ได้จากข้อค าถามประเภทปลาย
ปิด หรือข้อค าถามปลายเปิดที่ให้ข้อมูลเป็นตัวเลข โดยการ
ค านวณค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากข้อค าถามประเภท
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ปลายเปิดที่ให้ข้อมูลเป็นข้อความด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) [6,7] 

6. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีดังนี ้

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน ของสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ครูผู้สอนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
61.44 เพศหญิง ร้อยละ 38.56 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 35 ปี ขึ้นไป 
ร้อยละ 38.83 อายุ 31 – 35 ปี ร้อยละ 21.81 อายุ 26 - 30 ปี ร้อย
ละ 17.29 อายุ 20 - 25 ปี ร้อยละ 22.07 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 27.13 ปริญญาโท ร้อยละ 71.54 ปริญญาเอก 
ร้อยละ 1.33 ท าการสอนในระดับ ปวช. ร้อยละ 21.28 ระดับ 
ปวส. ร้อยละ 17.55 ทั้งระดับ ปวช. และปวส. ร้อยละ 61.17 มี
ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 22.34 5 -10 ปี 
ร้อยละ 20.21 11 -15 ปี ร้อยละ 16.22 16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 41.22  

6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน 

6.2.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3  แสดงดังตารางที่ 1 – 5 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านผู้สอน 

ประเด็นสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

1 .  จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ใ น
ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
สาข า วิช าของท่ าน
มุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ลักษณะอย่างไร 

เป็นนักปฏิบัติเฉพาะด้าน (ร้อยละ 59.84)  

2. ในการเตรียมการ
สอน ท่านมีการสืบค้น
ข้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง
สารสนเทศต่อไปนี้  

ครูเตรียมการสอน โดยสืบค้นข้อมูลจาก  1) 
หนังสือ ต ารา และเอกสารที่ครูรวบรวมไว้ 
อยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.58, sd. = 0.57) และ 
2) อินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
อยู่ในระดับมาก (�̅� = 2.54, sd. = 0.59) 

3. ท่านมีการพัฒนา
เทคนิคและ วิธี ก า ร
ส อ น ข อ ง ต น เ อ ง
อย่างไรบ้าง 

ครูพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของตนเอง 
3 ล าดับแรกคือ 1) การศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเองจากหนังสือ  ต ารา  เอกสารและ
อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 71.01 )  2) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ภายใน
หน่วยงาน (ร้อยละ 64.89 ) และ 3) หน่วยงาน
จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการสอน (ร้อยละ 53.19 ) 

 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านผูเ้รียน 

ประเด็นสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

1 .  จ า ก ก า รสั ง เ ก ต 
นักศึกษาที่ท่านสอน
โ ด ย ภ า พ ร ว ม มี
พฤติกรรมการเรียน
ลักษณะใดบ้าง 

นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียน 3 ล าดับแรกคือ 
1) ชอบข้อสอบแบบปรนัย (ร้อยละ 63.83 ) 2) 
ชอบเรียนแบบปฏิบัติมากกว่าท่องจ า (ร้อยละ 
51.60 ) และ 3) ต้องให้อาจารย์บอกวิธีหรือสั่ง
การ (ร้อยละ 42.82 ) 

2 . จากการสังเกต
นักศึกษาที่ท่านสอน 
โด ย ภ าพ รวมมี พ้ื น
ฐานความรู้ ทักษะและ
คุ ณ ลั ก ษณะต่ า ง  ๆ 
ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด 

อยู่ในระดับปานกลาง โดย 3 ล าดับแรกคือ มี
ความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น (�̅� = 2.44, 
sd. = 1.32) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต (�̅� = 2.41, sd. = 1.03) และทักษะ
สื่อสารพ้ืนฐาน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) (�̅� = 2.36, 
sd. = 1.06) 

 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

ประเด็นสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

1. ครูใช้วิธีการเรียนการ
สอนแบบใดบ้าง 

วิธีการเรียนการสอนที่ครูใช้ 3 ล าดับแรกคือ 1) 
บรรยาย (ร้อยละ 69.68 ) 2) สาธิตและฝึก
ปฏิบัติการ (ร้อยละ 67.82 ) และ 3) เกม 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (ร้อยละ 28.99 ) 

2. ท่านเคยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใน
ลักษณะต่อไปนี้หรือไม่ 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัด 3 ล าดับแรก
คือ 1) ให้ผู้เรียนท างานร่วมกันในลักษณะของ
การท างานร่วมกัน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ 
(ร้อยละ 67.02 )  2) น ารายวิชาต่างๆ มาบูรณา
การร่วมกัน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 54.26 ) และ 3) 
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถามหรือสงสัยแล้วให้
ผู้เรียนค้นหาค าตอบเอง (ร้อยละ 52.39) 
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3. ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแต่ละครั้ง 
ท่านค านึงถึงสิ่งใดบ้าง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครู
ค านึงถึง 3 ล าดับแรกคือ 1) ความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนแต่ละคน (ร้อยละ 56.91)  2)
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียน (ร้อยละ 55.32) 
แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น น า ไ ป ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน (ร้อยละ 55.32) 

4. ในการจัดการเรียนการ
สอน ขั้นตอนใดต่อไปนี้
ที่ท่านให้ความส าคัญมาก
ที่สุด 

ครูให้ความส าคัญกับขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอน 3 ล าดับแรกคือ 1) แจ้งวัตถุประสงค์
ของการเรียนในครั้งนั้นให้ผู้เรียนทราบ หรือ
แสดงหัวข้อเนื้อหาทั้งหมดที่จะเรียน (ร้อยละ 
46.01) 2) ทบทวนความรู้เดิมเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ความรู้ใหม่ เช่น ความรู้ในการสอนครั้งที่แล้ว 
หรือพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 44.68) และ
น าเสนอเนื้อหาความรู้ใหม่โดยใช้เทคนิค
วิธีการสอนที่เอ้ือต่อการรับรู้ของผู้เรียน (ร้อย
ละ 41.49) 

 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านสื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ 

ประเด็นสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

1. การสอนแต่ละครั้ง 
นอกจากการบรรยายแล้ว 
ท่านใช้สื่อ/อุปกรณ์การ
เรียนการสอนบ่อยครั้ง
เพียงใด 

พบว่า ใช้เป็นประจ า แต่ไม่ทุกครั้ง (ร้อยละ 
53.73) 

2. สื่อ/อุปกรณ์ประเภท
ใดบ้างที่ท่านใช้ประกอบ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

สื่อ/อุปกรณ์ที่ครูใช้มากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ 
1) ต ารา (ร้อยละ 58.78) 2) เอกสาร
ประกอบการสอน/ค าสอน (ร้อยละ 57.71) 
และใบงาน (ร้อยละ 56.91) 

3 . ท่ านมี ก า ร ใ ช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียน
ก า ร ส อน ใน ลั ก ษณ ะ
ใดบ้าง 

ครูใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน 3 
ล าดับแรกคือ 1) ใช้น าเสนอเนื้อหาของ
รายวิชาแทนการบรรยายในห้องเรียน (ร้อยละ 
50.27) 2) ส่งการบ้านหรือรายงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น E-mail (ร้อยละ 42.29) 
และ 3) ให้ผู้ เรียน Download ค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า  เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบก า รส อน 
PowerPoint และอื่นๆ (ร้อยละ 37.50) 

4. วิทยาลัยหรือแผนก
ของท่านมีการน าระบบ 
E-learning เพ่ือใช้ในการ
เรี ยนการสอนหรือไม่ 

3 ล าดับแรกคือ  1) ยังไม่มีการน าระบบ E-
learning มาใช้ภายในแผนก (ร้อยละ 40.96)  
2) อาจารย์บางท่านพัฒนาระบบ E-learning 
มาใช้ในการเรียนการสอนของตนเอง (ร้อย

อย่างไร ละ 33.24) และ 3) วิทยาลัยมีการซื้อหรือ
พัฒนาระบบ E-learning กลางเพ่ือให้แต่ละ
แผนกน าไปใช้ (ร้อยละ 21.01) 

5. ท่านมีการน า  E-
learning มาใช้ในการ
เรียนการสอนหรือไม่ 

3 ล าดับแรกคือ 1) ไม่มีการน า E-learning 
มาใช้ในวิชาใดเลย (ร้อยละ 41.76)  2) มีการ
น าเว็บและบริการบนอินเทอร์เน็ตรวมทั้ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ มาเสริมการเรียนใน
ห้อง (ร้อยละ 31.12) และ 3) มีวิชาที่เป็นการ
เรียนแบบผสมผสานกันระหว่างการเรียน
แบบปกติกับ E-learning ในบางครั้ง (ร้อย
ละ 26.60) 

 
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล 

ประเด็นสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

1. การประเมินผลการ
เ รี ย น  ท่ า น ใ ห้
ความส าคัญกับสิ่ งใด
มากที่สุด 

ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น  ค รู ใ ห้
ความส าคัญ 3 ล าดับแรกคือ 1) ความสนใจ 
และการมีส่วนร่วมในการเรียน (ร้อยละ 
47.34)  2) กระบวนการได้มาซึ่งผลงาน (ร้อย
ละ 33.78) และ 3) การทดสอบ (ร้อยละ 
26.33) 

2. จุดมุ่ งหมายใน
รายวิชาที่ท่านสอน ส่วน
ใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับ
ใด 

ครูมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ 3 ล าดับแรก
คือ 1) 2) เข้าใจ (ผู้เรียนสามารถอธิบายความคิด
หรือความคิดรวบยอดได้) (ร้อยละ 66.76)  
2) ประยุกต์ใช้ (ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ไปจากเดิมได้) (ร้อยละ 
61.17) และ 3) วิเคราะห์ (ผู้เรียนสามารถ
จ าแนกความแตกต่างระหว่างส่วนต่างๆ ได้) 
(ร้อยละ 37.77) 

3. นอกจากมุ่ง เน้นให้
ผู้ เ รี ย นมี ผ ล สั ม ฤท ธิ์
ทางการเรียน ท่านคิดว่า
ทักษะใด ที่นักศึกษา
ควรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาในปัจจุบัน  

ทักษะใด ที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาในปัจจุบัน 3 ล าดับแรก คือ 1) ทักษะใน
การแก้ปัญหา (ร้อยละ 59.57)  2) ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (ร้อยละ 56.38) และ3) ทักษะใน
การท างานเป็นทีม (ร้อยละ 44.68) 

 
6.2.2 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น  ข อ ง ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แสดงดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและประเมินผล 

ประเด็นสภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

ความคิดเห็น 

1. ท่านคิดว่าปัจจุบัน 
ปัญหาด้านผู้สอน ปัญหา
ใดต่อไปน้ีเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด 

ปัญหาด้านผู้สอน 3 ล าดับแรก คือ 1) อาจารย์มี
ภาระท่ีนอกเหนือจากการสอนมาก ท าให้
ประสิทธิภาพของการสอนลดน้อยลง (ร้อยละ 
62.77) 2) อาจารย์ส่วนใหญ่สอนอย่างไรก็สอน
อย่างน้ันมาตลอด ไม่ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน (ร้อยละ 47.34) และ 3) ภาระงานสอนท่ีมาก
เกินไป ท าให้อาจารย์ไม่มีเวลาพัฒนาตนเอง (ร้อย
ละ 43.35) 

2. ท่านคิดว่าปัจจุบัน 
ปัญหาด้านผู้เรียน ปัญหา
ใดต่อไปน้ีเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด (ระบุเพียง 
3 ข้อ) 

ปัญหาด้านผู้เรียน 3 ล าดับแรก คือ 1) พื้น
ฐานความรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนของ
นักศึกษามีน้อย (ร้อยละ 62.23) 2) นักศึกษาเข้ามา
เรียนโดยไมม่ีเป้าหมาย ท าให้ขาดแรงจูงใจในการ
เรียน (ร้อยละ 47.61) และ 3) คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อ
การเรียนของนักศึกษามีน้อย (ร้อยละ 42.29) 

3. ท่านคิดว่าปัจจุบัน 
ปัญหาด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ปัญหาใดต่อไปน้ี
เป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเรียนการสอน
มากท่ีสุด 

ปัญหาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 
ล าดับแรก คือ 1) ขาดงบประมาณ รวมท้ังวสัดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (ร้อยละ 66.76) 
2) ผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีจัดเท่าท่ีควร (ร้อยละ 54.26) และ 3) 
บรรยากาศและสภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างท่ีต้องการ (ร้อยละ 
53.19) 

4. ท่านคิดว่าปัจจุบัน 
ปัญหาด้านส่ือและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
ปัญหาใดต่อไปน้ีเป็น
อุปสรรคต่อการจัดการ
เรียนการสอนมากท่ีสุด 

ปัญหาด้านส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้ 3 ล าดับ
แรก คือ 1) ขาดแคลนเคร่ืองมือและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย (ร้อยละ 60.90) 2) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน (ร้อยละ 61.70) และ 3) ขาดแคลน
บุคลากรท่ีสามารถสนับสนุนการผลิตส่ือให้กับ
อาจารย์ (ร้อยละ 51.33) 

5. ท่านคิดว่าปัจจุบัน 
ปัญหาด้านการวัดและ
ประเมินผล ปัญหาใด
ต่อไปน้ีเป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการเรียนการสอน
มากท่ีสุด 

ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล 3 ล าดับแรก คือ 
1) ผู้เรียนขาดทักษะในการเขียน ท าให้ตอบข้อสอบ
อัตนัยไมค่่อยได้ (ร้อยละ 67.02) 2) การวัดส่วน
ใหญ่เป็นข้อสอบ ซ่ึงไม่สามารถประเมินความรู้
ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้ (ร้อยละ 
63.56) และ 3) ผู้เรียนมีปริมาณมาก ท าให้ต้องวัด
โดยการท าข้อสอบแบบปรนัย (ร้อยละ 37.23) 

6.2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดเรียนการสอน  

ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนได้ให้เสนอแนะโดยจัดห้องเรียนให้เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน (จ านวน 27 คน) คุณลักษณะของผู้เรียน

ที่ยังไม่มีความพร้อมต่อการเรียน ควรต้องท าการปรับพื้นฐาน
และทัศนคติในการเรียนสายอาชีพ  (จ านวน 22  คน) ส่วน
ครูผู้สอนควรต้องหาวิธีการ จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สอนแบบใหม่ๆ (จ านวน 11  คน) ในกระบวนการวัดและ
ประเมินผลควรให้คลอบคลุมกิจกรรมการเรียนการสอน 
(จ านวน 6 คน) อีกทั้งควรส่งเสริมครูให้มีโอกาสศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการให้มากขึ้น (จ านวน 5 คน) ในด้านหลักสูตร
และเนื้อหารายวิชาครูให้ข้อเสนอแนะในประเด็นของหลักสูตร
รายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนกันจึงควรวิเคราะห์เช่ือมโยงและ
บูรณาการร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างานและประกอบอาชีพได้ (จ านวน 17 คน) นอกจากนั้น
ครูผู้สอนยังให้ข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับการสนับสนุน
ด้านวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่ควรจัด
เพิ่มขึ้น (จ านวน 21 คน) เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3 พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มุ่งพัฒนาให้
นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติเฉพาะด้าน โดยเตรียมการสอนโดย
สืบค้นข้อมูลจากต ารา หนังสือ และเอกสารที่ครูรวบรวมไว้ 
รวมถึงสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้พัฒนาตนเองโดย
การศึกษาค้นคว้าจากต าราและหนังสือเป็นหลัก แต่ก็พบว่า
ปัญหาด้านผู้สอนคือ อาจารย์มีภาระที่นอกเหนือจากการสอน
และภาระการสอนที่มากเกินไป ท าให้ประสิทธิภาพของการ
สอนลดน้อยลง รวมถึงท าให้สอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นมา
ตลอด ไม่ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ส่วนในด้านผู้เรียน
นั้น พบว่า ลักษณะของนักศึกษา มีพฤติกรรมการเรียนใน
ลักษณะชอบเรียนแบบปฏิบัติมากกว่าท่องจ า ชอบข้อสอบแบบ
ปรนัย และต้องให้อาจารย์บอกวิธีหรือส่ังการ แต่นักศึกษามี
ความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และมีทักษะสื่อสารพื้นฐาน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) แต่ปัญหาที่พบ
คือ นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียน
น้อย ขาดแรงจูงใจในการเรียนเนื่องจากเข้ามาเรียนโดยไม่มี
เป้าหมาย ส าหรับด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและแบบสาธิตและฝึก
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ปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นทีม บูรณา
การร่วมกันระหว่างรายวิชา รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม
หรือสงสัยแล้วให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบเอง โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนแต่ละคนและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียน ส าหรับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ ขาด
งบประมาณ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
และผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จัดเท่าที่ควร ท าให้เกิดบรรยากาศและสภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างที่ต้องการ ในด้านส่ือ
และทรัพยากรการเรียนรู้ พบว่า ส่ือ/อุปกรณ์ที่ครูใช้มากที่สุด
คือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน และใบงาน ซ่ึงใช้
เป็นประจ า แต่ไม่ทุกครั้ง นอกจากนี้ครูใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
น าเสนอเนื้อหาของรายวิชาแทนการบรรยายในห้องเรียน 
และใข้ส่งการบ้านหรือรายงาน ส่วนระบบ E-learning พบว่า 
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการน าระบบ E-learning มาใช้ ส่วนปัญหา
ด้านส่ือและทรัพยากรการเรียนรู้ คือ เครื่องมือและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ส าหรับด้านการวัด
และประเมินผล พบว่า ครูมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายความคิดหรือความคิดรวบยอดได้ 
และสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ได้ ปัญหาด้านการ
วัดและประเมินผล คือ ผู้เรียนมีปริมาณมาก ท าให้ต้องวัดโดย
การท าข้อสอบแบบปรนัย ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการเขียน 
ท าให้ตอบข้อสอบอัตนัยไม่ค่อยได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนได้
แสดงความคิดเห็นว่า ทักษะที่นักศึกษาควรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา คือ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และทักษะในการท างานเป็นทีม ซ่ึงผลการวิจัยที่พบ สอดคล้อง
กับรายงานของคณิต เฉลยจรรยา [3] ซ่ึงได้กล่าวถึง ความ
จ าเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาของไทย อย่างไรก็
ตามในการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลาย น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนและยกระดับการจัดการเรียน
การสอน จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนให้สอดคล้องและ

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จัดให้เกิดกลไกสนับสนุน
จากหน่วยงานด้านวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกวิทยาลัย
ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาครู
ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชา 
เพื่ อให้การจัดการ เรี ยนการสอนด า เนินการได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้ทุน
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การศึกษาความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพ เพื่อวางแผนการผลิต และพัฒนาก าลังคน 
ของสถานประกอบการในหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

วรวิทย์  ศรีตระกูล1, สุนทรผไท  จันทระ1*, สลักจิต  สุขช่วย2 ,อาทิตย์  จิรวัฒนผล3 และประพันธ์ เตชะสกลกิจกรู 
1สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

2วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
3วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  

4ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

 

บทคัดย่อ  
          คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ได้ด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  ได้ศึกษาความต้องการก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของสถานประกอบการที่ เป็นสมาชิกหอการค้า                         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,455 แห่ง  โดยวิธีการ
ส ารวจ และการจัดประชุมกลุ่มอภิปรายระดมความคิดเห็นของ
ตัวแทนของแต่ละหอการค้าจังหวัด ผลการวิจัยได้วิเคราะห์แยก
ระดับของแรงงานพบว่า  ระดับช่างฝีมือมีความต้องการ
ก าลังคนสาขาการบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.63  ระดับ
ช่างเทคนิค มีความต้องการก าลังคนสาขาการบัญชีมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 51.75  และระดับนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการมี
ความต้องการก าลังคนสาขาการบัญชีมากที่สุด เช่นกัน คิดเป็น
ร้อยละ 45.91  กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New Engine of 
Growth) ที่ถูกเลือกมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ   คิดเป็นร้อยละ 31.89  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบ
ความต้องการเชิงคุณภาพสมรรถนะของผู้ส าเร็จด้านอาชีวศึกษา  
ประมาณการความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในอนาคต
เชิงปริมาณ และความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาของสถานประกอบการ ซ่ึงมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดนโยบายและวางแผนการผลิต
ก าลังคนอาชีวศึกษาต่อไป 
ค าส าคัญ  ก าลังคนอาชีวศึกษา  สมรรถนะที่พึงประสงค์  
*soontorn.chantara@gmail.com 

Abstract 
          To implement educational policies of the Ministry of 

Education for the purpose of developing vocational 

workforce, the Thailand’s Northeastern Chamber of 

Commerce under the Public-Private Joint Committee for 

Developing Vocational Workforce studied demands on 

vocational workforce for manufacturing planning and 

developing workforce of businesses of 1,455 members of the 

Northeastern Chamber of Commerce. The applied methods 

included survey, group meeting and brainstorming among 

representatives of each provincial chamber of commerce. The 

research results showed that: demand for skilled labor level 

workforce in accounting field ranked first (65.63%) and 

demand for technician level workforce in accounting field 

also ranked first (51.75%). Likewise, technology practitioner 

level workforce was required most in accounting (45.91%). 

Meantime, smart electronics needed workforce most among 

new engines of growth (31.89%). The results also revealed 

demands on competency quality of vocational graduates, 

estimated demands on quantitative vocational workforce in 

the future and demands on participation in vocational 

education management of businesses. This will be beneficial 

for policymaking and vocational workforce.    
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1.ความเป็นมาและความส าคัญ 
   กระบวนการพัฒนาประเทศ นั่นคือการพัฒนาคนหรือทุน

มนุษย์ให้เข้มแข็ง(แผนพัฒนาการศึกษาชาติฉบับที่  11 ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2555 – 2559, 2555 : 1)  มีความ
จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ในภาพรวมและรายสาขาอาชีพเพื่อก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่ างๆ  ทั้ ง ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและสนับสนุน (Basic and Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ( Niche Market) ที่
ท าให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน 
[1] 

    นอกจากนั้นยังพบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมต้องการก าลังคน
ระดับกลางคือ ผูท้ี่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในสัดส่วนมากกว่า
ผู้จบระดบัปริญญา การผลิตก าลังคนส่วนใหญเ่ป็นไปตาม
ความสามารถในการผลิตของสถานศึกษา ผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรีสูงกว่ามีการผลิตมากขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะ
ที่สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลิต
ได้น้อยกว่าความต้องการ  การผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
น้อยลง ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาด แรงงานน้อยลง ท าให้
ประเทศขาดก าลังคนระดบักลางเพิ่มขึ้น  และยังพบว่าผู้ส าเรจ็
การศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏบิตัิงานได้ตรงกบัลักษณะงาน 
ส่วนมากขาดคุณลักษณะทั้งด้านความรู้  ทักษะและกิจนิสัย
อุตสาหกรรม  สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องน าไปฝึกอบรม
เพิ่มเติมท าให้ต้องมคี่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น [1]   

     จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รัฐ
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถขยายก าลังการผลิตได้ตามความ
ต้องการของตลาดและศักยภาพแรงงาน คณะอนุกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.
กรอ.อศ.) ร่วมกับหอการค้าไทยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จึงมีความสนใจที่ จะศึกษาความต้องการก าลั งคนด้ าน
อาชีวศึกษาของสถานประกอบการหอการค้า  ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยมาใช้ใน
การวางแผนผลิตก าลังคนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ความต้องการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมต่อไป 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย  
2.1 ศึกษาความต้องการก าลังคนดา้นอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพ 
ในระดบัช่างฝีมือ ระดบัช่างเทคนคิ และระดบันักเทคโนโลยี
สายปฏิบัติการของสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการ 
ค้าภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2 ศึกษาความต้องการก าลังคน ด้านอาชีวศึกษาในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (The New Engine of Growth) ของ
สถานประกอบการ 
2.3 ศึกษาความต้องการเชิงคุณภาพสมรรถนะของผู้ส าเรจ็ด้าน
อาชีวศึกษา ของสถานประกอบการ 
2.4 ประมาณการความต้องการก าลังคน ด้านอาชีวศึกษาใน
อนาคตเชิงปริมาณ ของสถานประกอบการ  
2.5 เพื่อศึกษาความต้องการ การมีส่วนร่วมในการจัดการ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาของหอการค้าภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ และจัดท าข้อเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามความต้องการของสถานประกอบการในกลุ่มหอการค้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นยทุธ์ศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและ
การพัฒนาประเทศ 
3.วิธีการด าเนินการวิจัน 
3.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1ประชากร ได้แก่ สถานประกอบการที่จดทะเบียนกับ
หอการค้าจังหวัดในกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 
5  ก ลุ่ ม ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งส้ิน 9,877 แห่ง   
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานประกอบการที่จดทะเบียนกับ
หอการค้าจังหวัดในกลุ่มหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ใน 
5 กลุ่มหอการค้าจงัหวัด ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
15  ได้มาโดยการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)    
รวมทั้งส้ิน  1,455    แห่ง   
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการก าลังคนของสถาน
ประกอบการที่จดทะเบียนกับหอการค้า   เพื่อวางแผนการผลิต
และพัฒนาก าลั งด้ านคนอาชีวศึกษาของหอการค้ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)   ที่คณะผู้วิจัย
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สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 7 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
โดยสอบถามสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศช่วงอายุ ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน ช่วงของการมี
ก าลังคนของสถานประกอบการ ก าลังคนชาวต่างด้าว ประเภท
ของการจดทะเบียนกับหอการค้า ประเภทของการจดทะเบียน 
และสถานประกอบการสังกัดในกุล่มหอการค้า  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ของ สถานประกอบการที่มีความต้องการก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ในระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิคของสถาน
ประกอบการ ที่จดทะเบียนกับหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกสาขางานของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
ต้องการได้มากกว่า 1 ข้อ  
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ของ สถานประกอบการที่มีความต้องการก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ในระดับนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการของสถาน
ประกอบการที่จดทะเบียนกับหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกสาขางานของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
ต้องการได้มากกว่า 1 ข้อ  
 ตอนที่ 4  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ของ สถานประกอบการที่ มี ความต้องการก าลั งคนด้ าน
อาชีวศึกษา ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของสถาน
ประกอบการที่จดทะเบียนกับหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆ ที่ต้องการได้
มากกว่า 1 ข้อ  
 ตอนที่ 5  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีความต้องการสมรรถนะในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพ ของก าลังคนด้านอาชีวศึกษา มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และให้น้ าหนักความ
ต้องการโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
ต่างๆ ที่ต้องการได้มากกว่า 1 ข้อ  

 ตอนที่ 6 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน
ความต้องการของ สถานประกอบการที่มีความต้องการก าลังคน 
ด้านอาชีวศึกษา ในระยะส้ัน 3 ปีข้างหน้า ระยะกลาง 5 ปีข้างหน้า 
และระยะยาว 7 ปี ข้างหน้า ของสถานประกอบการหอการค้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกและเรียงล าดับสาขางานที่ต้องการ 5 
อันดับ  
 ตอนที่ 7 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการมี
ส่วนร่วมของสถานประกอบการต่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาของกลุ่ม
หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตอนที่ 8 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ
ให้หอหารค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนหรือส่งเสริม
สถานประกอบการในเรื่องใดซ่ึงมีลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) 
 ตอนที่ 9  ข้อเสนอแนะของสถานประกอบการต่อ
กลุ่มอาชีพที่ต้องการก าลังคน ด้านอาชีวศึกษา ในระดับช่างฝีมือ / 
ช่างเทคนิค / นักเทคโนโลยีสายสายปฏิบัติการของหอการค้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended) 
3.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
3.3.1 ระยะที่ 1 ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชน เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ หอการค้า จังหวัดขอนแก่น  
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมหอการค้า
จังหวัดขอนแก่น เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางในการวิจัย ได้
ข้อตกลงร่วมกันในเรื่องกรอบของกลุ่มอาชีพ โดยให้น าสาขาวิชา
ต่างๆในหลักสูตรการจัดการศึกษาทั้งหมดของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามาเป็นกรอบของค าถามเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพ 
3.3.2 ระยะที่ 2 การสร้างเครื่องมือ ด าเนินการตามล าดับดังนี้  
3.3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประมวล
เป็นข้อค าถามให้ครอบคลุมหลักสูตรการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สาขางาน และสมรรถนะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2558 และหลักสูตรระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี
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บัณฑิต พุทธศักราช 2556  น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้  
3.3.2.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไข และน าแบบสอบถาม
ไปทดลอง (Try Out) กับ สถานประกอบการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โดยติดต่อความร่วมมือหอการค้าจังหวัดหนองคาย  จ านวน 27 
แห่ง ในจังหวัดหนองคาย น าแบบสอบถามไปหาความเช่ือมั่น 
(Reliability)โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) [3] โดยค่าความเชื่อมัน
ของแบบสอบถาม  มีค่าเท่ากับ 0.89   
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 
ถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2559  และมีการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
3.5.1 ติดต่อประสานงานกับหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
3.5.2 ติดต่อประสานงานกับหอการค้าในแต่ละจังหวัด 
3.5.3 ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด
ไว้ คณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้กับหอการค้า ใน
แต่ละจังหวัด  แล้วส่งให้แบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ 
3.6 การจัดกระท ากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้ งนี้  คณะผู้ วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้  
3.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งฉบับและ
คัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์  
3.6.2 น าแบบสอบถามแบบฉบับที่มีความสมบูรณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ 
สถานประกอบการที่มีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ใน
ระดับช่างฝีมือ  ระดับช่างเทคนิค และระดับนักเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการ โดยใช้สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่  3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ 
สถานประกอบการที่มีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยใช้สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ 
สถานประกอบการที่ มี ความต้องการสมรรถนะในด้ าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพ ของก าลังคนด้านอาชีวศึกษา  โดยใช้
สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 5  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนของ 
สถานประกอบการที่มีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ใน
ระยะ 3 ปีข้างหน้า ระยะ 5 ปีข้างหน้า และระยะ 7 ปี ข้างหน้า โดย
ใช้สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 6 วิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการต่อการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
อ า ชี ว ศึ กษ าข อ ง สถ านประกอบก า ร หอก า ร ค้ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
 ตอนที่  7  วิ เคราะห์ความต้ องการของสถาน
ประกอบการที่ต้องการให้หอการค้า สนับสนุนหรือส่งเสริม โดย
ใช้สถิติ  ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7.1 วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Validity) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้วิธี หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) [3]  
3.7.2 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมันของแบบวัดความพึงพอใจ โดย
ใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ   
ครอนบาค (Cronbach) [2]  
3.7.3 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [3]  
4.ผลการศึกษา 
4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
56.56 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.60 มีต าแหน่ง
เป็นเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 52.30 และมีประสบการณ์ใน
การท างาน 16 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 38.35 เป็นสมาชิกของ
หอการค้าประเภทสามัญ คิดเป็นร้อยละ 84.50  ประกอบธุรกิจ
ประเภทบริการ คิดเป็นร้อยละ 31.21 โดยส่วนใหญ่สถาน
ประกอบการเป็นสมาชิกของหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ส่วนด้านก าลังคนพบว่า สถานประกอบการมีก าลังคน
ในสถานประกอบการมากกว่า 20 คนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.28 
และมีก าลังคนเป็นชาวต่างด้าวในสถานประกอบการ คิดเป็นร้อย
ละ 13.88 ก าลังคนชาวต่างชาติ มีทั้งหมด จ านวน 2481 คน จาก
สถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติทั้งหมด  จ านวน 202 แห่ง โดย
มีจ านวนน้อยที่สุดจ านวน 1 คน และมีมากที่สุดจ านวน 80  คน  
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4.2 สถานประกอบการที่จดทะเบียนในหอการค้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องการมีความต้องการก าลังคนในด้าน
กลุ่มอาชีพต่างๆในสาขาวิชา ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรในแต่ละระดับ จ านวน 144 
สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 91.13 โดยเฉพาะ ในระดับช่างฝีมือ ซ่ึง
เป็นการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 47 สาขาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 94.00 และระดับช่างเทคนิค ซ่ึงเป็นการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จ านวน 72  สาขาวิชา คิด
เป็นร้อยละ 91.13 และระดับนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการสาย
ปฏิบัติการ จ านวน 25 สาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 86.20  สามารถ
จ าแนกล าดับที่ต้องการมากที่สุด ห้าล าดับแรกในแต่ละระดับ 
ดังนี้ 
4.2.1 ระดับช่างฝีมือ 
สถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการ
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาในสาขาการบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 65.63 รองลงมาได้แก่ สาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 51.75 
สาขาช่างยนต์ คิดเป็นร้อยละ 37.38 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิด
เป็นร้อยละ 32.78  และ สาขาไฟฟ้าก าลัง คิดเป็นร้อยละ 30.85  
(ตารางที่ 1)  
 

ตารางที่ 1 แสดงล าดับความต้องการสาขาในระดับช่างฝีมือ 

4.2.2 ระดับช่าง เทคนิค 
สถานประกอบการในหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
ต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ในสาขาการบัญชีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาได้แก่ สาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 
46.94 สาขาไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 45.52  สาขาสาขาเทคนิค
เครื่องกล  คิดเป็นร้อยละ 34.63  และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิด
เป็นร้อยละ 30.92 (ตารางที่ 2)  
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงล าดับความต้องการสาขาในระดับช่างเทคนิค 
 
 
 
 
 
 
4.2.3 ระดับนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ 
สถานประกอบการที่จดทะเบียนในหอการค้าภาคตะวันออก เฉียง
เหนือต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ในสาขาการบัญชีมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.91 รองลงมาได้แก่ สาขาการตลาด คิดเป็น
ร้อยละ 39.38 สาขาเทคโนโลยียานยนต์  คิดเป็นร้อยละ 28.17  
สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.49  และ สาขา
เทคโนโลยีไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 22.13 (ตารางที่ 3)  
ตารางที่ 3  แสดงล าดับความต้องการสาขาในระดับ 
                    นักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  
 
 
 
 
 
 

4.3 ความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้ าหมาย  ของสถานประกอบการในหอการค้ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรียงล าดับห้าล าดับแรกที่ ถูกเลือก มาก
ที่สุดคือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ 
31.89 รองลงมา ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์คิดเป็นร้อยละ 27.26 
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 
27.28 และอุตสาหกรรมที่ มีความต้องการน้อยที่ สุด คือ 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คิดเป็นร้อยละ 8.86 (ตารางที่ 4)  
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4.4 สมรรถนะที่ตอ้งการ  
 สถานประกอบการในหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ความต้องการสมรรถนะด้านสมรรถนะวิชาชีพ มากที่สุด  
รองลงมาได้แก่  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เมื่อพิจารณารายด้าน สามาร
จ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 
4.4.1 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ที่ต้องการมากสูงที่สุด คือ การน า
ความรู้ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง รองลงมาได้แก่ น าทักษะ
ประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง และ  น าความรู้ประยุกต์สู่งานอาชีพ
ได้  
4.4.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ที่ต้องการมาก
สูงที่สุด คือ การมีทักษะในการคิดค านวณ รองลงมาได้แก่ 
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และมีความสามารถด้าน
ภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาไทยที่เป็นภาษาหลัก 
4.4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องการมากสูงที่สุด คือ
ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข รองลงมาได้แก่ แก้ปัญหา และพัฒน
ส่ิงใหม่ๆ จนบรรลุผลส าเร็จและสุภาพ เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อม
ตนตามสถานภาพและกาลเทศะ 

 

4.5จ านวนความต้องการก าลังคน 
สถานประกอบการมีความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ใน
ระยะส้ัน  ระยะกลาง และระยะยาวของสถานประกอบการ
หอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมต้องการ
ก าลังคน 15,319 คน โดยเฉพาะความต้องการในระยะยาว 7 ปี
ข้างหน้า ส่วนในระดับช่างที่ต้องการมากที่สุด คือ ระดับช่าง
เทคนิค โดยเฉพาะ ในระยะยาว 7 ปีข้างหน้า จ านวน 2,941 คน 
รองลงมาได้แก่ ระดับช่างฝีมือ โดยเฉพาะ ในระยะยาว 7 ปี
ข้างหน้า จ านวน 3,192 คน และระดับนักเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการโดยเฉพาะ ในระยะยาว 7 ปีข้างหน้า จ านวน 1,030  
คน ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
ตารางที่ 5 แสดงตารางความต้องการก าลังคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 ความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
โดยภาพรวมต้องการมีส่วนร่วมในด้านทนุการศึกษามากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 45.01 รองลงมาได้แก่ ด้านการฝึกงาน คดิเป็น
ร้อยละ 31.61 ด้านการจดัหางาน คิดเป็นร้อยละ 27.07 
ตามล าดับ   และด้านที่ต้องการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้าน
การบริหารจดัการ คิดเป็นร้อยละ 1.86 
5.ข้อเสนอแนะ 
ความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพของแต่ละกลุ่ม
หอการค้าจังหวัด ส่งผลความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษา 
ในระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับนักเทคโนโลยี
สายปฏิบัติการ ดังนั้นในการวางแผนผลิตก าลังคนจึงต้อง
ค านึงถึงลักษณะทางกายภาพของจังหวัดทิศทาง และการ
เจริญเติบโตของสภาพเศรษฐกิจในแต่ละเขตของกลุ่มหอการค้า 
ควรมีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับหน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกัน
ก าหนดความร่วมมือในการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านหลักสูตรสาขาวิชาที่ตอบสนองแต่ละท้องถิ่น หรือ
แม้กระทั่งมีความร่วมมือในเรื่องของการฝึกประสบการณ์ด้าน
อาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
กิตติกรรมประกาศ 
           คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาน
ประกอบการ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
การวิจัย  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  (กรอ.)  
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อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) รวมถึงส านักความร่วมมือ ส านักงาน
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สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนท่ีไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์

เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 

A synthesis of Model  of the Development of Blended Training Curriculum for Teachers without 

Computer Degree Developing e-Learning Course 

 
สมพิศ  โยมา 1   มนต์ชัย  เทียนทอง 2 

 
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1           

 2ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 
วิธีด าเนินการวิจัยมีดังนี้ คือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้
จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ด้วย
วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้เช่ียวชาญโดยเลือกแบบเจาะจง มี
จ านวน 12 คน และ 2) ประเมินความเหมาะสม เพื่อรับรอง
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น จากผู้ เช่ียวชาญ โดยเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 12 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 
ที่ได้ ประกอบด้วย 5 โมดูล ได้แก่  1. หลักการ   แนวคิด 
และทฤษฎีของการสร้างบทเรียน 2. กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม 3. ขั้นตอนของการสร้างบทเรียน 4. การ
ใช้เครื่องมือพัฒนาบทเรียน e-Learning 5. การประเมิน
บทเรียน e-Learning ผลการประเมินความเหมาะสมเพื่อ
รับรองรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นปรากฏว่าผู้เช่ียวชาญให้การ
ยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (𝑋=4.44, S.D.= 0.65) สรุปได้ว่าสามารถน ารูปแบบที่
สังเคราะห์ขึ้นไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

 

ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาหลักสูตฝึกอบรม, การอบรม
แบบผสมผสาน, e-Learning 

Abstract 
The objective of this research was to synthesize a 

model of blended training course development for 
instructors who have not graduated in the field of IT for 
the purpose of developing e-Learning lessons. The 
research methods were as follows; 1) to synthesize a model 
of blended training course development for instructors who 
have not graduated in the field of IT for the purpose of 
developing e-Learning lessons by means of in-depth 
interviews from 12 experts who were selected from the 
purposive selection, and 2) to assess the appropriateness of 
support from the synthesized model by 12 experts selected 
from the purposive selection. The model of blended 
training course to develop e-learning lessons for instructors 
with less IT experience consisted of  5 main parts, i.e. a. 
principles, concepts, and theories in lesson construction, b. the 
process of training course development, c. e-learning lesson 
construction, d.instrument for developing e-learning 
lessons, and e. evaluation of e-learning lessons. According 
to the evaluation result of appropriateness of support from 
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the synthesized model, it was found that experts accepted that 
the synthesized model was in the highest appropriateness level 
(  = 4.44, S.D. = 0.65). In conclusion, the synthesized 
model can be applied appropriately. 

 
บทน า 

   การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา ตาม
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่ต้องสร้างองค์ความรู้ 
แรงจูงใจในการเรียน โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง 
[1] คุณภาพของการสอน เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ เพื่อให้ระดับ
การเรียนรู้สูงขึ้น [2] การเรียนรู้สังคมโลกปัจจุบันของผู้เรียน
นั้นไม่สามารถจ ากัดเฉพาะในห้องเรียนได้ ผู้สอนจะต้อง
สอนแนะน าผู้เรียนให้รู้จักแสวงหาและเรียนรู้จากสภาพ
ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง ทั้ ง ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ท า ง ธ ร ร มช า ติ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการเรียนรู้ที่
ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ดังนั้น ในการจัดการศึกษาปัจจุบันจึงต้อง
ใช้กระบวนการส่ือความหมายที่มีสื่อและนวัตกรรมเกือบทกุ
ประเภทเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอน พัฒนางานด้านบริหารการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้สอนและผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
         ส่ือการเรียนรู้จะเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ ช่วยให้ครู 

สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามแนวทางการปฏิรูปการ

อาชีวศึกษา และบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร เพราะ

ส่ือการเรียนรู้เป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความรู้สึกนึกคิด 

ค่านิยมเจตคติ และประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

ซ่ึงส่ือการเรียนรู้อาชีวศึกษาควรมีสมบัติ ดังนี้ เป็นส่ือที่ท า

ให้เนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อน ดูเข้าใจง่ายขึ้นและ

เรียนรู้ได้เร็วขึ้น เป็นส่ือที่สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน 

ผู้ เรียนรู้ สึกสนุกกับการได้ เรียน มีความเหมาะสมกับ

เนื้อหาวิชา เป็นส่ือที่เน้นให้ผู้เรียนและผู้สอนมีกิจกรรม

ร่วมกัน ผู้สอนได้ประสบการณ์จากวิชาที่สอน ผู้เรียนได้

ความรู้จากวิชาที่เรียน เป็นส่ือที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้สอนมีความตื่นตัวในการเตรียมการผลิต

ส่ือเพื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เป็นส่ือที่ท าให้ผู้เรียนมี

ความต้องการใช้ให้เกิดทักษะ และเสริมประสบการณ์ด้าน

อาชีพ [3] การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่อาศัยส่ือหลายๆชนิด

ผสมผสานกัน ตั้งแต่ด้านเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียนการ

สอน การเรียนรู้แบบผสมผสานสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนรู้ที่

ท้าทาย ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

ศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น [4] 

แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ประเภทออฟไลน์ 

(Online) เป็นส่วนของการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน และประเภทออนไลน์ (Online) เป็นการ

เรียนรู้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ 

     e-Learning เป็นการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการส่งผ่านและจัดการด้าน

เนื้อหา ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและ

ประเมินผล สามารถค้นหาความรู้ในโลกกว้างได้ด้วยตนเอง

[5] ช่วยให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไป

ค่อนข้างมาก ครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ใช้เทคโนโลยี

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงการจัด

การศึกษาโดยใช้อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เป็นการผสมผสาน

กันระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตกับกระบวนการ

ออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ ากัดทางด้าน

สถานที่และเวลา e-Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง [6]         

         จ ากสภาพปั จ จุ บั น  ค รู ผู้ สอนข าดความรู้ แ ละ

ประสบการณ์ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนส่งผลให้การ

ผลิตและการใช้ส่ือการเรียนการสอนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 

เนื้อหา และกิจกรรมของบทเรียนในการจัดท าการเลือกใช้
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และการประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา

ควนค านึงถึงหลักการส าคัญของส่ือสารเรียนรู้ เช่น ความ

สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การ

ออกแบบการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามี

ความถูกต้องและทันสมัย รูปแบบการน าเสนอเข้าใจง่ายและ

น่าสนใจ กอร์ปกับส่ือการเรียนการสอนขาดการติดตาม    

และประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่มีเครื่องมือ

ในการประเมินผล ส่งผลให้ ส่ือการ เรียนการสอนมี

ผลกระทบต่อการเรียนการสอน [7] 

          จากปัญหาที่พบ ครูสร้างส่ือบทเรียน e-Learning ไม่

เป็น เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยาก ซับซ้อนส าหรับผู้เข้ารับการ

อบรมไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับเทียนชัย [8] 

ผลการวิจัยบทเรียนอีเลีร์นนิ่งด้วยโปรแกรมมูเดิล พบว่า 

สภาพการพัฒนาบทเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

เนื่องจากขั้นตอนการสร้างค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ครู

ผู้พัฒนาบทเรียน e-Learning ปฏิบัติได้น้อย สาเหตุจาก

เนื้อหาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาบทเรียน e-Learning อบรม

ยากจนเกินไป กอร์ปกับเวลาที่เข้าอบรมจ ากัด ดังนั้นการ

พัฒนาครูผู้สอนที่ไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถ

พัฒนาส่ือการสอน e-Learning เพื่อน าไปใช้ในในการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอน

ดังกล่าวจะต้องได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมให้มีความรู้

ความเข้าใจ ซ่ึงการฝึกอบรมจึงนับว่ามีบทบาทอันส าคัญยิ่ง

ในการสร้างคุณภาพของครู ช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มี

ทักษะในการท างาน และเจตคติในการท างานที่ดีขึ้น มี

ความสามารถเท่าเทียมกบัความเจริญทางวิชาการในด้านต่าง 

ๆที่เจริญก้าวหน้าไปตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็

ตาม รูปแบบของการฝึกงานอบรมเพื่อพัฒนาการบุคคลมี

หลากหลายวิธี เช่นการฝึกอบรมในช้ันเรียนปกติ การ

ฝึกอบรมในช้ันเรียนปกติ การฝึกอบรมที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

การฝึกอบรมทางไกล โดยใช้ส่ือ อุปกรณ์ หนังสือ ต าราที่

สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ซ่ึงการฝึกอบรมแต่ละ

วิธี ต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

บริบทขององค์การที่ตอ้งการพัฒนาบุคลากรเหล่านั้น ซ่ึงการ

อบรมแบบผสมผสานเป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับมนต์ชัย [9] กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่มี

การบูรณาการระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าในช้ันเรียน

โดยมีผู้สอนเป็นผู้น า และการเรียนรู้แบบออนไลน์ซ่ึงเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีการ ส่ือสาร  เพื่ อให้การ เรี ยนการสอนมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

          ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นที่

จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง

บทเรียน e-Learning เพื่อให้ครูกลุ่มนี้มีความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ ในการจัดท าบทเรียน e-Learning ในการที่จะ

น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้กับนักเรียน นักศึกษา 

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
แบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learningโดยวิธีการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 2.2 เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ที่
สังเคราะห์ขึ้น 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 3.1 ประชากร คือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร ด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
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  3.2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร 
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ านวน 12 คน ได้จาก
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1 ) จบ การศึ กษ า ระดั บปริญญาโท -เ อก  และ  2 ) มี
ประสบการณ์ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้ 

   3.2.1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้สอนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน 
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการประเมินรับรอง
สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อสร้างบทสร้าง e-Learning ที่สังเคราะห์ขึ้นจ านวน 12 
คน 
 3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี ้
  3.3.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 
     3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบ 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัย มีขั้นตอน ดังนี ้

       4.1 ศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด และทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง เพื่อน าเอาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์รูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่

ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน 

  4.2 สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ พร้อมร่างรูปแบบการ

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้สอนที่

ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน 

      4.3 ตรวจสอบโดยที่ปรึกษา โดยน ารูปแบบที่สังเคราะห์

ได้ให้ที่ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม ปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า 

      4.4 ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม จากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 12 คน 

      4.5 วิเคราะหข์้อมูลโดยใชค้่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้น าเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 
 5.1  การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ได้น าร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และให้
ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้
จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning สรุป 
ดังรูปที่ 1 
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รปูท่ี 1  แสดงรปูแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรบัครผููส้อนทีไ่ม่ไดจ้บเพื่อสรา้งบทเรยีน e-Learning 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิบทเรยีน e-Learning 
 

การวเิคราะหเ์น้ือหา 

 
การออกแบบ
บทเรยีน 

 การพฒันาบทเรยีน 

หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎ ี
ของการสรา้งบทเรยีน 

e-Learning 

การทดลองใช้
บทเรยีน 

การประเมนิผล 

การสรา้งบทเรยีน  
e-Learning 

 

รปูแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานเพื่อสรา้งบทเรยีน e-Learning 

 

 

 
 

วธิกีารฝึกอบรม 
แบบผสมผสาน 

 

การเรยีนรู ้
แบบ
เผชญิหน้า 

การเรยีนรู ้
แบบออนไลน์ 

การใชเ้ครื่องมอืพฒันา 
บทเรยีน e-Learning 

 

 

การวเิคราะหห์วัขอ้เรื่อง 

การก าหนดวตัถุประสงค ์
เชงิพฤตกิรรม 

การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 

เน้ือหา 

กจิกรรม 

การประเมนิ สือ่ 

กระบวนการพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรม 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบ

ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 

ส่วนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นแนวทางใน

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม คือการศึกษาสภาพปัจจุบัน

และความต้องการในการฝึกอบนมแบบผสมผสาน 

ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง

บทเรียน e-Learning 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน 

ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง

บทเรียน e-Learning 

2. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
3. ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม 

         ได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เ ช่ียวชาญ มา
สร้างแบบสอบถาม เพื่อถามความต้องการครุ เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงหัวข้อเรื่องที่ต้องการฝึกอบรม 

ส่วนท่ี  2 กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรม 
              หลงัจากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของครู
เกี่ยวกับการสร้างบทเรียน e-Learning สรุปได้ว่าครูควรได ้
รับการฝึกอบรมในด้านใด ผู้วิจัยได้ก าหนดช่ือหัวข้อเรื่อง
พร้อม ทั้ งก าหนดวัตถุประสงค์ เ ชิงพฤติกรรมของ
หลักสูตรฝึกอบรม ให้ครอบคลุม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ความต้องการนั้นตอนแรก น ามาสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 

             1)  เขียนวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เพื่อใช้
ในการฝึกอบรม 

 2) เลือกเนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรมให้ตรง 
ตามวัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

3) ออกแบบ สร้างใบเนื้อหา  ใบกจิกรรม  
      4) จัดกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝีกอบรม 
5) ออกแบบและสร้างส่ือประกอบที่ใช้ในการ

ฝึกอบรม เช่น เอกสารประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ 

6) ออกแบบสร้างแบบทดสอบ และวิธีการ
ทดสอบแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินผลของการฝึกอบรม 
(ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม) 

2. ตรวจสอบหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการน าโครงร่าง 

หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบประสิทธิภาพ 

ได้แก่ 

1) การศึกษาความคดิเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม 

2) ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมตามความคิดเห็น 
ของผูเ้ชี่ยวชาญ ก่อนน าหลักสูตรฝึกอบรมไปทดสอบใช้ 

ส่วนท่ี 3 ขั้นตอนการสร้างบทเรียน e-Learning 
         ผู้วิจัยน าหลักสูตรที่ผ่านการประเมินจาก

ผู้เช่ียวชาญ น าไปสร้างบทเรียนประกอบด้วย 
1)  การเตรียมการสร้างบทเรียน 2) การวิเคราะห์

เนื้อหา 3) การออกแบบบทเรียน 4) การพัฒนาและการ
ทดลองใช้  5) การประเมินผล 

ส่วนท่ี 4 การใชเ้ครื่องมอืพฒันาบทเรยีน  
e-Learning  
 น าหลักสูตรฝึกอบรม น าไปสร้างบทเรียน และ
ด า เนินการ เลือก วิ ธีการฝึ กอบรมแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้แบบเผชิญหน้า  2) การเรียนรู้
แบบออนไลน์ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
           1) น าเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning ด าเนินการเลือกวิธีการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน
เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning 
            2) น าหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการเห็นชอบ
จากผู้เช่ียวชาญแล้วไปให้ผู้สอนสร้างบทเรียน e-Learning 
และทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 3) น าหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านการทดลอง
ใช้ และปรับปรุงแก้ไข ใช้ในการอบรมจริงจนครบตาม
หลักสูตร 
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ส่วนท่ี 5 การประเมินบทเรียน e-Learning 

          1) การประเมินสภาพแวดล้อม
(Context Evaluation : C)ได้แก่ ระดับความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความสอดคล้อง
ชองหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับ
ครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
สร้างบทเรียน e-Learning ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
            2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation  : I) ได้แก่ ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม สถานที่ใน
การจัดการฝึกอบรม คุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรมกิจกรรมการ
ฝึ กอบรม  ส่ื อและแหล่ ง เ รี ยนรู้  เ อ กสาร
ประกอบการฝึกอบรม การวัดและประเมินผล
การฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก 
          3) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation : P) ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบ
หรือตัด สินคุณค่ าหลักสูตรฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ท า
ให้ ครู เ กิ ดการ เรี ยนรู้  ค วามสามารถตาม
วัตถุประสงค์ ถึงระดับตามเกณฑ์ ดังนี้ 
              ประสิทธิภาพด้ านทฤษฎี  ต้องได้
คะแนน 80/80 ขึ้นไป 
             ประสิทธิภาพด้านการฝึกปฏิบัติท าใบ
งานการหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
ส า ห รั บ ค รู ผู้ ส อ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ จ บ ท า ง ด้ า น
คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning ของ
ผู้เข้ารับการอบรมท าได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป 
            3) การประเมนิความพึงพอใจระหว่างการ
อบรม หมายถึง กระบวนการตรวจสอบว่า การ 

 
ฝึกอบรมทีจ่ัดท าเปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และให้ผล
ตามความมุ่งหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป 

          4)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผ ลิ ต  ( Product 
Evaluation : P) หมายถึง เป็นการวัดคุณค่าและค้นหา
ความส าเร็จโดยการฝึกอบรมว่า ภายหลังที่ได้รับการ
ฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดีกว่าก่อนที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
มากน้อยเพียงใด 

5.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน  e-Learning 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ ด้านหลักสูตร ด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ านวน  5  ท่าน หลังจากผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญแล้ว ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และแปล
ความหมาย แสดงผลดังตารางที่ 1 [10] 

4.51-5.00 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสม 

รายการประเมิน X  S.D. 
ความ

เหมาะสม 
1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี  
    เกี่ยวกับการสร้างบทเรียน  
    e-Learning 

4.00 0.00 มาก 

2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรม 
4.80 0.40 มากที่สุด 

3. การสร้างบทเรียน e-Learning  4.60 0.49 มากที่สุด 
4. การใช้เครื่องมือพัฒนาบทเรียน 

e-Learning  
4.40 0.80 มาก 

5. การประเมินบทเรียน  
   e-Learning 

4.40 0.80 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.65 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม ของ
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน  e-
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Learning ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก 
  

 
6.  สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้นคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning โดยเช่ียวชาญ ผลการสังเคราะห์
รูปแบบด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 
คน ได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกบรมแบบผสมผสาน 
ส าหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง
บทเรียน e-Learning ซ่ึงประกอบด้วย  5 ส่วน ได้แก่ 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของการสร้างบทเรียน e-
Learning ส่วนที่ 2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนของการสร้างบทเรียน e-Learning ส่วนที่ 
4 การใช้เครื่องมือพัฒนาบทเรียน e-Learning และส่วนที่ 5 
การประเมินผลบทเรียน e-Learning หลังจากนั้นประเมิน
ความเหมาะสมรับรองรูปแบบที่ สังเคราะห์ขึ้นจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 คน ผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญให้การ
ยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด(Mean=4.44, S.D.=0.65) สามารถน า
รูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับครูผู้สอนที่
ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน  e-
Learning ได้ 
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ทัศนคติของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่ อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559 

The attitude of the students on the quality of teachers teaching the Bachelor Computer. 

College of Technology and shipbuilding industry Nongkhai year 2559. 

เอกรัตน์ นงนวล1*   ,สุภาภร  ศรีสุระ2  ,ยุภาพร   จันทศิริ3 ,ดวงเนตร  ยศคําลือ4 และสมปรารถนา  ศรีรมย5

                     1*,2,3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
                                            4,5สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

บทคัดย่อ 

       การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี ้มุ่งศึกษาทศันคติของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย ปีการศึกษา 2559     ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพและทัศนคติต่อคุณภาพการสอนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 4 ด้าน  
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน  ด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนคิวิธีสอน ด้าน
การใช้ส่ือการสอน   ด้านการวัดและประเมนิผล ประชากร ที่ใช้
ในการศึกษาคน้คว้าได้แก่นักศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา  2559 จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้
ในเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเปน็แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูเพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  ผู้เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจนักศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาย
เทคโนโลยีหรอืสายปฏิบตัิการ  มีทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์สอน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   ( = 
4.09)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ผู้เรียน มีทศันคตขิองผูเ้รียนต่อคณุภาพการสอนของอาจารย์
สอน ด้านการใช้ส่ือการสอน วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนโดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.14), ด้านความรู้ 

ความสามารถในรายวิชาที่สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 
( = 4.09), ด้านความสามารถในการถ่ายทอดและเทคนคิการ
สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.09) และด้านการวัด
และประเมนิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.09)

ค าส าคัญ: กรอบมาตรฐาน,ทัศนคติ,เทคโนโลยีบัณฑิต 

Abstract 

  Study time To study the attitudes of the students on the 
quality of teachers teaching the Bachelor Computer. College 
of Technology and shipbuilding industry Nongkhai year 2559 
the Office of Vocational Education Commission. To help the 
students develop their full potential and natural habits of 
college teaching quality, technology and shipbuilding industry 
Nongkhai four areas: knowledge, ability in the subject they 
teach. The ability to transfer content and teaching techniques. 
Using the medium of instruction The measurement and 
evaluation of population in this study were students at Buffalo 
Technology courses demonstrate technology or operating line. 
Computer 2559 academic year, 36 were used in collecting 
data query is a query about the five-level scale data analysis 
computer program to find the percentage. The mean and 
standard deviation. 

The study found that students studying Business Computer 
Technology course at the baths demonstrate technology or 
operating line. The attitude of the students towards the 
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teaching quality of the teaching faculty. The overall level  
( = 4.09) when considering the order from most to least find 
that the students' attitudes toward learning and teaching 
quality of teachers. Using the medium of instruction 
Equipment includes teaching by. The overall level ( = 4.14), 
the cognitive ability in a course taught by the overall level  
( = 4.09), the ability to transfer and technical education 
overall level. much ( = 4.09), and the measurement and 
evaluation of the overall level ( = 4.09). 

บทน า 

      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.  2542 (แก้ไขเพิ่มเตมิ  
2545) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  และนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาล  ให้ยึดหลักการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทย  ให้
เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงไดร้ับ
โอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา  พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  สามารถ
แข่งขนัได้ในระดบันานาชาติ  เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์
และหลักการในการจัดอาชีวศึกษา  จึงได้ได้พัฒนามาตรฐาน
การอาชีวศึกษา  ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้เมื่อวันที่  4  
กรกฎาคม  2555  เพื่อให้สถานศกึษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา  ใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจดัอาชีวศึกษาในสถานศึกษาให้
เกิดคุณภาพและใช้ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน  
รวมทั้งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย   
มาตรฐานที่  1  ด้านผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา, 
มาตรฐาน     ที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา, มาตรฐานที่  3  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา, 
มาตรฐานที่  4  การบริการวิชาการและวิชาชีพ, มาตรฐานที่  5  
ด้านนวัตกรรม  ส่ิงประดษิฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย,  
มาตรฐานที ่  6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลกและมาตรฐานที ่  7  ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  :  2555)  
  การศึกษาค้นคว้าในครัง้นี้ มุ่งศึกษาทัศนคตขิอง
ผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดบัปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตามกรอบมาตรฐาน
ที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือสมาคมอาเซียนโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัด้วยเทคนคิวิธีการสอนที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตัวบ่งชี้ที ่2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยเนน้ผู้เรียน
เป็นส าคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจรงิ  เพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเตม็ตามศักยภาพและพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ต่อเรือหนองคาย 4 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านความรู้ 
ความสามารถในรายวิชาที่สอน  ด้านความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน ด้านการใช้ส่ือการสอน   
ด้านการวัดและประเมินผล  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อการศึกษาทศันคติของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์สอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปี
การศึกษา 2559 

  

สมมติฐานงานวิจัย 
ผลของการศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน

ของอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปี
การศึกษา 2559 น่าจะมีแนวโน้มในทางที่ดี 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1)  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 

       ประชากรที่ ใ ช้ ในการ วิจั ยใน เรื่ องนี้  ผู้ วิ จั ย
ด า เนินการศึกษาจากประชากร คือนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อ
เรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน 
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2)  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น

แบบสอบถามซ่ึงได้พัฒนามาจากแบบสอบถามของ Liket ซ่ึง
แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  เ ป็ น แบบสอบถาม เ กี่ ย วกั บ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ และอายุ มี
ลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  

ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับปริญาตรี
สาขาวิชาคอมพิว เตอร์ ธุรกิจ  วิทยาลัย เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559 ลักษณะ
ของข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ
ไลเคิร์ท (Likert) โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย  

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการ

แจกแบบสอบถามด้วยตนเองซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
3.1 ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการ

รวบรวมข้ อมูลจ ากผู้ บริหาร วิทยาลั ย เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 

3.2  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วย
ตัวเอง 

 
 

4) สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ใช้
สถิติความถ่ีและค่าร้อยละ 

  4.2 การวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การสอนของอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อ
เรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการศึกษาทัศนคติของผูเ้รียนต่อ

คุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย ปีการศึกษา 2559  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  สรุปผลการศึกษาคน้คว้า  พบว่า  ผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ  มีทัศนคติของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดบัปริญญาตรี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน ด้านการใช้ส่ือการสอน  วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 4.13), ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.09), ด้านความสามารถ
ในการถ่ายทอดและเทคนิคการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั 
มาก ( = 4.09) และด้านการวัดและประเมนิผลโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.05) ตามล าดับ  ดังนี้   

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ของ
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 1 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม  เปน็นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559   จ านวน  
36 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

       สรปุผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า  นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559  มีทัศนคติ
ของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดบัปริญญา
ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ของอาจารย์สอนคนที่ 1 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.16),   เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ผู้เรียน มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน ดา้นการวัดและประเมนิผลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.24), ด้านการใช้ส่ือการสอน  
วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( = 4.21),  ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่
สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11), และด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดและเทคนคิการสอนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.08) 
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 2)  ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม  ของ
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 2 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม  เปน็นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559   จ านวน  
36 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

 สรุปผลการศึกษาคน้คว้า  พบว่า  ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559  มี
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.13)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน ด้านการใช้ส่ือการสอน  วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 4.18),  ด้านความสามารถในการถ่ายทอดและ
เทคนิคการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ( = 4.13), ด้าน
ความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( = 4.12) และด้านการวัดและประเมนิผลโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมาก  ( = 4.09) 

  3) ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม  ของ
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 3 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม  เปน็นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559   จ านวน  
36 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

   สรุปผลการศึกษาคน้คว้า  พบว่า  ผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559  มี
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 3 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ผูเ้รียน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน ด้านการใช้ส่ือการสอน  วัสดุ

อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( = 4.10),  ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.09), ด้านความสามารถ
ในการถ่ายทอดและเทคนิคการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบั 
มาก ( = 4.06)และด้านการวัดและประเมนิผลโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก  ( = 3.83) 

 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ของ
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 4 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม  เปน็นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559   จ านวน  
36 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

 สรุปผลการศึกษาคน้คว้า  พบว่า  ผู้เรียนระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ปีการศึกษา 2559  มี
ทัศนคตขิองผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ ของอาจารย์สอนคนที่ 4 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ผูเ้รียน มีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน ด้านความสามารถในการถ่ายทอด
และเทคนคิการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.09),  
ด้านการใช้ส่ือการสอน  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.08), ด้านการวัดและ
ประเมนิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 4.04) และด้าน
ความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( = 4.03) 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาค้นคว้าในครัง้นี้ มุ่งศึกษาทัศนคตขิองผู้เรียนต่อ

คุณภาพการสอนของอาจารย์สอนระดบัปริญญาตรีสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย ปีการศึกษา 2559 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตาม
ศักยภาพและทัศนคติต่อคุณภาพการสอนของวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 4 ด้าน  
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ประกอบด้วย ด้านความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่สอน  ด้าน
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนคิวิธีสอน ด้าน
การใช้ส่ือการสอน   ด้านการวัดและประเมนิผล ประชากร ที่ใช้
ในการศึกษาคน้คว้าได้แก่นักศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา  2559 จ านวน 36 คน ส่ิงที่ควรพัฒนา
ในการวิจัยครั้งนี้คือ  

1)  ด้านความรู้ ความสามารถ ในรายวิชาที่สอน 
           ครูผู้สอนมีใบความรู้ และมีใบงานที่เนน้ให้ผู้เรียน
สามารถท างานตามใบงานได ้
   2)  ด้านการใช้ส่ือการสอน  วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน 
         ครูผู้สอนควรมีส่ือที่หลากหลาย  และส่ือใหม่ ๆ มา
ประกอบการสอน   
  3)  ด้านความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาและเทคนิคการ
สอน 
        ครูผู้สอนมีจัดกิจกรรรมที่มคีวามหลากหลายให้ผูเ้รียน ได้
ฝึกท างานร่วมกับผู้อืน่ 
  4)  ด้านการวัดผลและประเมินผล 
       ครูผู้สอนมหีลักการวัดและประเมินผล  หลายวิธีการ 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะครูผู้บริหารวิทยาลัย เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายส าหรับสนับสนุนเงินทุนวิจัย, 
เ ค รื่ อ งมือ งาน วิจั ย , นั กศึ กษาระดับปริญาตรี สาข า วิชา
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย ปีการศึกษา 2559 ส าหรับการกรอกแบบสอบถาม 
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F1-032 

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, TRANSACTIONAL LEADERSHIP, AND CREATIVE 
SELF-EFFICACY INFLUENCING INDIVIDUAL CREATIVITY OF THAYANG SUBDISTRICT 

MUNICIPALITY’S OFFICER, THAYANG DISTRICT, PHETCHBURI PROVINCE 
 

เฉลิมชัย  กิตติศักดิน์าวิน1   อภิชาติ  กิตติศักดิน์าวิน 2    ศรวิชา  กฤตาธิการ 3 และรัชนิภา สายอุบล4 

 
1รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติและอาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
3นกัวิชาการอิสระ 

4นักวิชาการงบประมาณช านาญการพิเศษ ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ (1) ความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน (2)ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ (3) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ ภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
รูปแบบการส ารวจที่มีแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ว่า มีความเที่ยงตรงและความเช่ือถือได้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จาก
ประชากรคือ บุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ผู้วิจัยก าหนดขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ 
Yamane  ซ่ึงก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 114 คน ณ 
ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ผู้วิจัยเก็บ
ตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ขอ้มูล  
ตัวอย่างของการวิจัยนี้ จ านวน 127 คน ส าหรับการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ เชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์เพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมี
ขั้นตอน  

ผลการวิจัย พบว่า(1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 กับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ 
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .549 .361 และ .391 
ตามล าดับ 

(2)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์คือ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถอธิบาย
ความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 30.4 หรือมีค่าR2เท่ากับ .304 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001   

(3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์
หรือมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 
33.4หรือมีค่าR2เท่ากับ .334 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 
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ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน เทศบาลต าบล 

Abstract 

The purposes of this research were to analyze: (1) the 
relationship of the individual creativity, creative self-efficacy, 
transformational leadership, and transactional leadership, (2) 
transformational leadership and transactional leadership 
influencing creative self-efficacy, and (3) creative self-
efficacy, transformational leadership, and transactional 
leadership influencing individual creativity. 

 This research employed a Quantitative Research 
considered as the survey model which was examined its 
quality through the validity and reliability as the instrument for 
data collection. The population was officer of the Thayang 
Subdistrict Municipality. The researcher determined the size of 
sample group according to the Yamane’s calculation 
determined the sample group for not less than 114 persons at 
the error value of 5%, and the reliability of 95%. The 
researcher extended the samples for 227 persons more to 
increase the benefits of research and data analysis. The 
descriptive analysis included Frequency, Percentage, Mean, 
and Standard Deviation. The analysis by Inferential Statistics 
included Pearson’s correlation, and stepwise multiple 
regression analysis.  

 The research results revealed as follows:   
 (1) The individual creativity had the 

relationship by statistical significance at .001 level, as creative 
self-efficacy, transformational leadership, and transactional 
leadership had the correlation coefficient (rxy) equal to .594 
.361, and .391, respectively.  

 (2) The factors influencing the creative self-
efficacy was the transformational leadership could describe the 
variance or had the predictive power or affected the creative 
self-efficacy for 30.4%, or had R2 value equal to .304 by 
statistical significance at.001 level.  

 (3) The factors influencing the individual 
creativity were the creative self-efficacy and transactional 
leadership could describe the variance or had the predictive 
power or had the influence towards the individual creativity 
for 33.4%, or R2 equal to .334 by statistical significance at .001 
level. 

  
Keywords: Individual Creativity, Creative self-efficacy, 
Transformational leadership, Transactional leadership, 
Municipality    

1. ค าน า 

ยุคโลกาภิวัตน์เช่ือว่ามีปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การสามารถ
ด ารงอยู่และแข่งขันได้ คือความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and Oldham, 
1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 1983; 
Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994)  โดยความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์
นวัตกรรม(Trompenaars and Hampden-Turner, 2010, 11)  และ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์การ
(Amabile et al., 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; 
Cummings and Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 
1999; Kanter, 1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 
1994)  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดสร้างสรรค์และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะปัจจัยสองปัจจัยที่
น่าสนใจคือ  ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์
(Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and 
Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน (ก,ค,ง), 2554)และภาวะ
ผู้น า(Shin & Zhou, 2003; Amabile et al., 2004; Neubert, 
Kacmar,Carlson, Chonko, & Roberts, 2008; Gong et al. 2009; 
Wang & Cheng, 2010; Wang, Tsai & Tsai, 2014)  

เทศบาลเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์การปกครองท้องถิ่นไทย  
ซ่ึงการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน่วยงานแรกที่มี
ความส าคัญและใกล้ชิดกับประชาชาชนที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ
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พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  เทศบาลแบ่งเป็น เทศบาลต าบล 
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร  โดยเทศบาลต าบลเป็นรูปแบบ
เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุด เริ่มมีความเจริญมากขึ้น มีความเป็น
เมืองมกขึ้ นและมีปัญหาที่ ต้ องแก้ไขมากเ ช่นกัน   ด้ วย
ความส าคัญดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจว่าความคิดสร้างสรรค์ 
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และภาวะผู้น าใน
บริบทของเทศบาลไทยโดยเฉพาะเทศบาลต าบลเป็นอย่างไร 
และเทศบาลไทยโดยเฉพาะเทศบาลต าบลปัจจัยดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไรและมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร  ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเทศบาลต าบล
ท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเป็นหน่วยการวิจัยน าร่อง
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยต่อไปในอนาคตเพราะ ในเขตอ าเภอ
ท่ายางมีเฉพาะเทศบาลต าบลเพียงรูปแบบเดียวจ านวน 4 
เทศบาลต าบล โดยเทศบาลต าบลจัดตั้งมายาวนานที่สุดและมี
ความเจริญที่สุดในเขตอ าเภอท่ายาง การเลือกวิจัยองค์การนี้
เพราะความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาน า
ร่องเทศบาลต าบลในประเทศไทย รวมทั้งจักเป็นประโยชน์ต่อ
การวางแผน  การพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรเทศบาล อันจักเป็นรากฐานส าคัญในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  การแก้ไขปัญหา การ
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่ อ วิ เ คร าะห์ ความสัมพัน ธ์ระห ว่ างความคิ ด

สร้างสรรค์ของบุคคลกับประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

2. เพื่อวิเคราะห์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพื่ อ วิ เคราะห์  ประสิทธิภาพภายในตนเอง เ ชิง
สร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี 

 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิด 
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (individual creativity) 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มีผู้ใช้อย่างแพร่หลาย แม้ว่า
ทั้งสองค ามีการใช้สลับกันไปมาหรือใช้ในความหมายเดียวกันก็
ตาม  แต่มโนทัศน์ของความคิดสร้างสรรค์มีความโดดเด่นและ
ชัดเจนแตกต่างจากแนวความคิดของนวัตกรรม (innovation)   
โดยที่ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการระดับบุคคลหรือทีม
ในขณะที่นวัตกรรมคือ  กระบวนการระดับองค์การเป็น
ความส าเร็จของการน าความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติ (Amabile, 
1983; Stein, 1974; Woodman et al., 1993)  ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) มีผู้นิยามความหมายไว้แตกต่างหลากหลาย  
Guilford (1980) อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของ
ความคิดของมนุษย์ที่หลากหลาย  กล่าวคือ  บุคคลสามารถคิด
เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้หลากหลายมุมมอง หลายประเด็น  ขยาย
ออกไปอย่างไม่มีที่ส้ินสุดเป็นความคิดเชิงบวก เช่น การคิดค้น
ส่ิงประดิษฐ์ใหม่  เป็นต้น ซ่ึงความคิดเหล่านี้เป็นทักษะขั้นสูง
และกระบวนการท า ง านอย่ า ง เป็ นขั้ นตอนของสมอง
ประกอบด้วย การคิดริเริ่ม การคิดเร็ว(คิดอย่างคล่องแคล่ว)  การ
คิดอย่างยืดหยุ่นและการคิดอย่างรอบคอบ  ผู้ที่มี ความคิด
สร้างสรรค์สามารถค้นหาความคิดใหม่จากข้อมูลที่มีเดิมและ
เช่ือมโยงข้อมูลเหล่านั้น ส่วน Kirton (1994) อธิบายว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็นพัฒนาการของบุคคลตั้งแต่ในวัยเด็กภายใต้
สภาพแวดล้อมพัฒนาจนกลายเป็นบุคลิกภาพ   

Amabile (1999, 3-7) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการประกอบด้วย
องค์ประกอบแรกคือ ความเช่ียวชาญ(expertise) เป็นความรู้ทั้ง
ด้ าน เทคนิ คและการปฏิบั ติหรื อกระบวนการ  รวมทั้ ง
ความสามารถทางสติปัญญาหรือความฉลาดของบุคคล
องค์ประกอบที่สองคือทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (creative 
thinking skills) เป็นทักษะของบุคคลตอ่การแก้ปัญหาต่างๆอย่าง
ยืดหยุ่นและมีจินตนาการ  องค์ประกอบสุดท้ายคือแรงจูงใจ 
(motivation)ซ่ึงAmabile กล่าวว่าแรงจูงใจแต่ละแบบมีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ไม่เท่ากัน กล่าวคือแรงจูงใจจากภายในต่อ
ความต้องการแก้ไขปัญหามีผลต่อความคิดสร้างสรรค์มากกว่า
รางวัลผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจภายนอก เช่น การให้เงินเป็น
รางวัล เป็นต้น   องค์ประกอบด้านนี้  Amabile เรียกว่า แรงจูงใจ
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ภายใน (intrinsic motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากความ
ปรารถนาอันแรงกล้าภายในใจของบุคคลหากพิจารณานิยามใน
มิติขององค์การความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของส่ิง
แปลกใหม่หรือความคิดที่มีประโยชน์และเหมาะสมเพื่อที่จะใช้
ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิผล  ความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล(individual creativity) เป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความส าเร็จขององค์การ(Amabile et 
al., 1996; Andriopoulos and Lowe, 2000; Cummings and 
Oldham, 1997; Tierney, Farmer and Graen, 1999; Kanter, 
1983; Tushman and O’Reilly, 1997; Utterback, 1994)  

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(creative self-
efficacy) Bandura (1986) ผู้เสนอทฤษฎีกระบวนการรับรู้ทาง
สังคม (social cognitive theory) ต่อมา Tierney and Farmer 
(2002) ได้พัฒนาไปสู่แนวคิดประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์(creative self-efficacy) กล่าวถึงระดับที่บุคคลเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนในการจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่
สร้างสรรค์ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็น
คุณลักษณะส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  
บุคลากรสามารถสร้างพฤติกรรมแห่งการสร้างสรรค์เมื่อเขารู้สึก
ว่า ตนเองมีความเชื่อม่ันระดับสูงในประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์(Gong et al., 2009;Tierney and Farmer, 2002, 
2011)  ความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์
(creative self-efficacy) เป็นส่ิงส าคัญในการท าให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์และเป็นส่วนส าคัญของ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์(Amabile, 1983; Bandura, 1997; 
Ford, 1996; Tierney and Farmer, 2002)  โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ที่ยากล าบากหรือท้าทาย(Tierney and Farmer, 
2002)   หรือ ก็คือการรับรู้ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ เป็นความเช่ือมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองถูก
มองว่าแตกต่างจากมุมมองภายในตนเองด้านอื่นๆ เช่น ความ
ภูมิใจในตนเอง (self-esteem)  ความเช่ือมั่นในตนเอง (self-
confidence)  ซ่ึงประกอบด้วยความรู้ที่กว้างและมีความ
หลากหลายกว่า ในทางกลับกันความเช่ือมั่นประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นกระบวนการตัดสินใจที่น าไปสู่

การแสดงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์    กล่าวคือบุคคลยิ่งมีความ
เช่ือมั่นประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มากเท่าใด 
บุคคลนั้นก็จะยิ่งรับรู้โอกาสที่จะแสดงศักยภาพทางความคิด
สร้างสรรค์ได้มากเท่านั้น ถึงแม้ว่าปัจจัยบางอย่างจะท าให้
ความสัมพันธ์นี้ลดลงเนื่องจากความไม่เหมาะสมระหว่างบุคคล
กับงาน (Cummings and Oldham, 1997;Farmer et al., 2003; 
O’Reilly et al., 1991) หรือสภาพแวดล้อมขององค์การที่ไม่
สนับสนุนต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล(Amabile et al., 
1996; Cummings et al., 1975; Oldham and Cummings, 1996; 
Woodman et al., 1993)  งานวิจัยแสดงความสัมพันธ์เชิงบวก
ของปัจจัยนี้คือ บุคคลมีความเชื่อมั่นประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์สูงจะส่งผลเชิงบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล (Tierney andFarmer, 2002;  เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน , 
2554ก, ค, ง)  

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน
 ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลต่อ
บุคคลหรือกลุ่มในการท างานเพื่อเป้าหมายขององค์การ (Hersey 
and Blanchard ,1988; Dannette and Hough ,1992) ภาวะผู้น า
เป็นความสามารถของผู้น าในการเข้าใจตนเองการมีวิสัยทัศน์ 
การส่ือสารที่ดี การสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจ(Bennis 
2002)  ปัจจุบันนักบริหาร นักวิจัยและนักวิชาการให้ความ
สนใจรูปแบบภาวะผู้น าสองรูปแบบคือ ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(Burns ,1978; Bass 
and Avolio 1994; Sadler,1997) 

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 
เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตามโดยผู้น าให้
รางวัล เมื่อผู้ตามท างานบรรลุวัตถุประสงค์หรือปฏิบัติหน้าที่ได้
ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ ผู้ตามก็จะได้รางวัลตอบแทนเพื่อการจูง
ใจเป็นการแลกเปลี่ยนหรือลงโทษผู้ตามเมื่อผู้ตามท างานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ (Burns ,1978; Bass and Avolio 1994; 
Sadler,1997)ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Bass and Avolio 1994) 
ประกอบด้วยการให้รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent 
Reward : CR) ผู้น าให้รางวัลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ตามเมื่อ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังและการบริหารแบบวาง
เฉย (Management by Exception) เป็นการบริหารงานที่ปล่อยให้
เป็นไปตามสภาพเดิม (Status Quo) ผู้น าไม่พยายามเข้าไปยุ่ง
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เกี่ยวกับงาน จะเข้าไปแทรกก็ต่อเมื่อมีอะไรเกิดผิดพลาดขึ้น 
หรือการท างานที่ต่ ากว่ามาตรฐาน 

ภ า ว ะ ผู้ น า แ บ บ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  (Transformational 
Leadership)  นักวิชาการคนแรกที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงคือ Burns(1978) เขาเสนอแนวคิดว่าผู้น า
แบบเปลี่ยนแปลงมีคุณลักษณะที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญขึ้น ทั้งวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การ การ
สนับสนุนการริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงจะใช้ 
ค่านิยมร่วมวิสัยทัศน์และการสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน การท า
ให้เกิดความหมายในเชิงคุณค่า การสร้างความเข้าใจและ
ความรู้สึกร่วมของผู้ตามตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช้
แรงจูงใจทางวัตถุ Bass (1985) เสนอแนวคิดนี้บนพื้นฐาน
แนวคิดของ Burns ว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงจะจูงใจผู้ตาม
ด้วยวิธีการชักจูงโน้มน้าวจิตใจผู้ตามตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของงานและผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนและเขายังเสนอว่า ไม่สามารถแยกภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง ออกจากภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนได้  
ผู้น าคนเดียวกันอาจมีภาวะผู้น าได้ทั้งสองแบบในเวลาและ
สถานการที่แตกต่างกันได้เพราะภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเป็น
คุณลักษณะพื้นฐานส าคัญที่ท าให้ เกิดภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลง  ดังนั้นความเป็นผู้น าทั้งสองแบบจึงเช่ือมโยงกัน  
ไม่ได้แยกออกจากกันตามที่ Burns เคยเสนอไว้ ต่อมา Bass and 
Avolio(1994) ได้เสนอว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง 
(Transformational Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตาม พัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพของผู้ร่วมงาน และผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิด
การตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ของทีม และองค์การ 
โดยภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ 4 ประการ หรือ
ที่เรียกว่า 4I (Four I’s) คือ ประการแรกคือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ (Idealized Influence : II ) ผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้
ตาม ผู้น าเป็นผู้ที่น่ายกย่อง น่าไว้วางใจ เป็นผู้มีศีลธรรม และมี
จริยธรรมสูง ประการที่สองคือ การสร้างแรงบันดาลใจ 
(Inspiration Motivation : IM) ผู้น าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างเจคติที่ดี การคิดเชิงบวก ประการที่สามคือ การกระตุ้นทาง
ปัญญา (Intellectual Stimulation : IS) ผู้น ากระตุ้นผู้ตามให้มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหา และ

ประการสุดท้ ายคือการค านึ งถึ งความเป็นปัจ เจกบุคคล 
(Individualized Consideration : IC) ผู้น าดูแลเอาใจใส่และท าให้
ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) 
และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตาม 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์กับความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมของผู้น าเป็น
ปัจจัยส าคัญของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความคิดสร้างสรรค์ ( Amabile et al., 2004) และบทบาท
ของผู้น ามีความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร ( 
Neubert et al, 2008; Shin & Zhou, 2003; Wang & Cheng, 
2010)รวมทั้งภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกหรือแปรผันตามความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและ
นวัตกรรมองค์การ (Gumusluoglu and Ilsev, 2009)ภาวะผู้น า
แบบเปลี่ยนแปลงสามารถส่งเสริมเกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรให้สร้างสรรค์คุณภาพบริการที่ดีกว่า รวมถึงช่วย
พัฒนาและรักษาศักยภาพเ ชิงการแข่ งขันขององค์การ
(Mohsin&Lockyer,2010; Ogaard, Marnburg, & Larsen, 2008) 
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมี
ความสัมพันธ์กับความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงมีอ านาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(Herrmann &Felfe, 2013)และภาวะผู้น า
แบบเปลี่ยนแปลงส่งเสริมแรงจงูใจภายในของบคุคลต่อความคดิ
สร้างสรรค์ (Gumusluoglu&Ilsev, 2009; Shin & Zhou,2003; 
Sosik et al., 1997) ผลงานวิจัยบางผลงานแสดงให้เห็นว่า ภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามและส่งผล
ต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร(Shin & Zhou, 2003; Gong 
et al. 2009; Wang, Tsai & Tsai, 2014)  โดยมีประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรคั่นกลาง (Gong et al., 
2009) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(Gong et al., 2009; Gumusluoglu 
& Ilsev, 2009) 

จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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ภาพ1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 1: ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมี

ความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน 

สมมติฐานการวิจัย 2: ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ 

สมมติฐานการวิจัย 3: ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ 
บุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มี
จ านวนประชากรทั้งหมด 158 คน ตัวอย่างของการวิจัยนี้  ผู้วิจัย
ก าหนดขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane  ซ่ึง
ก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 114 คน ณ ค่าความคลาด
เคลื่อน 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดในความสมบูรณ์ของการให้ขอ้มูลและการตอบกลับ
ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมลูจากตัวอย่างจ านวน 130 คน ตัวอย่างที่ตอบ
กลับและข้อมูลมีความสมบูรณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวน 127 คน เปน็ข้าราชการ จ านวน 60 คน (47.2%) 
พนักงานประจ า จ านวน15 คน (11.8%)  และพนักงานภารกิจ 
จ านวน 42 คน (15%) จ าแนกตามเพศได้ คือเพศชาย จ านวน 58 
คน (45.7%) และเพศหญิง จ านวน 69 คน (54.3%) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยนี้คือแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพคือ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา( content validity)และความเชื่อถือได้

(reliability) แล้ว ประกอบด้วยแบบประเมนิความคดิ
สร้างสรรค์ของบุคคล มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ  ใช้มาตรวัด 5 
ระดับของลิเคิร์ท (5-point Likert scale)   ผู้วิจัยปรับปรุงจาก  
Houghtton & DiLeillo (2009) มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.835 
(standardized alpha = .845)  แบบประเมนิประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  ข้อค าถามจ านวน 6 ข้อใช้มาตร
วัด 5 ระดับของลิเคิรท์ (5-point Likert scale) ผู้วิจัยปรบัปรุง
จาก  Tierney &Farmer (2002)  และ  Houghtton & DiLeillo 
(2009) มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.837 (standardized alpha = 
.836)  แบบประเมินภาวะผูน้ าแบบเปลี่ยนแปลงข้อค าถาม
จ านวน 20 ข้อใช้มาตรวัด 5 ระดบัของลเิคิรท์ (5-point Likert 
scale) ของเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวินมีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 
0.919 (standardized alpha = .939)  แบบประเมินภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนข้อค าถามจ านวน6ข้อใช้มาตรวัด 5 ระดับของลิ
เคิรท์ (5-point Likert scale) ของเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน  มีค่า
ความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.774 (standardized alpha = .780) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วยการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงอนุมานคือ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน(Pearson’s correlation) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุแบบมขีั้นตอน(Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
 

ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า  ความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลอยู่ในระดับน้อย (mean = 2.159, SD = 
.550) ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
น้อย (mean = 2.207, SD =.601) ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงอยู่
ในระดบัน้อย(mean = 2.085, SD = .586) และภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนอยู่ในระดบัปานกลาง (mean = 2.490, SD = .644) 

การทดสอบสมมติฐานแรก  ผู้วิจยัวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่า ความคิดสร้างสรรค์
ของบคุคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือแปรผนัตามอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ภาวะผู้น าแบบเปลีย่นแปลงและภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .391 .361 
และ .549 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ประสทิธภิาพ

ภายในตนเองเชิง

สร้างสรรค์ 

 

ภาวะผู้น า

แบบเปล่ียนแปลง 

 

ภาวะผู้น า

แบบแลกเปล่ียน 

 

ความคิด

สร้างสรรค์

ของบุคคล 
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ตารางที1่:  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

ตัวแปร M   
SD 

TSL   TFL CS 

ภาวะผู้น าแบบแลกเปลีย่น (TSL) 2.490 .644    

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง (TFL) 2.085 .586 .621*** .  

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์  (CS) 

2.207 .601 . 414*** . 551***  

ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล (IC) 2.159 .550 . 391*** .361*** .549*** 

***มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .001 
 

ตารางที2่: การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค ์
ตัวแปร B  Beta    t R2 change 

ค่าคงที ่ 1.030   11.942***  

ภาวะผู้น าแบบ

เปลี่ยนแปลง (TFL) 

.565 (1) .526 9.224***  .304 

Multiple R=.551 R2=.304  Adj. R2 = .298 F = 54.476*** 

***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .001 
การทดสอบสมมติฐานที่สอง  ผู้วจิัยท าการวิเคราะห์

ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนที่มี
อิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ก่อนการ
วิเคราะหป์ัจจัยที่มีอทิธิพลต่อต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์  ผู้วิจัยตรวจสอบความเป็นอิสระตอ่กันของค่าความ
คลาดเคลื่อนโดยใช้สถิติทดสอบ Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 
2.044 มีค่าระหว่าง 1.5 – 2.5 ถือว่าใช้ได้กล่าวคือ ค่าความคลาด
เคลื่อนมีอิสระตอ่กัน(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 340-
341) และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าเกิด 
multicollinearity หรือไม่ โดยพจิารณาค่า tolerance และค่า 
VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปร พบว่า มีค่า 
tolerance เท่ากับ .614 มีค่าไม่ใกล้ศูนย์และค่า VIF เท่ากับ 
1.628  มีค่าไม่มาก แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเปน็อิสระต่อกัน 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 377-378) ผลการวิเคราะห์
พบว่า  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อประสทิธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์คือ ภาวะผู้น าแบบเปลีย่นแปลงเพียงปจัจัยเดียว
เท่านั้น(ตารางที่ 2)   สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจ
พยากรณ์หรือมีอิทธิพลต่อความคดิสร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึง
ร้อยละ 30.4 หรือมีค่า R2 เท่ากับ .304 (adj.R2 = .298) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถแสดงสมการการ
พยากรณ์ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ไดด้ังนี้ 

ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค ์  
=   1.030+ .565 (TFL)    

 
ตารางที3่: การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนของปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
ตัวแปร B  Beta t R2 change 

ค่าคงที ่ .797   4.306***  

ประสิทธิภาพภายใน

ตนเองเชิงสร้างสรรค์(CS) 

.427 (1) .584 5.801***  .301 

ภาวะผู้น าแบบ

แลกเปลี่ยน (TSL) 

.168 (2) .069 2.453* .032 

MultipleR=.578 R2=.334  Adj. R2=.323 F=31.033*** 

***มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .001  
*มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 

การทดสอบสมมติฐานสุดท้าย  ผูวิ้จัยท าการวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบคุคลจากปัจจัย
ต่างๆ คือ ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  ภาวะผู้น า
แบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน ก่อนการ
วิเคราะหป์ัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ผู้วจิัย
ตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของค่าความคลาดเคลื่อนโดย
ใช้สถิติทดสอบDurbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.169 มีค่าระหว่าง 
1.5 – 2.5 ถือว่าใช้ได้กล่าวคือค่าความคลาดเคลื่อนมีอิสระต่อ
กัน(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546, หน้า 340-341) และตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าเกิด multicollinearity 
หรือไม่ โดยพิจารณาค่า tolerance และค่า VIF (Variance 
Inflation Factor) ของตัวแปร พบว่า มีค่า tolerance เท่ากับ .510 
มีค่าไม่ใกล้ศูนย์และค่า VIF เท่ากับ 1.960  มีค่าไม่มาก แสดงว่า 
ตัวแปรอิสระทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546, หน้า 377-378) ผลการวิเคราะห์พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลคือ ประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์และภาวะผูน้ าแบบแลกเปลี่ยน (ตารางที่ 
3)   สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์หรือมี
อิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลได้ถึงร้อยละ 33.4 
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หรือมีค่า R2 เท่ากับ .334 (adj.R2 = .323) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  สามารถแสดงสมการการพยากรณ์ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคลได้ดังนี ้

ความคิดสร้างสรรคข์องบคุคล      
=   .797 + .427 (CS) + .168 (TSL) 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์

ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนพบว่า ปัจจัยต่างๆมีความสัมพันธ์เชิงแปรผัน
ตามกัน  ผลการวิจัยนี้แสดงข้อมูลยืนยันสอดคล้องกับงานวิจัยที่
ผ่านมาว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล
กับประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(Amabile,1988;   
Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 1996; Tierney and 
Farmer, 2002;เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน(ก,ค,ง) , 2554 ) 
โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย (เฉลิม
ชัย กิตติศักดิ์นาวินและรัชนิภา สายอุบล, 2556; เฉลิมชัย กิตติ
ศักดิ์นาวิน, 2558ก, 2558ค)  รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์มี
ความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Wang, Tsai & Tsai, 2014; Wang & 
Cheng, 2010; Shin & Zhou, 2003; Gong et al. 2009; Neubert et 
al., 2008; Amabile et al., 2004; Shin & Zhou, 2003; เฉลิมชัย 
กิตติศักดิ์นาวิน พรชัย  สุขอยู่และกิตติพงษ์ สมบูรณ์, 2557; 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2558ข, 2558ค) โดยเฉพาะในบริบท
ของเทศบาลในประเทศไทยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยน (เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2558ค) ผลการวิจัยนี้
เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับเทศบาลในประเทศไทย ให้ผู้บริหาร
หรือผู้เกี่ยวข้องส่งเสริมตัวแปรต่างๆนี้เพราะมีความสัมพันธ์เชิง
แปรผันตามความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรน าไปสู่ศักยภาพ
เชิงการแข่งขันขององค์การ(Mohsin&Lockyer,2010; Ogaard, 
Marnburg, & Larsen, 2008) 

วัตถุประสงค์ถัดมาเพื่อตรวจสอบว่า ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์หรือไม่  ผลการวิจัยนี้

พบว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงเพียงปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร  ซ่ึง
สอดคล้ อ งกับผลการ วิจั ยที่ ร า ย ง าน ว่ า ภาวะผู้ น า แบบ
เปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์(Gong et al., 2009; Gumusluoglu&Ilsev, 2009; 
Wang, Tsai & Tsai, 2014, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2558ค) 
ผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้บริหารท้องถิ่น
โดยเฉพาะเทศบาลให้ความส าคัญในการสร้างและพัฒนาภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงแก่ผู้บริหารในทุกระดับของเทศบาลเพื่อ
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แก่บุคลากร  เพราะภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามและ ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร(Shin & Zhou, 2003; Gong et 
al. 2009; Wang, Tsai & Tsai, 2014)โดยมีประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรคั่นกลาง (Gong et al., 2009) 

วัตถุประสงค์สุดท้ายคือ การตรวจสอบว่า ประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและ
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคลากรหรือไม่  ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพภายในตนเอง
เชิงสร้างสรรค์ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆที่ระบุว่า
ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ (Amabile,1988;  Mumford and Gustafson, 1988; 
Woodman et al.,1993; Amabile, 1983; Bandura, 1997; Ford, 
1996; Tierney and Farmer, 2002; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 
2554ก,ค,ง; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2558ก, 2558ค)  ส าหรับ
ภาวะผู้น านั้นผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยทั้ ง
ต่างประเทศและไทยทีร่ะบุว่า ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์คือ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน(Herrmann & 
Felfe, 2013) แต่โต้แย้งกับผลการวิจัยทั้งต่างประเทศและไทยที่
ระบุว่า ภาวะผู้น าแบบเปลี่ ยนแปลงมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์ (Shin & Zhou, 2003; Gong et al. 2009; Wang, Tsai 
& Tsai, 2014; Gumusluoglu&Ilsev, 2009; Shin & Zhou,2003; 
Sosik et al., 1997; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวินและคณะ, 2557; 
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2558ข)  แต่รายงานผลการวิจัยนี้แสดง
ให้เห็นว่าภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความคิดสร้างสรรค์โดยส่งผ่านประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์ กล่าวคือ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อ
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ประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์และประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
นั่นเอง สอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงแปรผันตามและส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร(Shin & Zhou, 2003; Gong et 
al. 2009; Wang, Tsai & Tsai, 2014)โดยมีประสิทธิภาพภายใน
ตนเองเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวแปรคั่นกลาง (Gong et al., 2009) 
รวมถึงภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์(Gong et al., 2009; Gumusluoglu 
& Ilsev, 2009) และผลงานวิจัยอื่นๆในบริบทไทยที่แสดง
บทบาทส าคัญของประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ใน
ฐานะตัวแปรคั่นกลางของความคิดสร้างสรรค์ (เฉลิมชัย กิตติ
ศักดิ์นาวิน, 2556ข; 2556ค) ดังนั้น องค์การ ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง พึงตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริมและ
พัฒนาภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ผู้น าในทุกระดับ
ของเทศบาล รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์แก่บุคลากรของเทศบาลเพราะ  แนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศต่างยืนยันในทิศทางเดียวกัน
ว่า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์  อีกทั้ง
การวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคลโดยตรงประกอบด้วยประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์และภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน โดยมีภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความคิดสร้างสรรค์โดย
ส่งผ่านประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์  ดังนั้น
ผู้บริหารเทศบาลต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลทั้งการ
ส่งเสริมและให้การศึกษา การฝึกอบรมและการเรียนรู้ของ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในตนเองเชิง
สร้างสรรค์แก่บุคลากร  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อความคิดสร้างสรรค์
(Howkins,2008, 22 ; Powell, 2008, 35) เช่น การฝึกอบรมที่เน้น
การเสนอความคิดใหม่ๆและทักษะการแก้ปัญหาส าหรับ
ความคิดสร้างสรรค์ (Amabile,1988; Woodman et al.,1993) 
เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาภาวะผู้น าแก่ผู้บริหารของเทศบาลทั้ง
ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากตัวแปรทั้งสามตัวแปรส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้ออม
กับความคิดสร้างสรรค์อันจักเป็นประโยชน์แก่เทศบาลและ
ท้องถิ่นเพราะความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรน าไปสู่ศักยภาพ
เชิงการแข่งขันขององค์การ(Mohsin & Lockyer,2010; Ogaard, 

Marnburg, & Larsen, 2008) ให้บุคลากรของเทศบาลสามารถ
สร้างสรรนวัตกรรมในบริหารท้องถิ่นอันจักเป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น 

 ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเสนอให้มี

การขยายการวิจัยให้กว้างขวางและครอบคลุม เทศบาลใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัยและให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในบริบทของเทศบาลไทย  รวมทั้งขยายการวิจัยไปยัง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นต้น  และการวิจัย
ปัจจัยอื่นที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของบุคลากรเทศบาล เช่น วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุน
ขององค์การ แรงจูงใจภายใน  รูปแบบภาวะผู้น า ฯลฯ เป็นต้น  
อันจักเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของบุคลากรเทศบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  น าไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะความเข้มแข็งของการปกครองท้องถิ่นคือ 
พื้นฐานอันแข็งแกร่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอันจักน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนนั่นเอง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลทั่วไปและความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 และน าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test  

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น   เพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20-30 ปี ข้อมูลความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3    พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  สถาบันอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 โดยรวม    อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  ด้ านการด า เนินการจัดสภาพแวดล้อมมากที่ สุด  
รองลงมา ด้านการก าหนดนโยบาย และด้านการวางแผน  

  
ค าส าคัญ : การจัดสภาพแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 

 

Abstracts 

This research is to study the General information and the 
opinions of the respondents concerning the environment and 
contributing to teaching undergraduate courses, Institute of 
Vocational Education Central Region 3 and bringing 

suggestions about such an environment to develop and modify 
the appropriate environment. Statistics used in the data analysis 
include percentage, average, standard deviation T-Test . 

          General information of the respondents find that 
the sample group questionnaire is mostly females aged 
between 20-30 years, comments on the environment conducive to 
teaching undergraduate courses, vocational institutions, sector 3 , found that 
the sample of the questionnaire most commented about the 
environment contributing to teaching undergraduate courses, 
vocational institutions, Central 3 on most levels , when 
considering a list of messages found that operations 
environment the most, followed by the policy and planning.  
 

Key words : the environment, the environment, Institute of 
Vocational Education Central Region 3 

1. บทน า 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท าให้
เกิดทัศนะใหม่ในการศึกษามากมายหลายประการ  จากหมวดที่ 
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1 ถึงหมวดที่ 9 เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งระบบสู่
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้สามารถ
อยู่ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข  โครงการ
ด้านส่ิงแวดล้อมเป็นโครงการที่ตอบสนองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ไทยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  อย่างรู้คุณค่าของการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  ดังนั้นการด าเนินงานใน
โครงการด้านส่ิงแวดล้อมจึงเป็นการด าเนินงานที่สามารถ
พัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ .ศ. 
2542  ซ่ึงสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะบังเกิดผล 2 ด้าน 
คือ 1) สามารถบรรลุจุดประสงค์ของโครงการด้านส่ิงแวดล้อม  
2)  ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับสาระในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงการปฏิบัติงานใน
โครงการด้านส่ิงแวดล้อม  ให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม เห็นคุณค่า รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกเมืองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยการ
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ  รวมทั้งเห็น
คุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ   

 ปัจจุบันปัญหาของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก  
ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนประชากรของโลกที่ เพิ่มขี้นอย่าง
รวดเร็วในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นปัจจัยในการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์กลับลดน้อยลงก่อปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติไม่เพียงพอและเส่ือมโทรม  อันเป็นสาเหตุส าคัญที่
น าไปสู่การเสียสมดุลของระบบนิเวศน์และปัญหาส่ิงแวดล้อม
โลก ได้แก่  ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  อุณหภูมิโลกสูงขึ้น  
ปรากฏการณ์ความแปรผันของน้ าทะเล  แผ่นน้ าแข็งขั้วโลก
ละลายท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การรั่วของชั้นโอโซน  ปัญหา
เรือนกระจกและฝนกรด เหล่านี้ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์แล้วเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมขึ้น  ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมเหล่านี้กลับมามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  
ท าให้การด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์เกิดปัญหา  ปัญหา
ดังกล่าว  เช่น  มลพิษทางน้ า  มลพิษทางเสียง  สารมลพิษ  น้ า
เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  เมื่อน้ าถูกน ามาใช้ใน
การอุปโภคบริโภคกลายเป็นน้ าเสีย  เช่น   น้ าเสียจากโรงงาน  
อาคาร  บ้านเรือน  การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์  ซ่ึงท าให้
การด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตโดยอาศัยแหล่งน้ าน ามาใช้สอยเกิด

ปัญหาต่อสุขภาพอนามัย  ถึงแม้รัฐบาลจะด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขคุณภาพของน้ าในแม่น้ าสายส าคัญ  แต่กระนั้นก็ไม่
วายที่คุณภาพของน้ าต่ าลงบางต าแหน่งไม่สามารถน ามาใช้
อุ ป โภคบริ โภคได้   มลพิ ษท า ง เ สี ย งที่ เ กิ ดขึ้ น เพร าะ  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี   ทั้ งในเรื่องยานพาหนะ  
เครื่องจักร  เครื่องยนต์  เครื่องมือในการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือนขนาดใหญ่  ล้วนก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงที่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อระบบการได้ยิน   ต่อจิตใจและต่อสุขภาพ  
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติที่มุ่งสร้างประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหา  วิเคราะห์  สังเคราะห์และเลือกการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม  แต่ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมก็คงมีอยู่
อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  แม้
ในสถานศึกษารับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
ที่จะส่งออกมาสู่สังคมให้เป็นบุคลากรที่ เห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมก็ยังคงเกิดปัญหาขึ้นใน
สถานศึกษา  อย่างทั้งในเรื่อง  ขยะมูลฝอย น้ าเสีย  อากาศเสีย  
หรือแม้แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  น้ าประปาในสถานศึกษา 

 ดังนั้นผู้ วิจั ยจึงได้ตระหนักถึ งความจ า เป็นและ
ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมจึงได้ท าการศึกษา เรื่อง  การจัด
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ขึ้นมาเพื่อเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการน ามาพัฒนาแก้ไขต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร  ปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

2.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา   กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศที่
แตกต่ างกัน   มีการแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับ  การจัด
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สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ต่างกัน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) ประชากรที่ใช้
ในการส ารวจครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ านวน 232 คน 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 จ านวน 147 คน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้สามารถทราบถึง
จ านวนที่แน่นอนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ผู้ท าการวิจัย จึงได้ใช้
วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ      ยามา
เน่ (Yamana,1967)  โดยก าหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนของ
การสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 หรือที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 
สามารถค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรต่อไปนี้ 

𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁) (𝑒)2
 

n = ขนาดของตัวอย่าง (Sample Size)  
N = จานวนประชากร (Population)  
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด (error)  

 หมายเหตุ ก าหนดค่า e = 5% (0.05) 
 

ขนาดตัวอย่างของนักเรียน - นักศึกษา  =  
232

1+(232)(0.05)
2 

  

  =  
232

1.58
 

  =  146.8  
   =  147  คน 

ดังนั้นนักเรียน - นักศึกษาทีใ่ช้เปน็ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย
ครั้งนีเ้ท่ากับ 147 ตัวอย่าง 
 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน  86 คน (คิดเปน็รอ้ยละ 58.5) รองลงมาเป็นเพศ
ชาย จ านวน 61 คน (คิดเปน็ร้อยละ 41.5) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-30 ป ี
จ านวน 105 คน (คิดเปน็ร้อยละ 71.4)  รองลงมาเป็น ช่วงอายุ 

30-40 ป ีจ านวน 26 คน(คิดเป็นรอ้ยละ 17.7)  รองลงมาเป็นช่วง
อายุ 40 ปีขึน้ไป จ านวน 16 คน (คิดเป็นร้อยละ 10.9) 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สถาบนัอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นใน  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ด้าน
การก าหนดนโยบาย โดยรวมมากที่สุด (x=4.45) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา มากที่สุด (x=4.60) รองลงมามีการประเมินนโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  (x=4.41) 
รองลงมามี ก ารก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบงานด้ านการจั ด
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (x=4.40) และผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (x=4.38) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นใน การจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนการ
สอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบนัอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้าน
การวางแผน โดยรวมมากที่สุด (x=4.42)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจนมากที่สุด ( x=4.44 ) รองลงมา มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการจดัสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (x=4.41) 
และการจัดท าแผนในการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาเพื่อใหบ้รรลุนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา (x=4.39) 
 3. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ด้านการ
ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม โดยรวมมากที่ สุด (x=4.44)      
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การจัดสภาพแวดล้อมมากที่สุด (x=4.49) รองลงมา มีการก าหนด
พื้นที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา (x=4.44) และมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัด
สภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน (x=4.42) 
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 4. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.43)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ด้านการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมมากที่ สุด 
(x=4.45) รองลงมา ด้านการก าหนดนโยบาย  (x=4.44) และด้าน
การวางแผน (x=4.42) 
ตอนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะ 
 1. ด้านการก าหนดนโยบาย ควรให้มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้าน
การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา   
 2. ด้านการวางแผน ควรให้มีการจัดท าแผนในการ
ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุ
นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา   
 3. ด้านการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม ควรให้มี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน  

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 3 
ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง เป็นนักเรียน นักศึกษา  ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ัน ปวส. 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  โดยรวมอยู่ใน
ระดับ  มากที่สุด (x=4.43) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการ
ด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมมากที่สุด (x=4.45) รองลงมาด้านการ
ก าหนดนโยบาย (x=4.44) และด้านการวางแผน (x=4.42) ตาม
รายการดังนี้ 

1. ด้ านการก าหนดนโยบาย พบว่า กลุ่มตั วอย่ า งที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยรวมอยู่ในระดับ

รอง (x=4.44) คือ มีการก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา,ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา,มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการจัด
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา,มีการประเมินนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

2. ด้านการวางแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  โดยรวมอยู่ในระดับสุดท้าย (x=4.42) 
คือ  มีการจัดท าแผนในการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา,มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดมีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา,มีผู้รับผิดชอบด้านการวางแผนด้านส่ิงแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

3. ด้านการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อม  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (x=4.45) คือ  มีการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบใน
การด า เนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา,มี
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน, มี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม 

ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  เพื่อทดลองสมมุติฐาน จ านวน 1 ข้อ
ดังนี้ 

สมมุติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยเพศที่แตกต่างกัน แสดงความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ต่างกัน  พบว่า ผล
การ วิ เคร าะห์ เ ปรี ยบ เที ยบสมมุติ ฐ านกับข้อมูลทั่ วไป
ประกอบด้วยเพศที่แตกต่างกัน แสดงความคิดเห็นต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา กรณีศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี ต่างกัน มีค่า Sig. มากกว่า 0.67 ซ่ึงมากกว่า 0.05 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความว่า เพศแตกต่างกัน
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ความคิดเห็นต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
ไม่ต่างกัน 
 
การอภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3  มีข้อสรุปและอภิปรายผล ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน  86 คน (คิดเป็นร้อยละ 58.5)  ช่วงอายุระหว่าง 
20-30 ปี จ านวน 105 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.4)  สอดคล้องกับ 
ชวาล  ศิ ริ วัฒน์   (2550)   ได้ศึกษาวิจัย เรื่ องการบริหาร
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  จังหวัดอ่างทอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการบริหารส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อ
เปรียบเทียบระดบัความคิดเหน็ทีม่ีต่อการบริหารส่ิงแวดล้อมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จังหวัดอ่างทอง  เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการ
บริหารส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดอ่างทอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย  คือ  นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  162  คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง เป็นนักเรียน นักศึกษา ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน 
ปวส. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ การหาค่าความถ่ีและ
ค่าร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าที  และ
สถติิการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้  1)  ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา  ที่มีต่อการบริหาร
ส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา   จังหวัดอ่างทอง  ทั้ง  3 ด้าน  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ย  คือ  
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม  ทางกายภาพ  ด้านการบริหาร
จัดการและด้านการจัดการเรียนการสอน  2)  ผลการวิเคราะห์
การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของแบบสอบถามความ
คิดเห็นของอาจารย์ที่ มีต่อ   การบริหารส่ิงแวดล้อมใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
จังหวัดอ่างทอง  ทั้ง  3  ด้านจ าแนกตามต าแหน่ง  เพศ  วุฒิ
การศึกษา  ขนาดโรงเรียน  พบว่าครูและผู้บริหารที่มีต าแหน่ง  
เพศ  วุฒิการศึกษา  ขนาดโรงเรียน  ต่างกัน  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดอ่างทอง  ไม่
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงไม่
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3)  ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ใน
การบริหารส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัดอ่างทองทั้ง  3  ด้าน  
คือ 1.  ด้านการบริหารจัดการปัญหา  คือ  ไม่มีการส่งเสริมให้
มีการจัดกลุ่มสนใจ  และชมรมอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมไม่มี
แผนปฏิบัติการ /โครงการ /กิจกรรมด า เนินการเกี่ ยวกับ
ส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา ไม่สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมใน
โอกาสต่ า ง  ๆ   เ ช่น   กิ จกรรมปลู กต้นไม้    เ ก็ บขยะ  
ข้อเสนอแนะ  คือ  ควรส่งเสริมให้มีการจัดกลุ่มสนใจและ
ชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโอกาส
ต่าง ๆ  2.  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ปัญหา  
คือ  ปลูกไม้ร่มเงา  ไม้ดอกไม้ประดับ  ร่มรื่น  สวยงามน้อยไม่
ส่งเสริมให้มีการจัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  (มี
แสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทไม่แออัด  ฯลฯ)  ไม่มีมาตรการ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัด  ข้อเสนอแนะ  คือ  ส่งเสริมให้ปลูกไม้ร่มเงา  ไม้
ดอกไม้ประดับ  ร่มรื่น  สวยงาม  จัดบรรยากาศห้องเรียนเอื้อตอ่
การเรียนรู้   ควรมีมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด  3.  ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  ปัญหา  คือ  ไม่ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์
หลักสูตรในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่ิงแวดล้อมศึกษา  ไม่
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เรื่องส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการเข้า
กับวิชาอื่น ๆ  ไม่สนับสนุนให้มีการผลิตและจัดท า/จัดหาส่ือ  
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษา  เพื่อใช้สอนนักเรียน  ข้อเสนอแนะ  
คือ  ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เรื่องส่ิงแวดล้อมโดยบูรณา
การเข้ากับวิชาอื่น ๆ ควรสนับสนุนให้มีการผลิตและจัดท า /
จัดหาส่ือ  เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อใช้สอนนักเรียน 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี  สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบันอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.43) เมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน พบว่า ด้านการด า เนินการส่ิงแวดล้อมมากที่ สุด 
(x=4.45) รองลงมาด้านการก าหนดนโยบาย (x=4.44) และด้าน
การวางแผน (x=4.42) สอดคล้อง ศุภาพร  ผิวงาม  (2549)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อ า เภอด่ าน ช้า ง   จั งห วัด สุพรรณบุ รี   ก าร วิจั ยครั้ งนี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อทราบ  1)   การจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 2)  
แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อ าเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ประชากรส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้คือ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อ าเภอด่านช้าง  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ครูรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่  
และครูผู้สอน จ านวน  160  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
แบ่งเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  แบบสอบถามจ านวน  1  
ฉบับ  เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมตามแนวคิดของ  สุเทพ  
ธีรศาสตร์  และแบบบันทึกงานสัมมนากลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล  
ใช้ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ
การ สัง เ คราะห์ เนื้ อหา  ผลการ วิจั ยพบ ว่ า   1.  การจั ด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อ าเภอด่านช้าง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ
พิจารณาหลายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 3  ด้าน  ได้แก่  การ
ก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม  การวางแผนด าเนินการ
ส่ิงแวดล้อม  การด าเนินและการปฏิบัติการ  และอยู่ในระดับ
มากที่สุด  1  ด้าน  ได้แก่  การตรวจสอบและการปฏิบัติงาน
แก้ไขและการทบทวนการจัดการแนวทางการพัฒนาการจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอด่านช้าง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ในด้านการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม  
ควรมีการจัดท าแผนนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม  มีการก าหนดตัว
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค านึงถึง

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ส าหรับการวางแผนด าเนินงาน
ส่ิงแวดล้อม  ควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  ควรมี
การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน  และควรมีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนให้ชัดเจน  ด้านด าเนินการ
และการปฏิบัติการ  ควรมีการให้ความรู้กับครูและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน  และตัวช้ีวัดด้านส่ิงแวดล้อม
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของ  ISO 14001  
ควรก าหนดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นได้ตามสภาพปัจจุบันปัญหา  
และควรก าหนดผู้ รับผิดชอบไว้อย่ าง ชัด เจน  ด้ านการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติการแก้ไข  ควรมีการก าหนด ดัชนี /
ตัว ช้ี วัดความส า เร็จของกระบวนการและกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม  ควรมีการก าหนดวางแผนในการตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบแก้ไขอย่างชัดเจน  และด้านการทบทวนการ
จัดการ  ควรมีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการทบทวน
การจัดการ  ควรมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและน ามา
ทบทวนการจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยจัดท าเป็น
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย 

จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี สถาบัน
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดังนี้ 

1. ด้านการก าหนดนโยบาย ควรให้มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และ
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการ
จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  

2. ด้านการวางแผน ควรให้มีการจัดท าแผนในการ
ด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุ
นโยบายการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา     

3. ด้านการด าเนินการจดัสภาพแวดล้อม ควรให้มผีู้รับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน 
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การบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ของนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
The 5 Risks Management Of Vocational Students in Vocational Education Institute, Central Region 3 

 

ฐานิต  โภคทรัพย์  ชญานุช  โอ้ภาษี 
 

ภาควิชา/สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง  การบริหารความเส่ียง  5 ด้าน ของนักศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เป็นการ
น าเสนอระบบจัดการบริหารความเส่ียง 5 ด้าน  เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองที่มีผลต่อความเส่ียง โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามคือ  นักศึกษาในสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3  เครื่องมือที่ ใ ช้ เป็น
แบบสอบถาม  ค่าสถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสมมุติฐาน  T-test  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารความเส่ียง  5 ด้าน  โดยรวมอยู่ระดับต่ ามาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าด้านการพนันต่ าที่สุด   รองลงมาด้านทะเลาะ 
วิวาท  ด้านสังคม  ด้านความปลอดภัย  และด้านยาเสพติด 
 

Abstract 

The project is the 5 risks management of vocational 
students in Vocational Education Institute, Central Region 3 
for  students the comment on the behavior that affect the risk 
of  people by the population sample group who answered the  
questioners. They are the students in Vocational Education  
Institute, Central Region 3. The research in torment are  
percentage, mean, standard deviation and T-test. The  result 
of the project, we found that the most of the people who 
answered the  questioners are the male. They are comment 
about of 5 risks management.  The result of the project;  The 
satisfaction is the lowest level.  By the way, we are 

considering of the items.  We found the gambling is the 
lowest, the squabbles is the second,  Sociality  is the third, 
softy is the forth are the last is drug. 

 
1. ค าน า 

ปัจจุบันวัยรุ่นมีความเสี่ยงหลาย ๆ  ด้าน  เนื่องจากความเช่ือ
และค่านิยม  ซ่ึงวัยรุ่นมักมีการแสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง  
ต้องการ  การยอมรับในกลุ่มเพื่อน  ท าให้วัยรุ่นนี้ง่ายต่อการถูก
ชักจูงให้ท ากิจกรรมที่เห็นว่าตนเองเป็นที่ยอมรับมากขึ้นใน
กลุ่มเพื่อน  ส่ิงตีพิมพ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันท าให้วัยรุ่นได้รับข่าวสารจากส่ือมวลชนในแขนกต่างๆ 
ซ่ึงมีอิทธิพลและบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น 
สถานที่พักอาศัย  และส่ิงแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
วันรุ่น  ส่วนวัยรุ่นที่อาศัยอยู่เพียงล าพังในส่ิงแวดล้อมที่ง่ายต่อ
การเข้าถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมของ
วัยรุ่น  ส่วนมากเป็นนักศึกษาที่จะก าลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

     ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของความเส่ียงที่จะเกิด
ขึ้นกับวัยรุ่น  จึงศึกษาการบริหารความเส่ียง  5 ด้าน ของ
นักศึกษาสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
เป็นการน าเสนอระบบจัดการบริหารความเส่ียง 5 ด้าน  เพื่อให้
ทราบถึงพฤติกรรมของตนเองที่มีผลต่อความเส่ียงด้านต่าง ๆ  
ซ่ึงจะน าผลข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ  มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ความหมายของความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (Risk)  คือ  การวัดความสามารถที่จะด าเนินการ

ให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความส าเร็จ  ภายใต้การ
ตัดสินใจ  งบประมาณ  ก าหนดเวลา  และข้อจ ากัดด้านเทคนิค
ที่เผชิญอยู่   อย่างเช่น  การจัดท าโครงการเป็นชุดของกิจกรรม 
ที่จะด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต  โดยใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดมาด าเนินการให้ประสบความส าเร็จภายใต้
กรอบเวลาอันจ ากัด ความเส่ียงจึงอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  อัน
เนื่องมาจากความไม่แน่นอน  และความจ ากัดของทรัพยากร
ของโครงการ  ผู้บริหารโครงการจึงต้องจัดการความเส่ียงของ
โครงการเพื่อให้ปัญหาของโครงการลดน้อยลง และสามารถ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความเส่ียง ซ่ึงวิทยาลัย
จ าแนกความเส่ียงได้เป็น 7 ด้าน  ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประ เมินภายในคู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  องค์ประกอบที่  7 การบริหาร
และการจัดการระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1. ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาคารสถาที่) 
2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
3. ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
5. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
6. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
7. ความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 

2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับความตระหนัก 
     ความตระหนัก (Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา           
(Phychological Approach) ผสมผสานกับแนวคิดเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ (Behavior Science ) โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
เกี่ยวกับความตระหนักดังนี้  
2.2.1 ความหมายของความตระหนัก ราชบัณฑิตยสถาน 
(2545:428) ให้ความหมายของค าว่าตระหนักไว้ว่า รู้ประจักษ์
ชัด รู้ชัดแจ้ง กุลวดีราชภักดี (2545:38 ) กล่าวถึงความตระหนัก
ว่า หมายถึงภาวการณ์ที่บุคคลเกิดความรู้สึก  นึกคิด ความ

คิดเห็นหรือประสบการณ์จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เป็น
ภาวะที่บุคคลเข้าใจและ ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตนเอง
ได้โดยเกิดจากสภาวะจิตที่ยอมรับถึงภาวการณ์หรือความโน้ม 
เอียงที่จะเลือกพฤติกรรม และปฏิบัติตนเพื่อแสดงต่อปัญหา
หรือเหตุการณ์หนึ่งที่ได้ประสบ 10 เริงชัย คงสงค์ (2547) กล่าว
ว่าความตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับความส านึก 
ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของบุคคลต่อส่ิงหนึ่งสิ่งใด 
หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ ง  โดยมี  เหตุการณ์
สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือส่ิงเร้าจากภายนอกเป็นปัจจัยที่
ท าให้บุคคลเกิดความ ตระหนัก เกษม จันทร์แก้ว (2547) กล่าว
ว่า ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งได้ฉุกคิด หรือ เกิด
ความรู้สึกว่าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง 
ภายใต้สภาวะจิตใจที่สามารถ แสดงออก ด้วยการพูด การเขียน 
การอ่านหรืออื่นๆ โดยอาศัยระยะ เวลา ประสบการณ์หรือ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม หรือส่ิง เร้าจากภายนอกให้เกิด
ความรู้สึกจากการสัมผัส การรับรู้ความคิด รวบยอด การเรียนรู้
หรือความรู้ส่งผลให้เกิดความตระหนกัและน าไปสู่พฤติกรรมที่
แสดงออกในส่ิงนั้น กุลวดีสุดหล้า (2550) กล่าวว่า ความ
ตระหนักหมายถึงการแสดงออกซ่ึงความรู้สึก ความเห็น  ความ
ส านึกเป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับตนเองได้โดยอาศัย ระยะเวลา เหตุการณ์ประสบการณ์
หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท าให้คนเกิดความตระหนัก นง
ลักษณ์วงศ์ถนอม (2548: 51) กล่าวถึงความตระหนักว่า 
หมายถึง ความส านึกที่บุคคลเคยมี ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นใน
สภาวะจิตใจต่อเหตุการณ์หนึ่ งที่ ได้ประสบ แล้วแสดง
ความรู้สึกออกมา ทางพฤติกรรม อนุสรณ์กาลดิษฐ์ ( 2548: 51 ) 
กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึงความส านึกซ่ึงบุคคลเคยมี
การ รับรู้หรือเคยมีความรู้มาก่อน เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นจึงเกิด
ความส านึกหรือความตระหนักขึ้น ความ  ตระหนักมี
ความหมายเหมือนกับความส านึก เป็นสภาวะทางจิตใจที่
เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ อันเกิด
จากความรู้และความส านึกต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินค่า
และ ตระหนักถึงความส าคัญของตนที่มีต่อส่ิงนี้                           
2.2.2 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกั Good (1973: 
54) กล่าวว่าการเกิดความตระหนักว่าเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process ) กล่าวคือ เมื่อ
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้าหรือรับสัมผัสส่ิงเร้าแล้วจะ
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เกิด ความรู้เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจส่ิงนั้น คือเกิดความคิด
รวบยอดและน าไปสู้การเรียนรู้คือมีความรู้  ในส่ิงนั้นและ
น าไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุด ซ่ึงความรู้และความ
ตระหนักก็จะน าไปสู่การกระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลต่อส่ิงเร้านั้นตามภาพประกอบด้านล่าง 11 ภาพที่ 1: 
ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก  ที่มา: Cater               
V. Good 1973: 54 จากภาพประกอบด้านล่าง เป็นการแสดง
ขั้นตอนตามล าดับของการสะสมความรู้และเจตคติเพื่อให้เกิด 
เป็นความตระหนักในการบริหารจัดการความเส่ียง ซ่ึงในการ
ตระหนักนั้นจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ (knowledge) หรือ
แนวคิดด้านบริหารจัดการความเส่ียงอย่างถูกต้อง และต้องมี
ความรู้อย่างถ่องแท้ ในแต่ละขั้นตอนการบริหารจัดการความ
เส่ียง จึงจะน าไปสู่ขั้นลุ่มลึกชัดแจ้ง ( Interlligibility) แล้วจึง 
เกิดความตระหนักในที่สุด ภาพที่ 2: ขั้นตอนล าดบการเกี่ยวกับ
ความตระหนัก ที่มา: Cater V. Good 1973: 54                                
2.2.3 องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก เบรกเลอร์ 
(1986: 45) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มี
ต่อส่ิงเร้า การสมผั สั การ รับรู้ ความคิด รวบยอด การ เรียนรู้ 
ความ ตระหนัก พฤติกรรม ม ความรู้ (knowledge) เจตคติ ( 
attitude) ความลุ่มลึก ชดแจ้ง(intelligibility) ความตระหนัก 
(awareness) 12 อันได้แก่ บุคคล สถานการณ์กลุ่มสังคม และส่ิง
ต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวกหรือ ทางลบ 
เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบ
ส าคัญที่ก่อให้เกิดความ ตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ 
1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจาก
ระดับง่ายและมีการ พัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ 2. อารมณ์
ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ
ค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็น
องค์ประกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ  3. พฤติกรรม 
(Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา 
ท่าทาง ที่มีต่อสิ่งเร้า หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท า 
2.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก บัณฑิต จุฬาศัย (2528) 
กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของแต่ละบุคคลไว้ 3 
ประการ ได้แก่  
1. ประสบการณ์การรับรู้นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทั้งในอดีต
ที่ผ่านมาและในชีวิตประจ าวัน การรับรู้เรื่องราวใด ๆ ขึ้นอยู่กับ

ความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจะมี 
ผลกระทบโดยตรงท าให้เกิดความรับรู้ในระดับต่าง ๆ  
2. ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องที่จะรับรู้ซ่ึงแปรเปลี่ยน
ได้หลายระดับ ตั้งแต่ความจ าเป็น ความต้องการ ความคาดหวัง 
ความสนใจ และอารมณ์  
3. ลักษณะรูปแบบของเรื่องที่จะรับรู้นอกจากการรับรู้ของ
บุคคลจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความ เอาใจใส่ และการให้
คุณค่าในเรื่องที่จะรับรู้และยังขึน้อยู่กับรูปแบบของส่ิงหรือเรื่อง
ที่จะรับรู้ เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบคุคลขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ของบุคคลนั้น ๆ ทะนงศักดิ์  ประสบกิตติคุณ (2534: 22 – 
23 ) ได้สรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนัก ไว้ว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อความตระหนักคือ  
1. ประสบการณ์ที่มีต่อการรับรู้  
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อม จะมีผลท าให้บุคคลตระหนัก
หรือไม่ตระหนักต่อส่ิงที่ เกิดขึ้น  
3. การเอาใจใส่และการให้คุณค่า ถ้ามนุษย์ใส่ใจในเรื่องใดมาก
ก็จะมีความตระหนักใน เรื่องนั้นมากขึ้น   
4. ลักษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถ้าส่ิงเร้านั้นสามารถท าให้ผู้
พบเห็นเกิดความสนใจย่อม ท าให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และการ
ตระหนักมากขึ้น  
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง 

2.3.1 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  
แนวคิดเกี่ยวกับ Risk Management Standards มีหลาย

ทฤษฎีโดยทฤษฎทีี่นิยมใช้  คือ  กรอบการบริหารความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO : ERM (Enterprise Risk Management) 

 
การบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร ERM (Enterprise Risk 

Management) คือกระบวนการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงใน
มุมของภาพที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ และทั่วทั้งองค์กร 
ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เช่น 
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic) ประสิทธิภาพและ
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ประ สิท ธิ ผ ลก า รปฏิ บั ติ ง าน (Operations)ก า ร ร า ย ง า น 
(Reporting) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง (Compliance) 
2.2.2 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise 
Risk Management) 

 
องค์ประกอบของการบริหารความเส่ียง ERM (Enterprise 

Risk Management)  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8  ประการ 
ซ่ึงครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การ
ด าเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) เป็น
พื้นฐานที่ ส าคัญส าหรับกรอบการบริห ารความ เ ส่ี ย ง
สภาพแวดล้อมนี้มีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์กร การก าหนดกิจกรรม การบ่งช้ี และจัดการความ
เส่ียง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย 
เช่น จริยธรรม วิธีการท างานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึง
ปรัชญาและวัฒนธรรมในการบริหารความเส่ียงความเส่ียงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ 
เพื่อน าไปด า เนินการให้องค์กรบรรลุ เป้ าหมายทั้ งด้ าน
ผลตอบแทนและการเติบโต กลยุทธ์แต่ละแบบนั้นมีความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารความเส่ียงจึงช่วย
ผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์ที่มีความเส่ียงที่องค์กรสามารถ
ยอมรับได้ 
2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) คือขั้นตอน
แรกส าหรับกระบวนการ บริหารความเส่ียง องค์กรควรมั่นใจ
ว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์และความเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้ โดยทั่วไป

วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ควรได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและสามารถพิจารณาได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงคด์้าน

ยุทธศาสตร์ 

 ด้านปฏบิัติงาน เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ผลการ

ปฏิบตัิงาน 

 ด้านการรายงาน เกี่ยวข้องกับการรายงานทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร 

 ด้านการปฏิบตัิตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 

3) การระบุความเส่ียง หรือ การบ่งช้ีเหตุการณ์ (Event 
Identification) คือปัจจัยในการระบุสถานการณ์ ซ่ึงองค์กรไม่
สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น
หรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย 
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
4) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) คือการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของ เหตุการณ์ที่ อาจ เกิดขึ้นต่อ
วัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในระดับต่ า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมี
ผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเส่ียง
ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้ 
      - โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาส
เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
      - ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึน้องค์กรจะ
ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
     การประเมินความเสี่ยงสามารถท าได้ทั้งการการประเมินเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
ภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเส่ียง
ควรด าเนินการทั้งก่อนจัดการความเส่ียง (Inherent Risk) และ
หลังจากที่มีการจัดการความเส่ียงแล้ว (Residual Risk) ปัจจัยที่
ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง 
5) การจัดการความเส่ียง หรือ การตอบสนองความเส่ียง (Risk 
Response) คือ เมื่อ ความเส่ียงได้รับการบ่งช้ีและประเมิน
ความส าคัญแล้ว ผู้บริหารต้องประเมินวิธีการจัดการความเส่ียง
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ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยการพิจารณาทางเลือกในการ
ด าเนินการจะต้องค านึงถึงความเส่ียงที่ยอมรับได้ และต้นทุนที่
เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้การ
บริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล ผู้บริหารอาจต้องเลือกวิธีการ
จัดการความเส่ียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน เพื่อ
ลดระดับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของเหตุการณ์ให้
อยู่ในช่วงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ (Risk Tolerance) 
หลักการตอบสนองความเสี่ยง คือ 
 Avoid (การหลีกเลี่ยง) ลดโอกาสที่จะเกิดให้เหลือศูนย์ 

 Take (เฝ้าระวัง) ยอมรบัความเสี่ยงนั้น 

 Treat (ควบคุม) ลดโอกาสที่จะเกดิให้นอ้ยลง / ลดปริมาณ

ความเสียหายให้น้อยลง 

 Share ร่วมรับความเสี่ยงกับองค์กรอื่น หรือคนอื่น 

 Transfer โอนความเสี่ยงไปให้องค์กรอ่ืน หรือคนอื่น 

6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) คือ นโยบายและ
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความ
เส่ียง กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างและ
วัฒนธรรมองค์กร ส่ิงส าคัญประการหนึ่งต่อกิจกรรมการ
ควบคุม คือ การก าหนดบุคลากรภายในองค์กรเพื่อรับผิดชอบ
ในการพิจารณาประสิทธิผลของการจัดการความเส่ียงที่ได้
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน และพิจารณาการปฏิบัติเพิ่มเติมที่
จ า เป็น เพื่อ เพิ่มประสิทธิผลของการจัดการความเ ส่ียง 
นอกจากนี้การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรควรจะต้องมี
การก าหนดวันแล้วเสร็จให้ชัดเจน 
7) สารสนเทศและการส่ือสาร(Information & Communication) 
 เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับองค์กรในการบ่งช้ี ประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่ง 
ภายนอกและภายในควรได้รับการบันทึกและส่ือสารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและเวลา เพื่อช่วยให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

     8) การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่า
การจัดการความเส่ียงมีคุณภาพและมีความเหมาะสม และการ
บริหารความเส่ียงได้น าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร 
ความ เ ส่ีย งทั้ งหมดที่ มี ผลกระทบส าคัญต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กรได้รับการรายงานต่อผู้บริหาร               
ที่รับผิดชอบ ซ่ึงการติดตามการบริหารความเสี่ยงสามารถท าได้ 
2 ลักษณะ คือ การติดตามอย่างต่อเนื่องหรือการติดตามเป็นราย
ครั้ง การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที 
และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน การติดตามเป็นราย
ครั้ง เป็นการด าเนินการภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ ดังนั้นปัญหา
ที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากองค์กรมีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้องค์กรควรมีการจัดท ารายงาน
ความเสี่ยงเพื่อให้การติดตามการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     สงวน ช้างฉัตร (2547) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ ผลของการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงมี 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงด้าน งบประมาณ 
2) ความเส่ียงด้านค่าใช้จ่าย 3) ความเส่ียงด้านการก าหนด
ปฏิบัติการ 4) ความเส่ียงด้าน เทคนิค จากการศึกษาได้พบ
ขั้นตอนการบริหารความเส่ียงว่าการบริหารความเส่ียงมี
ขั้นตอนส าคัญ 8 ขั้นตอนคือ 1) การก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดการ 2) การก าหนดของเขตการบริหารความ เส่ียงของ
โครงการ 3) การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของโครงการ 4) การระบุ
ความเส่ียง 38 5) การวิเคราะห์ความเส่ียง 6) การวางแผน
ควบคุมความเส่ียง 7) การควบคุมความเส่ียง และ 8) การตรวจ
ติดตามสรุปได้ว่าการบริหารความเส่ียงของโครงการจึงเป็น
เรื่องส าคัญ เพราะช่วยลด ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากหลาย
สาเหตุลงได้ โครงการส าคัญจ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยง โดย 
ผู้จัดการจะต้องวางแผนการบริหารความเส่ียงเพื่อระบุและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายและ  ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา การบริหารความเส่ียง
ของโครงการควร ให้ครอบคลุม 4 ด้านคือ การวางแผน การ
จัดสรรทรัพยากร การควบคุมและการติดตามผลหรือ  อาจ
ก าหนดมาตรฐานการบริหารความเส่ียงและคู่มือการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประกอบ กุลเกลี้ยง, เจือจันทร์ จง
สถิตอยู่,สมบัติ นพรัก (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
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บริหารความเส่ียงเพื่อป้องกันคอรัปช่ันในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการศึกษาพบว่า การคอรัปช่ันในสังคมอื่นๆ
พฤติกรรมคอรัปชั่นที่นิยามในงานวิจัยครั้งนี้คือ การท าหรือใช้
เอกสารปลอม การใช้เวลาราชการไปหาประโยชน์แก่ตนเอง 
การออกค าส่ัง สถานศึกษาที่ขัดต่อระเบียบกฎหมายการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบหรือโดย ทุจริตการละ
ทิ้งหรือการทอดทิ้งหน้าที่การพิจารณาความดีความชอบขัดต่อ
หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก าหนด การล่วงละเมิดสิทธิเด็ก.การ
ประพฤติมิชอบในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  การ
ประพฤติมิชอบในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน  การเรียกการ
รับหรือยอมจะรับเงินหรือ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบ..การเบียดบังยักยอกหรือนาทรัพย์สินของทางราชการไป 
ใช้ส่วนตัวโดยทุจริต การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่โปร่งใส 
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณไม่ โปร่งใส การด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างไม่โปร่งใส..การใช้ข้อสอบเอื้อเฉพาะผู้ที่ตนหรือ
คณะสอน พิเศษ การเสนอผลงานทางวิชาการเป็นเท็จ และการ
ตัดสินผลการเรียนโดยไม่เป็นธรรมแก่นักเรียน  และการจัด
โครงสร้างสถานศึกษาไม่สอดคล้องต่อภารกิจที่เปลี่ยนไปสู่การ
กระจายอ านาจ รูปแบบ การบริหารความเส่ียงเพื่อป้องกัน
คอรัปช่ันในสถานศึกษาพบว่า มีองค์ประกอบต่าง ๆ คือ  1) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  2) ดัชนีช้ีวัดรูปแบบ  3) แนวคิด
พื้นฐานของรูปแบบ ประกอบด้วย. หลักการจัดการความเส่ียง
หลักการกระจายอ านาจแบบการมีส่วนร่วม หลักการพัฒนา
สมรรถนะ บุคลากร และหลักการควบคุมองค์การ 
 
3. บทสรุป 

ในการด าเนินงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิจัย เรื่อง  การบริหาร
ความเส่ียง 5 ด้านของสถานศึกษา กรณีศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี   

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
3.1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจัย(Population)ประชากร

ที่ใ ช้ในการส ารวจครั้งนี้   คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ านวน 232 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group)  กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณทิต   สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ านวน  147 คน  โดยใช้
วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรของ Taro Yamane  
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และค่าความคลาดเคลื่อน 5%  
 3.1.3 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การวิจัยครั้งนี้จะใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sample)  เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง  ลักษณะ
ของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัย ความรอบรู้ ความ  
ช านาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ของผู้ท าวิจัย  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
     3.2.1 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  ได้แก่  เพศ  สถานะ
และระดับการศึกษา  โดยผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย  /  
ลงหน้าข้อ 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหาร
ความเสี่ยง  5 ด้านของสถานศึกษา  กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี  ตามหลักของ Liker 5 ระดับ  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  
ปานกลาง  น้อย  น้อยที่ สุด   โดยมีข้อค าถามเกี่ยวกับการ
บริหารความเส่ียง  5 ด้านของสถานศึกษา  โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามท าเครื่องหมาย / ลงใน (  ) ซ่ึงมีข้อค าถามจ านวน  
15 ข้อ ได้แก่  

ข้อที่  1  ด้านความปลอดภัย   จ านวน    3  ข้อ 
ข้อที่  2  ด้านทะเลาะ  วิวาท    จ านวน    3  ข้อ 
ข้อที่  3  ด้านยาเสพติด  จ านวน    3  ข้อ 
ข้อที่  4  ด้านสังคม  จ านวน    3  ข้อ 
ข้อที่  5  ด้านการพนัน  จ านวน   3  ข้อ 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 

3.2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  
   การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้ด าเนินการตาม ขั้นตอน
ดังนี้                                     

   3.2.2.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
หลักการและวิธีการสร้าง แบบสอบถามเพื่อการวิจัยตลอดจน
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ก าหนดกรอบแนวความคิดการวิจัย โดยได้รับค าแนะน าจาก
ผู้เช่ียวชาญ           

  3.2.2.2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างข้อค าถาม                                                                    
 3.2.2.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ใน
งานวิจัย                                                                   
 3.2.2.4 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง      

 3.2 .2.5  น าแบบสอบถามที่สร้ า งขึ้น เสนอกับ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจ  และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน าไป
ปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์                                                                  
 3.2.2.6 ท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ     

3.2.2.7 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง  

 3.2.2.8 ปรับปรุงแบบสอบถามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ น าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบอีกครั้ง
แล้วน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป     

 3. 2 .2. 9  น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการปรับปรุ ง            
แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้ (Try-out) กับ
กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 
คน                                                                   

 3.2.2.10 น าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์จ าแนก
แล้ วมาวิ เคราะห์หาค่ าความ เ ช่ือมั่ น (Reliability)โดยหา
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัด(Cronbach’s alpha oefficient) 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง  (Validity) 
และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้          

3.3.1 การหาค่าความเที่ยงตรงโดยน าแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรง  ตามเนื้อหาจาก
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)   

         ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 
0.5 มาใช้เป็นข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงได้

ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละ
ด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยน าแบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่า Validity 
โดยใช้ IOC ซ่ึงจะต้องไม่ต่ ากว่า 0.5 ในแต่ละข้อ ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบและน ามาปรับปรุง
แก้ไข ซ่ึงผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของค าถามมี
ค่าเท่ากับ 0.9 ซ่ึงมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
        3.3.2 การหาความเช่ือมั่น (Relliability)   โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษาจ านวน 30 คน โดยการน าไป
วิเคราะห์หาความเช่ือมั่นเป็นรายข้อ (Item Analysis) หาค่า
ความเช่ือมั่นรวมโดยใช้วิธีของ (Cronbach) 1984’p.161อ้างถึง
ใน กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2548 เพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อ
ค าถามโดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า  0.50 เพื่อแสดงว่า
แบบสอบถามนี้มีความเช่ือมั่นเพียงพอ โดยใช้ Program SPSS 
ในการค านวณหาค่า ซ่ึงผลการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.8486 ซ่ึงโดยรวมและรายข้อมี
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นใน
ระดับที่ยอมรับได้ จึงน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลได้ 

   
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
  การศึกษาครั้งนี้ มีการใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  และแหล่ งข้อมูลทุติ ย ภูมิดั งนี้                                                                                             
 3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการ
บริหารความเส่ียง  5 ด้าน ของนักศึกษาสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการการ
บริหารความเส่ียง  5 ด้าน ของนักศึกษาสถานศึกษาสังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ     
เรื่อง การบริหารความเส่ียง  5 ด้าน ของนักศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3                   
3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ         

3.4 .2  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  โดย
ท าการศึกษาค้นคว้า จากงานวิทยานิพนธ์ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น                                                                                          
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย          
   3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ 
(Checklist) และวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)      

  3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
กิจกรรม 5 ส ให้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐาน 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดยใช้ค่ าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   
 3.5.3 การวิเคราะห์สมมติฐานของการวิจัย เพศ               
ที่แตกต่างกันมีส่งผลกระทบต่อการบริหารความเส่ียง  5 ด้าน 
ของนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
3  ที่ต่างกันใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย    

 4. ผลการวิจัย 
    การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการสรุปผลนี้ได้วิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้   
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการสรุปผลนี้ได้วิเคราะห์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดย
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคดิเหน็การบริหารความเสี่ยง 5 
ด้าน ของนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3  พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดบัต่ ามาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านการพนันต่ าสุดโดย
รวมอยู่ระดับต่ ามาก  รองลงมาด้านทะเลาะ วิวาท  ด้านสังคม  
ด้านความปลอดภัย  และด้านยาเสพติด 
ส่วนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inferential  
Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 1 ข้อ  ดังนี้   
สมมติฐานข้อที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ 
แตกต่างกันมีความแสดงความคิดเห็นเรื่องการบริหารความ
เส่ียง 5 ด้าน ของนักศึกษาสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ต่างกัน 
 

4. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ  นักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม   

5. เอกสารอ้างอิง 
[1] ณัชธิญา  ปัทมทัตตานนท์ การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

[2] ดวงใจ  ช่วยตระกูล  การบริหารความเส่ียง / การศึกษาขั้น
พื้นฐาน / สถานศึกษา 

[3]  
[4] ประไพรัตน์ ไวทยกุล และคณะ มีนาคม 2556  ได้วิจัยเรื่อง

“ปัจจัยส่วนบุคคลและทัศนคติของบุคลากร           ที่เป็น
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะหน่วยงาน  ที่มี
ต่อกระบวนการจัดท าบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

[5] ประกอบ กุลเกลี้ยง, เจือจันทร์ จงสถิตอยู่,สมบัติ นพรัก 
(2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารความเสี่ยง
เพื่อป้องกันคอรัปช่ันในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

[6] ทะนงศักดิ์  ประสบกิตติคุณ (2534: 22 – 23 ) ได้สรุป
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนัก ไว้ว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อความตระหนัก 

[7] สงวน ช้างฉัตร (2547) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการบริหาร
ความเส่ียงของโครงการ ผลของการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงมี 4 ด้าน 

[8] อาธิ ครูศากยวงศ์ (2542) ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมด้าน
ความรู้และการป้องกันตนเองจากการเสพติดยาบ้าของ
นักเรียนนักศึกษาในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 
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ความพึงพอใจการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนครนายก 
Study the satisfaction to Electronic content system in Nakhonnayok Province. 

  
พนิตนาฏ  สุภาไชยกิจ  จิรวัฒนา  แสนขาว  และชนัดดา  สุวรรณกลาง 

 

สาขาวิชา การจัดการส านักงาน  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ระบบงานสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ในจังหวัด
นครนายก โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรผู้ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดนครนายก 150 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ได้
ท าการทดสอบเครื่องมือด้วยการหาค่าคอร์นบาร์ค อัลฟ่า 
(Cornbach’s Alpha) พิสูจน์ความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่า 
Alpha สูงกว่า 0.80 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานใช้ Independent Samples t-test ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มี 2 กลุ่ม            ถ้ามากกว่า 2 กลุ่มใช้ One-way ANOVA ถ้า
พบความแตกต่างใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลการศึกษา พบว่า  บุคลากรผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 30 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ความถี่ในการ
ใช้ระบบทุกวัน ช่วงเวลา 08.01-12.00 น. และมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับ-ส่งหนังสือภายนอก  การศึกษาความพึงพอใจการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
จัดการเอกสาร ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย  และด้าน
กระบวนการ ระดับมาก คือ ด้านคุณภาพการใช้งาน  

นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มด้วยการ
ทดสอบค่าสถิติ พบว่า  เพศและระดับการศึกษาแตกต่างกันท า
ให้บุคลากรผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจ
ด้านการจัดเอกสาร และด้านขั้นตอนกระบวนการแตกต่างกัน  
อ ายุ แตกต่ า งกันท า ให้บุ คลากรผู้ ใ ช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการและ
ด้านคุณภาพการใช้งานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

  
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
Abstract 

This purposes of this research were to find out the user 
satisfaction to Electronic content system in Nakhonnayok 
Province. The sample group was the 150 users in  
Nakhonnayok Province. The guestionnaire was used in the 
tool to collect data and tested by Cornbach’s Alpha. The 
reliability was more than 0.80. The statistic in analysis were 
Frec\quency, Percent, Mean and Standard Deviation. The two 
sample groups used Independent Sample t-test. But more 
than, used One-way ANOVA. When it was different, Least 
Significant Difference (LSD) was used to analysis in absolute 
computer.  

The results of the study were as follow: The users who 
used this system from 30-40 year female and educated in 
Bachelor’s degree. The users used this program at 08.00-
12.00 everyday by sending and receiving the letters or 
information from external agencies. The most satisfaction 
were respective in the document system, the efficient of safely 
and the procedure. The quality of using in follows them.      

In addition, the results of the analysis in difference group 
by the statistic. If the gender and the level of education were 
different, the user satisfaction will be different in the 
document system and the procedure. If the different ages, the 
user satisfaction will be different in the procedure and the 
quality of using system in significance is 0.05.  
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1. บทน า 
ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการด้านการ
ส่ือสาร ด้วยเหตุนี้จึงได้น าระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่
มีการรับ-ส่งหนังสือราชการในรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมมา
ใช้กับหน่วยงานต่าง ๆในจังหวัดนครนายก ซ่ึงเป็นระบบที่มี
ความสามารถในการรับ-ส่งเอกสาร การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยมีการควบคุมดูแล
และจัดเอกสารภายในระบบ ตั้งแต่การน าเอกสารเข้ามาระบบ 
ตลอดจนการสืบค้นหรือติดตามเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถป้องกันเอกสารสูญหายระหว่างด าเนินการและควบคุม
ความปลอดภัยเอกสารด้วย  

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงานเอกสารซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาองค์กรให้มีความสะดวกรวดเร็วในการจัดท าเอกสาร 
การรับ การส่ง การจัดเก็บรักษา การติดต่อส่ือสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ฐานข้อมูลซ่ึงท าให้หน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ภายในองค์กรในการจัดท าหนังสือเวียน 
การจัดท าบันทึกข้อความซ่ึงท าให้บุคลากรสามารถท างานได้
ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งหนังสือ การติดตาม
สถานะงานท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนและเป็นการประหยัดทรัพยากร เช่น ลดการใช้
กระดาษ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาที่มีการเชื่อมโยงระบบอิน
เทอร์เนต โดยมีการก าหนดสิทธ์ิในการใช้งานระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  

จากการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานกับ
หน่วยงานต่าง ๆในจังหวัดนครนายก  ก็ยังพบปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือระหว่าง
หน่วยงานกับบุคคล ทั้งที่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ
การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการรับส่งหนังสือ การติดตาม
สถานนะงาน ความสะดวกรวดเร็ว การลดขั้นตอนในการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนและเป็นการประหยัดทรัพยากร  ผู้ศึกษาจึงให้
ความสนใจศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรผู้ใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดนครนายก  และน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงแก้ไขและหรือพัฒนาให้กับหน่วยงานหรือบุคลากร
ผู้ใช้ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักและเตรียมความ
พร้อมถึงการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการ
บริหารงานระบบงานสารบรรณต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัด
นครนายก 
 
3. วิธีการศึกษา 

3.1 การศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
3.1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก

เอกสาร หนังสือ ห้องสมุด อินเทอร์เนต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบตัวแปรที่
ท าการศึกษาและตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยรวมไปถึง
การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1.2 การส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
ซ่ึงมอบหมายให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบสารบรรณ มีอายุงานไม่
น้อยกว่า 1 ปี ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชนของจังหวัด
นครนายก  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaires) ผ่านการตรวจและพัฒนาจากครูผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน แล้วน าเครื่องมือไปทดสอบเบื้องต้นก่อน
น ามาใช้จริงกับกลุ่มประชากรเจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครนายกที่มี
อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 30 ตัวอย่าง ก่อนจะน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขจากการทดสอบ
เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าคอร์นบาร์ค อัลฟ่า (Cornbach’s 
Alpha) เพื่อพิสูจน์ความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่า Alpha สูง
กว่า 0.80  

3.3 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากทดสอบเครื่องมือ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครนายกที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 
1 ปี จ านวน 150 คน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
นครนายก  

น าเครื่องมือที่เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในการตอบ ก าหนดรหัส คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าทางสถิติซ่ึงได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบ
สมมติฐานค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้การ
ทดสอบค่าที (Independent sample t-test) และค่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มใช้การวิ เคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่าง
ใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ซ่ึงในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งที่ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ว่าความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3.5 เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ทฤษฎีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ทฤษฎีสองปัจจัย (Herzberg’s Two Factor Theory) 
ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับ
การบริหารงานยุคใหม่ และทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ
มาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Need Theory) 

3.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
นครนายกที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 240 คน  การ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ก าหนด
กลุ่มตัวอย่างได้ด้วยวิธีการของ ทาโร ยามาเน่ แบบทราบ

จ านวนประชากร ซ่ึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 150 ตัวอย่าง  และ
ก าหนดความคาดเคลื่อนที่ 0.05  
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

4.1 ผลการศึกษา 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของประชากรศาสตร์ 

พบว่า บุคลากรที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65 อายุ 30-40 ปี ร้อยละ 42.5 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 62.5 สถานภาพสมรสร้อยละ 50.5 
ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจ้างประจ าร้อยละ 68.25 ความถี่
ในการใช้งานทุกวันร้อยละ 85.89 ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. 
ร้อยละ 68.25 และมีวัตถุประสงค์เพื่อรับ-ส่งหนังสือภายนอก
ร้อยละ 95 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านขั้นตอน
กระบวนการโดยรวมอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ถ้าพิจารณา
รายข้อ พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ การบริหารจัดการ
ด้านเอกสารมีความสะดวกรวดเร็ว การจัดหมวดหมู่ของ
รายการใช้งานได้อย่างชัดเจน มีเมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
และการเข้าถึงระบบท าได้ง่ายรวดเร็ว น้อยที่สุดระดับมาก คือ  
ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.29 4.29  
4.27 4.25 4.25 และ 4.23 ตามล าดับ 

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้านการจัดการ
เอกสารโดยรวมอยู่ ในระดับมากที่ สุด  คือ  การรับ -ส่ง
หนังสือเวียนมีความสะดวกรวดเร็ว การตรวจสอบการลงนาม 
การออกเลขหนังสือและค าส่ังมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการ
ออกเลขโดยใช้ทะเบียนหนังสือส่ง การดึงเอกสารกลับมาแก้ไข 
การค้นหาเอกสารเพื่อติดตามงานและการเปิดดูเอกสารเข้า-ออก 
มีค่าเฉลี่ย 4.41 4.41 4.40 4.40 4.35 และ 4.34 ตามล าดับ 

4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลมี
ความปลอดภัยและเก็บข้อมูลได้มากกว่าระบบปกติ ช่วยท าให้
ประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น ประหยัดเวลา ก าลังคน 
และกระดาษ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าให้
การบริหารจัดการด้านเอกสารมีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.42 4.40 4.35 4.34 และ 4.34 ตามล าดับ 

ข้อมูลประชากร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 

ความพึงพอใจ 
- ด้านขั้นตอนกระบวนการ 
- ด้านการจัดการเอกสาร 
- ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
- ด้านคุณภาพการใช้งาน 
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4.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอในด้านคุณภาพการ
ใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้ดี ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ หน่วยงานควรสร้างนวัตกรรมองค์กร
ในการน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหาร
จัดการ หน่วยงานควรรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนเข้าใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ท า ง าน  และควรมีก ารอบรมการใ ช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.22 4.21 4.14 4.14 และ 4.06 ตามล าดับ 

4.2 อภิปรายผล 
4.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ใช้ระบบส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุ 30 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ
สมรส ประกอบอาชีพรับราชการ/ลูกจ้างประจ า มีความถี่ใน
การใช้ระบบทุกวัน ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับ-ส่งหนังสือภายนอก 

4.2.2 ความพึงพอใจด้านด้านขั้นตอนกระบวนการโดยรวม
อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ถ้าพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึง
พอใจมากที่สุด คือ การบริหารจัดการด้านเอกสารมีความ
สะดวกรวดเร็ว การจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่าง
ชัดเจน มีเมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และการเข้าถึงระบบท า
ได้ง่ายรวดเร็ว น้อยที่สุดระดับมาก คือ  ระบบมีการแสดงผล
ข้อมูลที่รวดเร็ว 

4.2.3 ความพึงพอใจด้านการจัดการเอกสารโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ การรับ-ส่งหนังสือเวียนมีความสะดวก
รวดเร็ว การตรวจสอบการลงนาม การออกเลขหนังสือและ
ค าส่ังมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการออกเลขโดยใช้ทะเบียน
หนังสือส่ง การดึงเอกสารกลับมาแก้ไข การค้นหาเอกสารเพื่อ
ติดตามงานและการเปิดดูเอกสารเข้า-ออก 

4.2.4 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บม ากที่ สุ ด  คื อ  ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพการใช้งาน
ของหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยและเก็บข้อมูล
ได้มากกว่าระบบปกติ ช่วยท าให้ประหยัดทรัพยากรของ
หน่วยงาน เช่น ประหยัดเวลา ก าลังคน และกระดาษ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และท าให้การบริหารจัดการ
ด้านเอกสารมีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยงาน การ
จัดเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยและเก็บข้อมูลได้มากกว่าระบบ
ปกติ  ช่วยท าให้ประหยัดทรัพยากรของหน่วยงาน เ ช่น 
ประหยัดเวลา ก าลังคน และกระดาษ การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และท าให้การบริหารจัดการด้านเอกสาร
มีความสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

4.2.5 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ใช้ได้ดี ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็ว
ขึ้นได้ หน่วยงานควรสร้างนวัตกรรมองค์กรในการน าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการ หน่วยงาน
ควรรณรงค์ ให้บุ คลากรทุกคนเข้ าใ ช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และ
ควรมีการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 

 
5. บทสรุป 

5.1 บุคลากรที่ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีค่าความพึงพอใจการใช้
ระบบไม่แตกต่างกัน 

5.2 ความพึงพอใจโดยรวมของบุคลากรที่ใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการ
จัดเอกสาร ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย และด้ าน
ขั้นตอนกระบวนการ และระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการใช้
งาน 

5.3 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการโดยรวมอยู่
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 ถ้าพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึง
พอใจมากที่สุด คือ การบริหารจัดการด้านเอกสารมีความ
สะดวกรวดเร็ว การจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่าง
ชัดเจน มีเมนูการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และการเข้าถึงระบบท า
ได้ง่ายรวดเร็ว น้อยที่สุดระดับมาก คือ  ระบบมีการแสดงผล
ข้อมูลที่รวดเร็ว 

5.4 ความพึงพอใจด้านการจัดการเอกสารโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ การรับ-ส่งหนังสือเวียนมีความสะดวก
รวดเร็ว การตรวจสอบการลงนาม การออกเลขหนังสือและ
ค าส่ังมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการออกเลขโดยใช้ทะเบียน
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หนังสือส่ง การดึงเอกสารกลับมาแก้ไข การค้นหาเอกสารเพื่อ
ติดตามงานและการเปิดดูเอกสารเข้า-ออก 

5.5 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การรับ-ส่งหนังสือเวียนมี
ความสะดวกรวดเร็ว การตรวจสอบการลงนาม การออกเลข
หนังสือและค าส่ังมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการออกเลขโดยใช้
ทะเบียนหนังสือส่ง การดึงเอกสารกลับมาแก้ไข การค้นหา
เอกสารเพื่อติดตามงานและการเปิดดูเอกสารเข้า-ออก 

5.6 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการใช้งานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือ ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้
ใช้ได้ดี ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็ว
ขึ้นได้ หน่วยงานควรสร้างนวัตกรรมองค์กรในการน าระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการ หน่วยงาน
ควรรณรงค์ ให้บุ คลากรทุกคนเข้ าใ ช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และ
ควรมีการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
THE STUDY OF SOCIAL MEDIA CONSUMPTION BEHAVIORS  

IN STUDENT OF INSTITUTE OF VOCATION EDUCATION CENTRAL 3 

ศรีโสภา คูประพัทธพ์งศ ์  สุกัญญา  โหมดศิร ิ   และส าราญจิตร์  ภูมี 

 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือนักศึกษา จ านวน 22 คน ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาลัยเทคนิค
บูรพาปราจีน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ผลการวิจัย
สรุปว่า นักศึกษามีประสบการณ์ค่อนข้างมากในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์และมีโอกาสเข้าถึงบทเรียนได้โดยผา่น
สมาร์ทโฟนในช่วงเวลาเลิกจากงานประจ าหรือเลิกเรียนและมี
ความคิ ด เห็น ว่ า  เ ค รื อข่ า ย สั งคมออนไลน์ ช่ วยท า ให้
ติดต่อส่ือสารได้สะดวก ทราบข้อมูลส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the behaviors 
of the students in the vocational college in the Central Region 
3 for using the social networks and their opinions towards the 
uses of the social networks. The target group is 22 students 
studying in Bachelor's degrees (continuous programs) in 
Burapha Prachin Technical College in the Central Region 3. It 
can be concluded that the students with quite high experiences 
in using the social networks and access to the lessons through 
their smart phones after working hours or classes consider  

 
 

 
that the instructors should hasten and promote learning with 
lessons through the social networks. 

Keywords: behaviors using the online social networks 

1. ค าน า 

ปัจจุบันผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั่วโลกมีจ านวนมาก 
เป็นที่นิยมอย่างมากในโลกออนไลน์ และมีแนวโน้มการใช้งาน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ด้วยประโยชน์ที่มากมายจาก
การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถส่ือสารได้ง่าย และเป็นวงกว้างหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น นอกจากการใช้งานทั่วไปแล้ว
ยังสามารถส่ือสารกับคนที่มีความช่ืนชอบในเรื่องเดียวกัน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือรวมตัวท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่เจอกันมานาน หรือ
เพื่อนที่อยู่ไกลกัน และด้วยความที่เครือข่ายสังคมออนไลน์
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและเป็นช่องทางการส่ือสารได้
ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงมีการน ามาใช้ทางการศึกษา หรือการ
พูดคุยตอบข้อซักถามถึงสินค้าและบริการ ตลอดจนการเข้าถึง
บทเรียน การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

การส ารวจโดย Retrevo ซ่ึงศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ในปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามี
บทบาทต่อการด าเนินชีวิตของคนมากขึ้น จากตัวอย่าง 1,000 คน 
พบว่าผู้ใช้งานเกือบครึ่งหนึ่งมีการติดตามความเคลื่อนไหว
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้งก่อนเข้านอนและตอนตื่น
เช้า โดยผู้ใช้มากกว่าครึ่งหนึ่งต้องติดตามความเคลื่อนไหว*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นางสาวศรีโสภา คูประพัทธ์พงศ์ 

E-mail address : srisopakupra@gmail.com 
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เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ทุก ๆ 2 – 3 ช่ัวโมง [1] ข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นที่
นิยมและมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตประจ าวันในกลุ่มคนที่ใช้
อินเทอร์เน็ต เป็นผลให้เครือข่ายขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ 
และเติบโตต่อไปอีกในอนาคต 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ของนักศึกษาเพื่อน าข้อมูลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์       
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคการศึกษาในการพัฒนาช่องทาง  
ในการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายการด้วยหลักการที่ ว่า
ลักษณะส่วนบุคคลต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต        
ที่ต่างกันนั้นเอง 

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Marketingoops [1] ได้อธิบายเกี่ยวกับ  Social Media          
ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็น
ผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ 
รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าขึ้นเอง หรือพบเจอจาก
ส่ืออื่น ๆ แล้วน ามากแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน
ผ่านทางเว็บไซต์ Social Media ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  

 เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social 
Media) ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่ 

Facebook คือ บริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งที่จะท าให้
ผู้ใช้สามารถติดต่อส่ือสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
หรือหลาย ๆ  กิจกรรมผู้ใช้ Facebook คนอื่น ๆ ได้  ไม่ว่าจะ
เป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ  โพสต์รูปภาพ  
โพสต์คลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกันแบบสด 
ๆ เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม  (เป็นที่นิยมกันอย่างมาก)  และยัง
สามารถท ากิจกรรมอื่น ๆ ผ่านแอพพลิเคช่ันเสริมที่มีอยู่อย่าง
มากมาย  ซ่ึงแอพพลิเคช่ันดังกล่าวได้ถูกพัฒนาเข้ามาเพิ่มเติมอยู่
เรื่อย ๆ 

My Space เป็นเว็บไซต์ในรูปแบบของเครือข่ายชุมชนช่ือ
ดังเว็บหนึ่ง  ให้บริการท าเว็บส่วนตัว  บล็อก  การเก็บ ภาพ  
วีดิโอ  ดนตรี  และเช่ือมโยงเข้ากับกลุ่มคนอื่น  My Space   
มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ เบ เวอร์ลี ย์ ฮิลส์   รัฐแคลิฟอร์ เนี ย  
สหรัฐอเมริกา  โดยมีลูกเล่นค่อนข้างมากกว่าไม่ว่าจะเป็นใน

ส่วนของ  Layout, Music, Photo และสามารถก าหนดสิทธิ
บุคคลที่จะเข้าดูได้หลายระดับ  แต่เปิดแสดงผลได้ช้ามาก  หาก
บล็อกมีลูกเล่นเยอะ ยังไม่สามารถใส่ script แบบไดอารี่  หรือ
บล็อกในหลาย ๆ ที่ได้  การเลือกจ านวนของ Entry  หรือ
บทความที่จะแสดงในหน้าแรกของบล็อกได้ต่ าสุดที่  5  และ
ความสามารถในการก าหนดขนาดตัวอักษร  ยังไม่มีการให้ใส่
หรือเลือกขนาดตัวอักษรส าหรับบทความได้ในจุดไหน 

Instagram คือโปรแกรมที่สามารถน ารูปที่ ถ่ ายไ ว้ใน  
แกลลอรี่ หรือวิดีโอมาตกแต่งให้สวยงามในสไตล์ที่เราต้องการ
ด้วยฟิลเตอร์ (Filter) และเครื่องมือที่มีอยู่ใน Instagram  ซ่ึงมีอยู่
หลายรูปแบบให้เลือก  แล้วน ารูปภาพที่ตกแต่งนั้นไปแชร์ให้
เพื่อน ๆ ใน Social Media ได้ดู เช่น Twitter, Facebook, 
Foursquare หรือ  Tumblr และในทางกลับกันเราสามารถเปิดดู  
แสดงคว าม ช่ืนชอบ  (Likes)  และแสดงความคิ ด เห็ น 
(Comments)  ในรูปหรือวิดีโอที่เพื่อน ๆ ของเราแชร์ไว้ได้ด้วย  
เช่นเดียวกัน   จุดเด่นที่ท าให้ Instagram ได้รับความนิยมอย่าง
สูงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ  ใช้งานง่าย  สะดวกรวดเร็ว    
มีผู้ใช้งานร่วมกันเยอะ  มีอินเทอร์เฟสที่สวยงาม  มีความสนุก
อยู่ในตัว  และยิ่งมดีาราดังชอบใช้กันอีกยิ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
กระแสของ Instagram แรงขึ้นตามล าดับ   

Twitter  เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จ าพวก         
ไมโครบล็อก  โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน  140  
ตัวอักษร  ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่  หรือ ท าการทวิต (Tweet)  
แสดงความรู้สึกอารมณ์  ต่าง ๆ ของเรา  บอกให้ผู้คนรับรู้ถึง
ข้อความที่เราได้แสดงออกไป  สามารถอัพเดตข้อความได้
ตลอดเวลา Twitter ไม่ได้โพสต์เพียงข้อความเท่านั้น  แต่
สามารถโพสต์ถ่ายภาพ วิดีโอ  และไฟล์ต่าง ๆ ได้ด้วย  โดยมี
เว็บไซต์ที่ให้บริการฝากรูปภาพ  จากนั้นก็แนบลิงค์ เพื่อให้
บุคคลอื่นคลิกเข้าไปดูจากเว็บไซต์แทนข้อความอัพเดตที่ส่งเข้า
ไปยัง Twitter จะแสดงอยู่บนเว็บเพจของผู้ ใ ช้คนนั้นบน
เว็บไซต์  และผู้ใช้คนอื่นเลือกรับข้อความเหล่านี้ทางเว็บไซต์  
Twitter อีเมล  เอสเอ็มเอส  เมสเซนเจอร์หรือผ่านโปรแกรม
เฉพาะอย่าง Twitterific Twhirl ซ่ึง  Twitter จะเน้นข้อความ
มากกว่ารูปภาพหรือวิดีโอ  จึงท าให้อัพเดตข้อความใหม่ ได้
อย่างรวดเร็ว  อัพเดตข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

Youtube คือ เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ
ระหว่างผู้ใช้ได้ฟรีโดยน าเทคโนโลยีของ Adobe Flash Player  
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มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ  โดยผู้ใช้สามารถเข้าดูวิดีโอต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเป็นผู้อัปโหลดวิดีโอผ่าน Youtube ได้ฟรีเมื่อสมัคร
สมาชิกแล้วผู้ใช้จะสามารถใส่ภาพวิดีโอเข้าไปแบ่งปันภาพ
วิดีโอให้คนอื่นดูด้วย   

Line คือแอพพลิ เค ช่ันที่ผสมผสานบริการ Messaging  
และ  Voice Over IP น ามาผนวกเข้าด้วยกัน  จึงท าให้เกิดเป็น
แอพพลิเคช่ันที่สามารถแชท  สร้างกลุ่ม  ส่งข้อความ  โพสต์รูป
ต่าง ๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้  โดยข้อมูลทั้งหมดไม่
ต้องเสียเงิน  หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอรเ์น็ตอยู่
แล้ว  แถมยังสามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง IOS และ  Android 
รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้อีกด้วย  ล่าสุดสามารถใช้งาน
ได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้แล้ว  ด้วยความที่มีลูกเล่น
มากมาย  สามารถแชท  ส่งรูป  ส่งไอคอน  ส่ง Sticker ตั้งค่าคุย
กันแบบกลุ่ม ฯลฯ  ท าให้มีผู้ใช้งานแอพนี้เป็นจ านวนมาก  การ
ท างานของ Line นั้นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการใช้งาน 

WhatsApp คือ แอพพลิเคช่ันส าหรับมือถือใช้ส าหรับส่ง
ข้อความแบบไม่จ ากัด  รวมไปถึงส่งรูปภาพ  เสียง  และวิดีโอ  
ได้อย่างรวดเร็วและไม่จ ากัด  ไม่ว่าเพื่อนคุณจะอยู่ที่ไหนใน
โลก  โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเหมือนกับการส่ง SMS ทั่วไป  
ข้ามระบบปฏิบัติการ (Platform) ไม่ ว่าจะเป็น  iPhone, 
BlackBerry, Android และ Nokia  ช่วยให้สามารถแชทกับ
เพื่อน ๆ ที่ใช้โทรศัพท์มือถือต่างระบบปฏิบัติการ  นอกจากนี้
ยังสามารถสร้างกลุ่ม  เพื่อใช้งานส าหรับพูดคุยกันเฉพาะกลุ่ม 
ได้อีกด้วยโดยการใช้งาน WhatsApp นั้นจะต้องเช่ือมต่อผ่าน 
GPRS/EDGE, WiFi และ 3G 

Google+ เป็นบริการเครือข่ายสังคมให้บริการโดย  Google 
ท าธุรกรรมทุกอย่างที่เช่ือมไว้ทางออนไลน์กับ  Google ผ่าน   
Google+ ได้ทันที  ไม่ว่าจะเป็นเช็คอีเมล  ลงตารางนัดหมาย  
ส่งเอกสารหาข้อมูล  ใช้วิดีโอแอพพลิเคช่ัน ฯลฯ  สามารถ
แบ่งปันทั้งข้อความ  รูป  วิดีโอ  โดยจ ากัดได้ว่าจะแบ่งปัน/แชร/์
สทรีมกับเซอร์เคิ้ลไหน  หรือจะเลือกแค่คนเดียวก็ได้  เป็นต้น  
และสามารถจ าแนกเพื่อนๆ  ออกเป็นสัดส่วนได้ง่าย  ทั้งการ
จ าแนกกลุ่มยังส่งผลดีต่อการสทรีมข้อความ (เหมือนการตั้ง 
สเททัสของเฟสบุ๊ค)  เพราะเลือกให้เห็นเฉพาะกลุ่มได้ด้วย  คุย
รวมกันผ่านวิดีโอ  หน้าตาของแอพ Google+ บนมือถือมีความ
เรียบง่าย  สะอาดตา  การจัดล าดับต่างๆ ก็ท าให้ใช้งานได้ง่าย  
ใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนและผ่านหน้าเว็บไซต์ท าให้ใช้งานได้

สะดวก  นอกจากนี้ยังสามารถเรียกข้อมูลที่ เคยฝากไว้ใน 
Acount คืนได้หมด  ทั้งจากเว็บฝากรูปพิคาซ่า,  กูเกิ้ลโพรไฟล์,  
กูเกิ้ลพลัส,  สทรีม, บัซ  และคอนแท็คต่าง ๆ  

จากการที่มี เ ว็บไซต์บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
หลากหลาย ผู้บริโภคจึงมีพฤติกรรมการใช้งานแตกต่างกันไป
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อการ
ติดต่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อน หรือการใช้งานเพื่องานธุรกิจใน
รูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ นอกจากนั้น
แล้วการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังมีความสัมพันธ์กับ
เพศ อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้  ซ่ึงจะมีการ
แสดงออกในรูปแบบการโพสต์ การคอมเม้นต์ที่แตกต่างทาง
ความคิด ค่านิยมและทัศนคติ คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะ
เลือกใช้ส่ือมากประเภทกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า 

ผลกระทบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีทั้งผลด้าน
บวกและด้ านลบ  ผลทางด้ านบวกเ ช่นท าให้ เ กิ ดควา ม
สะดวกสบายในการรับรู้ เรียนรู้ข่าวสารจากทุกมุมโลก การมี
เพื่อน การฝึกภาษา การได้รับความเพลิดเพลิน ตลอดจนสามารถ
ติดต่อธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว ผลทางด้านลบ เช่นการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์แบบหมกมุ่น ไม่แยกแยะเวลาในการใช้ ท าให้
ขาดทักษะการเข้าสังคมในโลกของความเป็นจริง และการถูก
ล่อลวง 

อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้ได้องค์ความรู้ของพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มต้องการศึกษาอย่าง
เฉพาะเจาะจงจึงศึกษาถึงตัวก าหนดพฤติกรรม จากการที่ 
ประเทือง ภูมิภัทราคม [2] ได้กล่าวถึง ตัวก าหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ว่า ตัวก าหนดพฤติกรรมซ่ึงก็คือส่ิงเร้า ถ้ามีเหตุการณ์   
ต่าง ๆ เกิดขึ้นในส่ิงแวดล้อมนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ จะท าให้
บุคคลสามารถคาดเหตุการณ์ได้ว่าจะมีส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นและจะมี
อีกส่ิงหนึ่งตามมา รวมถึงตัวก าหนดพฤติกรรมอีกด้านหนึ่ง คือ
ผลกรรมการเรียนรู้ เงื่อนไขของผลกรรมว่า พฤติกรรมใด ๆ ที่
ท าแล้วจะได้รับรางวัลหรือผลกรรมทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงจะ
ท าให้มนุษย์เลือกกระท าพฤติกรรมที่ได้รับผลกรรมทางบวก
เสริมแรง และหลีกเลี่ยงการกระท าที่ได้รับผลทางลบหรือการ
ลงโทษ 

จากความเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้นของเหตุ คือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์และการก าหนดพฤติกรรมจึงท าให้เกิดกระบวนการใน
การเลือกรับข่าวสารของมนุษย์ดังที่ พีระ จิระโสภณ  [3] ได้
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อธิบายถึงกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร  (Selective 
Process) ว่าเปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ข่าวสารในการ
รับรู้ของมนุษย์ ซ่ึงประกอบด้วย กระบวนการกลั่นกรอง 3 
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกัน ในด้านการเลือก
เปิดรับหรือสนใจข่าวสารเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการของคน การเลือกรับรู้และการตีความของสารแตกต่าง
กันออกไปตามความเช่ือ ทัศนคติ ในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์หรือทัศนคติตามความเช่ือของตน การเลือกจดจ า 
โดยมีแนวโน้มที่จะเลือกจดจ าเนื้อหาสาระของสารเฉพาะส่วนที่
ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของตนเอง การเลือก
จดจ าเนื้อหาสาระของข่าวสารที่ได้รับ เท่ากับเป็นการช่วยเสริม
ทัศนคติหรือความเช่ือเดิมของผู้รับสารให้มั่นคงยิ่งขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงได้ยากขึ้น  

นอกจากนั้นแล้ว Hunt and Ruben [4] ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกส่ือสาร คือความต้องการ ทัศคติค่านิยม 
เป้าหมาย  ความสามารถ  การใช้ประโยชน์ ลีลาในการส่ือสาร  
สภาวะคือบุคคลสถานที่และเวลา ตลอดจนประสบการณ์และ
นิสัยของผู้รับสารอีกด้วย ดังนี้ 

ความต้องการ (Need) ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ทั้ง
ความต้องการทางกายและใจ ทั้งความต้องการระดับสูงและ
ความต้องการระดับต่ าย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของมนุษย์ 

ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Value) ทัศนคติ             
คือ ความชอบและความมีใจโน้มเอียง (Preference and  
Predisopsition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ค่านิยม คือ หลักพื้นฐานที่เรา
ยึดถึอเป็นความรู้สึกที่เราควรจะกระท าหรือไม่ควรกระท าอะไร 
ในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและคนทั้งสอง
ประการมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า 

เป้าหมาย (Goals) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายและก าหนด
เป้าหมายไว้ส าหรับการด าเนินชีวิตซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย 
และการจดจ าเพื่อตอบสนองเป้าหมายของตน 

ความสามารถ (Capability) ความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในการเลือกรับสาร 

การใช้ประโยชน์ (Utility) บุคคลที่จะให้ความสนใจและ
ความพยายามที่จะเข้าใจและจดจ าข่าวสารที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ เป็นการกระท าจากการเลือกโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อน าเอาไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  

สภาวะ (Context) คือ บุคคล สถานที่ และเวลาที่มีอยู่ใน
สถานการณ์ของการส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการ
เลือกรับสารของบุคคล 

ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะ
ผู้รับสาร บุคคลจะพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในการรับข่าวสาร 

นอกจากนั้นแล้วการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ยังเกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติอีกด้วย ทัศนคติ (Attitude) เป็นแนวความคิดที่มี
ความส าคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคมและการส่ือสาร 
และมีการใช้ค านี้กันอย่างแพร่หลาย เป็นความสัมพันธ์ที่คาบ
เกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเช่ือ หรือการรู้ของบุคคล 
กับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบทางใดทางหนึ่งต่ อ
เป้าหมายของทัศนคตินั้น ทัศนคติเป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที 
ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูล
ข่าวสาร และการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ รายการของ
สถานการณ์ที่ได้รับมา ซ่ึงเป็นได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติ
มีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่าทัศนคติ 
ประกอบด้วยความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และแสดงความรู้สึกนั้น
ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนและนักศึกษา
มีพัฒนาการขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ท าให้
พฤติกรรมที่ต้องการส่ือสารส่งข้อความเปลี่ยนไปจากการเขียน
จดหมายหรือส่งข่าวทาง sms เปลี่ยนมาเป็นการใช้อีเมลในการ
ส่งจดหมายให้เพื่อนและการสนทนา โดยใช้มากที่สุดในวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 – 5 ช่ัวโมง เวลาที่ใช้มากที่สุดคือ
เวลา 20.00 - 22.00 น. เลือกใช้บริการมากที่สุดคือเพลง และอีก
ส่วนหนึ่งคือการใช้เวิลด์ไวด์เว็บศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียน 
[5] ถ้าเป็นคนท างานส่วนใหญ่จะนิยมเว็บเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ Facebook โดยคนท างานที่มีเพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมเข้าใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน [6] ส่วนในด้านทัศนคติการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจของการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวก สามารถใช้เป็นช่องทางที่
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เปิดกว้าง เป็นเครื่องมือให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้ใน
หลากหลายแง่มุม สามารถค้นหาข้อมูลและตอบสนองความ
ต้องการได้ง่ายและเป็นการโต้ตอบส่ือสารกันโดยอิสระ ได้
พูดคุยกับเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ เพื่อการติดต่อข่าวสารที่สนใจ เพื่อ
รับส่งอีเมล ดาวน์โหลดเพลง  เกมส์ และสามารถติดต่อส่ือสาร
ได้หลากหลายของชุมชนหรือสังคม [7] 

3. การด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีขอบเขตการ

ศึกษาวิจัย คือ 
3.1 ประชากรที่ ศึ กษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพา
ปราจีน จ านวน 22 คน 

3.2 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ในการ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม เรื่อง “พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ของนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3” โดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้
จากการเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับตัวแปรด้าน
ประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สุด 
ช่องทางที่ใช้บ่อยที่สุด ความถี่ในการใช้ต่อวัน ช่วงเวลาที่ใช้ 
ระยะเวลาที่ ใ ช้ต่อวัน  ใช้ เพื่ อ วัตถุประสงค์ใดมากที่ สุด 
คุณสมบัติที่ชอบมากที่สุดและแหล่งหรือส่ือที่ท าให้สนใจใช้ 
รวมถึงการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยแบ่งเครื่องมือเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) เพียงค าตอบเดียวตามความเป็นจริงของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และค าถามปลายเปิด (Open Ended) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็น
ด้วยที่สุด เห็นด้วย เฉย ๆ  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยที่สุด 

3.3 การทดสอบและวิเคราะห์เครื่องมือ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิด้วยค่า 
IOC เท่ากับ 0.8 และตรวจสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Realiability) 

ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าได้ค่า
เท่ากับ 0.91 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมรวม
ข้อมูลจากประชากรนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 
จ านวน 22 คน ด้วยแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

4. สรุปผลการด าเนินงาน 
4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ต่อ เนื่อง)  สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน จากการ
รวบรวมข้อมูล ลักษณะของประชากรด้านเพศ อายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปีขึ้นไป ใช้บริการ Facebook มาก
ที่สุด โดยใช้ช่องทางจากสมาร์ทโฟน และเปิดเครือข่ายไว้
ตลอดทั้งวัน ช่วงเวลาที่ใช้คือช่วง 18.00 – 20.00 น. ใช้นาน 1 – 
3 ช่ัวโมงต่อวัน ลักษณะการใช้มักจะใช้เพื่อพูดคุยกับเพื่อน และ
ชอบใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพราะท าให้ติดตามข่าวสารที่
รวดเร็ว มีแหล่งหรือส่ือที่ท าให้ในใจใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คือเว็บไซต์ 

4.2 มีความคิดเห็นต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ 
ช่วยท าให้ติดต่อส่ือสารได้สะดวกทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

จากผลการศึกษาท าให้ได้แนวทางของการน าเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ให้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียนในวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ในการเข้าถึง
บทเรียนในรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจ ากัด สามารถเรียนรู้ได้
ทุกที่ ทุกแห่ง และทุกเวลา ดังนั้นครูผู้สอนควรจะเร่งรัดและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยสร้างบทเรียนผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ให้มากขึ้น 
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สาขาวิชาการจัดการส านักงาน คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3                                  

 
 

บทคัดย่อ 

การสรุปผลวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 
ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 2. เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  และสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test   

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.9 
ข้อมูลความคิดเห็นในการส่งเสริมกิจกรรม    5 ส ให้กับนักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม ส่วน ใหญ่ แสด งคว ามคิ ด เ ห็ น เ กี่ ย วกั บ         
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 โดยรวมอยู่ที่ในระดับที่มาก (�̅�=4.04) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านสร้างนิสัยมาก ( �̅�=4.08) รองลงมา          
ด้านสะอาด (�̅�=4.08)  ด้านสะดวก (�̅�=4.04)  ด้านสะสาง 
(�̅�=4.03) และด้านสุขลักษณะ (�̅�=4.00) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 
ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยใช้สถิติ 
Independent t-test ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมกิจกรรม  5 ส 
ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  มีค่า Sig. 

เท่ากับ 0.54 ซ่ึงมากกว่า 0.05  ดังนั้น จะปฏิเสธสมมุติฐาน หมายความ 
 

 
ว่า การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีผลไม่ต่างกัน 
 

ค าส าคัญ : การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  
 

Abstract 

This article of this project studied about the people who 
answer the questionnaires, expros an opinion and give the 
advices about the big cleaning encouragement for the students 
the statistics that we used in this project were percentage, 
mean, standard deviation and T-Test 

The results of this project, we found that the most of 
population sample group was female and the satisfaction was 
the highest level. The firat, Training & Discipline was the 
highest level. The second was cleaning. The third was 
organizing the fourth was cleaning and the last was 
standardizing. 
 

Keywords: Big Cleaning Encouragment 

1. บทน า 

ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต่างมุ่งพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มผลผลิต และ กิจกรรมหนึ่งที่

ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก 

สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย ซ่ึง 3 ส แรกเป็นการพัฒนา

สถานที่ ส่วน 2 ส หลัง เป็นการพัฒนาคน ซ่ึง 5 ส เป็นกิจกรรม

* ผู้รับผิดชอบบทความ  นิภาพร มีช านาญ 
โทร 08-246-96841 E-mail address:  Nipapron51@hotmail.com  

724



ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน

ของการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ สถานที่ท างานสถานศึกษา และ 

สภาพแวดล้อมการท างานสะอาด ปราศจากส่ิงสกปรก คณะครู 

อาจารย์ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา มีสุขภาพกายและจิตที่ดี 

มีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความส้ินเปลืองของทรัพยากร

คน วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อน

ลง นอกจากนี้ 5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงาน สถานศึกษา

ลงอีกด้วย 

 การด าเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดการท างานของคณะ

ครู อาจารย์ และการเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีใน

การท างานของคณะครู อาจารย์ สร้างความพึงพอใจและความ

มั่นใจให้กับตนเอง ด้วยส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ

ให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าแก่

นักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงมีบุคลากร

สนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ 3 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานส านักงาน

อ านวยการ 2) กลุ่มงานหอสมุด 3) กลุ่มงานเทคโนโลยี

สารสนเทศส านักวิทยาบริการฯจึงได้ก าหนดนโยบายในการ

ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน า

กิจกรรม 5 ส มาเป็นก้าวแรกของการบริหารที่จะ 

น าไป สู่การปรับปรุ งการปฏิบั ติ ง าน  และการ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ระบบ

บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล กิจกรรม 5 ส เป็นหนึ่ง

กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ท างาน ลดความส้ินเปลืองในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ประหยัดเวลา

ในการเรียนการท างาน  มีความปลอดภัยในการเรียนการท างาน 

มีขวัญก าลังใจ  กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหาร

คุณภาพ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการของ 5 ส เป็นรากฐาน

ส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การปรับพฤติกรรม
ดังกล่าวถูกแบ่งเป็น 5 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 

- การแยกแยะส่ิงของต่างๆ ให้ชัดเจน คือ “ สะสาง’’ 

- ก า ร จั ด ห ม ว ด ห มู่ ส่ิ ง ข อ ง ใ ห้ ง่ า ย ต่ อ ก า ร ใ ช้ คื อ         

“ สะดวก’’ 

- การรักษาความ “สะอาด ’’ ส่ิงของเครื่องใช้ชองตนเอง

อย่างทั่วถึง 

- ห มั่ น ท า  3  ป ร ะ ก า ร แ ร ก โ ด ย ยึ ด ถื อ ห ลั ก                            

“สุขลักษณะ”  เป็นส าคัญ 

- ท ากิจกรรมทั้งหมดอย่างต่อเนื่องจนเคยชิน กลายเป็นการ
สร้างนิสัย ” ให้มีระเบียบวินัย 

กิจกรรม 5 ส มุ่งการพัฒนาคนในองค์กร คือ มุ่งให้พวกเขา
หันกับมาพัฒนาตนเองก่อนเป็นอันดับแรก คือ ฝึกให้รู้จัก
ระเบียบในตนเองแทนที่จะให้คนอื่นมาควบคุมบังคับ คน               
ที่อุปนิสัย 5 ส จะสามารถควบคุมตัวเองได้ และเมื่อควบคุม
บังคับตนเอง หรือจัดระบบระเบียบตนเองได้แล้ว การจัด ระบบ
ระเบียบให้กับการเรียนการท างานก็จะเกิดตามขึ้นมา ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญ จึงได้ศึกษาเพื่อน าข้อมูลที่ได้
ไปพัฒนาปรับปรุง  การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ในสถานศึกษาให้
มาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3  
2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 
ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 
ให้กับนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

3. สมมุติฐานการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศที่

แ ต ก ต่ า ง กั น มี ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ                       

การจัดการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 แตกต่างกัน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population)  
ประชากรที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
จ านวน 232 คน  

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Group)   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต   สายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
จ านวน  147 คน  โดยใช้วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการใช้
สูตรของ  Taro  Yamane  ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % และค่า
ความคลาดเคลื่อน 5%    

    4.1.3 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling)  
การวิจัยครั้งนี้จะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 

Sample)  เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัยเอง  ลักษณะของกลุ่มที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัย ความ
รอบรู้ ความ  ช านาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้น  ๆ ของ
ผู้ท าวิจัย  
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

4.2.1 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้                   

เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ  อายุ 

ต าแหน่ง จ านวน 3 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามหลักของ 
Likert 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ซ่ึงมีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่น ๆ ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 

4.2.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ   
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้สร้างแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซ่ึงได้ด าเนินการตาม ขั้นตอนดังนี้                                     

4.2.2.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการและ
วิธีการสร้าง แบบสอบถามเพื่อการวิจัยตลอดจนก าหนดกรอบ
แนวความคิดการวิจัย โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ          

4.2.2.2 ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อ
ค าถาม                                                                                 

4.2.2.3 ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย                                                                     

4. 2 . 2 . 4  ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ฉ บั บ ร่ า ง     
  4.2.2.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจ  และเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน าไปปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ ์                                                               

4.2.2.6  ท าการปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ตามที่
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ      
    4.2.2.7 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปให้
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของntent  Validity)   

4 .2 . 2 .8  ปรับปรุ งแบบสอบถามข้อ เสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ น าเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการตรวจสอบอีกครั้ง
แล้วน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป     

4.2.2.9 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามที่
ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะแล้ว ทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน                                                                  

4.2.10 น าแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์จ าแนกแล้วมา
วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability)โดยหาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟ่าของครอนบัด (Cronbach’s alpha coefficient) 
4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ                

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ส าหรับการศึกษาวิจัย
ไปท าการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้   
 4.3.1 การหาค่าความเที่ยงตรง  
โดยน าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ตามเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน หลังจาก
นั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   
 ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้
เป็นข้อค าถามจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงได้ตรวจสอบ
แบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อทีผู่้วิจัยสร้างขึน้มี
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ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละด้าน และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่า Validity โดยใช้ 
IOC ซ่ึงจะต้องไม่ต่ ากว่า 0.5 ในแต่ละข้อ ผู้ วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบและน ามาปรับปรุง
แก้ไข ซ่ึงผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของค าถามมี
ค่าเท่ากับ 0.9 ซ่ึงมีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

4.3.2 การหาความเชื่อมั่น (Relliability)    
โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบ  (Pretest)  กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษาจ านวน 30 คน 
โดยการน าไปวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นเป็นรายข้อ  (Item 
Analysis) หาค่าความเช่ือมั่นรวมโดยใช้วิธีของ (Cronbach) 
1984’p.161อ้างถึงใน กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2548 เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนของข้อค าถามโดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 
0.50 เพื่อแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเช่ือมั่นเพียงพอ โดย
ใช้ Program SPSS ในการค านวณหาค่า ซ่ึงผลการทดสอบได้
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.8486 ซ่ึง
โด ย รวมและ ร า ยข้ อ มี ม า กก ว่ า  0.5 ขึ้ น ไป  แสด ง ว่ า
แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นในระดับที่ยอมรับได้ จึงน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลได้ 

 4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    
การศึกษาครั้งนี้  มีการใช้แหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิดังนี้                                                                                              
4.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่งเสริม
กิจกรรม 5 ส  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ     เรื่อง การส่งเสริม
กิจกรรม 5 ส 3. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ        

4.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)             
โดยท าการศึกษาค้นคว้า จากงานวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ                           

ที่เกี่ยวข้อง หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น                                                                                          
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย          

4.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ 
(Checklist) และวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage)      

4.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 
ให้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรฐาน ส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) วิเคราะห์โดยใช้ค่ าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)     

4.5.3 การวิเคราะห์สมมติฐานของการวิจัย เพศ ที่แตกต่าง
กันมีส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  ที่ต่างกันใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  2 กลุ่ม เพื่อแสดง
การกระจายของข้อมูลโดยใช้ T-Test                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

5. ผลการวิจัย 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅�=4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านสร้าง
นิสัยมาก (�̅�=4.08)  รองลงมา ด้านสะอาด( �̅�=4.06)  ด้าน
สะดวก (�̅�=4.04) ด้านสะสาง (�̅�=4.03) และ ด้านสุขลักษณะ 
(�̅�=4.00) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศกับการส่งเสริมกิจกรรม  5  ส ให้
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยใช้สถิติ Independent 
t-test ในการทดสอบ พบว่า การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  มีค่า  Sig. เท่ากับ 
0.54  ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดั้งนั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหมายความว่า การ
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  มีผลไม่ต่างกัน 

 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Desciptive Statstics) โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น                                                                                             
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น ร้อยละ 60.9                                             
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นในการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  โดยรวมอยู่ในระดับมาก(�̅�= 4.04)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ด้านสร้างนิสัยมากที่สุด (�̅�=4.08) รองลงมา ด้านสะอาด 
(�̅�=4.06) ด้านสะดวก (�̅�= 4.04) ด้านสะสาง (�̅�=4.03) และ ด้าน
สุขลักษณะ (�̅�=4.00) ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ด้านการสะสาง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นในการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ด้านสะสาง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (�̅�= 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานศึกษามีการ
ก าจัดของที่ไม่ใช้งานออกไปจากพื้นที่ มากที่สุด รองลงมา โต๊ะ ตู้ ช้ันเก็บ
เอกสารในสภาพใช้งานได้ดี เอกสารที่ไม่จ าเป็นได้รับการสะสาง (�̅� = 
4.04)    และส่ิงของ วัสดุต่างๆที่หมดอายุแล้ว หรือไม่ใช้งานถูกสะสาง
ออกจากที่ (�̅�=3.94)                                                                      
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2. ด้านสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส    ด้านสะดวกโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.04) เมื่อพิจาณาเป็นรายข้อพบว่า ของใช้จัดวาง
สะดวก ง่าย ต่อการน าออกมาใช้   (�̅�= 4.07) รองลงมา อุปกรณ์ความความ
ปลอดภัย เครื่องมือดับเพลิง ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมพร้อมใช้งาน      (�̅�= 4.06) และ การจัดเก็บของตรงที่ก าหนด มี
รายละเอียดได้ด้วย ป้าย-สี (�̅�= 3.99)        

3. ด้านสะอาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นในการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ด้านสะอาด โดยรวมอยู่ใน
มาก (�̅�= 4.06)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการก าหนดความ
รับผิดชอบในการท าความสะอาดอย่างชัดเจนและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
มากที่สุด (�̅�= 4.21) รองลงมา โต๊ะเรียน โต๊ะท างาน พื้นมุมห้อง ทางเดิน
สะอาด (�̅� = 4.07) และ อุปกรณ์ต่างๆ  เอกสาร วัสดุไม่มีเศษคราบสกปรก 
รอยแตก รอยรั่ว (�̅�= 3.90) 

4.  ด้านสุขลักษณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ด้านสุขลักษณะ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หน้าต่าง การระบาย
อากาศ เครื่องปรับอากาศไฟส่องสว่างมีความเหมาะสมในพื้นที่มาก 
(�̅�=4.09) รองลงมา การจัดสภาพแวดล้อมมีความค านึงถึงความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น (�̅�=3.96) และ วัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ช้ันวางของ มีการจัดวาง
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย (�̅�=3.96)  

5. ด้านสร้างนิสัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ด้าน
สุขลักษณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า หน้าต่าง การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศไฟส่องสว่างมี
ความเหมาะสมในพื้นที่มาก (�̅�=4.09) รองลงมา การจัดสภาพแวดล้อม
มีความค านึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (�̅�=3.96) และ วัสดุ อุปกรณ์ 
โต๊ะ เก้าอี้  ช้ันวางของ มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(�̅�=3.96)  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น   
1. ด้านสะสาง พบว่า โต๊ะ ตู้ ช้ันเก็บเอกสารอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 

เอกสารที่ไม่จ าเป็นได้รับการสะสาง น้อยที่สุด สถานศึกษาควรที่จะ
จัดเก็บโต๊ะ ตู้เอกสาร ช้ันวางของอย่างน้อยอาทิตย์ 1-2 ครั้ง 

 2. ด้านสะดวก พบว่า จัดเก็บของตรงที่ก าหนด มีรายละเอียดได้ด้วย
ป้าย – สี น้อยที่สุด  สถานศึกษาควรที่จะมีป้ายสีแสดงบอกใช้จัดเจน
ดูง่าย จะหยิบจับได้ง่ายสะดวกต่อการใช้งาน 

3. ด้านสะอาด พบว่า  อุปกรณ์ต่าง ๆ   เอกสาร  วัสดุ ไม่มีเศษฝุ่น 
คราบสกปรก รอยแตก รอยรั่ว น้อยที่สุด สถานศึกษาควรที่จะดูแล
ตรวจสอบอุปกรณ์ วัสดุ เอกสารมีจุดบกพร่องคราบปรกสกมีเศษฝุ่น
เพื่อที่จะมาท าความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถูก 

4. ด้านสุขลักษณะ พบว่า การจัดสภาพแวดล้อม มีความค านึงถึง
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น น้อยที่สุด ควรที่จะตกแต่ง ดูแลสถานศึกษา
พื้นที่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

5. ด้านสร้างนิสัย พบว่า มีการสร้างความเข้าใจเรื่อง 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง น้อยที่สุด ควรที่จะจัดอบรมเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส ให้บ่อย
มากกว่านี้ เพื่อที่จะปรับทัศนคติให้ดีย่อมเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
สถานศึกษา              

ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  ทดลองสุมมุมติฐานจ านวน 1ข้อ ดังนี้  
สมมุติฐานข้อที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศที่แตกต่างกันมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ            
การจัดการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ต่างกัน   พบว่า ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบสมมุติฐานกับข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยเพศ                 
ที่แตกต่างกัน แสดงความคิดเห็นต่อการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส  
มีค่า Sig. มากกว่า 0.54 ซ่ึง มากกว่า 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธ
สมมุติฐาน หมายความว่า เพศแตกต่างกันความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุรี ไม่ต่างกัน 

7. กิตติกรรมประกาศ 

การจัดการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษาสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ผู้จัดท าได้ท าการส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ให้กับนักศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัย
ขอบกราบขอบพระคุณ ผู้ เ ช่ียวชาญให้ค าช้ีแนะแนวคิดให้
ค าปรึกษา ขอขอบพระคุณอย่างสูง    

ผู้ วิจัยขอมอบคุณความดีและประโยชน์อันเกิดขึ้นกับ
งานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบแด่บิดามารดาคณะครูอาจารย์ที่คอย
ส่งเสริม ตลอดจนบุคคลอื่นที่มิได้กล่าวนามซ่ึงมีส่วนช่วยเหลือ
ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ให้ส าเสร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
มอบค าแนะน าสนับสนุนตลอดมา ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ที่มี
ส่วนร่วมกับงานวิจัยนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การพยากรณ์ความต้องการน้้าประปาในพื้นที่เทศบาลต้าบลด่านส้าโรง  
โดยใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

Forecasting of Municipal Water Demand in Dansamrong Municipality Area Using a Mathematical Model and 
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บทคัดย่อ 

การศึกษนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อพยากรณ์ความต้องการ
น้้าประปาโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic 
Information System) ประเมินความต้องการใช้น้้าเชิงพื้นที่จาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกช่วง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 
2580 จากแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ (Exponential Growth Formula) 
ผลการศึ กษาพบว่ า เ ทศบ าลต้ าบล ด่ านส้ าโรง  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ อยู่ในเขตการให้บริการน้้าประปาของการประปา
นครหลวงเขตพระโขนงเขตที่ 6 และเขตที่ 7 ปริมาณความ
ต้องการน้้าประปารวมในพื้นที่  รายเขต 6 และ รายเขต 7ในรอบ 8 
ปี  (พ.ศ. 2552 – 2559) เฉลี่ย  3,533,323.01,  2,211,661.35 และ  
1,321,661.67 ลูกบาศก์เมตร/ปี  หรือคิดเป็น 173.857, 167.31 และ 
186.05 ลิตร/คน/วัน ตามล้าดับ ผลการพยากรณ์อัตราการใช้น้้า
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยตามรอบปีเป้าหมายคือ 
พ.ศ. 2560- 2580  พบว่าเขต 6 มีอัตราใช้น้้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คือ 210.63, 255.47, 263.92, 375.85 และ 468.88 ลิตร/คน/วัน 
ตามล้าดับ และเขต 7 มีอัตราใช้น้้า 212.98, 261.82, 249.05, 
387.52 และ 368.61 ลิตร/คน/วัน ตามล้าดับ  

Abstract 

The objective of this research was to forecast the municipal 
water demand. The study was carried out using Geographic 
Information System (GIS) to estimate spatial municipal water 
demand. Population growth rate was calculated by mathematical 

model of exponential growth formula. The forecasting was done at 
5 year intervals from 2017 - 2037. The result showed that 
Dansumrong municipal, Samut Prakan Province was located in 
the 6th and 7th zone of Phra Khanong Metropolitan waterworks 
authority. The total, the 6th and the 7th zone of water demand for 
residential land use in eight years (2009 - 2016) were 
3,533,323.01, 2,211,661.35 and 1,321,661.67 m3/year or 173.86, 
167.31 and 186.05 liters/person/day, respectively. The forecasting 
water demand for residential land use in 2017 - 2037 showed that 
water demand in the 6th zone would have been increasing to 
210.63, 255.47, 263.92, 375.85 and 468.88, respectively. Water 
demand in the 7th zone would have to 212.98, 261.82, 249.05, 
387.52 and 368.61, respectively. 

1. ค้าน้า 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาการใช้น้้าของประเทศไทยมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการ
บริโภคของประชากร  ปัญหาความขาดแคลนน้้าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคเพิ่มมากขึ้น (สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้้าและการเกษตร, 2559) ปริมาณความต้องการใช้น้้าทุกภาค
ส่วนมีประมาณปีละ 162,151 ล้านลูกบาศก์เมตร จ้าแนก
ออกเป็นการใช้น้้าเพื่อการเกษตรร้อยละ 65 การใช้น้้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศร้อยละ 18 การใช้น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 
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15 การใช้น้้าเพื่อการอุตสาหกรรมร้อยละ 1.6 และการปศุสัตว์
ร้อยละ 0.4 (กรมชลประทาน, 2557)  

เขตพื้นที่เทศบาลเป็นบริเวณหนึ่งที่ประสบกับปัญหาเรื่อง
การใช้น้้าเนื่องจากเป็นพื้นที่มีความหนาแน่นของประชากร  มี
กิจกรรมการใช้น้้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน และการพานิชยกรรม อุตสาหกรรม และการ
นันทนาการ (กรมทรัพยากรน้้า, 2547) โดยน้้าที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นน้้าประปา จากรายงานของการประปาส่วนภูมิภาค พบว่ามี
ผู้ต้องการใช้น้้าประปาเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 จากจ้านวน 
2,628,470 รายเป็น 3,265,344 รายในปี พ.ศ. 2554 (การประปา
ส่วนภูมิภาค, 2554) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เกิดภัยแล้งทั่วประเทศ เขื่อนเก็บน้้าขนาดใหญ่
มีน้้าไม่เพียงพอ และพื้นที่การเกษตรขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตาม
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้หากไม่มีมาตรการใน
การด้าเนินการซ่ึงหากไม่มีการวางแผนหรือจัดหาแนวทางใน
การด้าเนินการให้มีการจัดการทรัพยากรน้้าอย่างมีแบบแผน 
และมีการจัดการฐานข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วในอนาคตปัญหา
ความขัดแย้งในเรื่องการใช้น้้านั้นย่อมเกิดขึ้นและทวีความ
รุนแรงขึ้นดังเ ช่นการแย่งชิงน้้ าในโครงการคลองส่งน้้ า
ชล ป ร ะ ท าน เ พื่ อ การ อุ ป โ ภค บ ริ โ ภค  การ เ กษ ต ร  แ ล ะ
อุตสาหกรรม(จ้าลอง, 2554) 

ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้สนใจให้ความส้าคัญให้ความส้าคัญกับการ
จัดหาน้้าประปาในเขตชุมชนเทศบาลมาก เช่นการเร่งการจัดหา
แหล่งน้้าต้นทุน (ปัญญา , 2552)  ส้ารวจแหล่งน้้าที่มีความ
เป็นไปได้ในการน้ามาอุปโภคบริโภค (สุพรรษา, 2553) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบผลิตน้้าประปา (สุวัฒน์ , 
2546) รวมถึงการเร่งก้าลังการผลิตและส่งน้้าเพื่อให้ทันกับ
ความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตามในการศึกษาทั้ง
ทางด้านการจัดหาแหล่งน้้าและด้านความต้องการน้้านั้นมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบความต้องการน้้าในอนาคตตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนก่อนที่จะด้าเนินการ
ใดๆ การศึกษาวิจัยนี้ให้ความสนใจกับพื้นที่ชุมชนเทศบาล
ต้าบลด่านส้าโรง อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นเขต
เทศบาลขนาดกลางที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น โดยมี
วัตถุประสงค์ (1)เพื่อพยากรณ์ความต้องการน้้าประปาของการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโดยใช้ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์(Geographic Information System) (2) ประเมินความ
ต้องการใช้น้้าเชิงพื้นที่จากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจาก
แบบจ้าลองคณิตศาสตร์ (Exponential Growth Formula) ซ่ึงเมื่อ
ด้าเนินการแล้วเสร็จนอกจากจะสามารถเป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการจัดหาปริมาณน้้าให้เป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสมกับ
ความต้องการใช้น้้าในแต่ละเขตการให้บริการน้้าประปาแล้วยัง
สามารถน้าไปสร้างเป็นแผนหรือแนวทางในการปรับตัวของ
ประชากรในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาปริมาณน้้าให้ตอบสนอง
ความต้องการน้้าปริมาณมากในอนาคตได้ 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
พื้นที่ศึกษาวิจัย 
พื้นที่ศึกษาวิจัยครอบคลุมเขตเทศบาลต้าบลด่านส้าโรง

ทั้งหมดโดยมีพื้นที่ประมาณ 7.35 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,593.15 ไร่  (ภาพที่ 1) ก้าหนดเขตการให้บริการ
น้้าประปาออกเป็น 2 เขตการให้บริการคือเขตที่ 6 และ 7 ซ่ึงอยู่
ในเขตการให้บริการน้้าประปาของการประปานครหลวง
ส้านักงานเขตพระโขนง 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา  
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) ได้แก่

ข้อมูลปริมาณการใช้น้้าประปา จ้านวนรายผู้ใช้น้้าประปาในแต่
ละเขตการให้บริการน้้าประปาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 - 2559 จากการ
ประปานครหลวงส้านักงานเขตพระโขนง  ข้อมูลประชากร
รวมในเขตเทศบาลต้าบลด่านส้าโรงตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2559 
จากเทศบาลต้าบลด่านส้าโรงข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) 
ได้แก่แผนที่แสดงขอบเขตเทศบาลต้าบลด่านส้าโรง ตามมาตรา
ส่วน 1:20,000 ทั้งที่เป็นขอบเขตเทศบาล และแผนที่แสดงการ
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แบ่งเขตการให้บริการน้้าประปาเขตเทศบาลต้าบลด่านส้าโรง 
ทั้ง 2 เขต คือเขตที่ 6 และ 7 ของเขตการให้บริการน้้าประปา
การประปานครหลวง ส้านักงานเขตพระโขนง และข้อมูลการ
ใช้ที่ดินเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 

การวิเคราะห์จ้านวนประชากรในแต่ละเขตการให้บริการ
น้้าประปา 

จากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะของพื้นที่
อาคารในปี พ .ศ 2552 น้ามาใช้ในการค้านวณหาจ้านวน
ประชากรในแต่ละเขตการให้บริการน้้าประปาในพื้นที่เทศบาล
ต้าบลด่านส้าโรง ( Pnz) โดยค้านวณจากจ้านวนครัวเรือนในแต่
ละเขตบริการน้้าประปา ( HHz) คูณด้วยจ้านวนประชากรเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนส่วนบุคคล ( PHh ) ดังสมการต่อไปนี้ 

z z hPn HH PH               (1) 

โดยที ่  z  = เขตการใหบ้ริการน้้าประปา (เขต 6 และ 7)  
    h  = รหัสอาคารประเภทที่อยู่อาศัย 

การพยากรณ์จ้านวนประชากรในอนาคต 
การพยากรณ์จ้านวนประชากรใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ 

Exponential growth formula ในลักษณะของอัตราการเพิ่ม
แบบต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นสูตรการประมาณค่าประชากรของ
องค์การสหประชาชาติ (ธีระ,2558) ด้วยการค้านวณาอัตราเพิ่ม
ของจ้านวนประชากร (r) และค้านวณหาจ้านว นประชากรใน
อนาคต (Pn +) ภายในเขตเทศบาลต้าบลด่านส้าโรง ดัง
สมการต่อไปนี้ 
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             (3)                                                  

โดยที ่  Pn  = ประชากรปีฐาน (ปีปจัจุบัน) แทนด้วย Y 

       Po      = ประชากรปี ที่ศึกษาย้อนหลังโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี 
เช่น ข้อมูลย้อนหลังม ี10 ป ี(แทนด้วย Y–10)  

      n    = จ้านวนปีระหว่างป ีPn และ Po ที่
ท้าการศึกษา (5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี) 

 
 

วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้้าประปา 
วิเคราะห์ปริมาณการใช้น้้าประปารวมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล

ต้าบลด่านส้าโรง(  TWUz ) พร้อมทั้งคาดประมาณหาปริมาณ
การใช้น้้าประปา โดยจ้าแนกตามเขตการให้บริการที่ 6 และ 7 
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ( RWUz ) และ
ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ( NRWUz ) ดังสมการต่อไปนี้ 
           

z z zRWN RR Pn                   (4) 

    z hz zNRWU A Rh               (5) 

    
z z zTWU RWU NRWU             (6) 

 

โดยที่  Rhz  = อัตราการใช้น้้าประปาของการใช้
ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท (m3/ m2) 

     RRz      =  อัตราการใช้น้้าประปาของอาคารเพื่อการอยู่อาศัย โดย
สัมพันธ์กับจ้านวนประชากร m3/ คน 

     Ahz       = เนื้อที่ของอาคารแต่ละประเภทในเขต
การให้บริการน้้าประปา (m2) 

การพยากรณ์ปริมาณควา มต้องการน้้าประปา   
การพยากรณ์ความต้องการน้้าประปาของพืน้ที่เทศบาล

ต้าบลด่านส้าโรง ระยะเวลา 20 ป ีทุก 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560, 
2565, 2570, 2575 และ 2580 โดยใช้หลักการของการพยากรณ์
จ้านวนประชากรด้วย Exponential growth formula มาใช้ใน
การค้านวณ ดังสมการต่อไปนี้ 

100

Rwn

RwoGr In
n

 
 

  
 
 

                    (7) 

 
100

r
Rwn AntiIn Rwo

n

  
  

 
           (8) 

    n y yWDR Pn Rwn                               (9) 
โดยที่  Rwn  = อัตราการใช้น้้าประปา (ปีปัจจุบัน) 

แทนด้วย Y (m3/คน/ปี) 
Rwo  =อัตราการใช้น้าประปาในปีทีศ่ึกษา

ย้อนหลัง (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ม)ี เช่นข้อมูลย้อนหลังม ี 10 ป ี
(แทนด้วย Y–10) ( m3/คน/ปี) 

   n        =จ้านวนปีระหว่างปี Rwn และ Rwo ที่
ท้าการศึกษา (5 ปี) 

  Gr    =อัตราการเพิ่มของอัตราการใช้น้า้ประปา 
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Rwn+ =อัตราความต้องการน้้าประปาตามปี 
เป้าหมายทีต่้องการ 

Rwo  =อัตราความต้องการน้้าประปาในปีปจัจุบัน 
(m3/คน/ป)ี 

WDRn     =ปริมาณความต้องการน้้าประปาในแต่ละปี
เป้าหมาย (m3/ป)ี 

Pny 
+   =จ้านวนประชากรในปีที่พยากรณ์ (คน) 

Rwn+ =อัตราความต้องการน้้าประปาตามปี ที่
ต้องการพยากรณ์ (m3/คน/ป)ี 

 ny    =ปีเป้าหมายที่พจิารณา โดยที ่ n = n0, n1, 
n3 

3. ผลและวิจารณ์ผล 
รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการศึกษาพบว่าเทศบาลต้าบลด่านส้าโรงมีพื้นที่ 
7.35 ตารางกิโลเมตร มีการใช้ประโยชน์ที่ดินจ้าแนกเป็น 6 
ประเภท คือ ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ อุตสาหกรรม 
แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น แหล่งน้้าธรรมชาติ และ อื่นๆ โดยมี
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทท่ีอยู่อาศัยมากที่สุดในภาพที่

2 
ภาพที่ 2 ประโยชน์การใช้ที่ดิน 

จ้านวนประชากรในอนาคต 
จากการค้ านวณจ้านวนประชากรในอนาคตโดยใช้ 

Exponential growth formula พบว่าปี พ.ศ. 2560, 2565,  
2570, 2575 และ 2580 มีจ้านวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 57,066 
56,983 57,152 58,195 และ 59,116 คนตามล้าดับ 

ปริมาณการใช้น้้าประปา 
ผลการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้้าประปาเฉลี่ยในพื้นที่

เทศบาลต้าบลด่านส้าโรง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2559 พบว่า 

เขต 6 มีปริมาณการใช้น้้าประปารวมทั้งพื้นที่มากกว่าเขต 7 
โดยมีปริมาณการใช้น้้าเฉลี่ย 2 ,846,937.5 ลูกบาศก์เมตร/ปี 
จ้าแนกเป็นปริมาณการใช้น้้ารวม ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย เฉลี่ย 2,211,631 ลูกบาศก์เมตร/ปี และ ปริมาณ
การใช้น้้ารวมของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่
อาศัย 635,306.5 ลูกบาศก์เมตร/ปี ดังในตารางที่ 1  
ตารางที่  1 การใช้น้้าประปาในพื้นที่ศึกษา 

  
การพยากรณ์ปริมาณความต้องการน้้าประปา 
ผลการศึกษาพบว่าเขต 7 มีปริมาณความต้องการน้้าประปา

สูงกว่าเขต 6 ในปี พ.ศ. 2560 - 2575 ในขณะที่ปี พ.ศ. 2580 
ปริมาณความต้องการน้้าประปาของเขต 6 มีมากกว่าเขต 7 ทั้งนี้
เมื่อพิจารณารายเขต พบว่า เขต  6 จ้านวนประชากรในปี พ.ศ. 
2560 - 2565 เพิ่มขึ้น จาก 24,046 เป็น 35,873 คน และจ้านวน
ประชากรลดลงในปี พ.ศ. 2570 - 2575 โดยจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งใน
ปี พ.ศ. 2580 เป็น 44,230 คน ในขณะที่ ปริมาณความต้องการ
น้้าประปาในเขต 6 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 
2580 ส่วนเขต 7 มีจ้านวนประชากร ลดลงสลับกับเพิ่มขึ้นโดย
ใน ปี พ.ศ. 2560 - 2565 จ้านวนประชากรจะลดลง ปี พ.ศ. 2570 
- 2575 ประชากรจะเพิ่มขึ้น และลดลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2580 
เช่นเดียวกับปริมาณความต้องการน้้าประปาของเขต 7 ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นสลับกับลดลง 

 

ในภาพที่ 3 (3.1 – 3.5) แสดงให้เห็นว่า โดยเปรียบเทียบ
แล้ว ในปี พ.ศ. 2560 ปริมาณความต้องการน้้าประปาระหว่าง
เขต 6 และเขต 7 มีปริมาณเท่ากันคือ 200 - 255 ลิตร/คน/วัน 
ในขณะที่ปี พ.ศ. 2565 ปริมาณความต้องการน้้าประปาเขต 7 
เท่ากับ 261.82 ลิตร/คน/วัน สูงกว่าเขต 6 ที่มีปริมาณ 255.47 

 

เ
ข
ต 

น้้าประปา (m³/ปี) 

  ไม่ใช่บริเวณที่พักอาศัย ที่พักอาศัย 

  
อุตสาห 
กรรม 

สถานที่
ราชกาล อ่ืนๆ ทั้งหมด   

6 90,348 15,050 529,908 635,306 2,211,631 
7 0 0 0 0 1,321,627 

ร 90,348 15,050 529,908 635,306 3,533,258 
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ลิตร/คน/วัน จากการเพิ่มขึ้นของจ้านวนประชากรในเขต 7 ที่มี
มากกว่าเขต 6 เนื่องมาจากเขต 7 เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับระบบ
รถไฟฟ้า จึงท้าให้มีการขยายตัวของอาคารที่พักอาศัย ประเภท
คอนโดมิเนียม  

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2580 ปริมาณความต้องการใช้น้้า
ในเขต 6 กลับมีปริมาณมากกว่าเขต 7 คือ มีปริมาณ 468.88 
ลิตร/คน/วัน ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายที่แล้วเสร็จ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จากพื้นที่ ทุ่งหญ้า และสนามกอล์ฟ เป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้
ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าการประปานครหลวงจะต้องมี
การจัดหาปริมาณน้้าประปาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขต 6 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งเทศบาลต้าบลด่านส้าโรง ควรจะต้อง
เตรียมการในการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึง
คุณค่าของน้้าประปาให้มากขึ้นโดยให้ความรู้ และแสดงให้
ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบว่าหากแต่ละครัวเรือนยังคงใช้
น้้าประปาในอัตราปัจจุบันในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เทศบาล
ต้าบลด่านส้าโรงอาจอยู่ในสภาวะขาดแคลนน้้าได้โดยเฉพาะ
ในเขต 6 หากการประปานครหลวงไม่สามารถจัดหาน้้าประปา
ได้ทัน 

 
ภาพที่ 3.1 ปริมาณการใช้น้้าประปาปี พ.ศ. 2560 

 
   ภาพที่ 3.2 ปริมาณการใช้น้้าประปาปี พ.ศ. 2565 

 

ภาพที่ 3.3 ปริมาณการใช้น้้าประปาปี พ.ศ. 2570 

 
   ภาพที่ 3.4 ปริมาณการใช้น้้าประปาปี พ.ศ. 2575 

 
    ภาพที่ 3.5 ปริมาณการใช้น้้าประปาปี พ.ศ. 2580 
 
 
4. สรุป 

เทศบาลต้าบลด่านส้าโรง จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 
7.35 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการใช้น้้าประปาออกเป็น 2 เขต 
คือ เขต 6 และเขต 7 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปา
นครหลวงส้านักงานเขตพระโขนง ในปี พ.ศ. 2560 – 2580 
จ้านวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ เทศบาลจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจาก 57,066 คน ในปีพ.ศ. 2560 เป็น 59,116 คน ในปี
พ.ศ. 2580 ปริมาณความต้องการน้้าประปาเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2560 
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เท่ากับ 2,207,772.21 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 211.80 ลิตร/คน/
วัน ปริมาณความต้องการน้้าประปาเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2580 เท่ากับ 
4,786,169.36 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือ 418.74 ลิตร/คน/วัน 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณเทศบาลต้าบลด่านส้าโรงและการประปานคร
หลวงส้านักงานเขตพระโขนงในการอนุเคราะห์ข้อมูลที่ส้าคัญ
กับการศึกษา และขอขอบคุณหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสนับสนุนทุนและเวลาในการ
ศึกษาวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงที่คัดแยกได้จากดินตะกอนป่า
ชายเลนเพื่อการผลิตลิพิดบนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลงจาก lipid 
accumulation (LAM) ที่มีไซโลสเข้มข้น  20 กรัมต่อลิตร เป็น
แหล่งคาร์บอน โดยยีสต์ไขมันสูงไอโซเลท SMC109 สะสมลิพิด
สูงสุดภายในเซลล์ จากจ านวนทั้งหมด 10 ไอโซเลท ปริมาณลิพิด
ทั้งหมดเท่ากับ 25.20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง ปริมาณลิพิด
เท่ากับ 0.31กรัมต่อลิตร และปริมาณชีวมวลแห้งเท่ากับ 1.23 กรัม
ต่อลิตร ในขณะที่ปริมาณการใช้ไซโลสเท่ากับ 20.00 กรัมต่อลิตร 
ภายใต้สภาวะของการเพาะเลี้ยง ดังนี้ ค่าความเป็นกรดด่างเริ่มต้น
ของอาหารเลี้ยงเช้ือเท่ากับ 5.0 บ่มเพาะแบบเขย่าที่ 150 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิห้อง ระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 120 ช่ัวโมง ผลการทดลองที่
ได้ท าให้ทราบว่า ยีสต์ไขมันสูงไอโซเลท SCM109 มีศักยภาพใน
การผลิตลิพิดเพื่อเป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตไบโอดีเซลบน
อาหารที่มีไซโลสเป็นแหล่งคาร์บอนและน่าจะน าไปสู่การ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงยีสต์ไขมันสูงบนอาหารที่มี วัสดุลิกโน
เซลลูโลสซ่ึงมีน้ าตาลไซโลสเป็นองค์ประกอบหลักต่อไป 
ค าส าคัญ: ยีสต์ไขมันสูง, ลิปิด, ไซโลส  

Abstract 

Isolation of oleaginous yeasts, derived from mangrove 
sediments screening was performed on modified lipid 
accumulation medium containing 20 g/L xylose as a sole carbon 
source. Among 10 oleaginous yeast isolates was found that 
oleaginous yeast isolate SCM109 accumulated the highest lipid in 
their cells. The lipid content 25.20% (w/w), lipid yield 0.31 g/L and 

dry biomass 1.23 g/L, while the xylose consumption 20.00 g/L 
were obtained under the culture condition as followed: initial pH 
5.0; cultivated for 120 hours in shaking flask at 150 rpm and at 
room temperature. The results suggest that oleaginous yeast isolate 
SCM109 holds great potential to be a candidate for biodiesel 
feedstock from xylose, the second most abundant sugar from 
lignocellulose. 
Keywords: Oleaginous yeasts, lipid, xylose 

1. ค าน า 

วิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานเช้ือเพลิงฟอสซิลตั้งแต่ปลายปี 
พ.ศ. 2516 ท าให้ประเทศต่างๆ มองหาแหล่งพลังงานใหม่ที่จะ
น ามาใช้ทดแทน “ไบโอดีเซล” เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่
สามารถน ามาทดแทนน้ ามันปิโตรเลียมอย่างน้ ามันดีเซลได้ ไบโอ
ดีเซลเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เนื่องจาก
องค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุก ามะถันแต่มีออกซิเจนเป็น
องค์ประกอบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก จึงช่วยให้การ
เผาไหม้ดีขึ้นสามารถลดมลพิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) 
ไฮโดรคาร์บอน (HC) คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) และฝุ่นละออง
ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการ
ทางชีวภาพ (biodegradable) ไม่มีพิษ (nontoxic) และมีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับน้ ามันดีเซลโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด 
[1] ไบโอดีเซลผลิตได้จากน้ ามันพืช เช่น สบู่ด าน้ ามันปาล์ม 
มะพร้าว งา ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ละหุ่งและทานตะวัน เป็นต้น ไขมัน
จากสัตว์ และน้ ามันพืชและน้ ามันสัตว์ที่ผ่านการใช้แล้วด้วย
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคช่ัน (transesterification) [2] 
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อย่างไรก็ตาม การน าเอาผลผลิตทางการเกษตรอย่างพืชน้ ามันมา
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซลอาจส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์โดยตรง เนื่องจากพืชน้ ามันเป็นอาหารของมนุษย์และมี
ตน้ทุนในการผลิตต่อหน่วยสูงดังนั้น เพื่อเป็นการลดความขัดแย้ง
ระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต การ
มองหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพื่อการผลิตไบโอดีเซลจึงเป็นเรื่องที่ท้า
ทายในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 

น้ ามันจุลินทรีย์ (microbial oils) หรือน้ ามันเซลล์เดียว (single 
cell oils : SCOs) คือ น้ ามันที่สร้างขึ้นจากจุลินทรีย์ไขมันสูง 
(oleaginous microorganisms) ได้แก่ ยีสต์ จุลสาหร่าย ราและ
แบคทีเรีย ซ่ึงจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถผลิตและสะสมลิพิดได้สูง
กว่า 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง [3] ถือเป็นวัตถุดิบทางเลือก
หนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการน ามาผลิตน้ ามันชีวภาพและเพื่อใช้ใน
การเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลทดแทนการใช้น้ ามันจาก
พืชน้ ามัน ยีสต์ไขมันสูงบางชนิด เช่น Rhodosporidium sp., 
Rhodotorula sp. และ Yarrowia lipolytica สะสมลิพิดได้สูงกว่า 70 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง และที่ส าคัญลิพิดที่ผลิตได้เป็นไตร  
เอซิลกลีเซอรอล (triacylglycerol: TAG) โดยการเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์ไขมันสูงมีข้อได้เปรียบกว่าการปลูกพืชน้ ามัน เช่น 
เพาะเลี้ยงได้ตลอดปีไม่ขึ้นกับฤดูกาลและสภาพอากาศ  เจริญเร็ว
ท าให้ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงส้ัน ใช้พื้นที่น้อย สามารถควบคุม
การผลิตและใช้วัตถุดิบราคาถูกได้หลากหลายชนิด แม้แต่วัสดุ
เหลือทิ้ งจากการเกษตร เช่น  เศษพืชซ่ึงมีลิกโนเซลลูโลส 
(lignocellulose) เป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี้ องค์ประกอบ
ของกรดไขมันจากลิพิดที่สกัดได้มีความคล้ายกับกรดไขมันที่พบ
ในน้ ามันจากเมล็ดพืช [4]   

น้ าตาลไซโลส (xylose) เป็นคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 
ประเภทน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) ที่มีคาร์บอนใน
โมเลกุล 5 อะตอม (pentose) ไม่พบเป็นอิสระ แต่พบเป็นโครงสร้าง
ของโพลีแซ็คคาไรด์ (polysaccharide) อย่างในโมเลกุลเฮมิ
เซลลูโลส (hemicellulose) ซ่ึงเฮมิเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก
ของลิกโนเซลลูโลส [5] ปัจจุบันมีการน าเอาของเสียหรือวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรในรูปของลิกโนเซลลูโลส เช่น กากมันส าปะหลัง 
ทะลายปาล์มและชานอ้อย เป็นต้น มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เป็นพลังงานทดแทนพลังงานเช้ือเพลิงรูปแบบของถ่าน [6] 
เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ เป็นจ านวนมากและมีราคาถูก 
ประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและมี

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายรูปแบบ 
ดังนั้น การน าลิกโนเซลลูโลสมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตพลังงานทดแทนอย่างไบโอดีเซล จึงน่าที่จะเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปริมาณของเสียและเพิ่มมูลค่าของวัสดุ
เหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้ งานวิจัยนี้ 
สนใจที่จะศึกษาการคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงที่คัดแยกได้จากดิน
ตะกอนป่าชายเลน เพื่อการผลิตลิพิดโดยใช้น้ าตาลไซโลสเป็น
แหล่งคาร์บอน ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการทดลองจะสามารถน าไป
พัฒนาการเพาะเลี้ยงยีสต์ไขมันสูงบนอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรอย่างลิกโนเซลลูโลสเป็นสารตั้งต้นต่อไปใน
อนาคต 

2. วิธีด าเนินงานวิจัย 

2.1 เชื้อจุลินทรีย ์

เช้ือยีสต์ไขมันสูงที่คัดแยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลน จ านวน 
10 ไอโซเลท ได้แก่ SMC1, SMC2, SMC7, SMC15, SMC28, 
SMC35, SMC49, SMC99, SMC109 และ SMC112 จาก
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เก็บไว้ในอาหารวุ้นเอียงวาย
พีดี (YPDA slant) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และท าการเขี่ยเช้ือ
ใหม่ทุกๆ 1 เดือน 

2.2 การท าเชื้อตั้งต้น (starter) 

เขี่ยเช้ือยีสต์ไขมันสูงที่คัดแยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนที่
เจริญบนอาหารวุ้นเอียง 1 ลูป (loop) ผสมลงในอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร
ดัดแปลง lipid accumulation (LAM) [7] ที่มีกลูโคส 10 กรัมต่อลิตร 
เป็นแหล่งคาร์บอน ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 
มิลลิลิตร บ่มเพาะแบบเขย่าที่ 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เวลา 
48 ช่ัวโมง  

2.3 การเพาะเลี้ยงยีสต์ไขมันสูงบนอาหารที่มีไซโลสเป็นแหล่ง
คาร์บอน 

น าเช้ือตั้งต้นปริมาตร 2.5 มิลลิลิตร (5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร) ใส่
ลงในอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลง LAM ปริมาตร 47.5 มิลลิลิตร ที่
มีไซโลส 20 กรัมต่อลิตร เป็นแหล่งคาร์บอน ค่าความเป็นกรดด่าง
เริ่มต้นของอาหารเลี้ยงเช้ือเท่ากับ 5.0 บ่มเพาะแบบเขย่าที่ 150 รอบ
ต่อนาที อุณหภูมิห้อง เวลา 120 ช่ัวโมง และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
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ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (optical density: OD600) เพื่อสังเกต
การเจริญของยีสต์ไขมันสูง [8] 

2.4 การหาปริมาณน้ าหนักแห้ง 

 น าสารละลายเซลล์เพาะเลี้ยงปริมาตร 10 มิลลิลิตร ไปปั่น
เหว่ียงที่ความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อนาที เวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส เทสารละลายใสส่วนบนทิ้ง ล้างเซลล์ด้วยน้ ากลั่น
ปราศจากเช้ือ 3 ครั้ง จากนั้นน าตะกอนเซลล์ผสมด้วยน้ ากลั่น
ปราศจากเช้ือเทลงบนถ้วยระเหยที่ทราบน้ าหนักและน าไปอบ
ข้ามคืนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ช่ังน้ าหนักถ้วยระเหยที่รวม
กับเซลล์จนน้ าหนักคงที่ บันทึกน้ าหนักเซลล์แห้งของยีสต์ไขมัน
สูง แล้วน าไปค านวณหาน้ าหนักเซลล์แห้ง [8] 

2.5 การสกัดน้ ามัน 

 น าสารละลายเซลล์เพาะเลี้ยงปริมาตร 30 มิลลิลิตร ไปปั่น
เหว่ียงที่ความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที เทสารละลายใสส่วนบนทิ้ง ล้างเซลล์
ด้วยน้ ากลั่นปราศจากเช้ือ 3 ครั้ง จากนั้นเทส่วนที่เป็นของเหลวทิ้ง 
บันทึกน้ าหนักเปียกของเซลล์ยีสต์ไขมันสูงที่ได้ และน ามาสกัด
น้ ามันโดยช่ังตะกอนเซลล์ยีสต์ไขมันสูง 100-1,000 มิลลิกรัม เติม
สารละลายผสมระหว่างคลอโรฟอร์มกับเมทานอล อัตราส่วน  2 
ต่อ 1 (2 : 1) ปริมาตร 3.75 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่า 
(vortex) 15 นาที เติมสารละลายคลอโรฟอร์ม ปริมาตร 1.25 
มิลลิลิตรเขย่า 15 นาที แล้วน าไปเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 
ปริมาตร 1.25 มิลลิลิตร เขย่า 1 นาที จากนั้นน าไปปั่นเหว่ียงที่
ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา10 นาที เก็บสารละลายส่วนใสด้านล่างในหลอดทดลองที่
ทราบน้ าหนักและน าไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
แล้วน าหลอดทดลองที่แห้งแล้วมาช่ังหนักและบันทึกปริมาตร
น้ ามันที่สกัดได้แล้วน าไปค านวณหาปริมาณน้ ามัน (กรัมต่อลิตร) 
และปริมาณน้ ามันทั้งหมดโดยน้ าหนักแห้ง (% lipid content) [8] 

2.6 การวิเคราะห์น้ าตาลไซโลส  

 ปิเปตส่วนใสจากการแยกเซลล์ออกแล้ว น าไปวิเคราะห์หา
ปริมาณน้ าตาลที่เหลือด้วยวิธี DNS (3,5–dinitrosalicylic acid 
method) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 
(OD540) และน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาค านวณปริมาณน้ าตาล

รีดิวซ์ที่ เหลือโดยเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของน้ าตาล
ไซโลส [9] 

2.7 การวิเคราะห์ทางสถิติ 

 ทุกการทดลอง ท าการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ า น าข้อมูลทั้งหมด
วิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.) 

 3. ผลการทดลองและวิจารณ ์

 การศึกษาการคัดเลือกยีสต์ไขมันสูงที่สามารถใช้ไซโลสเป็น
แหล่งคาร์บอนเพื่อการผลิตลิพิดจากยีสต์ไขมันสูงที่คัดแยกได้จาก
ดินตะกอนป่าชายเลนจ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ SMC1, SMC2, 
SMC7, SMC15, SMC28, SMC35, SMC49, SMC99, SMC109 
และ SMC112 โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรดัดแปลง 
LAM ค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเช้ือเริ่มต้น 5.0 บ่มเพาะ
แบบเขย่าที่ 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เวลา 120 ช่ัวโมง  
พบว่ายีสต์ไขมันสูงแต่ละไอโซเลทมีปริมาณของชีวมวลแห้ง 
ลิพิดและลิพิดทั้งหมดโดยน้ าหนักแห้งดังแสดงในตารางที่ 1 ซ่ึง
ยีสต์    ไขมันสูงไอโซเลท SMC109 มีปริมาณลิพิดทั้งหมดสูงสุด 
คือ 25.20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง รองลงมา คือ ยีสต์ไขมันสูง
ไอโซเลท SMC2 (20.56 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง) และยีสต์
ไขมันสูงไอโซเลท SMC15 (20.44 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง) 
ตามล าดับ ปริมาณชีวมวลแห้งและลิพิดของยีสต์ไขมันสูงทั้ง 3 ไอ
โซเลทมีค่า 1.23, 2.14 และ 1.81 กรัมต่อลิตร และ 0.31, 0.44 และ 
0.37 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ ในขณะที่ปริมาณการใช้ไซโลส
เท่ากับ 20.00, 16.70 และ 9.50 กรัมต่อลิตร ตามล าดับ ส่วนยีสต์
ไขมันสูงไอโซเลท SMC1, SMC28, SMC35 และ SMC112 มี
ปริมาณลิพิดระหว่าง 11 - 17 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง ปริมาณ
ชีวมวลแห้งระหว่าง 1.26 - 1.99 กรัมต่อลิตร ปริมาณลิพิดระหว่าง 
0.15 - 0.34 กรัมต่อลิตร และการใช้ไซโลสระหว่าง 7.30 - 9.50 กรัม
ต่อลิตร ส่วนยีสต์ไขมันสูงที่มีปริมาณลิพิดน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนักแห้ง คือ ยีสต์ไขมันสูงไอโซเลท SMC7 และ SMC49 
และยีตส์ไขมันสูงไอโซเลท SMC99 ไม่พบการสร้างชีวมวลแห้ง
และปริมาณลิพิด 

จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าไซโลสมาเป็นแหล่ง
คาร์บอนเพื่อผลิตลิพิดของยีสต์ไขมันสูงจ านวน 10 ไอโซเลท ที่คัด
แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลนบนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตรดัดแปลง 
LAM ที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลไซโลสเท่ากับ 20 กรัมต่อลิตร 

738



เป็นแหล่งคาร์บอน ค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเช้ือ
เริ่มต้น  5.0 บ่มเพาะแบบเขย่า 150 รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เวลา
120 ช่ัวโมง พบว่ายีสต์ไขมันสูงเกือบทุกไอโซเลทสามารถเจริญได้
บนอาหารเลี้ยงเช้ือที่มีไซโลสเป็นแหล่งคาร์บอน ยกเว้นยีสต์
ไขมันสูงไอโซเลท SCM99  ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการมีวิถีเมตาบอ
ลิซึมของการหมักไซโลสในยีสต์ ซ่ึงไซโลสจะถูกเปลี่ยนไปเป็น
ไซลูโลสและมีการเติมหมู่ฟอสเฟตโดยการเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม์ไซลูโลไคเนสได้ไซลูโลส-5-ฟอสเฟต (X-5-P) และจะเข้า
สู่วิถีเพนโตสฟอสเฟตต่อไป [10] การที่ยีสต์ไขมันสูงไอโซเลท 
SCM2, SCM15 และ SCM109 สามารถสะสมลิพิดภายในเซลล์ได้
มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง อาจเกิดจากโดย X-5-P จะ
ถูกเมตาบอไลท์โดยเอ็นไซม์ทรานส์คีโตส (transketose) และ
เอ็นไซม์ทรานส์อัลโดเลส (transaldolase)ไปเป็นกลีเซอรอลดีไฮด์-
3-ฟอสเฟต (glyceroldehyde-3-phosphate) ซ่ึงเป็นสารตัวกลางที่จะ
ไปรวมตัวกับ acyl-CoA ซ่ึงเป็นสารตั้งต้นในการสร้างลิพิดของ
ยีสต์ไขมันสูง ในวิถี de novo (de novo pathway) [11] จากการ
รายงานของ Yu et al., [12] ที่ได้ท าการศึกษาโดยการน าไซโลส 70 
กรัมต่อลิตรมาเป็นแหล่งคาร์บอนบนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร
ไนโตรเจนต่ าเพื่อผลิตลิพิดของยีสต์ไขมันสูง Cryptococcus 
curvatus พบว่ายีสต์ไขมันสูงสายพันธ์ุดังกล่าวสามารถใช้ไซโลส
ได้หมดอย่างสมบูรณ์ที่ 120 ช่ัวโมงของการศึกษาและปริมาณลิพิด
ทั้งหมดที่สะสมภายในเซลล์เท่ากับ 29.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก
แห้ง ในขณะที่ Rhodosporidium kratochvilovae  สามารถใช้ 3.87 
กรัมต่อลิตร ของไซโลสซ่ึงเป็นน้ าตาลผสมที่สกัดได้จากเปลือก
ต้นคูณและผลิตลิพิดได้สูงถึง 53.18 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง 
[13] 

4. บทสรุป 

จากการศึกษาความสามารถในการผลิตลิพิดของยีสต์ไขมันสูง
จ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ SMC1, SMC2, SMC7, SMC15, 
SMC28, SMC35, SMC49, SMC99, SMC109 และ SMC112 ที่คัด
แยกได้จากดินตะกอนป่าชายเลน พบว่ายีสต์ไขมันสูงไอโซเลท 
SMC109 สามารถสะสมลิพิดภายในเซลล์สูงสุดเท่ากับ 25.20 
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักแห้ง ปริมาณชีวมวลแห้งเท่ากับ 1.23 กรัม
ต่อลิตร และลิพิดเท่ากับ 0.31 กรัมต่อลิตร ในขณะที่ปริมาณการใช้
ไซโลสเท่ากับ 20.00 กรัมต่อลิตร  เ มื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเช้ือสูตร
ดัดแปลง LAM ที่มีไซโลส 20 กรัมต่อลิตร เป็นแหล่งคาร์บอน ค่า

ความเป็นกรดด่างของอาหารเลี้ยงเช้ือเริ่มต้น 5.0 บ่มเพาะแบบเขย่าที่ 
150  รอบต่อนาที อุณหภูมิห้อง เวลา 120 ช่ัวโมง 

ตารางที่ 1 ปริมาณชีวมวลแห้ง ปริมาณลิพิดและการใช้ไซโลสของยีสต์
ไขมันสูง 10 ไอโซเลทเมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ LAM ที่มีไซโลส 20 
กรัมต่อลิตร เป็นแหล่งคาร์บอน บ่มเพาะแบบเขย่าที่  150 รอบต่อนาที 
อุณหภูมิห้อง ระยะเวลา 120 ชั่วโมง 
ค่าที่แสดงคือ ค่าเฉลี่ย + SE (n=3) 

n/a หมายถึง ช่องที่ไม่ให้ข้อมูลเพราะไม่อาจน ามาใช้แก่กรณีที่ระบุได้ 
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การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสี 
ต่อแสง และการซักล้างเส้นไหมท่ีย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง 

The study to an optimization of Nano-ZnO to increase colorfastness of silk dyeing with 

dyes powder from Caesalpinia sapan L. 

อัจฉราวดี     สันตพันธ ์  ภัทรภร  ดวงสีดา  และชินาธิป  พิมศร 
 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชา  สามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
 
 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมต่อการใช้นาโนซิงค์ - 
ออกไซด์ (Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสง     
และการซักล้างเ ส้นไหมที่ ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง             
มีจุดมุ่งหมายดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ              
การใช้นาโนซิงค์ออกไซด์  ( Nano-ZnO) เพิ่มค่ าความ                
คงทนของสีต่อแสง และการซักล้าง เ ส้นไหมที่ ย้อม              
ด้วยสีผงจากแก่นฝาง (2) เพื่อเปรียบเทียบค่าความคงทน 
ของสีต่อแสง และการซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสี ผง                
จากแก่นฝางต่อการใช้สารช่วยติดสีธรรมชาติ กับการ                 
ใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) ในสภาวะที่แตกต่างกัน 
(3) เพื่อศึกษาผลของค่า pH น้้าย้อมต่อเฉดสีของเส้นไหม                
ที่ ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางในสภาวะที่แตกต่างกัน                    
พบว่าสภาวะที่ เหมาะสมที่ สุดต่อการใ ช้นาโนซิงค์ -               
ออกไซด์ (Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสง    
และการซักล้างเ ส้นไหมที่ ย้อมด้วยสีผง จากแก่นฝาง                         
คือ สภาวะท่ี 3 เป็นสภาวะที่เคลือบเส้นไหมด้วยนาโนซิงค์- 
ออกไซด์ (Nano-ZnO) ก่อนการย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง 
ได้ค่าความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง (3-4) 
ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี  ( 3-4)            
และค่า pH ของน้้าย้อม สภาวะที่ 1-4 มีค่าเท่ากับ 6.83, 6.96, 
8.45 และ8.11 ได้เส้นไหมที่มีเฉดสีแดงอมน้้าตาล, น้้าตาล
อมม่วง, แดงอมม่วง และชมพูอมม่วง ตามล้าดับ.  
ค้าส้าคัญ : นาโนซิงค์ออกไซด์, สีผงจากแก่นฝาง 
Abstract 

The objective of this research was to study to 
optimization of silk dyeing with dyes powder from 
Caesalpinia sapan L. by using Nano-ZnO to increase  
light fastness and wash fastness. Light fastness and wash 
fastness were compared when silk dyeing with dyes 
powder from Caesalpinia sapan L. between the Nano-ZnO 
and biomordant. and the effect of dye pH to shade of silk 
dyeing with dyes powder from Caesalpinia sapan L.  
under different conditions was studied.The results           
showed that the optimal condition of silk dyeing with    
dyes powder from Caesalpinia sapan L. by using  Nano-
ZnO to increased colorfastness to light and washing is 
condition 3 that coated Nano-ZnO on silk fabric              
pre-dyeing with dyes powders from Caesalpinia sapan L. 
The light fastness showed highest value in the range of  
(3-4) or fairly good and wash fastness highest value in  the 
range of (3-4) or good. The effect of dye pH on   the 
shade of silk dyeing with dyes powder from Caesalpinia 
sapan L in different conditions 1-4 produce values of 6.83, 
6.96, 8.45 and 8.11 respectively. When two biomordants 
were mordanted in silk dyeing with             dye 
powders from Caesalpinia sapan L, condition 1 color 
shade of silk appeared was dark red, condition 2 mixed 
Nano-ZnO within silk dyeing, condition 3 coated            
Nano-ZnO on silk fabric pre-silk dyeing, and condition  4 
dyed silk before being coated with Nano-ZnO The color of 
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the silk that appeared under the different conditions  was 
dark red, Brown purple, dark pink and light pink 
respectively. 
Key word : Nano-ZnO, dyes powder  
 

1. ค าน า 
      การย้อมสีส่ิงทอเป็นงานหัตถกรรมที่มีมานานที่สุด     
ประเภทหนึ่ งต้องอาศัยทั กษะวิธีการมีขั้นตอน  และ            
เป็นระบบสีมีความส้าคัญอย่างยิ่งในงานส่ิงทอทั้งใน           
ระดับอุตสาหกรรม และระดับชุมชนเป็นเพราะสีมีผล             
ต่อความช่ืนชอบของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซ้ือมนุษย์รู้จักน้าสีมาใช้ในยุคแรก ๆ เป็นสีจาก
ธรรมชาติที่ได้มาจาก พืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุ  เพื่อการ          
ย้อมผ้าซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ลินิน ฝ้าย ขนสัตว์ [1] 
ที่เป็นภูมิปัญญาที่บอกต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  สีที่ได้จาก             
วัสดุธรรมชาติมีหลายสี เนื่องจากมาจากพืช หรือสัตว์              
ชนิดที่แตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันสีจากธรรมชาติได้รับ     
ความนิ ยม น้อย ลง  เ นื่ อ งจากค วามค งทน ขอ งสีย้อ ม                    
มีน้อย สีซีดจาง และมีความคงทนต่อแสงต่้า ไม่สดใส                       
เท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สีสังเคราะห์ในการย้อม 
ดังนั้นในอุตสาหกรรมส่ิงทอจึงนิยมใช้สีย้อมจากการ
สัง เ ค ร าะ ห์ [ 2]  แ ต่ สีย้ อ ม สัง เ ค ร าะ ห์ นั้ น มี ข้ อ เ สีย  คื อ                   
เมื่อตกค้างในส่ิงแวดล้อมแล้วจะส่งผลกระทบโดยตรง                   
เนื่องจากมีโครงสร้างทางเคมีที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        
เมื่อใชไ้ปเป็นระยะเวลานานผู้ย้อมจะมีอาการคอแห้ง หายใจ
เหนื่อยหอบ น้้าตาไหล แสบตา ตาบวม มือเท้าแตก ขอบเล็บ
กร่อน และเวียนศีรษะจากกลิ่นของสี นอกจากนี้สารเหลือ
จากการย้อมยังก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม [3] ดังนั้น 
ใ น ปั จ จุ บั น จึ ง มี ค ว า ม พ ย า ย า ม ที่ จ ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้                 
คนไทยหันกลับมาใ ช้สีธรรมชาติมากขึ้น เป็นล้ าดับ              
การย้อมสีจากพืชธรรมชาติ  จึงกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นมิตร                    
ต่อส่ิงแวดล้อม [2]  จึงมีผู้สนใจจ้านวนไม่น้อยที่จะท้าให้            
สีย้อมธรรมชา ติมีค่ าความคงทนของสีต่อแสง  และ                
การซักล้างที่ สูงขึ้น เช่น การใช้สารช่วยติดสีธรรมชาติ            
แต่ค่าความคงทนก็ยังมีค่าอยู่ในระดับต่้า  ถึงปานกลาง               
ซ่ึงเป็นค่าที่ไม่ได้มาตรฐานสากล 

       จากการสืบเสาะหาข้อมูลเกี่ ยวกับสารช่วยติดสีที่                  
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมประกอบกับ             
การสอนเนื้อหา เรื่องนาโนเทคโนโลยีซ่ึงเป็นเนื้อหาใหม่ 
และผู้วิยใจให้ความสนใจในเรื่องเรื่องนี้เป็นพิเศษ พบว่า              
นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) เป็นผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
เป็นผงละเอียดสีขาวมีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร  
(10 – 9 เมตร) มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันรังสียูวีเอ       
และยู วีบี  มีความปลอดภัย และอ่อนโยนต่อร่างกาใช้                  
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์กันแดด  ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ                
ช่วยป้องกันแบคที เรี ย  เ ช้ือรา ก้าจัดกลิ่นของ เ ส้ือผ้ า                  
และสามารถท้าความสะอาดตัวเองได้ [4]   
        ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน้านาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-
ZnO) มาใ ช้กับกระบวนการย้อมเส้นไหมที่ ย้อมด้วย                   
สีผงจากแก่นฝาง เนื่องจากพบปัญหาว่าเส้นไหมที่ย้อม           
ด้วยสีจากแก่นฝางมีค่าความคงทนของสีต่อแสง และการ       
ซักล้างต่้าแต่ให้สีที่สวยงามเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค             
จึงได้  ศึกษาสภาวะที่ เหมาะสม ต่อการใช้นาโนซิงค์ -   
ออกไซด์ (Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสง    
และการซักล้าง เ ส้นไหมที่ ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง 
เปรียบเทียบค่าความคงทนของสีต่อแสง และการซักล้าง  
เ ส้นไหม ที่ ย้อมด้วยสีผง จ ากแก่นฝ างต่ อการใ ช้สาร              
ช่วยติดสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และการใช้นาโนซิงค์-  
ออกไซด์ (Nano-ZnO) ศึกษาผลของค่า pH น้้าย้อม ต่อเฉดสี
ของ เส้นไหมที่ ย้อมด้วยสีผง จากแก่นฝางในสภาวะ                    
ที่แตกต่างกันจะได้ผลการทดสอบค่าความคงทนของสีต่อ
แสง และการซักล้างของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจาก                
แก่นฝางในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด ต่อการใช้นาโนซิงค์- 
ออกไซด์ (Nano-ZnO) ท้าให้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ร่างกายทั้งของผู้ย้อม และผู้สวมใส่ เป็นการน้าเอาวัตถุดิบที่
มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดยกระดับ
สินค้าผ้าไหมพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และ
สร้างความตระหนักในการส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้
อีกทางหนึ่ง 
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2.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
2.1 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้นาโนซิงค์ - 
ออกไซด์ (Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสง  
และการซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง  
2.2 เพื่อเปรียบเทียบค่าความคงทนของสีต่อแสง และ            
การซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางต่อการใช้
สารช่วยติดสีธรรมชาติ กับการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ 
(Nano-ZnO) ในสภาวะที่แตกต่างกัน 
2.3  เพื่อศึกษาผลของค่า pH น้้าย้อมต่อเฉดสีของเส้นไหม            
ที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางในสภาวะที่แตกต่างกัน  
 

3.    ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้า 
3.1 ได้สภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ 
(Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสง และการซัก
ล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง  
3.2 ได้ผลการเปรียบเทียบค่าความคงทนของสีต่อแสง และ
การซักล้าง เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางต่อการใช้
สารช่วยติดสีธรรมชาติ และใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-
ZnO) เป็นสารช่วยติดสี 
3.3 ได้ผลการศึกษาผลของค่า pH น้้าย้อมต่อเฉดสีของเส้น
ไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางในสภาวะที่แตกต่างกัน 
3.4 เป็นการเพิ่มมูลค่าในการผลิตผ้าไหมให้หลากหลาย และ
สูงสุดยกระดับสินค้าผ้าไหมพื้นเมืองให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และสร้างความตระหนักในการส่งเสริม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 4.  วิธีการศึกษาค้นคว้า 
4.1 ขั้นตอนการเตรียมสารช่วยติดสีจากธรรมชาติ 
       4.1.1 การเตรียมสารช่วยติดสีจากเม็ดยี่หร่า  
                 น้าเม็ดยี่หร่ามาอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ        
60 ๐C เป็นเวลา 72 hr. บดให้ละเอียด ช่ังน้้าหนักสารช่วย       
ติดสี ต่อ น้้า ในอัตราส่วน1: 4 ต้มที่อุณหภูมิ 100 ๐C        
ทิ้งให้เย็น กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
70 mm เตรียมไว้ส้าหรับกระบวนการย้อมในขั้นต่อไป  
       4.1.2 การเตรียมสารสกัดจากขี้เถ้างวงตาล  
     เผางวงตาลจนเป็นขี้เถ้าทิ้งไว้ให้เย็น บดให้ละเอียด 
ช่ังขี้เถ้าจ้านวน 50 g ละลายในน้้ากลั่นปริมาณ 150 ml. 

กรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง         
70 mm. จะได้สารสกัดจากขี้เถ้างวงตาลเตรียมไว้ส้าหรับ
กระบวนการย้อมขั้นต่อไป 
4.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้นาโนซิงค์ - 
ออกไซด์ (Nano-ZnO) เพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสง  
และการซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางมีดังนี้ 
       4.2.1 สภาวะที่ 1   
        ละลายสีผงจากแก่นฝาง จ้านวน 1 g ในน้้า 60 ml.              
ในบิกเกอร์ ขนาด 80 ml. ต้มในอ่างไอน้้าจนกระทั่งอุณหภูมิ
น้้าย้อมถึง 80 ๐C เติมสารช่วยติดสีจากขี้เถ้างวงตาล และเม็ด
ยี่หร่าอย่างละ 15 ml. วัดค่า pH น้้าย้อมบันทึกผล จากนั้น             
น้าเส้นไหมจ้านวน 1.5 g แช่ในน้้าสะอาดให้น้้าซึมเข้าเส้น
ใยจนอิ่มน้้าแล้วบิดให้หมาด น้าลงในน้้าย้อมที่เตรียมไว้
ยกขึ้นลงทุก 3 min. เพื่อให้สีติดเส้นไหมอย่างสม่้าเสมอ           
เป็นเวลา 15 min ล้างเส้นไหมตากไว้ในที่ร่มให้แห้งส่งไป
วิเคราะห์ค่าความคงทนของสีต่อแสง  และการซักล้าง         
ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขตพระโขนง คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110.   
       4.2.2 สภาวะที่ 2   
       ละลายสีผงจากแก่นฝางจ้านวน 1 g และนาโนซิงค์-   
ออกไซด์ (Nano-ZnO) จ้านวน 0.1 g ในน้้า 60 ml. ใส่ใน       
บิกเกอร์ ขนาด 80 ml. ต้มในอ่างไอน้้าจนกระทั่งอุณหภูมิ 
น้้าย้อมถึง 80 ๐C วัดค่า pH น้้าย้อมบันทึกผล แล้วน้า                   
เส้นไหม 1.5 g แช่ในน้้าสะอาดให้น้้าซึมเข้าเส้นใยจนอิ่มน้้า
แล้วบิดให้หมาดน้าลงในน้้าย้อมที่เตรียมไว้ยกขึ้นลงทุก               
3 min. เพื่อให้สีติดเส้นไหมอย่างสม่้าเสมอเป็นเวลา 15 min 
ล้างเส้นไหมตากไว้ในที่ร่มให้แห้งส่งไปวิเคราะห์ค่าความ
คงทนของสีต่อแสง และการซักล้าง  ณ ศูนย์ วิเคราะห์
ทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ซอยตรี
มิตร  ถนนพระราม 4 เขต พระโขนง  คลองเต ย 
กรุงเทพมหานคร 10110.   
       4.2.3 สภาวะที่ 3  
       ช่ังนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) จ้านวน 0.1 g 
ละลายน้้า 60 ml.  ใส่ในบิกเกอร์ขนาด 80 ml. ต้มให้เดือดที่
อุณหภูมิ 100 ๐C ในอ่างไอน้้า แล้วน้าเส้นไหมที่แช่น้้า
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จ้านวน 1.5 g บิดน้้าให้หมาดใส่ลงไปในบิกเกอร์สารละลาย
นาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO) ยกเส้นไหมขึ้นลงทุก          
3 min. เป็นเวลา 15 min. เพื่อให้การเคลือบเส้นใยมีความ
สม่้าเสมอบิดให้หมาดน้าไปผึ่งในร่มเป็นเวลา 30 min. แล้ว
ย้อมในน้้าย้อมที่เตรียมไว้เป็นเวลา 15 min ล้างเส้นไหมตาก
ไว้ในที่ร่มให้แห้งส่งไปวิเคราะห์ค่าความคงทนของสีต่อ
แสง และการซักล้าง ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขต
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110. 
  4.2.4 สภาวะที่ 4  
        ช่ังเส้นไหม 1.5 g แช่ในสะอาด เป็นเวลา 5 min.               
บิดเส้นไหมให้หมาดน้าลงไปในน้้าย้อมที่เตรียมไว้ยกไหม
ขึ้นลงทุก ๆ 3 min. เพื่อให้สีติดเส้นไหมอย่างสม่้าเสมอเป็น
เวลา 15 min. น้าเส้นไหมออกจากน้้าย้อมบิดเส้นไหมให้
หมาดผึ่งในที่ร่มเป็นเวลา 30 min.น้าไปเคลือบในสารละลาย 
นาโนซิงค์ออกไซด์ที่ เตรียมในอัตราส่วน นาโนซิงค์ - 
ออกไซด์ ต่อน้้า เท่ากับ  0.1 ต่อ 60 ml. ที่อุณหภูมิ 100 ๐C 
ยกเส้นไหม ขึ้นลงทุก 3 min. เป็นเวลา 15 min. เพื่อให้การ
เคลือบเส้นใยมีความสม่้าเสมอล้างเส้นไหมตากไว้ในที่ร่ม
ให้แห้งส่งไปวิเคราะห์ค่าความคงทนของสีต่อแสง และการ
ซักล้าง ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขตพระ
โขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.   
 

5. ผลการศึกษาค้นคว้า  
5.1 ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้ Nano-ZnO   
ในการเพิ่มค่าความคงทนของสีต่อแสงและการซักล้าง             
เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง จากการส่งตัวอย่างไป
ทดสอบ ณ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบส่ิงทอ สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมส่ิงทอ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 เขตพระ
โขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.  
ได้ผลดังตารางท่ี 1 และกราฟที่ 1  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการทดสอบค่าความคงทนของสีต่อแสง และการ  
     ซกัล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางในสภาวะที่แตกต่างกัน 

 
 

ล้าดับ
ท่ี 

 
 

สภาวะต่าง ๆ 

 
 

ค่าความ
คงทน
ของสี

ต่อแสง 

ค่าความคงทนของสีต่อ 
การซักล้าง 

 

สี
เปล่ียน
จากเดิม 
(ระดับ) 

สีตกติดผ้าขาว 
(ระดับ) 

 
ผ้าฝ้าย 

 
ผ้าไหม 

1 สภาวะที่ 1 2 2 3 3-4 
2 สภาวะที่ 2 3 2-3 2-3 3 

3 สภาวะที่ 3 3-4 3-4 2 3 

4 สภาวะที่ 4 2 3-4 3 2-3 

     จากตารางที่ 1 พบว่า สภาวะที่ 1 เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจาก           
แก่นฝางโดยใช้สารช่วยติดสีธรรมชาติ  มีค่าความคงทนต่อแสงที่ 
ระดับต่้า (2) ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างสีของเส้นไหม
เปลี่ยนไปจากเดิมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก (2) สีตกติดผ้าฝ้าย
พอสังเกตได้ (3) และตกติดผ้าไหมพอสังเกตได้ถึงตกติดเล็กน้อย             
(3-4)  สภาวะที่ 2 เส้นไหมที่ใช้ Nano-ZnO ผสมกับน้้าย้อมสีผง              
จากแก่นฝาง มีค่าความคงทนของสีต่อแสงค่อนข้างต่้า (3) ค่าความ
คงทนของ สีต่อก ารซัก ล้ างสีของ เส้นไหมเปลี่ ยนไปจ าก เดิม                  
มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากถึงเปลี่ยนแปลงพอสังเกตได้ (2-3)           
สีตกติดผ้าฝ้ายตกติดค่อนข้างมากถึงตกติดพอสังเกตได้ (2-3) และ              
ตกติดผ้าไหมพอสังเกตได้ (3) สภาวะที่ 3 เส้นไหมที่ใช้ Nano-ZnO 
เคลือบเส้นไหมก่อนการย้อมมีค่าความคงทนต่อแสงที่ระดับปานกลาง
(3-4) ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างสีของเส้นไหมเปลี่ยนไปจาก
เดิมพอสังเกตได้ถึงเปลี่ยนแปลง เล็กน้อย (3-4) สีตกติดผ้าฝ้าย
ค่อนข้างมาก (2) และตกติดผ้าไหมพอสังเกตได้ (3) สภาวะที่  4     
ย้อมเส้นไหมด้วยสีผงจากแก่นฝางก่อนเคลือบ Nano-ZnO มีค่า            
ความคงทนต่อแสงที่ระดับต่้า (2) ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้าง 
สีของเส้นไหมเปลี่ยนไปจากเดิมพอสังเกตได้ถึงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
(3-4) สีตกติดผ้าฝ้ายพอสังเกตได้ (3) และตกติดผ้าไหมค่อนข้างมาก
ถึงพอสังเกตได้ (2-3) 
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กราฟที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าความคงทนของสีต่อแสง และการ 
    ซักล้างของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝางต่อการใช้สาร 
    ช่วยติดสีจากธรรมชาติ และใช้ Nano-ZnO ต่อการย้อมเส้นไหม 
    ที่สภาวะ แตกต่างกัน 
 

 
.         จากกราฟที่1 พบว่าสภาวะที่ 3 เส้นไหมที่ใช้ Nano-ZnO               
เคลือบเส้นไหมก่อนการย้อมมีค่าความคงทนต่อแสงที่ระดับปานกลาง 
(3-4) ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างสีของเส้นไหมเปลี่ยนไป    
จากเดิมพอสังเกตได้ถึงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (3-4) และสภาวะที่ 1 
เส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากธรรมชาติโดยใช้สารช่วยติดสีธรรมชาติ             
มีค่าความคงทนต่อแสงที่ระดับต่้า (2) ค่าความคงทนของสีต่อการ               
ซัก ล้ าง สีของ เส้นไหมเปลี่ ยนไปจ าก เดิมมีก าร เปลี่ ยนแปล ง               
ค่อนข้างมาก (2)  
 

5.2 ผลการเปรียบเทียบค่า pH ของน้้าย้อมกับค่าความ 
คงทนของสีต่อแสงและการซักล้างเส้นไหมที่ย้อม 
ด้วยสีผงจากแก่นฝางในสภาวะที่แตกต่างกันได้ผลดัง 
กราฟที่ 2 
กราฟที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่า pH ของน้้าย้อมกับค่าความคงทน 
       ของสีต่อแสงและการซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจากแก่นฝาง 
       ใน สภาวะที่แตกต่างกัน 
 

 
 

  จากกราฟที่ 2 พบว่าค่า pH ของน้้าย้อม สภาวะที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
8.45 มีค่าความคงทนของสีต่อแสงที่ระดับ ปานกลาง (3-4) ค่าความ

คงทนของสีต่อการซักล้างสีของเส้นไหมเปลี่ยนไปจากเดิมพอสังเกต
ได้ถึงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (3-4) ตามลา้ดับ. 
 

5.3 ผลการวัดค่า pH ของสารช่วยติดสีจากธรรมชาติ 
สารละลาย Nano-ZnO และน้้าย้อมที่สภาวะต่าง ๆ  
ได้ผลดังตารางท่ี 2     
 

ตารางที่ 2 ค่า pH ของสารช่วยติดสีจากธรรมชาติ สารลายละลาย        
  Nano-ZnO และน้้าย้อมที่สภาวะต่าง ๆ         

สภาวะต่าง ๆ pH ของสารช่วยติดสี pH ของน้้าย้อม 

สภาวะที่ 1 7.66 6.83 
สภาวะที่ 2 8.24 6.96 
สภาวะที่ 3 8.24 8.45 
สภาวะที่ 4 8.24 8.11 

  จากตารางที่ 2 พบว่า pH ของสารช่วยติดสีจากธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ 
7.66 และ pH ของสารละลาย Nano-ZnO มีค่าเท่ากับ  8.24 pH ของ            
น้้าย้อมสีผงจากธรรมชาติมีค่าเท่ากับ 6.95 pH ของน้้าย้อมสภาวะ            
ที่ 1-4 มีค่าเท่ากับ 6.83, 6.96, 8.45 และ8.11 ตามล้าดับ 

 

5.4 เฉดสีของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสภาวะที่แตกต่างกัน  
ได้ผลดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  เฉดสีของเส้นไหมที่ย้อมโดยใช้สารช่วยติดสีจากธรรมชาติ 
          และการใช้ Nano-ZnO ในสภาวะที่แตกต่างกัน 

 

 
 
 
 
 
       จากตารางที่ 3 พบว่า สภาวะที่ 1 เฉดสีของเส้นไหมที่ย้อมด้วย             
สีผงจากสีผงจากแก่นฝางโดยใช้สารช่วยติดสีจากธรรมชาติที่ได้จาก
สารสกัดจากขี้เถ้างวงตาล ผสมกับสารสกัดจากเม็ดยี่หร่า ในอัตราส่วน            
1 ต่อ 1 ได้เส้นไหมที่มีเฉดสีแดงอมน้้าตาล สภาวะที่ 2 ใช้ Nano-ZnO 
ผสมกับน้้าย้อมได้เส้นไหมที่มีเฉดสีน้้าตาลอมม่วง สภาวะที่ 3                
ใช้ Nano-ZnO เคลือบเส้นไหมก่อนการย้อมได้เส้นไหมที่มีเฉดสีแดง
อมม่วง สภาวะที่ 4 ย้อมเส้นไหมก่อนเคลือบ Nano-ZnO ได้เส้นไหม 

2 
3 3.5 

2 2 2.5 
3.5 3.5 

สภาวะที่ 1 สภาวะที่ 2 สภาวะที่ 3 สภาวะที่ 4 

ค่าความคงทนของสีต่อแสง 

ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้าง 

9.42 

6.96 
8.45 8.11 

2 
3 3.5 

2 2 2.5 
3.5 3.5 

สภาวะที่ 1 สภาวะที่ 2 สภาวะที่ 3 สภาวะที่ 4 

pH ของน  าย้อม ค่าความคงทนของสีต่อแสง ค่าความคงทนของสีต่อการซักลา้ง 

สภาวะท่ี 1 
เม็ดยี่หร่า 

+ 
งวงตาล 

สภาวะท่ี 2 
Nano-ZnO 

+ 
น้้าย้อม 

สภาวะท่ี 3 
เคลือบ 

Nano-ZnO 
ก่อนย้อม 

 

สภาวะท่ี 4 
ย้อมเส้นไหม
ก่อนเคลือบ 
Nano-ZnO    

เส้นไหมท่ี
ไม่ผ่าน
การย้อม

การเคลือบ   
Nano-ZnO    
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ที่มีเฉดสี ชมพูอมม่วงและเส้นไหมที่ไม่ผ่านการย้อม  และเคลือบ 
Nano-ZnO ที่ผ่านการฟอกแล้วเส้นไหมจะเป็นสีขาวอมเหลือง 
 

6. สรุปผลการศกึษาค้นคว้า 

6.1 สภาวะที่ เหมาะสมที่สุดต่อการใช้ Nano-ZnO เพิ่ม                

ค่าความคงทนของสีต่อแสง และการซักล้างเส้นไหมที่ย้อม

ด้วยสีผงจากแก่นฝาง คือ สภาวะที่ 3 เป็นสภาวะที่เคลือบ

เส้นไหมด้วย Nano-ZnO ก่อนการย้อมด้วยสีผงจาก

ธรรมชาติ ได้ค่าความคงทนของสีต่อแสงในระดับปานกลาง 

(3-4) ค่าความคงทนของสีต่อการซักล้างอยู่ในระดับดี (3-4) 

6.2 สภาวะที่ใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมคือสภาวะ            

ที่ 2-4 ได้ผลการทดสอบที่สูงกว่าสภาวะที่ 1 ซ่ึงเป็นสภาวะ 

ที่ใช้สารช่วยติดสีธรรมชาติในกระบวนการย้อม มีค่าความ

คงทนของสีต่อแสงและการซักล้าง อยู่ในระดับต่้า (2) 

สภาวะที่มีผลการทดสอบค่าความคงทนของสีต่อแสง และ

การซักล้างเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผลจากแก่นฝางมากที่สุดคือ 

สภาวะที่ 3 รองลงมาเป็นสภาวะที่ 2 เป็นสภาวะที่เคลือบ

เส้นไหมด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO ) ก่อนแล้ว

ค่อยย้อมเส้นไหมด้วยสีผงจากแก่นฝาง มีค่าความคงทน       

ของสีต่อแสงอยู่ในระดับปานกลาง (3.5) ค่าความคงทน  

ของสีการซักล้างอยู่ในระดับดี (3.5) และสภาวที่ 2 เป็น                

สภาวะที่ผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO ) เข้าไปใน

กระบวนการเตรียมน้้าย้อม มีค่าความคงทนของสีต่อแสงอยู่

ในระดับต่้า (3.0) ค่าความคงทน ของสีการซักล้างอยู่ใน

ระดับดี (3.5) 

6.3 ค่า pH น้้าย้อม ต่อเฉดสีของเส้นไหมที่ย้อมด้วยสีผงจาก

แก่นฝางในสภาวะที่แตกต่างกัน ค่ า  pH ของน้้ าย้อม                    

ที่มีค่า pH จากมากไปหาน้อย คือสภาวะที่ 3, 4, 2 และ1            

มีค่าเท่ากับ 6.83, 6.96, 8.45 และ8.11 ตามล้าดับ น้้าย้อม              

ในสภาวะที่ 3 และ4 มีความเป็นด่าง ส่วนสภาวะที่ 2 และ 1 

มีความเป็นกรดท้าให้ได้เส้นไหมที่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน              

คือ สีแดงอมม่วง, ชมพูอมม่วง, น้้าตาลอมม่วง, และแดงอม

น้้าตาล ตามล้าดับ 

7. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
 สภาวะที่ 3 เป็นสภาวะที่เคลือบเส้นไหมด้วย Nano-

ZnO ก่อนการย้อมเส้นไหมด้วย สีผงจากแก่นฝาง สอดคล้อง
กับงานวิจัย เรื่องการพัฒนาสมบัติของเส้นไหมด้วย Nano-
ZnO ย้อมด้วยสีธรรมชาติแบบผงจากใบสาบเสือด้วยการ
เคลือบเส้นไหมด้วย Nano-ZnO แล้วย้อมด้วยสีธรรมชาติ
แบบผงจากใบสามเสือ ผลการทดสอบค่าความคงทนของสี
ต่อแสงและการซักล้างอยู่ในระดับดีปานกลาง (สุดาพร 
ตังควนิช, 2554)  

เฉดสีของเส้นไหมที่ใช้สารช่วยติดสีที่มีความเป็นกรดจะ
ได้เฉดสีแดงเข้มมีค่าความสว่างมากเมื่อค่าความเป็นกรด
เพิ่มขึ้น หากใช้สารช่วยติดสีที่มีความเป็นด่างจะได้เส้นไหม
ที่มีเฉดสีชมพู และสีจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อค่าความเป็นด่าง
เพิ่มขึ้น (อัจฉราวดี  สันตพันธ์, 2552)  

8. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์ ผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายภูวดล มิ่งขวัญ นายหยาด             
พลตรี นายอุดม วัชรพงษ์วณิช และนายส้าราญ สีปวน               
รองผู้อ้านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นอย่างสูง                 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ งบประมาณการวิจัยในครั้งนี้ และให้
ก้าลังใจมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณคณะครูแผนก
เทคโนโลยียาง และพอลิเมอร์ที่ให้ความอนุเคราะห์ตู้อบ           
ลมร้อน เครื่องมือที่ใช้ในการอบสีผง ขอขอบพระคุณกลุ่ม
แม่บ้านหนองอารีที่ให้การอ้านวยความสะดวกในการ
ทดลองย้อมเส้นไหม และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ             
ใช้สารนาโนซิงค์ออกไซด์ (Nano-ZnO ) ในการช่วยเพิ่มค่า
ความคงทนของสีต่อแสง  และการซักล้างเ ส้นไหมที่                
ย้อมด้วยผงจากแก่นฝาง จนส่งผลให้งานวิจัยนี้ ส้าเร็จลุล่วง
ไป ด้วยดี 

 อนึ่ง คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องนี้
จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่
เหล่าคุณครูผู้ที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา และขอมอบความ
กตัญญูกตเวทิตา แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ส้าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คระผู้จัดท้า
ขอน้อมรับ และยินดีที่จะรับฟังค้าแนะน้าจากทุกท่านที่ได้
เข้ามาศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานต่อไป 
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ชุดทดลองคัดแยกสีอัตโนมัติบนระบบสายพานล าเลียงโดยโมดูลแยกสีอาดูโน 
Automatic Color Sorting trial on Conveyor Systems by Arduino Color Recognition Sensor Module  

สุนทร  ก้องสินธุ  นฤมล  ลครราช   และสองเมือง  กุดัน่ 

 

 สาขาวิชาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและหา
ประสิทธิภาพของชุดทดลองคัดแยกสีวัตถุอัตโนมัติบนสายพาน
ล าเลียงด้วยบอร์ดโมดูลแยกสีอาดูโน โดยออกแบบให้สามารถ
แยกชนิดวัตถุที่เป็นสีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน แล้วเคลื่อนย้าย
วัตถุอัตโนมัติไปยังที่ก าหนดไว้โดยการควบคุมของ PLC Board 
CFX1N20MT โดยใช้ตัวตรวจจับด้วยโมดูลแยกสี Arduino 
TCS230 เป็นเซนเซอร์อ่านค่าปริมาณของความเข้ม ของแสงที่
กระทบกับวัตถุและสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์แปลผลเป็น
สัญญาณที่แตกต่างกันตามแต่ละสีของวัตถุ  

ผลการวิจัยชุดทดลองคัดแยกสีวัตถุอัตโนมัติบนสายพาน
ล าเลียงด้วยบอร์ดโมดูลแยกสีอาดูโน พบว่ามีประสิทธิภาพและ
สามารถคัดแยกวัตถุสีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน โดยใช้เวลาเฉลี่ย
ของวัตถุที่ทดสอบปรากฏว่าวัตถุสีแดง 9.75 วินาที วัตถุสีเขียว 
9.96 วินาที และวัตถุสีน้ าเงิน 9.95 วินาที และสามารถแยกสีวัตถุ
ลงในต าแหน่งที่ต้องการได้ถูกต้อง  

 

ค าส าคัญ : การคัดแยกวัตถุสีอัตโนมัติ, ชุดทดลองแยกวัตถุสี 

Abstract 

This research aims to design and find the efficiency of an 
Automatic Color Sorting Trial on Conveyor Systems by 
Arduino Color Recognition Sensor Module. It is designed to 
classify red, green and blue objects. The objects are 
automatically moved toward a disposed place by PLC Board 
CFX1N20MT. Arduino TCS230 is used to censor and read the 
value of the density of light which strike the objects and reflect 

back to the Arduino TCS230. The different signals will be 
codified by the differences of color of the objects.  

The result shows that the Automatic Color Sorting Trial on 
Conveyor Systems by Arduino Color Recognition Sensor 
Module can classify the red, green, and blue objects, on the 
average: red objects 9.75 second, green objects 9.96 second, 
and blue 9.95 second. It also classifies the objects into the 
needed place.   
Keyword: Automatic Color Sorting Trial, Color Sorting Trial   

1. บทน า  

ปัจจุบันระบบการขนถ่ายวัตถุและอุปกรณ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมซ่ึงใช้ระบบสายพานล าเลียงวัตถุ จากสถานีต้นทาง
ไปยังสถานีปลายทางแทนการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยมนุษย์ เพราะ
มีความสะดวกหลายอย่างในเรื่องความต่อเนื่องการท างาน 
ความเร็วที่สม่ าเสมอของวัตถุที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายในโรงงาน
อุตสาหกรรม งานด้านการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้ได้มาซ่ึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงการตรวจสอบเริ่มมีความนิยมสูงขึ้น
เรื่อย ๆ นับตั้งแต่โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตรถยนต์ 
โรงงานผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นต้น ดังงานวิจัย
ของสิมิลัน และฐิติวรรณ (ม.ป.ป.)[1] ได้ออกแบบและพัฒนา
ระบบคัดแยกขนาดปลาอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
จากกล้องวิดีโอ ภาพปลาที่ไหลมาตามสายพานผ่านระบบ
ประมวลผลเพื่อวิเคราะห์หาความยาวของตัวปลาแล้วไป
เปรียบเทียบความยาวกับข้อมูลในฐานข้อมูล ซ่ึงเป็นค่าเริ่มต้น
ของระบบทางกลศาสตร์ที่สามารถแยกขนาดปลาออกจากกันได้
จริง ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมประมง 
จากการใช้แรงงานมนุษย์ในกระบวนการคัดแยกขนาดปลา โดย
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ใช้สายตาวัดหรือไม้บรรทัดวัดซ่ึงมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย 
งานวิจัยของ ณัฏฐพงค์ และคณะ (ม.ป.ป.)[2] ได้สร้างเครื่องคัด
แยกพริกหวานอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการตรวจจับสีของพริก
ด้วยการประมวลผลภาพในระบบภาพ HSV ผ่านระบบสายพาน
ล าเลียง จากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 จะควบคุมส่วน
คัดแยกให้พริกหวานไหลลงสู่ช่องตามที่ก าหนด โดยสามารถน า
ระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานที่ เกี่ยวข้องได้  เพื่อ
ประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรงงานได้เป็น
อย่างดี ผลจากการน าระบบนี้มาใช้พบว่าสามารถท างานให้เสร็จ
ได้ในเวลาที่เร็วขึ้นและได้ปลาที่สมบูรณ์ ระบบนี้ยังสามารถเป็น
ต้นแบบ เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดกับอุตสาหกรรมต่อไป  

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีแนวคิดที่จะท าการวิจัยออกแบบชุดทดลอง
คัดแยกสีวัตถุอัตโนมัติบนสายพานล าเลียงด้วยบอร์ดโมดูลแยก
สีอาดูโน ซ่ึงมุ่งเน้นการตรวจสอบค่าสีโดยการสร้างระบบ
ฮาร์ดแวร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
การด าเนินงานประกอบไปด้วยการออกแบบและสร้างชุด
สายพานล าเลียงการสร้างโปรแกรม ควบคุมการท างาน โดย
หลักการท างานอาศัยบอร์ดโมดูลแยกสีอาดูโนเป็นตัวตรวจเช็ค
วัตถุสีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน เพื่อส่ังให้ชุดคัดแยกวัตถุท างาน 
งานวิจัยนี้ยังสามารถน าไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนในวิชาการควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ท าให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ท าให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะทั้ง
ด้านทฤษฎีและปฏิบัติอันเป็นรากฐานที่น าไปสู่การมีศักยภาพใน
การพัฒนาเทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อการพัฒนาประเทศสืบไป 

2.  ทฤษฎีและหลกัการท างาน  

2.1 ระบบการตรวจจบัหรือเซนเซอรวั์ตถุ (Sensors)  

งานวิจัยนี้ใช้โมดูลแยกสี Arduino TCS230 ท าให้สามารถ
มองเห็นสีของส่ิงรอบตัวเพื่อเอาไปประมวลผลตามที่ต้องการ 
เช่น ท าเป็นตัวอ่านค่าสี RGB หรือน าค่า RGB ไปแสดงบนหน้า
จอคอมพิวเตอร์ โมดูลนี้ช่วยเพิ่มความสามารถนี้ให้กับโมดูล 
Arduino TCS230 Color Recognition Sensor ใช้ไฟเลี้ยง 3.3 - 5 
โวลต์ ใช้สายสัญญาณ 3 เส้น มีสายส าหรับควบคุมไฟ LED  
อีก 1 เส้น สามารถส่ังเปิดไฟขณะอ่านค่าสี และส่ังให้ปิดเมื่อ
อ่านค่าสีเสร็จแล้วได้ โมดูล TCS230 Color Recognition Sensor 

module ตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์TAOS TCS230 เป็นตัวแยกความถี่ 
ของแสง โดยใช้ photodiodes ในการแปลงแสงเป็นความถี่   
อ่านได้จากค่า photodiodes ที่อยู่ในชิพของโมดูล TCS230 มี
จ านวนทั้งหมด 8x8 ตัว สามารถอ่านสีแดง สีเขียว  สีน้ าเงิน  
แสงสว่างจากแหล่งก าเนิดแสงโดยตรง ซ่ึงค่าที่อ่านมาได้จะเป็น
ค่าความถี่ของแสง สีแดง สีเขียว และสีน้ าเงิน การควบคุม
เซนเซอร์ โมดูล TCS230 นี้ ท าได้โดยควบคุมจากขา s2 และ s3 
และขา OUT ซ่ึงให้ออกมาเป็นสัญญาณพัลส์ (50% duty cycle) 
เป็นความถี่ที่อ่านได้จากเซนเซอร์แสง photodiodes โดยตรง 
สามารถขยายความเข้มของค่าที่อ่านได้ โดยควบคุมอัตราขยายที่
ขา s0 และ s1ดังรูปที่ 1 [3] 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที ่1 การควบคุมเซนเซอร์ โมดูล TCS230 
(ที่มา:www.allarduino.com/download/TCS230_C.rar) 

หลักการท างานของ โมดูล TCS230 

 
 

รูปที่ 2 แม่สีแสง RGB 
(ที่มา:www.allarduino.com/download/TCS230_C.rar) 
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จากรูปที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโมเดลแม่สีแสง RGB ซ่ึงเป็น
หลักการในการใช้บอร์ด Color ของเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับ
แสง สีแดง เขียว และน้ าเงิน และเมื่อรวมกันก็จะได้เป็นแสงสีที่
เราเห็นกัน ถ้ารู้ข้อมูลของแสง RGB แต่ละตัว ก็จะสามารถรู้ว่า
การรวมกันของสีแล้วได้เป็นสีอะไรโมดูลนี้มีเซนเซอร์สีแดง 
เขียว และน้ าเงินรวมกันถึง 8x8 ตัว สามารถรับแสงแต่ละค่าและ
เมื่อเอามาเข้าสมการรวมกันแปลงค่าออกมา ก็จะได้ค่าสีที่
มองเห็นจะแยกแยะสีออกได้แล้ว โมดูล TCS230 มีเซนเซอร์ 
photodiodes ขนาด 8x8 ตัว โดยมีเซนเซอร์สีน้ าเงิน 16 ตัว         
สีเขียว 16 ตัว สีแดง 16 ตัวและ 16 ตัวส าหรับแสงสีขาว โดยจะ
ให้สัญญาณเอาต์พุตออกมาทางขา s2 และ s3 เช่น ถ้า s2 และ s3 
ให้สัญญาณ 0 หรือ L ออกมา แปลว่า อ่านได้ค่าแสงสีแดง แล้ว 
ถ้า s2 และ s3 ให้ค่าออกมาเป็น L และ H แสดงว่าเป็นสีน้ าเงิน 
ตามตารางที่ 1และสามารถขยายสัญญาณนี้ได้โดยควบคุมที่    
ขา s0 และ s1 โดย มี 4 ระดับ คือ ถ้า s0 กับ s1 เป็น L L หรือ 0 0 
แปลว่าปิดการท างาน เช่นกัน ถ้า s0 กับ s1 เป็น H L แปลว่า 
ขยายสัญญาณที่ 20 % ตามตารางที่ 1และตารางที่ 2 [3] 

ตารางที่ 1 Selectable options 
S0 S1 OUTPUT FREQUENCY SCALING (fo) 
L L Power down 
L H 2% 
H L 20% 
H H 100% 

 

S2 S3 Photodiode type 
L L Red 
L H Blue 
H L Clear(fiiter) 
H H Green 

 
ตารางที่ 2 สเกลช่วงความถี่แสงของTCS 230 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 ระบบควบคุมการล าเลียงสายพาน 

2.2.1 การขับเคลื่อน 

มอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์กระแสตรงแบบทดรอบโดยใช้
เฟืองเพื่อลดความเร็วรอบและเพิ่มแรงบิดในการหมุนซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างชุดขับเคลื่อนที่ให้ก าลังมอเตอร์ อาจมีชุด
ทดรอบส าเร็จรูปจากโรงงานหรือน ามอเตอร์มาต่อกับชุดเฟือง
ทดรอบก็จะได้มอเตอร์กระแสตรงแบบทดรอบเช่นกันได้แก่ 
มอเตอร์เกียร์ (Gear Motor) [3] ดังรูปที่ 3  

 
 
 

 
รูปที ่3 มอเตอร์เกียร์ที่แกนมอเตอร์จะมีกล่องชุดเฟืองหุ้มอยู่  
(ที่มา: th.aliexpress.com/price/geared-dc-motor_price.html) 

2.2.2 สายพานและพลูเล่ย์ 

  สายพานและพลูเลย์ที่ใช้งานกับเครื่องจักรกลทั่วไปมีหลาย
ชนิดขึ้นอยู่กับลักษะการใช้งานเป็นตวัล าเลียงวัตถุจากต้นทางไป
ยังปลายทาง ซ่ึงสายพานล าเลียงที่นิยมใช้โดยทั่วไปเช่น 
สายพานแบน (Flat belt) สายพานแบบหุ้มตัว (Fold edge) และ
สายพานลิ่ม (V-belt) เป็นต้น [4] การส่งก าลังด้วยสายพานเป็น
การส่งก าลังชนิดแบบอ่อนตัวได้ซึ่งมีข้อดีข้อเสียหลายอย่าง 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการส่งก าลังแบบเฟืองและการส่ง
ก าล ังแบบโซ่ ข ้อด ีค ือ ม ีร าคาถูกและใช้งานง่าย รับแรง
กระตุกและการสั่นสะเทือนได้ดี ขณะใช้งานไม่มีเสียงดัง 
เหมาะส าหรับการส่งก าลังระหว่างเพลาที่อยู ่ห่างกันมาก ๆ 
และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตาม
ข ้อ เส ียของการข ับด ้วยสายพานก็ม ี ค ือ  อ ัตราการทดที่          
ไม่แน่นอนนักเนื่องจากการสลิป (Slip) และการครีฟ (Creep) 
ของสายพานและต้องมีการปรับระยะห่างระหว่างเพลาหรือ
ปรับแรงดึงในสายพานระหว่างการใช้งาน นอกจากนั้นยังไม่
อาจใช้งานที่มีอัตราทดสูงมากได้ [5] 
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รูปที่ 4 สายพานและพลูเล่ย ์
(ที่มา: http://hi-intel.ru/202/103.html) 

2.2.3  PLC Board CFX1N20MT 

เป็นบอร์ดที่จ าลองแทน PLC FX1N-20MT ของ PLC 
Mitsubishi ซ่ึงแปลงมาอยู่ในรูปแบบของบอร์ดทดลอง เพื่อใช้
แทน PLC Mitsubishi FX1N20MT ได้ เพื่อเติมเต็มการทดลอง 
และเรียนรู้ ศึกษาการใช้งาน PLC ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน
ร่วมกับโปรแกรม GX Developer ของ PLC Mitsubishiได้
โดยตรงและยังใช้งานโหมด Online Download Upload ได้
เหมือน PLC จริง รวมถึงการเขียนโปรแกรม Ladder Diagram ก็
สามารถเขียนเทียบเคียงเหมือนกับPLC Mitsubishi FX1N20MT 
ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data Memory (D) Auxiliary 
Relay (M) State Memory (S) Index Register (V,Z) Pointer (P) 
Contact (K,H) Timer (T) Counter (C) รองรับการใช้งาน
Interrupt และ Functionของ High Speed Counter ส าหรับรับค่า 
Encoder หรือ การนับจ านวนแบบรวดเร็ว และการใช้งาน 
Function ของ Pulse Train ส าหรับขับ ตัว Stepping Motor และ
Servo Motor ได้โดยตรง สามารถติดต่อ HMI (Touch Screen) 
ผ่าน RS232 ได้โดยตรง[6] 

 
รูปที่ 5 PLC Board CFX1N20MT 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดทดลองคัดแยกสีวัตถุ
อัตโนมัติบนสายพานล าเลียงด้วยบอร์ดโมดูลแยกสีอาดูโน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 การออกแบบโครงสร้างและการค านวณ   

การออกแบบโครงสร้างนี้เป็นการรองรับน้ าหนักของวัตถุ
บนสายพานล าเลียงและการติดตั้งอุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า
กระบอกสูบ เซ็นเซอร์และอื่น ๆ ดังรูปที่ 6 [7] 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่6 โครงสร้างชุดจ าลองคัดแยกวัตถุด้วยสี 

4.1.1  การค านวณชุดคัดแยกวัตถุ  

จากสมการ F=m.g        (1)  
  F คือ แรงกด นิวตัน (N) ;  m คือ มวล  กิโลกรัม (Kg)  
  g คือ ค่าแรงโน้มถ่วงของโลก (9.81 m/s2)  
วัตถุมีความยาว 15 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 0.1 กิโลกรัม และ

ถ้าโครงสร้างมีความยาว 40 เซนติเมตร จะมีน้ าหนักเท่ากับ 0.9 
กิโลกรัมและน้ าหนักสายพาน 0.5 กิโลกรัม ดังนั้น m ทั้งหมดจะ
มีน้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม  

จากสมการ (1) จะได้ F = 1.5 x 9.81 = 14.72 N.  

4.1.2 การค านวณหาขนาดมอเตอร์ตัวคดัแยกวัตถุ  

วัตถุมีขนาดน้ าหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัมและขนาดของ
วัตถุเท่ากับ 15 เซนติเมตร สามารถเขียนสมการได้คือ      

T = F.p        (2)  
ซ่ึง p คือ ขนาดเป็นเมตร (m) จากสมการที่ (2) จะได้  
  T = (0.5 x 9.81) x (15x10-2) = 0.74 N.m  
และก าลังของมอเตอร์สามารถเขียนสมการได้คือ  
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   P = 2¶NT/60     (3)  
ซ่ึง N คือ ความเร็วรอบของมอเตอร์ (rpm) โดยมอเตอร์มี
ความเร็วรอบ 100 rpm จากสมการที่ (3) จะได้  

P = (2x3.14x100x0.75)/60 = 7.85 วัตต์  
คิดเป็นแรงม้าได้เท่ากับ 7.85/746 = 0.01 H.P.  

4.2 ขั้นตอนการทดลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่7 โฟลวชาร์ตล าดับขั้นตอนการท างานของเครื่องแยกวัตถุด้วยสี  

1. ส่วนอินพุต (Input) เมื่อวัตถุสีต่างๆเคลื่อนที่ตามสายพาน
ผ่านจุดที่ก าหนดไว้ เซนเซอร์โมดูลแยกสี Arduino TCS230  
จะท าหน้าที่ตรวจจับวัตถุแล้วส่งสัญญาณไปประมวลผลที่  
PLC Board CFX1N20MT [8] 

2. ส่วนประมวลผลและควบคุม (Process and Control) โดย
การน าสัญญาณจากอินพุตที่ได้มาประมวลผล PLC Board 
CFX1N20MT เพื่อก าหนดระดับสัญญาณแล้วส่ังงานชุดคัดแยก
สีให้ท างานตามวัตถุประสงค์  

3. ส่วนผลลัพธ์ (Output) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ วัตถุ สี
แดง วัตถุสีน้ าเงิน และวัตถุสีเขียว โดยมอเตอร์จะท าหน้าที่เป็น
ตัวหมุนเพื่อคัดแยกวัตถุหรือช้ินงานไปไว้ในจุดที่ต้องการได้ 
และล าดับขั้นตอนของโปรแกรมการท างานดังแสดงในรูปที่ 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่8 บล็อกไดอะแกรมการคัดแยกวัตถุด้วยสีอัตโนมัติ 

ตามสายพานล าเลียง 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่9 เครื่องคัดแยกวัตถุด้วยสีอัตโนมัติตามสายพานล าเลียง 

ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดช่วงสัญญาณออก เป็น 3 ช่วงด้วยกัน    
สีแดง คือ ความถี่ 24 kHz  สีเขียว คือ 19.2 kHz  และสีน้ าเงิน คือ 
21.6 kHz  ซ่ึงโมดูลแยกสี Arduino TCS230 จะส่งข้อมูลที่ได้
เป็นสัญญาณดิจิตอล แล้วส่งสัญญาณออกไปให้ PLC Board 
CFX1N20MT เพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์ตามจ านวน
รอบที่ก าหนดไว้ เพื่อให้วัตถุสีแดงตกลงไปในถาดได้อย่าง
ถูกต้อง  
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5. ผลการวิจัย  

ในการทดลองเริ่มจากน าวัตถุจากต้นทางผ่านเข้าสู่ระบบ
สายพานล าเลียง ดังรูปที่ 9 ซ่ึงวัตถุมีสี รูปร่างและขนาดใกล้เคียง
กันตามขอบเขตที่ก าหนด โดยใช้โมดูลแยกสี Arduino TCS230 
เซนเซอร์ เป็นอินพุตแล้วส่งค่ าข้อมูลให้PLC Board 
CFX1N20MT ประมวลผลเพื่อควบคุมการหมุนถาดให้ตรงตาม
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับวัตถุที่จะตกลงมาแล้วจึงวนไปตรวจจับ
วัตถุใหม่อีกครั้ง ได้ผลดังต่อไปนี้  

1. ตารางการทดลองของวัตถุทั้ง 3 ชนิด  
ตารางที่ 1 ผลการทดลองแยกวัตถุทรงกระบอกสีแดง 

ครั้งที่
ทดลอง 

เวลาที่ใช้
(วินาที) 

การจ าแนก
สีของวัตถุ 
(ได,้ไม่ได้) 

ต าแหน่งที่ต้องการ
คัดแยก 

(ถูกต้อง,ไม่ถูกต้อง) 
1 10.07 ได ้ ถูกต้อง 
2 10.01 ได ้ ถูกต้อง 
3 10.05 ได ้ ถูกต้อง 
4 10.08 ได ้ ถูกต้อง 
5 9.86 ได ้ ถูกต้อง 
6 10.12 ได ้ ถูกต้อง 
7 9.62 ได ้ ถูกต้อง 
8 11 ได ้ ถูกต้อง 
9 9.77 ได ้ ถูกต้อง 

10 8.3 ได ้ ถูกต้อง 
11 8.2 ได ้ ถูกต้อง 
12 9.87 ได ้ ถูกต้อง 
13 9.9 ได ้ ถูกต้อง 
14 9.62 ได ้ ถูกต้อง 
15 9.82 ได ้ ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย 9.75 
 

จากตารางที่ 1 ท าการทดลอง 15 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ยเวลาในการ
ท างาน 9.75 วินาที จากการทดลองสามารถแยกจ าแนกสีแดง
ของวัตถุได้ทั้งหมด และต าแหน่งที่ต้องการคัดแยกได้ทั้งหมด 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองแยกวัตถุทรงกระบอกสีน้ าเงิน 

ครั้งที่
ทดลอง 

เวลาที่ใช้
(วินาที) 

การจ าแนก
สีของวัตถุ 
(ได้,ไม่ได้) 

ต าแหน่งที่ต้องการ
คัดแยก 

(ถูกต้อง,ไม่ถูกต้อง) 
1 9.88 ได้ ถูกต้อง 
2 10.05 ได้ ถูกต้อง 
3 10.06 ได้ ถูกต้อง 
4 9.86 ได้ ถูกต้อง 
5 9.86 ได้ ถูกต้อง 
6 10.13 ได้ ถูกต้อง 
7 9.62 ได้ ถูกต้อง 
8 9.7 ได้ ถูกต้อง 
9 9.75 ได้ ถูกต้อง 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองแยกวัตถุทรงกระบอกสีน้ าเงิน (ต่อ) 

ครั้งที่
ทดลอง 

เวลาที่ใช้
(วินาที) 

การจ าแนก
สีของวัตถุ 
(ได้,ไม่ได้) 

ต าแหน่งที่ต้องการ
คัดแยก 

(ถูกต้อง,ไม่ถูกต้อง) 
10 11 ได้ ถูกต้อง 
11 9.9 ได้ ถูกต้อง 
12 9.62 ได้ ถูกต้อง 
13 9.9 ได้ ถูกต้อง 
14 10 ได้ ถูกต้อง 
15 9.87 ได้ ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย 9.95 
 

จากตารางที่ 2 ท าการทดลอง 15 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ยเวลาในการ
ท างาน 9.95 วินาที จากการทดลองสามารถแยกจ าแนกสีน้ าเงิน
ของวัตถุได้ทั้งหมด และต าแหน่งที่ต้องการคัดแยกได้ทั้งหมด 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองแยกวัตถุทรงกระบอกสีเขียว 

ครั้งที่
ทดลอง 

เวลาที่ใช้
(วินาที) 

การจ าแนก
สีของวัตถุ 
(ได้,ไม่ได้) 

ต าแหน่งที่ต้องการ
คัดแยก 

(ถูกต้อง,ไม่ถูกต้อง) 
1 10.03 ได้ ถูกต้อง 
2 10.1 ได้ ถูกต้อง 
3 11 ได้ ถูกต้อง 
4 10.06 ได้ ถูกต้อง 
5 9.87 ได้ ถูกต้อง 
6 10.11 ได้ ถูกต้อง 
7 9.62 ได้ ถูกต้อง 
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8 9.92 ได ้ ถูกต้อง 
9 9.76 ได ้ ถูกต้อง 

10 10 ได ้ ถูกต้อง 
11 9.9 ได ้ ถูกต้อง 
12 9.87 ได ้ ถูกต้อง 
13 10 ได ้ ถูกต้อง 
14 9.62 ได ้ ถูกต้อง 
15 9.52 ได ้ ถูกต้อง 

ค่าเฉลี่ย 9.96 
 

จากตารางที่ 3 ท าการทดลอง 15 ครั้ง ได้ค่าเฉลี่ยเวลาในการ
ท างาน 9.96 วินาที จากการทดลองสามารถแยกจ าแนกสีเขียว
ของวัตถุได้ทั้งหมด และต าแหน่งที่ต้องการคัดแยกได้ทั้งหมด 

 
2. กราฟแสดงผลการทดลอง  
จากตารางที่ 1, 2 และ3 สามารถสรุปให้อยู่ในกราฟได้ดังรูป

ที่ 11 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่10 สรุปเวลาเฉลี่ยของวัตถุแต่ละสี 

จากผลการทดลองทั้ง 3 การทดลอง ซ่ึงค่าเวลาในการ
ทดลองคิดที่ระยะทางจากจุดที่ วัตถุเคลื่อนที่ผ่านเซนเซอร์ 
จนกระทั่งวัตถุตกลงไปยังจุดที่ได้ก าหนดไว้ จะสังเกตได้ว่าสีที่
สะท้อนแสงได้ดีจะมีผลต่อเวลาที่ใช้ในPLC เป็นไปตามการ
ทดลองงานวิจัยของ กิมานนท์ และถาวร [9] เรื่องเครื่องแลก
ธนบัตรเป็นเหรียญอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรล - 
เลอร์ ได้อธิบายไว้ว่าผลการสะท้อนแสงของคลื่นจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลัก 2 ข้อคือ สีของวัตถุ (การสะท้อนจะอยู่ในระดับต่ าถ้า
ใช้กับวัตถุที่มีสีด าหรือสีค่อนข้างทึบแสง) และระยะความห่าง
ของวัตถุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนคลื่นออกมา ซ่ึงถ้าระยะใกล้มากจะ

มีระดับแรงดันสูง แต่ถ้าระยะห่างจะมีระดับแรงดันตามลงตาม
ระยะทาง  

6. สรุปผลการวิจัย 

 จากการทดสอบการท างานของชุดทดลองการคัดแยกชุด
ทดลองคัดแยกสีอัตโนมัติบนระบบสายพานล าเลียงโดยโมดูล
แยกสีอาดูโน สร้างขึ้น ในด้านการเขียนโปรแกรมควบคุม ผล
การทดสอบพบว่าการทดสอบโดย โปรแกรมของพี  แอลซี 
สามารถควบคุมชุดทดลองฯให้ท างานได้ตาม เงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้  

ผลการหาประสิทธิภาพการท างานของชุดทดลองฯ จากการ
ทดสอบการท างาน ตามโปรแกรมการควบคุมเพื่อหาค่าความ
ผิดพลาดของการท างานของโมดูลแยกสีอาดูโน โดยท าการ
ทดสอบการคัดแยกสีของช้ินงานแบบคละกันซ่ึงมีจ านวน
ช้ินงานที่ ท าการทดสอบจ านวนครั้งละ 6 ช้ิน จ านวนครั้งการ
ทดสอบ 15 ครั้ง ซ่ึงคิดเป็นช้ินงานทดสอบเท่ากับ 90 ช้ิน ได้
ประสิทธิภาพการท างาน ของชุดทดลองฯ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้
เวลาในการล าเลียงและคัดแยกสีโดยเฉลี่ย 9.88 วินาทีต่อช้ินงาน 
6 ช้ิน  

จากการทดสอบการท างานของชุดทดลองฯ จะเห็นได้ว่า 
เวลาที่ใช้ในการทดสอบในแต่ละครั้ง มีความแตกต่างกันบ้าง
เล็กน้อยนั้น เป็นเพราะว่าเกิดจากการลื่นไถลของช้ินงานบนจุด
ที่ปล่อยช้ินงานลงวาง บนสายพานของชุดคัดแยกสี เนื่องจาก
ความยาวของสายพานนั้นส้ันเกินไปท าให้ต าแหน่งวางช้ินงาน
ต้องอยู่ขอบของสายพานท าให้เกิดการลื่นไถล ดังนั้นควรเปลี่ยน
ระยะของสายพานให้ยาวขึ้นกว่าเดิมและเปลี่ยนเป็นสายพาน
ชนิดที่เป็นหนังหรือเป็นยางเพื่อไม่ให้เกิดการลื่นของชิ้นงาน 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการทดลองการท างานของชุด
ทดลองคัดแยกสีอัตโนมัติ พบว่าสามารถคัดแยกวัตถุที่เป็นสี
แดง สีเขียว สีน้ าเงิน ได้ และสามารถรับวัตถุในต าแหน่งที่
ต้องการได้ถูกต้อง  โดยตัว PLC สามารถท างานได้ตาม
โปรแกรมอย่างถูกต้องโดยใช้บอร์ดโมดูลแยกสีอาดูโนเป็น
เซนเซอร์ จากการทดลองสรุปได้ว่าการท างานใน 1 รอบการ
ท างาน (1 Cycle) จะพบเวลาเฉลี่ยของวัตถุที่ทดสอบ วัตถุสีแดง 
9.75 วินาที วัตถุสีเขียว 9.96 วินาที และวัตถุสีน้ าเงิน 9.95 วินาที 

9.75 

9.95 9.96 

9.60

9.70

9.80

9.90

10.00

สีแดง สีน ้ำเงิน สีเขียว 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้ 
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ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตภณ [10] และไกรสรและดนัย 
[11]ในด้านน้ าหนักไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของชุดสายพานแต่
จะขึ้นอยู่กับระยะทางหมายความว่าถ้าออกแบบความยาวของ
สายพานมากขึ้นระยะเวลาเฉลี่ยในการคัดแยกวัตถุสีจะเพิ่มขึ้น
ตาม การวางเซนเซอร์พื้นผิวสีให้เหมาะสมกับการสะท้อน
ออกมาของวัตถุและในส่วนของโปรแกรมที่น ามาควบคุมนั้น
สามารถท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ได้ดี  

8. ข้อเสนอแนะ  

1. ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เสถียรในการอ่าน
ค่าของบอร์ดโมดูลแยกสีอาดูโนโดยเมื่อน าสายไฟมาต่อกัน
หลายเส้น เพื่อให้ได้ความยาวตามต้องการ จะท าให้เซนเซอร์
ได้รับความถี่ที่ไม่คงที่ ส่งผลให้เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุได้
ตลอดเวลาหรือไม่ท างานเลย หากใช้สายไฟแบบส้ันจะไม่เกิด
ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงสามารถแก้ปัญหาได้โดยการต่อตัวเก็บประจุ 
0.1 ไมโครฟารัด เข้าที่ขาไฟเลี้ยงและขากราวด์ของเซนเซอร์ 
เพื่อให้มีการจ่ายความถีท่ี่คงที่ 

2. การเลือกใช้เซนเซอร์นอกจากการพิจารณาถึงลักษณะงาน
แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย เช่น ลักษณะของ
วัตถุ ได้แก่ ขนาด รูปร่าง สี ลักษณะพื้นผิว ต าแหน่งติดตั้งหรือ
ตรวจจับวัตถุ ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านเซนเซอร์ 
ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์ที่อยู่บริ เวณใกล้เคียง  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณใช้งานด้วย 

9. กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ นายอรรถพล สังขวาสี ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และนางชมพูนุช บัวบังศร ผู้อ านวยการ
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ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เร่ือง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
The Effects of Using Constructionism Approach on the Topic of Electricity in Everyday Life to 

Develop Learning Achievement and Productive Ability of Vocational Certificate Students at 
Prachuap Khirikhan Technical College 

 
ศักดิ์สกุล คลังชะนัง1  อดิศักดิ์ ภู่ระย้า2 

 
1แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 

2สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ระหว่าง
กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ค วามรู้ ผ่ าน ช้ินง านกับกลุ่ มปกติ  2 )  เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบ
ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียน ระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ช้ินงาน กับกลุ่มปกต ิ

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชีพ  ( ป ว ช . )  ช้ั น ปี ที่  2  แ ผ นก ช่ า ง อุ ต ส าหก ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบกลุ่มด้วย
การจับสลากเลือก              กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ห้องเรียน จาก
ทั้งหมด 6 ห้องเรียน แล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จ านวน 38 
คน และกลุ่มควบคุม                 1 ห้อง จ านวน 32 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิเรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน และแบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างผลงาน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวันของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ

เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่ากลุ่ม
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความสามารถ
ในการสร้างผลงานของนักเรียน กลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่ากลุ่ม
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน, ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน, ความสามารถในการสร้าง
ผลงาน 
 
 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to                   1) 
compare the learning achievement of learning electricity in 
everyday life between students using constructionism 
approach and students in normal group and 2) compare the 
productive ability of   the two groups. 
 The samples were the second year Vocational Education 
students in industrial section of Prachuapkhirikhan Technical 
College by using lottery random sampling. The samples 
comprised 38 students learning with constructionism approach 
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and 32 students in normal group. The instruments were 
constructionism approach lesson plan, the achievement test, 
and the ability assessment test. The data were statistically 
tested by means, standard deviation, and t-test. 
 The findings were 1) the learning achievement of 
students learning with constructionism approach was higher 
than the students in normal group at the 0.05 level of 
significance and 2) the productive ability of students learning 
with constructionism approach was higher than the students in 
normal group at statistically significance of .05. 
 
Keywords : Constructionism, Learning achievement, 
Electricity in everyday life Productive ability 
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตน์  ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบในทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี ท าให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและการบริการ จ าเป็นต้องอาศัย
บุคลากรมาท างานในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆ เป็นจ านวนมาก 
รัฐบาลจึงมุ่ ง เน้นและให้ความส าคัญกับนโยบายการจัด
การศึกษาของชาติเป็นภารกิจ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่
สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งการส่งเสริม
ประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาโดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน
และประชาชนให้มากขึ้น จึงได้ขยายสถานศึกษาไปสู่ภูมิภาค
โดยเน้นให้เปิดท าการสอนได้ทุกหลักสูตรและหลากหลาย
วิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพและประสบ

ความส าเร็จในการศึกษาตามความสามารถของแต่ละบุคคล [1] 
จ ากความส า คัญดั งกล่ า วข้ า งต้ นนั้ น  วิท ยาลั ย เทคนิ ค
ปร ะ จ วบคี รี ขั น ธ์ เ ป็ นหน่ ว ย ง าน ใน สั ง กั ด ส า นั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าส่ังในการ
ท าการจัดการเรียนการสอนนั้น วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
นั้นท าการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมตาม
หลักสูตรการเรี ยนการสอนที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาก าหนดขึ้น[2] 
 ด้วยผู้ท าการวิจัยนั้นสังกัดแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท าการเรียนการสอนนักเรียน
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจาก
การด าเนินการส ารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น
พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นระบุว่าการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นค่อนข้างที่จะมี
ลักษณะที่ไม่น่าสนใจ กิจกรรมการเรียนการสอนไม่สามารถ
ตอบสนองลักษณะพฤติกรรมความต้องการของนักเรียน มุ่งเน้น
ไปในแนวทางการท่องจ าเพื่อน าไปสอบเสียส่วนใหญ่  โดยที่
นักเรียนนั้นมีความต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ 
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมทั้งต้องการลงมือ
ปฏิบัติหาความรู้ด้วยตนเองเป็นพื้นฐานอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว [3]  
ผู้วิจัยจึงได้ค้นหาวิธีที่จะปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่ต้องการลงมือหาความรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนเพื่อเป็น
การพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานของผู้เรียน กล่าวคือ 
ในการสร้างผลงานของผู้ เรียนนั้นจะสร้างขึ้ นเพื่อส่งตาม
ก าหนดเวลาและตามการมอบหมายงานเท่านั้น ท าให้ที่ผ่านมา
พบว่าผลงานของผู้เรียนนั้นไม่ค่อยประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย หากมีการด าเนินการสอนที่สามารถน าเอาผลงานของ
ผู้เรียนมาใช้ในการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและ
ให้ความส าคัญในการสร้างผลงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 จากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ท าการวิจัยได้เล็งเห็น
ความส าคัญของเนื้อหาในการจัดเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งสอดคล้องกับด าเนินชีวิตประจ าวันและ
งานอาชีพของนักเรียนเป็นส าคัญ โดยเมื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
รายวิชาแล้วพบว่า  เนื้ อหาการ เรี ยนรู้ เ กี่ ยวกับไฟฟ้าใน
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ชีวิตประจ าวัน มีความเกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมในทุก
ประเภทรวมทั้งมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็น
อย่างยิ่ง จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องไฟฟ้า
ในชีวิตประจ าวัน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานที่จะช่วยส่งผลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการช่วยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เป็นพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการ
สร้างผลงานให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน กับกลุ่ม
ปกติ 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน กับกลุ่มปกติ 
 
3.สมมติฐานการวิจัย 
 3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
ของกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิ้นงานสูงกว่ากลุ่มปกติ 
 3.2 ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน
สูงกว่ากลุ่มปกติ 

 
4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 6 ห้อง 200 
คน 
 4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิ ช า ชีพ  ( ป ว ช . )  ช้ั น ปี ที่  2  แ ผ นก ช่ า ง อุ ต ส าหก ร ร ม 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบกลุ่มด้วย
การจับสลากเลือกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ห้องเรียน แล้วสุ่มเป็น
กลุ่มทดลอง 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง จ านวน 32 คน 
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตเรื่อง  ไฟฟ้าในชีวิตประจ า วัน ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน ซ่ึงในแผนการจัดการเรียนรู้นี้
ประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล ส่ือการเรียนรู้  ใบ
กิจกรรมและแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่ อง  ไฟฟ้าใน
ชี วิตประจ า วัน  จ านวน  1 ฉบับ  มี ข้ อสอบ  30 ข้ อ  เป็ น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยให้คะแนนตอบถูก
ได้ข้อละ 1 คะแนน และตอบผิดได้ข้อละ 0 คะแนน ใช้ทดสอบ
กับกลุ่ มตั วอย่ า งในภาค เรี ยนที่  2    2 . 3  แบบประ เมิน
ความสามารถในการสร้างผลงาน 
 4.2.43 แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน                   
เป็นแบบประเมินวัดความสามารถในการด าเนินการสร้างหรือ
ท าให้มีซ่ึงผลงาน ซ่ึงองค์ประกอบที่ส าคัญในการพิจารณา คือ                     
การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การน าเสนอและความส าเร็จของ
ผลงาน โดยที่ความสามารถในการสร้างผลงานเป็นผลที่เกิดขึ้น
จากจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต เรื่ อง  ไฟฟ้าในชี วิตประจ า วัน  ตามตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน ขั้นตอนการสร้างแบบประเมิน
ความสามารถในการสร้างผลงาน จ านวน 20 ข้อ 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามและ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นท าการลงรหัสข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
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มาช่วยในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกได้ดังนี้ 
 4.3.1 การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องและความเช่ือมั่น 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
กับแบบทดสอบ โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ การหาดัชนีความสอดคล้อง
โดยใช้ค่า IOCหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) 
 4.3.2 การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก 
โดยใช้การทดลองใช้แบบทดสอบแล้วหาค่าหาค่าความยากง่าย
และอ านาจจ าแนกรายข้อ 
 4.3.3 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติทดสอบด้วยค่าที   
(t-test) 
5. ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน              กับ
กลุ่มปกติ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าใน
ชี วิตประจ า วัน  ของนั ก เ รี ยนประกาศนี ยบั ตร วิชา ชีพ 
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานและ
กลุ่มปกติ จากผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลังเรี ยนระหว่าง
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงานกับกลุ่มปกติ ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
ซ่ึงจากการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนนั้น พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ช้ินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 20.95 คะแนนและนักเรียน
กลุ่มปกติมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.59 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมี
ความแตกต่างกันเท่ากับ 3.35 คะแนน 
 และจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน
ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่ากลุ่มปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่านักเรียนกลุ่มปกติ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ แสดงดังตาราง 
 
 
 
 

 
N Mean S.D. 

ผลต่าง
ของ

ค่าเฉลี่ย 
t 

Sig  
1 

tailed 

ทดลอง 38 20.95 2.67 
3.35 4.021* 0.000 

ควบคุม 32 17.59 4.24 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 
 ตอนที่ 2  เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรียน ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานกับกลุ่มปกติ 
 การเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรียน จากผลคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงานของนักเรียน เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
ความสามารถในการสร้างผลงานระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานกับ 
กลุ่ มปกติ  ที่ ระดับความ เ ช่ื อมั่ นร้ อยละ  95 ซ่ึ ง จ ากการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสร้างผลงานของ
นักเรียนนั้น พบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
54.50 คะแนน ส่วนนักเรียนกลุ่มปกติมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
48.76 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ 
5.74 คะแนน 
และจากการทดสอบสถิติ t พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการสร้างผลงาน ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานนั้น
สูงกว่ากลุ่มปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัด              
การเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่า
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นักเรียนกลุ่มปกติ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้แสดง                
ดังตาราง 

 
N Mean S.D. 

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย 

t 
Sig  
1 

tailed 

ทดลอง 38 54.50 2.18 
5.74 4.554* 0.000 

ควบคุม 32 48.76 6.85 

* มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั .05 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ช้ินงาน เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ผลที่
ได้คือ นักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการสร้างผลงานสูงกว่ากลุ่มปกติ ผลดังกล่าว
เป็นตัวบ่งช้ีถึงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้  
 5.1 จากการเปรียบเทียบผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานและกลุ่มปกติ พบว่าคะแนนหลัง
เรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่านักเรียนกลุ่มปกติ ที่ระดับ
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจากการทดสอบสถิติ t พบว่า                 
ค่าเฉลี่ยระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานกับควบคุมสูงกว่าอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่านักเรียนกลุ่มปกติ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่  1 ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้นั้นมีความต่อเนื่องและเช่ือมโยงกัน นักเรียนได้มีการลง
มือปฏิบัติศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยจากประสบการณ์
เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่เข้าไป โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานนั้นได้ประยุกต์ใช้ใน

ช่ัวโมงเรียน กล่าวคือ น าทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ช้ินงาน (Constructionism) มาประยุกต์ใช้ในช่ัวโมงเรียน
ทั้งหมดของวิชานั้น โดยครูให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและเช่ือมโยง
ความรู้ให้สัมพันธ์กับทฤษฎีที่เรียน ท าให้นักเรียนนั้นต้องสืบ
เสาะหาความรู้ที่ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การใช้เทคโนโลยี โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้  ท าให้นักเรียนได้กระบวนการคิด และแก้ปัญหาทุก
ขั้นตอน ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนที่มีต้องการที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่
ตนเองสนใจ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งต้องการ
ลงมือปฏิบัติหาความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของอุทิศ  บ ารุงชีพ [4] ที่มีผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคอน
สตรัคชันนิซึม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  ผลคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงานนั้นจะมุ่งเน้นยึดหลักการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการศึกษา โดยเน้นรูปแบบการสอนโดยให้ผู้ เรียน
แสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีขั้นตอนให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากการคิด ปฏิบัติจริง จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น  
 จากผลการวิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้                   
7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นออกแบบการเรียนรู้ 
3) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ 4) ขั้นสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน 
5) ขั้นน าเสนอผลงาน 6) ขั้นต่อยอดองค์ความรู้ และ               7) 
ขั้นวิเคราะห์และประเมินผล ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน มี
ขั้นตอนที่เป็นจุดเน้นส าคัญ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนาทักษะชี วิต  เรื่ อง  ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
 
 ในขั้นออกแบบการเรียนรู้ เป็นขั้นที่ครูและนักเรียนร่วมกัน
วางแผนส าหรับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อม
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และความต้องการร่วมกัน การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็น
กระบวนการที่มีเหตุผลเป็นตรรกะ และมีล าดับขั้น จุดมุ่งหมาย
ของการออกแบบการเรียนรู้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของครูและนักเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจากความต้องการ เพื่อ
ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และผลงานที่จะท าการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า
[5] ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานเป็นแนวคิดทฤษฎีที่
มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีนั้นเกิด
จากการน าเรื่องที่เด็กชอบมาให้เด็กท า (Construct) โดยบูรณา
การวิชาและเรื่องที่ควรเรียนรู้ต่างๆ เข้าไปใช้หลักการเรียนรู้ใน
ลักษณะ Learner Centered Learning, Technology Integrated for 
Life Long learning 
 และในขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนต้องเรียนรู้
ด้วยการลงมือท าจริงทั้งการหาข้อมูล การทดลอง การสร้าง
ช้ินงาน หรือการพบปะเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญและสถานที่จริง
ผู้เรียนจะได้สัมผัสและเข้าใจกับส่ิงต่างๆ ได้อย่างลึกซ้ึง มิใช่
เพียงการเรียนรู้ตามทฤษฏีเท่านั้น หลังจากนั้นนักเรียนจะน าองค์
ความรู้ที่ ได้สร้ างขึ้นมาน า เสนอ เพื่อ เข้ า สู่กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้งครูยัง
ตรวจสอบได้ว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ ถ้ายังไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วน ต้องให้นักเรียนย้อนกลับไปเริ่มต้น หาข้อมูลใหม่
หรือเพิ่มเติมอีกครั้งจนกว่าจะสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 
[6] ที่กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน เป็น
ทฤษฎีที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจาก
ครู และในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งขึ้นมาโดยอาศัยส่ือและเทคโนโลยี ซ่ึงการสร้างส่ิงที่จับ
ต้องได้หรือสามารถมองเห็นได้จะมีผลท าให้ผู้เรียนต้องใช้
ความคิด มีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองอย่างจริงจัง 
 จากขั้นตอนที่เป็นจุดเน้นส าคัญของการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีการสร้ างสรรค์ความรู้ ผ่ าน ช้ินงานจึ งมีผลท าให้
ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยนผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยน วิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
ของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิ้นงานสูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 5.2 ระดับความสามารถในการสร้างผลงานของนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านช้ินงานกับกลุ่มปกติ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสร้างผลงานของนักเรียน ตลอดการจัดการเรียนรู้ตาม
องค์ประกอบที่ประเมินนักเรียนตามด้านการพิจารณาทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน, ด้านการลงมือปฏิบัติ, ด้าน
การน าเสนอ และด้านความส าเร็จของผลงาน แล้วใช้การแปลผล
ด้วยเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างผลงานแบบรู
บิค ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี พอใช้ และต้องพัฒนา จากการ
เปรียบเทียบผลคะแนนความสามารถในการสร้างผลงาน 
ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานกับกลุ่มปกติ พบว่าคะแนน
ความสามารถในการสร้างผลงานระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูง
กว่านักเรียนกลุ่มปกติ ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และจาก
การทดสอบสถิติ t พบว่า คะแนนความสามารถในการสร้าง
ผลงานระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานสูงกว่ากลุ่มปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทั้ งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงานนั้นจะมุ่งเน้นยึดหลักการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษา นอกจากเน้นรูปแบบการสอนโดย
ให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองแล้ว ยังมุ่งเน้น
ท าให้ส่ิงที่เป็นนามธรรมสามารถแสดงออกมาเป็นรูปธรรม และ
ใช้ส่ิงที่ เป็นรูปธรรมนั้นสร้างความเข้าใจที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับ
นามธรรมต่อไป รวมทั้งมีขั้นตอนให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการคิด 
ปฏิบัติจริงและสร้างผลงานขึ้น ในการจัดการเรียนรู้จึงท าให้
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์
ความรู้ผ่านชิ้นงานมีความสามารถในการสร้างผลงานในระดับที่
สูงกว่ากลุ่มปกติ 
 จากผลการวิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู้              
7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นออกแบบการเรียนรู้ 
3) ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ 4) ขั้นสรุปความรู้และเก็บบันทึกผลงาน               
5) ขั้นน าเสนอผลงาน 6) ขั้นต่อยอดองค์ความรู้ และ 7) ขั้น
วิเคราะห์และประเมินผล ที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านช้ินงาน มีขั้นตอนที่
เป็นจุดเน้นส าคัญ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างผลงาน 
ดังนี้ 
 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ เป็นขั้นที่นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลง
มือท าจริง ทั้งการหาข้อมูล การทดลอง การสร้างช้ินงาน หรือ
การพบปะเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญและสถานที่จริงผู้เรียนจะได้
สัมผัสและเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซ้ึง มิใช่เพียงการเรียนรู้
ตามทฤษฏีเท่านั้น โดยเฉพาะการสร้างช้ินงานนั้นสะท้อนให้
เห็นการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า โดยการลงมือท าด้วย
ความเต็มใจเนื่องจากนักเรียนเป็นผู้คิดค้น ออกแบบและสร้าง
ช้ินงานขึ้นเอง ตามความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงจะส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถในการสร้างผลงาน สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ                 ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท [7] ที่ว่าการเรียนรู้
จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้รับประสบการณ์ตรงหรือลงมือท าด้วย
ตนเอง (Learning by Doing) ได้มีส่วนร่วมในการสร้างที่มี
ความหมายกับตนเองท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงผสมผสาน
ความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างเป็น
องค์การความรู้ใหม่ขึ้นมา การลงมือท าด้วยตนเองโดยการได้ท า
ส่ิงที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซ่ึงในขณะที่ท าส่ิงที่ตนเองสนใจ
หรือชอบก็ได้รับความรู้จากกระบวนการท าไปพร้อมๆ กัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model ของ
ทิศนา แขมมณี [8] คือ หลักการมีส่วนร่วมทางกาย การเรียนรู้
ต้องอาศัยการรับรู้ การเคลื่อนไหวทางกายจะช่วยให้ประสาท
การรับรู้ “active” และรับรู้ได้ดี ดังนั้นในการสอนจึงจ าเป็นต้อง
มีกิจกรรมให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
วัยและความสนใจของนักเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการรับรู้และเรียนรู้ 
 และในขั้นต่อยอดองค์ความรู้ เป็นขั้นของการจัดการ
ความรู้ที่ได้ค้นพบ โดยการแสดงออกด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พัฒนาหรือปรับปรุงความรู้นั้นให้ง่ายต่อการน าไปใช้ 
ตลอดจนสามารถต่อยอดและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการ
เอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาผนวกเข้าด้วยกัน รวมทั้งท าให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในห้องเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการ
สร้างผลงานโดยตรง เนื่องจากนักเรียนต้องน าเอาองค์ความรู้

จากการสร้างช้ินงาน มาแลกเปลี่ยนกันซ่ึงกันและกันจะส่งผล
ต่อ ความตระหนักและความรับผิดชอบในการสร้างผลงานใน
ระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับขั้นตอนการสอนของนงนุช ภัทร
ราคร [8]                   ในขั้นต่อยอดองค์ความรู้ เป็นขั้นของการ
จัดการความรู้ที่ ได้ค้นพบโดยการแสดงออกด้วยวิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหรือปรับปรุงความรู้นั้นให้ง่ายต่อการ
น าไปใช้ ตลอดจนสามารถต่อยอดและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง มีความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม
เกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาผนวกเข้าด้วยกัน 
รวมทั้งท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในห้องเรียน 
 5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    
  1. การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
ผ่านช้ินงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ใช้
กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้และ ต้องอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหา ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียน
สามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ครูผู้สอนต้องศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ถี่ถ้วนตามความเหมาะสมในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อหา กระบวนการ รูปแบบการสอน ส่ือที่ต้องใช้ 
และพื้นฐานทางด้านความรู้และทักษะทาง วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน มีผลท าให้นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นไปเป้าหมายและ ท าให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่าน
ช้ินงาน กับนักเรียนในเนื้อหาอื่น ๆ หรือรายวิชาวิทยาศาสตร์อื่น 
เนื่องจากผลการวิจัยนี้บ่งชี้ ว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้
ผ่ านช้ินงานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ความสามารถในการสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่ นๆ  ที่นอกเหนือจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ ความสามารถในการสร้างผลงาน  
เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ระหว่างที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ 
กิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการท ากิจกรรม  นักเรียนมี
การน า เสนอแบบของช้ินงานตลอดจนรูปแบบการผลิต
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กระแสไฟฟ้าที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน นักเรียนมีการใช้
กระบวนการกลุ่ม  สามารถน าความรู้ไปเช่ือมโยงกับเรื่องอื่นๆ 
ได้ แสดงให้เห็นว่า กระบวนการกลุ่ม  ความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ น่าจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ซ่ึงอาจน าไป
เป็นตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 การท าวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง
จาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน  พินสุวรรณ์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ขอขอบพระคุณ นายพฤกษ์ โปร่งส าโรง อาจารย์โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายธ ารงศักดิ์ 
ห มิ น ก้ า ห รี ม  ค รู ช า น าญก า รพิ เ ศ ษ  วิ ท ย า ลั ย เ ท คนิ ค
ประจวบคีรีขันธ์  นางสาวดวงใจ ชูตระกูล ครูช านาญการ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อาจารย์
พิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
ผู้เช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องแสดงความ
คิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการสร้างผลงาน
และค าแนะน าอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 

       การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการเรียนวิชาโครงการ เพื่อ
ศึกษาแนวทาง แนวคิดของนักศึกษา ในการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ การวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ที่เรียนวิชาโครงการ โดย
การสุ่มแบบง่าย จ านวน 20 คน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา และหาค่าร้อยละของความคิดเห็น ผลการวิจัย 
1) ปัญหาการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสนใจ ร้อยละ 
60 นักศึกษาไม่มีความสนใจ ไม่เข้าใจหลักการในวิชาโครงการ 
มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความไม่พร้อม ส่วนด้านความกล้า 
นักศึกษา ร้อยละ 65 ไม่กล้าท าส่ิงใหม่ ไม่กล้าแสดงความเห็น 
ด้านความเอาใจใส่ นักศึกษามีงานในวิชาที่เรียนมาก ไม่เอาใจ
ใส่งานเต็มที่ ร้อยละ 55 ส่วนความสนใจเรียนรู้ นักศึกษาไม่
กล้าพูด ไม่อยากรู้เรื่องอะไร ด้านความสามารถการแก้ปัญหา มี
ปัญหาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ช้ินงานที่ผลิตมีความยาก 
ช้ินส่วนของอุปกรณ์ที่สร้างถอดไม่ได้ ร้อยละ 35 แก้ไขปัญหา
ได้บางอย่าง ไม่รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้านความสนใจ
ในส่ิงใหม่ นักศึกษาไม่สนใจ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะท า
ส่ิงใหม่ อาจไม่ประสบผล ร้อยละ 30 ด้านการยอมรับความคิด
สร้างสรรค์ ร้อยละ 40 นักศึกษาไม่ค่อยได้คิดสร้างสรรค์ ไม่รับ 
ฟังความคิดเห็นคนอื่น  

 ค าส าคัญ : วิชาโครงการ, ความคิดสร้างสรรค์ 
     2)  แนวทางหรือแนวคิดในการคิดสร้างสรรค์ของนักศกึษา 
ด้านความสนใจ โดยท าการศึกษาหาความรู้ เพิ่มขึ้น การ
สอบถามครู การขอค าปรึกษาแนวทางด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 
35 ส่วนแนวคิดในการสร้างความกล้า คือ ต้องมีความกล้าในส่ิง
ที่ถูกต้อง  ปลุกความกล้าของตัวเอง การกล้าแสดงความคิดเห็น 
ร้อยละ 35 ด้านความเอาใจใส่ โดยการฝึกความรับผิดชอบ มี
ความเอาใจใส่กับเพื่อนร่วมทีม เสนอความคิดเห็นที่ดี มีการ
วางแผนงาน ลงมือท าอย่างเร็ว ร้อยละ 40 ส่วนความสนใจใน
การเรียนรู้ โดยการปรับปรุงตัวเอง ให้มีความตั้งใจ ร้อยละ 35 
ด้านความสามารถการแก้ปัญหา ต้องด าเนินการแก้ไขด้วย
ตนเอง สอบถามครูผู้สอน คิดค้นหาวิธีการแก้ไขให้พบ ร้อยละ 
40   ด้านความสนใจในส่ิงใหม่ โดยต้องมีการยอมรับและสนใจ
ในส่ิงใหม่ๆ เปิดโอกาสให้กับตนเอง ร้อยละ 55 ด้านการ
ยอมรับความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ60 นักศึกษาให้การยอมรับ
และรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน การระดมสมอง เป็นต้น 
 
Abstract 
    This research the objective To study the problem of 
creativity of students in learning projects. To study The 
concept of student Of creativity The research is qualitative 
interviews with students in technical production. The study 
projects By simple random sampling of 20 people.  Data 
were analyzed with synthetic material. And the percentage of 
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opinion research. 1) The problem of creativity in the interests 
of 60 percent of students do not pay attention. Do not 
understand the principles of project Opinion does not match 
with the top 65 percent of students do not dare to do 
something new. Not shown The attention Students in many 
classes. Disregard for fully 55 percent of the interest to learn. 
Students dare not speak I do not know what. The ability to 
solve problems Problems with the supply of equipment Pieces 
that are difficult to produce. Remove the pieces of equipment 
that generates 35 percent did not fix it. No known workaround 
The interest in new things Students not interested No 
creativity to do something new. May not achieve the 30 
percent to 40 percent of students accepted creativity rarely 
creative. Do not listen to the opinions of others. 
           2) approaches or ideas on how creative students 
interested in the study increased inquiries teacher consultation 
Technology Development 35 per cent of the concept of 
building courage is to have the courage thing. must Rouse the 
courage of its own Dare to comment on the 35 percent 
interest. By practicing responsible With respect to teammates. 
Comments Good Planning Act quickly to 40 percent. The 
interest in learning. By improving yourself 35 percent intend 
to have the ability to solve problems. Must be performed 
manually fix For Teachers Search for a solution to meet its 40 
percent interest in something new. It must be accepted and 
interested in new things. Opportunity to own 55 percent of the 
creativity of 60 students to accept and listen to diverse 
opinions. Commenting on the joint brainstorming. 
Keywords : Science project, creativity. 
 
1.  บทน า 
       การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว [1] ทุกคนจะ
อยู่ได้ในสังคมที่มีความซับซ้อน   ต้องได้รับการศึกษาหรือ
สร้างความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้มีทักษะ (Skills) มี
สมรรถนะ (Competencies) ให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปรกติ 
ซ่ึงทักษะที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า ทักษะแห่ง

ศตวรรษ ที่ 21 (21th Century skills) หลักการ คือ ทุกคนที่เรียน
ไม่เพียงให้รู้แต่ในวิชาเท่านั้น จะต้องให้เกิดทักษะในชีวิตจริง 
เน้นด้านการฝึกฝน (Practice) ทักษะเชิงซ้อน ประกอบด้วยการ
มีความรู้ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์  ความรู้เกี่ยวกับโลก ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ ความรู้
ด้านนวัตกรรม คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความรู้ด้านทักษะเทคโนโลยีและการส่ือสาร ความรู้การ
ประกอบอาชีพ ความยืดหยุ่นและการปรับตัวเข้าสังคม การมี
ภาวะความเป็นผู้น า เป็นต้น 
    การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน [1] พบความแตกต่าง 
เช่น สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมีสมาธิ การรับรู้ข้อมูลที่
หลากหลาย การค้นหาความรู้ได้รวดเร็ว แต่ขาดการตรวจสอบ 
มีความสนใจในวัตถุนิยม  จากข้อมูลนี้ เป็นส่ิงส าคัญจะต้อง
ศึกษาสภาพจริง เพื่อน ามาคิดสร้างสรรค์กระบวนการสอน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบรู้จริง (Mastery learning) ซ่ึงการเรียนรู้
แบบนี้ เกิดจากการสรุปข้อมูลประสบการณ์ และอธิบาย
สาระส าคัญของวิชาที่สอน  ให้ เข้ าใจแล้วน าไปใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนได้ลงมือท าและครูได้ช่วยแนะน าเป็น
ลักษณะโครงการ (Project) ฝึกการท างานและค้นคว้าหาข้อมูล 
ครูพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน เปิดโอกาสการแสดงความ
คิดเห็น มีหลายค าตอบ จะท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดจากความเห็น
ที่แตกต่าง เกิดความคิดสร้างสรรค์น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ต่อไป และในสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เป็นที่สนใจของแต่ละประเทศทั่วโลก [2] ในกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรป ได้จัดงบประมาณให้บุคลากรได้เรียนรู้
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนารูปแบบการสอนด้วยการน าปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) และน าความรู้ไปใช้จริง 
ซ่ึงในภูมิภาคเอเชีย ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทุ่มเทพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในสถานศึกษา ใช้งบประมาณพัฒนาการศึกษา ท า
ให้เป็นประเทศผู้น าด้านนวัตกรรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
หลายอย่าง  และความคิดสร้างสรรค์  หากไม่ได้รับการ
สนับสนุนด้านสภาพแวดล้อม หรือการสร้างประสบการณ์
ให้กับนักศึกษา จะท าให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นด้อยลงได้ 
       ตามที่ [3] กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิด
สร้างสรรค์ในส่ิงใหม่ๆให้เกิดขึ้น (Creative thinking) ซ่ึงเป็น
การสร้างส่ิงใหม่ที่ มีความแตกต่างจากเดิมและน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม หลักการของผู้มีคุณลักษณะ
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ความคิดสร้างสรรค์ของแกริสัน (Garison, 1954) อ้างใน [4] 
ประกอบด้วย 1) ความสนใจในปัญหา มีความกล้าในการแก้ไข 
2) ความเอาใจใส่ สนใจเรียนรู้ 3) ความสามารถการแก้ปัญหา
ได้หลากหลายแนวทาง 4) ความสนใจในส่ิงที่พบใหม่ 5) การ
ยอมรับผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์  
       แผนงานและนโยบายด้านการศึกษา [5] โดยถือว่า
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนามนุษย์ ให้มีวิถีชีวิตที่
ดี ในแผนงานประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint 
for ASEAN Socio-Cultural Community) ก าหนดเป้าหมายการ
ลงทุนทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมสร้าง
ศักยภาพของประชากร สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญต่อการสร้างสังคมฐานการ
เรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างเสมอภาค และการอาชีวศึกษาเป็น
หน่วยงานจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
เพื่อไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญและมีรายได้  ท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงประเทศที่มี
ความเจริญหรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ให้ความส าคัญกับ
การสร้างแรงงานด้านอาชีพ เพราะการศึกษาด้านอาชีพจะเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงการเตรียมความพร้อมใน
ปัจจุบัน ด้วยการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาชีพ เพื่อ
น าไปสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์คิดค้นงานอาชีพ สร้างรายได้
อย่างมั่นคง นอกจากนั้นการยกระดับการอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับการ เปลี่ ยนแปลง โดยการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ เป็น ส่ิงที่ส าคัญในการจัด
การศึกษา ตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2561  
        จากการสอนนักศึกษาในการเรียนวิชาโครงการ ที่ผ่านมา 
พบว่า นักศึกษามีปัญหาด้านการคิดแสวงหาผลงานที่จะสร้าง
หรือผลิต ปัญหาด้านการออกแบบ และปัญหาด้านการใช้วัสดุ
ส าหรับสร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซ่ึงในหลักสูตรการเรียน
วิชาโครงการ [6] ก าหนดจุดประสงค์ คือ ให้ผู้เรียนมีความ
ตระหนัก และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานการวางแผน น าเสนองาน แก้ไขปัญหาจากการ
ท างาน มีกิจนิสัยที่ดี รอบคอบและปลอดภัย มีจริยธรรมในงาน
อาชีพ เป็นต้น ส่วนคุณลักษณะของผู้ เรียน ประกอบด้วย 
นักศึกษาจะต้องน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน 
ด้วยการออกแบบ การสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านวิชาชีพ 

ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีหรือมีความเหมาะสมตามท้องถิ่น 
ซ่ึงผลงานที่ เกิดขึ้นจะเป็นส่ิงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างดี ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์  โดยการน าหลักการ
คุ ณ ลั ก ษณะก า ร มี ค ว า มคิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง แก ริ สั น 
(Garison,1954)   มาใช้ เป็นแนวทางการพัฒนา จะท าให้
นักศึกษาได้รับความรู้ เกิดประสบการณ์และมีแนวคิดในการ
สร้างผลงานในการเรียนวิชาโครงการของนักศึกษารุ่นต่อไปได้
ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
อาชีวศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาโครงการ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส .) 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  
            
2.  วัตถุประสงค ์
          1. เพื่อศึกษาปัญหาการสร้างความคิดสร้างสรรคข์อง
นักศึกษาในการเรียนวิชาโครงการ 
          2. เพื่อศึกษาแนวทาง แนวคิดของนักศึกษา ในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  
 
3.  วิธีการวิจัย 
       3.1 ขอบเขตการวิจัย 
            3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่เรียนวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปี 
2558 จ านวน 75 คน  
             กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิค
การผลิต เลือกแบบเจาะจง นักศึกษาสาขางานเครื่องมือกล และ
ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย [7] โดยการจับฉลากช่ือ จ านวน 20 คน 
ด าเนินการสัมภาษณ์ หลังเสร็จสิ้นการเรียนวิชาโครงการ 
         3.1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ใช้หลักการความคิด
สร้างสรรค์ของ แกริสัน (Garison,1954) ดังนี้ 1) ด้านความ
สนใจ ความกล้า 2) ด้านความเอาใจใส่ สนใจเรียนรู้ 3) ด้าน
ความสามารถแก้ปัญหา 4) ด้านความสนใจในส่ิงใหม่  และ 5) 
ด้านการยอมรับความคิดสร้างสรรค์ 
        3.2 เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาตามหลักการความคิดสร้างสรรค์
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ของ แกริสัน (Garison,1954) เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 
และตัวแปรตาม คือ ปัญหาและแนวทาง แนวคิดการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ในการเรียนวิชาโครงการ  
หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
เนื้อหา 
             การสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษา
เอกสาร (Documentary Study) หลักการและวิธีการด้านการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ น าข้อมูลที่ได้สร้างแบบสอบถาม
ฉบับร่าง ท าการตรวจสอบและขอค าแนะน าจากครูผู้สอนวิชา
โครงการในวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข  
       3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
            3.3.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์  ได้ท าการสังเคราะห์และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประเด็นด้านปัญหา ด้าน
แนวทางหรือแนวคิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  สรุปเป็น
ความเรียง ด้านปัญหา และแนวทางวิธีการที่เหมาะสม   
           3.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลความเรียง ด้วยสถิติพื้นฐาน การ
แจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ             
 
4.  สรุปผล  
      4.1. ปัญหาการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา  
        4.1.1 ด้านความสนใจ และความกล้า ปัญหา คือ ร้อยละ 
60 ของนักศึกษาไม่มีความสนใจ เนื่องจากไม่เข้าใจหลักการใน
วิชาโครงการ มีความคิดเห็นไม่ตรงกันภายในกลุ่ม มีความ
ยากล าบากในการท างาน ความไม่พร้อมเพราะเรียนหลายวิชา 
และนักศึกษาไม่มีความคิดเห็นในความสนใจวิชาโครงการ 
ร้อยละ 15 ส่วนด้านความกล้า ปัญหา คือ นักศึกษาจ านวนร้อย
ละ 65 ไม่กล้าท าส่ิงใหม่ ไม่กล้าสร้างเครื่องด้วยตนเอง ไม่กล้า
แสดงออกหรือแสดงความเห็น 
             4.1.2 ด้านความเอาใจใส่ หรือความสนใจเรียนรู้ ปัญหา 
คือ นักศึกษาไม่เอาใจใส่หรือใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้าง เนื่องจากมี
เวลาน้อย มีงานในวิชาที่เรียนมาก เหนื่อยล้าจากการเรียนวิชา
อื่น เล่นกันไม่สนใจเวลาเรียน เอาใจใส่งานไม่เต็มที่ ร้อยละ 55 
และนักศึกษาไม่มีความเห็น เรื่องความเอาใจใส่การเรียนร้อยละ 
15 ส่วนความสนใจเรียนรู้ ปัญหา คือ นักศึกษาไม่กล้าพูด ยังไม่
มีความสนใจเท่าไรนัก ชอบคุยกัน ไม่อยากรู้เรื่องอะไร ร้อยละ 
40 และไม่มีความเห็นความสนใจเรียนรู้ ร้อยละ 25 

        4.1.3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา นักศึกษามี
ปัญหาด้านการจัดหาวัสดุในการสร้าง เครื่องมือในการตัดวัสดุ
แผ่น อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือไม่ครบ การออกแบบช้ินส่วน 
การแก้ปัญหาใบมีดตัด เครื่องจักรที่สร้างท างานไม่ราบรื่น การ
จับช้ินงานที่ผลิตมีความยาก ช้ินส่วนที่สร้างถอดไม่ได้ ร้อยละ 
35 และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้บางอย่าง หรือ
แก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้  ไม่รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
แก้ปัญหาโดยฟังความเห็นของกลุ่ม ร้อยละ 30 
           4.1.4 ด้านความสนใจในส่ิงใหม่ ปัญหา คือ นักศึกษาไม่
สนใจ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะท าส่ิงใหม่ ไม่เปิดรับส่ิง
ใหม่ๆ ไม่ค่อยคิดหาส่ิงใหม่ หากท าการปฏิบัติแล้วอาจไม่เกิด
ความช านาญหรือไม่ประสบผลได้ ร้อยละ 30 และนักศึกษาไม่
มีความเห็นเรื่องความสนใจในส่ิงใหม่ มาถึงร้อยละ 35 
        4.1.5 ด้านการยอมรับความคิดสร้างสรรค์ ปัญหา คือ 
นักศึกษาไม่ค่อยได้คิดสร้างสรรค์ ไม่กล้ายอมรับสมาชิก บาง
คนไม่ฟังความเห็น ไม่รับฟังความคิดเห็นคนอื่น อยากท าแต่
ของเดิมๆ ไม่มีการประชุมเสนอแนะความเห็น มีความเห็นน้อย 
ความคิดเพื่อนต่างกัน ร้อยละ 40 และนักศึกษาไม่มีความเห็น
ในการยอมรับความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 25                 
     4.2 แนวทางหรือแนวคิดของนักศึกษาในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  
          4.2.1 ด้านความสนใจ และความกล้า พบว่า นักศึกษา
มีแนวทางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ คือ การศึกษาเรียนรู้ 
โดยท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น การสอบถามครู การขอ
ค าปรึกษาแนวทางด้านเทคโนโลยี รูปแบบลักษณะงาน หรือ
การรับฟังความเห็นจากผู้อื่น ร้อยละ 35 และนักศึกษาไม่มี
ความเห็นในความสนใจวิชาโครงการ ร้อยละ 15 ส่วนแนวคิด
ในการสร้างความกล้า คือ ต้องมีความกล้าในส่ิงที่ถูกต้อง  มีสติ
ในการท างาน การปลุกความกล้าของตัวเอง การสร้างความ
พยายามให้มากขึ้น การกล้าแสดงความคิดเห็น การแสดงออก
จะท าให้เกิดความเคยชิน ต้องมีความกล้าที่จะสร้างส่ิงประดิษฐ์ 
จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ตาม มีแนวทางในการคิด กล้าเสนอ 
แสดงความเห็น รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้ ร้อยละ 
35 และนักศึกษาไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 5 
               4.2.2 ด้านความเอาใจใส่ หรือความสนใจเรียนรู้ 
นักศึกษามีแนวทางพัฒนาตนเอง โดยการฝึกความรับผิดชอบ มี
ความเอาใจใส่กับเพื่อนร่วมทีม เสนอความคิดเห็นที่ดี มีการ
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วางแผนงาน เตรียมวัสดุในการจัดท า  แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การกระตุ้นตนเองในการท างาน หรือปลุกเร้าเพื่อน
ให้กระตือรือร้น มีความขยันเอาใจใส่ต่องาน และลงมือท าอย่าง
เร็ว ร้อยละ 40 และมีนักศึกษาไม่มีความคิดเห็นเรื่องความเอาใจ
ใส่ ร้อยละ 10 ส่วนความสนใจในการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษามี
แนวทางในการปฏิบัติตน โดยทุกคนต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิต่อ
การเรียน และมีความสนใจมากขึ้น ปรับปรุงตัวเอง แก้ไข
หลักการของช้ินงานให้มีประสิทธิภาพ หาข้อผิดพลาดและ
สอบถามผู้ช านาญ เพื่อให้การผลิตงานหรือช้ินส่วนออกมาดี มี
ความใส่ใจกับงาน หาความรู้ด้านส่ิงประดิษฐ์มาประยุกต์ สนใจ
ที่จะสร้างสรรค์ เรียนรู้ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ร้อย
ละ 35 และจ านวนนักศึกษาไม่มีความเห็นเรื่องความสนใจใน
การเรียนรู้ ร้อยละ 15 
        4.2.3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  พบว่า 
นักศึกษาต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือการ
สอบถามเพื่อนในกลุ่ม หรือควรมีเพื่อนร่วมงานช่วยท าการ
แก้ไข หรือเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ไปสอบถามครูผู้สอน คิดค้นหา
วิธีการแก้ไขให้พบ อาจต้องให้ผู้รู้มาช่วยแก้ไขปัญหา  ไม่แก้
แบบถูกๆผิดๆ ทุกคนช่วยกันมองปัญหาและคิดร่วมกันแก้ไข 
การปรึกษาหารือกัน ปรึกษาผู้รู้ การขอค าปรึกษาจากอาจารย์ 
ปรึกษาเพื่อนในกลุ่มและนอกกลุ่มหรือครูท่านอื่นๆ ร้อยละ 40 
หรือการแก้ไขปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยการน าอุปกรณ์
อื่นมาทดแทนกันได้ การใช้ใบตัดชนิดอื่นมาทดแทน การ
แก้ปัญหาในการลับคมตัดใบมีด ร้อยละ 15 
            4.2.4 ด้านความสนใจในส่ิงใหม่ พบว่า นักศึกษาปฏิบัติ
ตนโดยการยอมรับและสนใจในส่ิงใหม่ๆ ให้มากขึ้น  การเปิด
ใจและยอมรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ การค้นคว้าในส่ิงที่ไม่เคย
ท า การเปิดโอกาสให้กับตนเอง การพิจารณาความสามารถของ
งานที่สร้างขึ้นมานั้นมีความสามารถท าได้หลายด้าน การเรียนรู้
ส่ิงใหม่จากงานที่ท า หรือเรียนรู้ส่ิงใหม่ให้มากขึ้น ควรมีความ
ขยันฝึกฝนตนเองให้ช านาญ ท าให้ดีกว่าเดิม การท างานจะ
น าไปสู่ความคิดใหม่ ประสบการณ์ใหม่ เป็นวิชาพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ให้ก้าวหน้า ควรไขว่คว้าหาความคิดใหม่ที่อาจ
ท าประโยชน์ต่อตนเองและผู้คนได้ จ านวนร้อยละ 55 และ
นักศึกษาไม่มีความเห็นในเรื่องความสนใจส่ิงใหม่นี้ ร้อยละ 10 
        4.2.5 ด้านการยอมรับความคิดสร้างสรรค์  พบว่า 
นักศึกษามีแนวทางที่จะน ามาปฏิบัติ คือ การน าความคิดเห็น

ของแต่ละคนมาวิเคราะห์แล้วปรับปรุงใหม่น ามาปรับใช้ การ
ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย การอธิบายการ
ผลิตช้ินส่วนด้วยหลักการที่ดี ง่าย มีความปลอดภัยให้เพื่อนๆ
ฟัง แสดงความคิดเห็นร่วมกัน รับฟังข้อเสนอในกลุ่ม ท าการ
ระดมสมอง เสนอข้อสงสัย หรือประชุมสมาชิกสร้างความ
เข้าใจกัน มีจ านวนร้อยละ 60  นอกจากนั้นมีจ านวนนักศึกษา 
ร้อยละ 20 เสนอแนวทางการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการ
เรียน ด้วยวิธีการคิดวิเคราะห์ การจินตนาการใหม่ให้ดีกว่าเดิม 
น าความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ของสมาชิกมารวมกัน เสนอ
ความเห็นกระบวนการท างานร่วมกัน หรือพัฒนาดัดแปลงงาน
ขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพ น างานที่สร้างไว้แล้ว มาแก้ไขสร้าง
รูปแบบให้เป็นของตนเอง  
 
 5.  อภิปรายผล  
       5.1. ปัญหาการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา                      
         5.1.1 ความสนใจในวิชาโครงการ  ซ่ึงปัญหา คือ 
นักศึกษาไม่มีความสนใจ ไม่เข้าใจหลักการในวิชาโครงการ มี
ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความไม่พร้อมเพราะเรียนหลายวิชา 
และไม่กล้าท าส่ิงใหม่ ไม่กล้าสร้างเครื่องด้วยตนเอง ไม่กล้า
แสดงออกหรือแสดงความเห็นจ านวนมาก มีความสอดคล้อง
กับ [1] ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน มีความ
แตกต่างเกิดขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการมีสมาธิ การ
รับรู้ข้อมูลที่หลากหลาย การค้นหาความรู้ได้รวดเร็ว แต่ขาด
การตรวจสอบ จึงเป็นส่ิงส าคัญของครูจะต้องศึกษาสภาพจริง 
เพื่อน ามาคิดสร้างสรรค์กระบวนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบรู้จริง (Mastery learning) ซ่ึงการเรียนรู้แบบนี้เกิดจากครู
สรุปข้อมูลจากประสบการณ์ และอธิบายสาระส าคัญของวิชาที่
สอนนั้นง่ายๆ ได้เข้าใจ ซ่ึงการเรียนรู้แบบรู้จริง โดยนักเรียนได้
ลงมือท าและครูได้ช่วยแนะน าเป็นลักษณะโครงการ (Project) 
ให้นักเรียนฝึกการท างานและค้นคว้าหาข้อมูล และครูพร้อมที่
จะเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน เปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็น มี
หลายค าตอบ นักเรียนได้ฝึกคิดจากความเห็นที่แตกต่าง ท าให้
เกิดความสร้างสรรค์น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงต่อไป 
             5.1.2 ความเอาใจใส่ ซ่ึงปัญหา คือ นักศึกษาไม่เอาใจใส่
หรือมีความเอาใส่ใจน้อย เนื่องจากมีงานในวิชาที่เรียนมาก 
เหนื่อยล้าจากการเรียนวิชาอื่น ชอบคุยเล่นกัน ไม่กล้าพูด 
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หรือไม่อยากรู้เรื่องอะไร จึงต้องเป็นภารกิจของครูผู้สอนใน
การที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  [8] โดยจะต้องเป็นผู้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ถาม ให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆของ
ผู้เรียน มีการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ พิสูจน์ความ
สงสัย เป็นผู้ติดตามช้ีแนะให้ค าปรึกษา ตั้งใจฟังและเอาใจใส่
ต่อค าถามของนักศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้จิตนาการของ
ตนเอง และตอบค าถามของผู้เรียนได้ 
       5.1.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านการจัดหาวัสดุ 
เครื่องมือในการตัดวัสดุแผ่น อุปกรณ์เครื่องมือไม่ครบ การ
ออกแบบช้ินส่วน เครื่องจักรที่สร้างท างานไม่ราบรื่น การจับ
ช้ินงานที่ผลิตมีความยาก ช้ินส่วนของอุปกรณ์ที่สร้างถอดไม่ได้ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้บางอย่าง หรือแก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้ 
ไม่รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามที่ [4] กล่าวว่า การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน นั้น สถานศึกษามีส่วนส าคัญใน
การท าหน้าที่อบรมส่ังสอน เสริมสร้างพฤติกรรม ปลูกฝัง
ทัศนคติ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมีบทบาทส าคัญในการจัด
สภาพแวดล้อม จัดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนโครงการให้มีความ
พร้อม สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความมั่นใจ 
พัฒนาตนเองได้  
            5.1.4 ความสนใจในส่ิงใหม่ นักศึกษาไม่สนใจที่จะคิด
หาหรือเปิดรับส่ิงใหม่ ไม่คิดสร้างสรรค์ที่จะท าส่ิงใหม่ หาก
ปฏิบัติแล้วอาจไม่ประสบผลได้ ตามที่เดวิส (Davis,1992) อ้าง
ใน [4] ว่า การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ คือ การช่วยท าให้
ผู้เรียนได้พบความคิดใหม่ๆ ซ่ึงเทคนิคและวิธีการสอนของครู 
จะกระตุ้นความคิดของนักศึกษาได้  เพราะการสอนเป็น
องค์ประกอบที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวผู้เรียน 
        5.1.5 การยอมรับความคิดสร้างสรรค์  ปัญหา คือ 
นักศึกษาไม่ค่อยได้คิดสร้างสรรค์ บางคนไม่ฟังความเห็นหรือ
ยอมรับความคิดเห็นคนอื่น อยากท าแต่ของเดิมๆ ไม่มีการ
ประชุมกลุ่ม ซ่ึงการไม่รับฟังข้อมูลความคิดเห็นภายในกลุ่มอาจ
ท าให้มีข้อขัดแย้ง เกิดผลเสียได้ตามที่ [9] กล่าวว่าความขัดแย้ง
เป็นอุปสรรคต่อความคิดสร้างสรรค์ ท าให้การท างานไม่
ราบรื่น ขาดความร่วมมือ มีความหวาดระแวงต่อกัน เกิด
ความเครียดและท าลายสุขภาพจิต ท าให้เกิดความเสียหายใน
กลุ่มหรือองค์กร 
 

     5.2 แนวทางหรือแนวคิดของนักศึกษาในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์  
         5.2.1 ความสนใจในวิชาโครงการ นักศึกษามีแนวทาง
ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ คือ การศึกษาเรียนรู้ โดย
ท าการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น สอบถามครู ขอค าปรึกษาหรือ
การรับฟังความเห็นแนวทางด้านเทคโนโลยี การออกแบบ
ลักษณะงาน ส่วนแนวคิดในการสร้างความกล้า คือ ต้องมีความ
กล้าในส่ิงที่ถูกต้อง ปลุกความกล้าของตัวเอง มีความความ
พยายามให้มากขึ้น การแสดงออกจะท าให้เกิดความเคยชิน ต้อง
มีความกล้าที่จะสร้างส่ิงประดิษฐ์ กล้าคิดกล้าเสนอ กล้าแสดง
ความเห็น รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นได้สอดคล้อง
กับ [10] กล่าวว่า ลักษณะของการเรียนวิชาโครงการเป็น
รูปแบบการเรียนโดยผู้เรียนเลือกศึกษาในเรื่องที่สนใจ มีความ
สงสัย ต้องการหาค าตอบ ท าการศึกษาค้นคว้า ซ่ึงข้อมูลความรู้
ที่ค้นพบนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักศึกษาเอง
ได้ จากนั้นก็สรุปข้อมูลความรู้จากการศึกษา น าเสนอด้วย
วิธีการรายงาน หรือการจัดผลงานแสดง เป็นต้น 
             5.2.2 ความเอาใจใส่ของนักศึกษา มีแนวทาง คือ การ
พัฒนาตนเอง โดยการฝึกความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่กับ
เพื่อนร่วมทีม เสนอความคิดเห็นที่ดี มีการวางแผนงาน เตรียม
วัสดุในการจัดท า แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การ
กระตุ้นตนเองในการท างาน หรือปลุกเร้าให้เพื่อนในกลุ่ม
กระตือรือร้น มีความขยันเอาใจใส่ต่องาน และลงมือท าอย่าง
เร็ว ส่วนความสนใจในการเรียนรู้ นักศึกษามีแนวทางด้านการ
ปฏิบัติตน โดยการมีความตั้งใจ มีสมาธิต่อการเรียน มีความ
สนใจมากขึ้น การปรับปรุงตัวเอง แก้ไขหลักการของชิ้นงานหา
ข้อผิดพลาดและสอบถามผู้ช านาญการเพื่อให้การผลิตงานหรือ
ช้ินส่วนออกมาดี  มีความใส่ใจกับงาน หาความรู้ด้าน
ส่ิงประดิษฐ์มาประยุกต์ สนใจที่จะสร้างสรรค์ เรียนรู้ท าให้งาน
มีประสิทธิภาพ ตามที่ [2]  กล่าวว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
จะมีความสามารถในการใช้เหตุผลมาก เพราะในกระบวนการ
คิดสร้างสรรค์ที่ เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีความตั้งใจ ในการหา
หนทาง แนวทาง หรือหาค าตอบที่ต่างจากวิธีการเดิมๆ ซ่ึงต้อง
ใช้หลักการเหตุผลในการอธิบายส่ิงเหล่านั้น กระบวนการของ
การคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดแบบฟุ้งกระจาย (divergent 
thinking) เพื่อหาค าตอบในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย แล้วก็ใช้
ความคิดแบบ convergent thinking คือการพุ่งหาเป้าหมายที่
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ต้องการ โดยการคัดสรรค าตอบเหล่านั้น เพื่อน ามาใช้งานจริง 
การสอนเป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่
ตอ้งสอนด้วยวิธีการที่ถูก ซ่ึงอาจไม่ใช้วิธีการในปัจจุบัน 
         5.2.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา นักศึกษาต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง หรือเพื่อนร่วมงานมาช่วยท า
การแก้ไข หรือเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ไปสอบถามครูผู้สอน คิดค้นหา
วิธีการแก้ไขให้พบ อาจต้องให้ผู้รู้มาช่วยแก้ไข ไม่แก้แบบ
ถูกๆผิดๆ ทุกคนช่วยกันมองปัญหาและคิดร่วมกันแก้ไข การ
ขอค าปรึกษาจากอาจารย์ ผู้รู้ ปรึกษาเพื่อนในกลุ่มและนอกกลุ่ม
หรือครูท่านอื่นๆ สอดคล้องกับออสบอร์น (Osborn) อ้างใน 
[11] กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน คือ 
การฝึกให้มีจินตนาการประยุกต์  โดยจินตนาการในการ
แก้ปัญหายุ่ งยากที่ ก าลั งประสบอยู่ ให้ เกิดผล ความคิด
สร้างสรรค์นอกจากจะเกิดขึ้นจากการมีเหตุมีผลแล้ว จะต้อง
เกิดจากการมีความคิดฝันถึงส่ิงที่ยังไม่เกิด และมีทางเป็นไปได้
ยาก หรือส่ิงที่อยู่นอกกรอบความคิดเดิมด้วย  
             5.2.4 ความสนใจในส่ิงใหม่ นักศึกษาจะปฏิบัติตนโดย
การยอมรับและสนใจในส่ิงใหม่ๆ การค้นคว้าและการเปิด
โอกาสให้กับตนเองในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีความขยันฝึกฝน
ตนเองให้ช านาญ ท าให้ดีกว่าเดิม การท างานจะน าไปสู่ความคิด
ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ เป็นวิชาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การ
ไขว่คว้าหาความคิดใหม่ที่อาจท าประโยชน์ต่อตนเองและผู้คน
ได้ ตามที่ กิลฟอร์ด (Guilford) อ้างใน [4] อธิบายว่า ความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองของแต่ละคนในการคิด
หลายทิศทางอย่างกว้างไกล ประกอบด้วยการมีความคิดริเริ่ม มี
ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นในการคิด สามารถเรียบเรียงค า
อธิบายใหม่ตามหลักการและเหตุผล เพื่อแสดงค าตอบออกมา 
โดยองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความคิดริเริ่มของบุคคล ในการที่
จะสร้างสิ่งต่างๆ ในเรื่องที่สนใจ นั่นเอง  
         5.2.5 การยอมรับความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงนักศึกษามี
แนวทางที่จะปฏิบัต ิคือ การวิเคราะห์ความคิดเห็นที่หลากหลาย 
แล้วน ามาปรับปรุงใหม่ การอธิบายการผลิตช้ินส่วนด้วย
หลักการที่ดี ง่าย มีความปลอดภัย มีการแสดงความคิดเห็น รับ
ฟังข้อเสนอ ท าการระดมสมอง หรือประชุมสมาชิกเพื่อสร้าง
ความเข้าใจกัน การเสนอแนวทางที่สร้างสรรค์ในการเรียนด้วย
วิธีการคิดวิเคราะห์ การจินตนาการใหม่ให้ดีกว่าเดิม เสนอ
กระบวนการในการท างาน หรือพัฒนาดัดแปลงงานใหม่ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการน าช้ินงานมาสร้างและแก้ไข
ใหม่ให้เป็นรูปแบบของตนเอง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ [12]  ที่
กล่าวว่า ทักษะแรงงานที่นายจ้างต้องการในปี 2020 ได้แก่ 
ทักษะการแก้ไขปัญหางานที่มีความซับซ้อน การคิดวิเคราะห์
งานการผลิต การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ
บุคคล การท างานร่วมกัน การมีความฉลาดทางอารมณ์ การรู้จัก
ประเมินตนเองและมีภาวะในการตัดสินใจที่ถูกต้อง การ มีใจ
รักในการให้บริการ การเจรจาอธิบายเหตุผลในการต่อรอง และ
มีความสามารถด้านความยืดหยุ่นทางความคิดในการท างาน  
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
    1. ด้านนโยบาย การน าแนวคิดด้านความคิดสร้างสรรค์ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
     2. ด้านวิชาการ สามารถน าผลการวิจัยไปช่วยในด้านการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการได้ 
     3. แนวคิดด้านการสร้างสรรค์  สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสอนของครู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สอน และประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืนๆได้ 
      4. การน าความต้องการของนักศึกษาด้านปัญหาและ
แนวคิด เป็นตัวก าหนดในการจัดการเรียนการสอน 
      5. การสนับสนุนงบประมาณการจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการเรียนวิชาโครงการ ที่มีความทันสมัย อย่าง
เหมาะสม เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
       ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
          1. การวิจัยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาอ่ืนๆ  
          2. การวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการ การเรียนวิชา
โครงการ  
           3. การวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนวิชาโครงการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่ให้
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สาขาวิชา ในวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 
The Development of The Training Course to perform on Car Diagnosis tools 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
ใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ และหาประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ช่าง
เทคนิคของบริษัท เบนซ์ อุดรธานี จ านวน 5 คน ซ่ึงได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เมอร์ซีเดส 
เบนซ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล น า
หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปใช้ฝึกอบรม ระหว่างการ
ฝึกอบรมและเมื่อส้ินสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบในภาคทฤษฎี และประเมินผล
การปฏิบัติง านในภาคปฏิบัติ  แล้วน าข้อมูลจากการท า
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และผลการปฏิบัติงาน มาค านวณหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 

ผลการศึกษา พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นใน
ภาคทฤษฎี มีประสิทธิภาพร้อยละ 84/86 และภาคปฏิบัติร้อยละ 
82 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สรุปได้
ว่าหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม, เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา
รถยนต์ 

 

 

Abstract 

This research aims to development a training course for 
problem analysis in the car and to the determine the 
effectiveness of Training courses. The sample group consisted 
of 5 technician in Mercedes Benz Udonthani Co.Ltd. The 
research instruments consisted of a training package. The 
statistical procedures employed in the data analysis included 
percentage , mean and standard deviation. The data collection 
include to collect information about the sample. the number of 
employees benz Udonthani 5 technician at the end of training 
, participants receive a training exercise and fitness test the 
achievement the practical application of performance 
measures to assess performance. The data from the exercise 
test and the evaluation of performance. Calculated the 
effectiveness of the training in the theory and practice. The 
research finding were performance criteria in theory about 
84/86 and 82 percentage for practice is based on the 
hypothesis that the intended to the set criteria.   

 
Keywords : Training Course , Star Analysis 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปั จ จุ บั น ร ถ ยน ต์ ไ ด้ อ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ฟฟ้ า แ ล ะ

อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ 
เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย
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อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมการส่งก าลัง และระบบไฟฟ้า
อ านวยความสะดวก เป็นต้น 

ดังนั้นจึงเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นที่ ช่างเทคนิคบริการ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์ 
นอกจากนี้ต้องเผชิญกับความท้าทาย เมื่อวิเคราะห์ปัญหาระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ในปัจจุบันที่มีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบริการระบบ
ไฟฟ้ารถยนต์ที่เกิดขึ้นในรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้หากระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์มี
ปัญหาข้อขัดข้องขึ้น จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและ
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาตามแต่บริษัทผู้ผลิตก าหนด ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะ และขั้นตอนการใช้งานแตกต่างกันออกไปซ่ึง
เกิดความยุ่งยากในการใช้งานที่หลากหลายในแต่ละรุ่น จึงมี
ความจ าเป็นที่ช่างเทคนิคในศูนย์บริการรถยนต์ที่เข้ามาท างาน
ใหม่ ๆ ต้องเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ที่
ถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และบริการระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการตรวจซ่อมและบริการระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ลงได้ และสร้างความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า ประกอบกับบริษัทเบนซ์อุดรธานีประสบปัญหา
เกี่ยวกับความล่าช้าในการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคบริการที่
เข้ามาท างานใหม่ เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์
ปัญหารถยนต์ (Star Diagnosis)ในขณะที่คู่มือการใช้งาน
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เดิม จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ
โดยภาพรวม ซ่ึงขาดรายละเอียดองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตร เช่นขาดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหา ใบ
แบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ใบส่ังงาน ใบล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ส่งผลให้ช่าง
เทคนิคบริการเรียนรู้การใช้งาน และปฏิบัติงานล่าช้าลงไปด้วย  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมี
ความจ าเป็นต้องพัฒนาช่างเทคนิคบริการโดยการฝึกอบรมให้มี
ความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานเครื่องมือ
วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งาน

เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ ซ่ึงมีความแตกต่างจากคู่มือ
การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์เดิมที่มี เพียง
รายละเอียดการใช้งานในภาพรวม ซ่ึงขาดรายละเอียดที่ส าคัญ
ของหลักสูตร โดยได้พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมครอบคลุม
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบด้วยใบรายการวิเคราะห์
หัวข้อเรื่อง ใบรายวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบ
เนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ส่ือเพาเวอร์พอยต์ และ
แผนบทเรียนทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติประกอบด้วยใบรายการ
วิเคราะห์งาน ใบรายการวิเคราะห์รายการความสามารถ ใบ
รายการวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ใบส่ังงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแผน
บทเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ฝึกอบรมช่างเทคนิคบริการ 
เป็นการยกระดับความรู้  ทักษะของช่างเทคนิค ให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและ
องค์กรโดยรวมต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1.2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือ

วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 
       1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการใช้

งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 
1.3 นิยามศัพท์เฉพาะ 
      1.3.1 หลักสูตรฝึกอบรม หมายถึง ชุดฝึกอบรมการใช้

งานเครื่องมือวิ เคราะห์ปัญหารถยนต์  (Star analysis) 
ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ใช้ฝึกอบรมช่าง
เทคนิคบริการใน บริษัทเบนซ ์อุดรธานี จ ากัด 

     1.3.2 ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม เป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อตรวจสอบหรือ
ตัดสินคุณค่าของหลักสูตรฝึกอบรม ว่าสามารถท าให้ผู้ที่ผ่าน
การฝึ กอบรม เกิดการ เรี ยนรู้ และมีความสามารถตาม
วัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และประเมินผลการจัด
ฝึกอบรม ดังนี้ 
        ด้านทฤษฎี โดยใช้สูตร E1/E2 และใช้เกณฑ์ 80/80 และ
ด้านปฏิบัติ ร้อยละ 75  

  80 ตัวแรก หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการ ค านวณ
จากคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม ท าได้ถูกต้องเฉลี่ย
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

* พุทธ  ธรรมสุนา (ผู้นิพนธ์ประสานงาน) 
E-mail address: puplapu@gmail.com โทร 080-2692217 
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  80 ตัวหลัง หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิของผลลัพธ์ ค านวณจาก
คะแนนแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมท าได้ถูกต้องเฉลี่ย 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  ผลสัมฤทธ์ิด้านการปฏิบัติ หมายถึง คะแนนจากการฝึก
ปฏิบัติของช่างเทคนิคผู้เข้าฝึกอบรมที่ท าได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 
75 ขึ้นไป 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
       1.4.1 ขอบ เขตด้ าน เนื้ อหา  หลัก สูตรฝึกอบรมที่

พัฒนาขึ้น ในภาคทฤษฎี ประกอบด้วยใบรายการวิเคราะห์
หัวข้อเรื่อง ใบรายวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบ
เนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ส่ือเพาเวอร์พอยต์ และ
แผนบทเรียนทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติประกอบด้วยใบรายการ
วิเคราะห์งาน ใบรายการวิเคราะห์รายการความสามารถ ใบ
รายการวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ใบส่ังงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน และแผน
บทเรียนภาคปฏิบัติ 

      1.4.2 ขอบขตพื้นที่ บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จ ากัด 
      1.4.3 ขอบเขตตัวแปรทีศ่ึกษา ตัวแปรอิสระ คือ

หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานเครือ่งมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 
ตัวแปรตามคือประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม และความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีตอ่การจัดฝึกอบรม 

1.5 ประโยชน์คาดว่าที่จะได้รับ 
 1.5.1 ผู้บริหารบริษัทได้ชุดฝึกอบรมการใช้งาน

เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ สามารถน าไปใช้ฝึกอบรมช่าง
เทคนิคบริการของบริษัทเบนซ์ อุดรธานีในการตรวจซ่อมและ
บริการรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5.2 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจซ่อมและบริการรถยนต์เรื่องอื่น ๆ 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
            2.2.1 แนวคิดและกระบวนการฝึกอบรม 

      การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความรู้  ทักษะและเจตคติให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคคลดียิ่งขึ้นอันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์การ 
[1-4] หลักสูตรฝึกอบรม เป็นการสร้างหรือพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ใน
การฝึกอบรม ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่มีขอบเขตแคบ

กว่าการจัดการศึกษาทั่ วไป  กล่ าวคือ  หลัก สูตรนี้ เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้บุคคลอื่นมีความรู้ ทักษะเฉพาะเรื่อง มี
ความคาดหวังตามหลักสูตร ไม่กว้างขวางเหมือนกับการจัด
การศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาที่
มุ่งให้บุคคลได้พัฒนาการเรียนรู้ เจตคติ และทักษะในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรก็ใช้ระยะเวลาส้ัน ๆ การประเมินผลจะ
มุ่ งที่ ผลของหลัก สูตรกับการพัฒนาบุคคลให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ [5] 

กระบวนการฝึกอบรมตามแนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีอยู่อย่างหลากหลาย และ
แตกต่างกันออกไปบ้าง อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมจะมี
กระบวนการคล้ายกัน คณะผู้ วิจัยสังเคราะห์กระบวนการ
ฝึกอบรม [6-10] ได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้งาน
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ สรุปได้ดังนี้ 
      รูปแบบการฝึกอบรมจะอาศัยวิ ธีการวิเคราะห์ ระบบ 
ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ผลสะท้อน
กลั บ  ป รับปรุ ง  และก ารพิ จ า รณาระบบ ส่ิ งแวดล้ อม 
ส่วนประกอบเหล่านี้มีความส าคัญ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การ
วางแผน การจัดการฝึกอบรม การน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ 
และการประเมินผล ภายใต้พื้นฐานแนวคิดของระบบ ซ่ึงมี
ความเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส าหรับ
ผู้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จากการศึกษารูปแบบการฝึกอบรม
ของนักการศึกษาต่าง ๆ ท าให้ได้มาซ่ึงกระบวนการหรือ
ขั้นตอนการฝึกอบรม จะพบว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการที่
ส าคัญโดยรวมเหมือน ๆ กัน สรุปได้ดังนี้  

 1. ขั้นตอนการส ารวจวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 
คุณสมบัติผู้เรียน หน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ความต้องการ
ของหน่วยงานตามนโยบาย ตามความจ าเป็นของภารกิจ หรือ
ความต้องการทางสังคม  

 2. ขั้นตอนการน าข้อมูลความต้องการ มาก าหนด
ขอบเขตของการฝึกอบรม ในรูปแบบของจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร หรือบางครั้งเรียกว่าวัตถุประสงค์ทั่วไป  
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   3. ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการฝึกอบรม และสร้าง
หลักสูตร ซ่ึงได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ การก าหนดเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
วิธีสอน ส่ือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุน วิธีการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือวัดผล การบริหารจัดการบุคลากร สถานที่ 
และงบประมาณ 

 4. ขั้นตอนการน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ฝึกอบรมจริง 
ในขั้นตอนนี้อาจมีการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ (Try-out) ก่อน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้วน าข้อมูลมา
ปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปใช้จริง  

  5.  การประเมินผล เป็นการประเมินกระบวนการ
ฝึกอบรมทั้งหมด เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์ 
หาคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร ความ
เหมาะสมของการจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เพื่อน าข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมดั งกล่ าว 
คณะผู้วิจัยได้น ามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการฝึกอบรม ดังนี้
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการฝึกอบรม 
การน าข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดขอบเขตการฝึกอบรม การ
ออกแบบกระบวนการฝึกอบรม และสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาสาระ วิธีสอน ส่ือ
วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกอบรม วิธีการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากร สถานที่และงบประมาณการจัด
ฝึกอบรม ขั้นทดลองใช้หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้จริง 
และการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป          

2.2.2 การประเมินหลักสูตร  
การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

และปัญหาต่าง ๆ ของหลักสูตร เพื่อตัดสินคุณภาพและผลผลิต
ของหลักสูตร น าไปสู่การแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ช่วงเวลาในการประเมินจะ
ครอบคลุมตั้ งแต่ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ระหว่างการใช้
หลักสูตร และหลังจากการใช้หลักสูตรไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง 

จากการศึกษาแนวทางการประเมินหลักสูตร [11-13] สรุป
ได้ว่าการประเมินหลักสูตร ต้องกระท าอย่างเป็นระบบ ครบ
วงจร ประกอบด้วยการประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมิน
ปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร และ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรเมื่อส้ินสุด ครอบคลุมทั้งผลผลิต

และผลลัพธ์ของหลักสูตร เพื่อน าผลการประเมินที่ได้ไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

2.2.3 เครื่องทดสอบและวิเคราะห์รถยนต์  
ในรถยนต์ สมั ย ใหม่ ปั จ จุ บั น ได้ อ าศั ย เ ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์มากยิ่งขึ้น เช่น
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ ระบบควบคุมการส่งก าลังและเครื่อง
ล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้าอ านวยความสะดวกรถยนต์ เป็นต้น 
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่าง ๆ ของรถยนต์
เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น  
      นอกจากนี้เมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องขึ้นกับระบบต่าง ๆ ของ
รถยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะออกแบบขั้วต่อบริการส าหรับ
ทดสอบและวิเคราะห์รถยนต์ ซ่ึงบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบปลั๊ก 
DLC ส าหรับต่อเข้ากับเครื่องทดสอบและวิเคราะห์รถยนต์ (On 
Board Diagnosis; OBD) 

 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องทดสอบและวิเคราะห์รถยนต์ 
 

       เครื่ องทดสอบ สามารถอ่ านรหัสข้อบกพร่องจาก
หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ (ECUs) ซ่ึงมีวงจรตรวจสอบตัวเอง
(Self Diagnosis Circuit) ดังรูปที่ 2 

  

 
 

รูปที่ 2 ระบบวงจร Self Diagnosis Circuit 
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       เครื่องทดสอบจะแสดงผลเป็นรหัสข้อบกพร่อง โดย
บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบเพื่อทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ของ
รถยนต์ที่หลากหลาย เช่นใช้การ์ดหน่วยความจ า จะติดตั้งใน
เครื่องทดสอบ ส าหรับทดสอบรถยนต์แต่ละรุ่น ในขณะที่บาง
รุ่นสามารถต่อไปยังเครื่องพิมพ์ เพื่อรายงานผลการทดสอบ 
บางรุ่นเครื่องทดสอบจะแสดงผลข้อมูลปัญหาภายใต้รหัส
ข้อขัดข้อง ซ่ึงรหัสข้อขัดข้องจะถูกก าหนดโดยคอมพิวเตอร์
รถยนต์ ภายใต้สัญญาณแรงเคลื่อนที่ผิดปกติ รหัสข้อขัดข้องจะ
ช่วยช่างเทคนิคจ าแนกสาเหตุของปัญหาน าไปสู่การตรวจซ่อม
และบริการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว [14-15] 
      2.2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      [16] ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการสอนงานปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนงาน
ปฏิบัติในสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละ 
86.85/80.72 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 
80/80 และในภาคปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 80 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 75  

[17] ท างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยวิธี
ผสมผสานในการจัดฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา  เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยวิธีผสมผสานในการจัด
ฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คืออาจารย์ที่สอนในสาขาช่างอุตสาหกรรม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 82.85/81.57 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ
ผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ย  ร้อยละ 78.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 

 

     3. วิธีด าเนินการวิจัย 
      3.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือช่างเทคนิคในบรษิัท 
เบนซ์ อุดรธานีจ ากัด จ านวน 5 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง   

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นหลักสูตรฝึกอบรมซ่ึงใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ใบ
รายการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง ใบรายวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิง

พฤติกรรม ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบแบบทดสอบ ส่ือ
เพาเวอร์พอยต์ และแผนบทเรียนทฤษฎี ส่วนภาคปฏิบัติ 
ประกอบด้วยใบรายการวิเคราะห์งาน ใบรายการวิเคราะห์
รายการความสามารถ ใบรายการวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ใบล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบส่ังงาน ใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และแผนบทเรียนภาคปฏิบัติตามล าดับ ซ่ึงทั้งหมด
ได้ศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผ่าน
การตรวสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ในด้าน
เนื้อหา หลักสูตร การวัดและประเมินผล และผ่านการน าไป
ทดลองใช้กับช่างเทคนิคในบริษัท เบนซ์อุดรธานี จ านวน 3 คน 
ก่อนน าไปในการฝึกอบรมจริง  

 
รูปที่ 3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและกระบวนการฝึกอบรม 

       จากรูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย และกระบวนการฝึกอบรม มีขั้นตอนดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์  )Analysis) ประกอบด้วยการพิจารณา
ความจ าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม รวมทั้งความ
ต้องการความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของช่าง
เทคนิคบริการโดยการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างาน 
ได้มาซ่ึงหัวข้อการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์
จากนั้นน ามาก าหนดหัวข้อเรื่อง วิเคราะห์งาน วิเคราะห์รายการ
ความสามารถ และวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    2.  การออกแบบ (Design) เกี่ยวข้องกับการออกแบบและ
ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานการ
ประเมิน เครื่องมืออุปกรณ์ และความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยการออกแบบรายละเอียดของแต่ละส่วนของ
หลักสูตรฝึกอบรม ได้แก่วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา 
ส่ือ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติดังกล่าว โดยได้ศึกษาจาก
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องประกอบ แล้วน า
เครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  ซ่ึง
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เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการของบริษัทเบนซ์ อุดรธานี   ผู้เช่ียวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน และการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยประเมินความสอดคล้องของ
เนื้อหากับจุดประสงค์ ความสอดคล้องของแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม รวมทั้งประเมิน
ความเหมาะสมของใบเนื้อหา และส่ือเพาเวอร์พอยต์ หลังจาก
นั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ผลการประเมินความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมจาก
ผู้เช่ียวชาญ พบว่ามีความสอดคล้องกันทุกรายการ (IOC> 0.5)
และหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากขึ้นไป ( x > 3.50)  
   3. ขั้นน าไปทดลองใช้  )Tryout) น าหลักสูตรฝึกอบรม และ
แบบทดสอบ ไปทดลองใช้กับช่างเทคนิคบริการ บริษัทเบนซ์
อุดรธานีที่ เป็นกลุ่มทดลองใช้ ที่ผ่านการอบรมการใช้งาน
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์มาแล้ว จ านวน 3 คน เป็น
ระยะเวลาครึ่งวัน ช่วงเวลา 13.00-17.00 น. เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมในด้านเนื้อหา ส่ือการสอน การน าเสนอบทเรียน แล้ว
ได้จัดทดสอบเพื่อหาคุณภาพแบบทดสอบ )ค่าความยาก-ง่าย ค่า

อ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่น  (หลังจากนั้น คัดเลือก
ข้อสอบที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในการวิจัย พบว่า 
แบบทดสอบมีค่าความยาก ง่าย ระหว่าง 0.40-0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.48-0.76 และมีค่าความเชื่อม่ัน 0.85 
     4. ขั้นน าไปใช้ (Implementation) น าหลักสูตรฝึอบรม ไป
ใช้กับช่างเทคนิคบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มทดลองใช้ 
    5. ขั้นประเมินผล  )Evaluation) ระหว่างการฝึกอบรมให้
กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึกหัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ให้ท าแบบทดสอบ  เพื่อน ามาหา
ค่าประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น และศึกษาความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจากการจัดการฝึกอบรมเมื่อส้ินสุด     
     3.3 การด าเนินการทดลองและรวบรวมข้อมูล 
        3.3.1 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลา 1 วัน ช่วงเวลา 
08.30 – 17.00 น. ซ่ึงเป็นคนละวนัและช่วงเวลากับกลุ่มทดลอง
ใช้ โดยชี้แจงรายละเอียดการจัดฝกึอบรม จากนั้นทดสอบก่อน
เรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง
การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ เปน็แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ เพื่อวัดค่าตัวแปรตาม ก่อนการทดลอง  

        3.3.2 ด าเนินการฝึกอบรม การใช้งานเครื่องมือ
วิเคราะหป์ัญหารถยนต์กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 5 คน ใน
ภาคทฤษฎี โดยใช้เอกสารหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิที่พัฒนาขึ้น ประกอบเครื่องมือ อุปกรณ์และรถยนต์
ฝึกปฏบิัติของบรษิัทเบนซ์ อุดรธานี จ ากัด 
 

 
รูปที่ 3 ฝึกอบรมทฤษฎีการใช้งานครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 

 
รูปที่ 4 ฝึกปฏิบัติการใชง้านครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 

 

        3.3.3 ทดสอบระหว่างการฝึกอบรม โดยใช้แบบฝึกหัด 
เป็นแบบถูก- ผิด จ านวน 20 ข้อ กับกลุ่มตัวอย่างและได้
ประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา
รถยนต์กับรถยนต์จริงในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเป็นใบประเมินผล
ครอบคลุมขั้นเตรียมงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์และ
เจตคติ รวม 20 คะแนน เมื่อฝึกอบรมเสร็จส้ินทั้ง 2 แผน
บทเรียน  ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่องการใช้งาน
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์  ซ่ึงเป็นชุดเดียวกันที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน  
        3.3.4 เก็บรวบรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบทั้ง 2 
ชุด และใบประเมินผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
       3.4 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
        3.4.1 ตรวจความสมบูรณ์และตรวจให้คะแนน
แบบทดสอบทั้ง 2 ชุดของแบบฝกึหัดและแบบทดสอบ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน 
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        3.4.2 หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม และความพึง
พอใจจากการฝึกอบรม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรและหาประสิทธิภาพหลักสูตร

ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 
ผ ลก า รพั ฒน าห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ในภ า คท ฤษ ฎี 

ประกอบด้วยใบรายการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง ใบรายวิเคราะห์
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบ
แบบทดสอบ ส่ือเพาเวอร์พอยต์ และแผนบทเรียนทฤษฎี ส่วน
ภาคปฏิบัติประกอบด้วยใบรายการวิเคราะห์งาน ใบรายการ
วิเคราะห์รายการความสามารถ ใบรายการวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ใบล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบส่ังงาน ใบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแผนบทเรียนภาคปฏิบัติ 

จากการใช้หลักสูตรฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน 
ได้ค่าประสิทธภิาพหลักสูตรฝึกอบรม โดยค านวณจากคะแนน
แบบฝึกหัดระหว่างการฝึกอบรม แบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม และจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ภาคปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงไว้ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม จากการน าไปใช้ 

คะแนน คะแนน 
ผลรวม
คะแนน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

แบบฝึกหัด 20 84 16.8 84 
แบบทดสอบ 20 86 17.2 86 
ประเมินผลปฏิบัตงิาน 20 82 16.4 82 

 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน มีคะแนน 
จากการท าแบบฝึกหัด ร้อยละ 84 และมีคะแนนจากการท า
แบบทดสอบ ร้อยละ 86 ส่วนคะแนนประเมินผลการปฏิบัติได้
ร้อยละ 82 ตามล าดับ 

4.2 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจด้านการจัดการ
ฝึกอบรม 
       หลังจากการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา
รถยนต์ คณะผู้วิจัยได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการฝึกอบรม ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลดังแสดงได้ในตารางที่ 2 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับ 

1. วิทยากรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดการฝึกอบรม 

3.50 0 .51  มาก 

2 . การอ านวยความสะดวก
ระหว่างการฝึกอบรมมีความ
เหมาะสม 

3.41 0.50 มาก 

3 . การฝึกอบรมช่วยเพ่ิมพูน
ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ 

3.36 0 .49  มาก 

4 . สถานที่จัดฝกึอบรมมีความ
เหมาะสม 

3.32 0 .48  มาก 

5 . ผู้ช่วยวิทยากรในภาพรวมมี
ความเหมาะสม 

3.30 0 .54  มาก 

6 . เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรมมีความเหมาะสม 

3.22 0 .51  มาก 

7 . สื่อที่ใชใ้นการฝึกอบรมมี
ความเหมาะสม 

3.18 0 .48  มาก 

8  .เวลาในการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีมีความเหมาะสม 

2.75 0 .70  มาก 

9  .เวลาในฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 

2.50 0 .71  น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.17 0.55 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านการจัดการ
ฝึกอบรม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.17, S.D.= 0.55) 
พิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่า เฉลี่ ย สูงสุดคือ  วิทยากรมี
ความสามารถในการถ่ายทอดการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.50, S.D.= 0.51) รองลงมาการอ านวยความ
สะดวกระหว่างการฝึกอบรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
( x =3.41, S.D.= 0.50) และการฝึกอบรมช่วยเพิ่มพูนความรู้  
ทักษะและประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก ( x =3.36, S.D.= 
0.49) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
คือ เวลาในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 
( x =2.50, S.D.= 0.71)   

4.3 อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรฝึกอบรม  เรื่องการใช้

เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ80/80 ในภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 82 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
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ที่ร้อยละ 75 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมช่างอุตสาหกรรม [8] ซ่ึงเริ่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อก าหนดเป็นร่างหลักสูตร
โดยการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้หัวข้อหลัก และหัวข้อ
ย่อยแล้วน ามาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และน ามาสร้าง
ชุดฝึกอบรม ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหา ส่ือประกอบการฝึกอบรม 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบประเมิน และการก าหนดวิธีการ
สอน ซ่ึงเป็นไปตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตร  

นอกจากนี้ เนื้อหาในหลักสูตรมีความจ าเป็นส าหรับช่าง
เทคนิคในศนูย์บริการเบนซ์ อุดรธานี สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานได้จริง รวมทั้งมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
ส่ือและวิทยากรมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เป็นผลให้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากผลการวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลการวิจัย [16] ที่พบว่าประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมในภาคทฤษฎีมีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละ
86.85/80.72 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 
80/80 และในภาคปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยร้อยละ 80 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ของสมมุติฐานที่ตั้งไว้ร้อยละ 75 อีกทั้งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย [17] ที่พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 
82.85/81.57สู งก ว่ า เ กณฑ์ที่ ตั้ ง ไ ว้  และผลการประ เมิ น
ภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 
78.34 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 ตามล าดับ 

4.4 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
       ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมให้มากขึ้นทั้ ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพดี
ยิ่ งขึ้น  และควรจัดฝึกอบรมในช่วงวันหยุด เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท 

เอกสารอ้างอิง 

[1] วิจิตร อาวะกุล. การฝึกอบรม : คู่มือฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล. 
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2540. 

[2] สมคิด บางโม. เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม. กรุงเทพ ฯ : 
บริษัทวิทยพัฒน์จ ากัด, 2549. 

[3] ชาญ สวัสดิ์สาลี. คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดด าเนินการ
ฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพ ฯ : สวัสดิการ
ส านักงาน ก.พ, 2550. 

[4] ธีรุวุฒิ  บุณยโสภณ. การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ผลิตต าราเรียน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555. 

[5] ชูชัย  สมิทธิไกร. การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 8.  
กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. 

[6] Dessler, Gary. Personnel Management. Englewood Cliffs, N.j. : 
Prentice Hall, 1988. 

[7] Nadler, Leonard. Designing Training Programs : The Critical 
Events Model. Massachusetts: Addison Wesley, c1994. 

[8] พิสิฐ  เมธาภัทร . การพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา .  
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549. 

[9] Swanson, Richard A. Training Technology System : A Method for 
Identifying and Solving Training Problems in Industry and 
Business. Journal of Industrial Teacher Education 24, no. 4 
(Summer 1987). 

[10] BCIT. Curriculum Development. British Columbia Institute of 
Technology, 1996. 

[11] อุทุมพร จามรมาน. คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม.  
กรุงเทพ ฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พันนีพับลิชชิ่ง, 2533. 

[12] สมชาต ิ  กิจยรรยง และอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. เทคนิคการจัดฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพ ฯ : บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จ ากัด, 2550. 

[13] ศักดิ์ศร ีปาณะกุล. การประเมินหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ 1.  
กรุงเทพ ฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542.  

[14] Denton Tom. Automobile Electrical and  
   Electronic Systems. 3 rd. London. Great Britain  
   Published.,2004. 
[15] Erjavec Jack. Automotive Technology : A Systems  
   Approach. 5 th. United States of America : Delmar,  
   Cengage Learning. ,2010.                          
[16] อัคครัตน์  พูลกระจ่าง.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
      หัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบัติในสถาน 
      ประกอบการ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  
      สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา  
      บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,  
   2550. 
 
 
 
 

779



[17] ประสิทธิ์  ประมงอุดมรัตน์.  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูด้วยวิธี 
   ผสมผสานในการจัดฝึกอบรมนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความ    
   พร้อมส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ 
       อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชา 
       บรหิารเทคนิคศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
       พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553. 

 

780



 
 

F3-006 

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองวงจรดิจิตอลเบื้องต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 

ธนศักดิ์   ยอดศิริ   บุญญศักดิ์  ค าปลิว  และชิตพงษ์  ศรีสารคาม  

 
ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 
บทคัดย่อ 

  ผลการวิจัยนี้  มี วัตถุประสงค์   เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุด   ชุดประลองวงจรดิจิตอลเบื้องต้น  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช   2556  สาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  การด าเนินการ
วิจัย   ผู้ วิจัยได้น าชุดประลองที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ        
กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.)  ช้ันปีที่  3   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558  จ านวน 20 คน  โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง 

 ผลการวิจัยปรากฏว่า  ชุดการสอนภาคปฏิบัติการเรื่อง  
วงจรบวกเลขฐานสอง วงจรลบเลขฐานสอง วงจรนับ
เลขฐานสอง  วิชาวงจรดิจิตอลเบื้องต้น  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/81.75  ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  80/80  และผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบการสอนระหว่างเรียนกับ
ค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนดว้ย
สถิติที (t-test) พบว่าชุดทดลองที่สร้างขึ้นท าให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
คะแนนของแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธไิม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  

Abstract 

This research  intended  to construct and  validate 
the efficiency of the laburatory  instructional package of 
basic digital circuit   (2104-2116) for vocational certificate 
level in electronics, Mahasarakarm technical college. The 
experimental set was validated by 5 specialists by asking their 

opinions with the results of 4.74. It was trial with the subjects 
of 20 high vocational diploma students in electronics.  

The results showed that this instructional package 
reached the efficiency of 82.50/81.75 which was higher than 
the set criteria at 80/80. After learning with the Instructional 
package, the students achieved higher. 

 
1. ค าน า 

ประเทศไทยของเราได้มีแผนพัฒนาประเทศ ที่ว่าด้วย
การพัฒนาทางด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายที่จะให้คนไทยทุก
คนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
เพื่อน าไปสู่การที่จะพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจ  จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนางานด้านภาคอุตสาหกรรม
เป็นหลัก 

จากการส ารวจสถานประกอบการพบว่าในสายงาน
ด้านภาคอุตสาหกรรมนี้ยังขาดความรู้  ทักษะปฏิบัติที่พร้อมใน
การท า ง าน   จ า เป็ นต้ อ งได้ รั บกา รพัฒนาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ การศึกษาจึง
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถด้านอุตสาหกรรม  เช่น  การสอนแบบปฎิบัติโดย
ใช้ชุดประลอง  วิธีการสอนแบบนี้ได้มีการน าไปใช้กันอย่าง
แพร่หลายในระดับวิชาชีพ  โดยเฉพาะการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรวิชาชีพ   ต้องลงมือปฏิบัติจริง   แต่จากการเรียน
ภาคทฤษฎีที่ต้องออกแบบวงจรโดยใช้สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ใน
การออกแบบ  เมื่อลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ไอชีพบว่านักเรียนไม่
สามารถปฏิบัติได้ตามเวลาที่ก าหนด ท าให้เกิดเกิดปัญหาในการ
สอนระหว่างภาคทฤษฏีและปฏิบัติ   ขาดชุดทดลองที่เช่ือมต่อ
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และเช่ือมโยงความรู้อย่างเป็นขั้นตอน ระหว่างภาคทฤษฏีและ
ปฏิบัติ  

จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาและได้
สร้างชุดการสอนปฎิบัติการ  เรื่องวงจรบวกเลขฐานสอง  วงจร
ลบ เ ล ข ฐ า นสอ ง  วิ ช า ว ง จ ร ดิ จิ ต อ ล เ บื้ อ ง ต้ น  ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบั ตร วิชา ชีพ   ประจ าภาค วิชา เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  ให้ตรงกับเนื้อหาวิชาหลักสูตร  และสอดคล้อง
กลับผู้เรียน  เพื่อเป็นการ  บูรณาการ เนื้อหาวิชาให้ตรงกับ
ผู้เรียนในแต่ละชุมชน  ทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการ
จัดซ้ือชุดประลองที่มีราค่าแพง  และตรงตามหลักปรัชญา
เ ศ รษฐกิ จ พอ เ พี ย ง   ต า มนโ ยบ า ยขอ ง รั ฐบ าล   แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

2.1 เพื่อสร้างชุดประลองวงจรดิจิตอลเบื้องตน้ เรื่อง
วงจรบวกเลขฐานสอง วงจรลบเลขฐานสอง ใช้ในการเรียนการ
สอนวิชา  วงจรดิจติอลเบื้องต้น  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ภาควิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนคิ
มหาสารคาม  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดประลองวงจรดจิิตอล
เบื้องตน้ เรื่องวงจรบวกเลขฐานสอง วงจรลบเลขฐานสอง ใช้ใน
การเรียนการสอนวิชา วงจรดิจิตอลเบื้องตน้  ที่สร้างขึ้น 

 
3  สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ชุดประลองวงจรดจิิตอลเบือ้งต้น เรื่องวงจรบวก
เลขฐานสอง วงจรลบเลขฐานสอง ใช้ในการเรียนการสอนวิชา  
วงจรดจิิตอลเบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 

  3.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมของแบบทดสอบก่อนการ
ทดลองกับค่าเฉลี่ยคะแนนของแบบทดสอบท้ายการทดลอง 
ให้ผลแตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05 

 
 
 
 

4. ขอบเขตของงานวิจัย               
 ชุดประลองวงจรดิจติอลที่สร้างขึน้ใช้ในการเรียนการสอน

วิชา  วงจรดิจิตอลเบื้องต้น  ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  1. สร้างชุดประลองวงจรดจิิตอล  1 ชุด ประกอบด้วย   

 1.1 แผงทดลองวงจร  วงจรบวกเลข  
   (Binary Half - Full Adder Circuit) 
 1.2  แผงทดลองวงจร วงจรลบเลข  
       (Binary Half – Full Subtractor Circuit) 
 1.3 แผงทดลองวงจร วงจรนบัเลขฐานสอง  
       (Binary Counter Circuit) 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากร คือนักเรียนนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สาขาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนคิมหาสารคาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาวงจรดิจิตอลเบื้องตน้ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง         คือคือนักเรียนนักศึกษาระดับ
ประกาศนี ยบัตร วิชา ชีพ (ปวช. )   ภ าค วิชา เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาดิจิตอลเบื้องต้น  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 20 คน  
6. การออกแบบโมดูล 
    6.1 แบบโมดูลที่ 1  
       เป็นการออกแบบชุดประลองวงจรดิจิตอลเพื่อใช้ในการ
ทดลองวงบวกเลขฐานสองแบบบิตเดียวและวงจรบวก
เลขฐานสองแบบขนาน  จัดอยู่ในกลุ่มวงจรตรรกเชิงจัดหมู่ 
(Combinational Logic Circuits) ที่มีเอาต์พุตของวงจรขึ้นอยู่กับ
อินพุตขณะเมื่อป้อนให้แก่วงจรเพียงอย่างเดียว   มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มองเห็นภาพวงจรบวกเลขฐานสอง
จากภาคทฤษฎีกับการใช้ไอซีทีทีแอลในภาคปฏิบัติจริง 
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ภาพที่ 1. แบบโมดูลที่ 1 วงจรบวกเลขฐานสองแบบบิตเดียว 
และวงจรบวกเลขฐานสองแบบขนาน 

 

6.2 แบบโมดูลที่ 2 

 เป็นการออกแบบชุดประลองวงจรดิจิตอลเพื่อใช้ในการ
ทดลองวงจรลบเลขฐานสอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาได้มองเห็นภาพวงจรลบเลขฐานสองจากภาคทฤษฎีกับ
การใช้ไอซีทีทีแอลในภาคปฏิบัติจริง  โดยการน าโครงสร้าง
ภายในของไอซีทีทีแอลมาแสดงเป็นรูปแบบวงจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2. แบบโมดูลที่ 2 วงจรลบเลขฐานสองแบบบิตเดียว 
และวงจรลบเลขฐานสองแบบขนาน 

 
6.3 แบบโมดูลที่ 3 
โดยในโมดูลที่ 3 นี้เป็นการออกแบบชุดประลองวงจร

ดิจิตอลเพื่อใช้ในการทดลองวงนับเลขฐานสองแบบนับขึ้น-นับ
ลงและวงจรนับเลขฐานสองแบบมอลดูโล   โดยวงจรนับ 

(Counter) พื้นฐานจะมีส่วนประกอบด้วยฟลิปฟลอปจ านวน
หลาย ๆ ตัว ที่น ามาต่อเข้าด้วยกัน   ตามหลักการของวงจรนับ
ทั่ว ๆไป  ซ่ึงจะแบ่งตามลักษณะการป้อนสัญญาณนาฬิกาให้แก่
วงจรได้  2 ชนิด คือ วงจรนับแบบอะซิงโครนัสและวงจรนับ
แบบซิงโครนัสมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้
มองเห็นภาพวงจรนับเลขฐานสองภาคทฤษฎีกับการใช้ไอซี
ทีทีแอลในภาคปฏิบัติจริงโดยการน าโครงสร้างภายในของไอซี
ทีทีแอลมาแสดงเป็นรูปแบบวงจรโดยใช้สัญลักษณ์ของลอจิก
เกตดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3. แบบโมดูลที่ 2 วงจรลบเลขฐานสองแบบบิตเดียว 
และวงจรลบเลขฐานสองแบบขนาน 

7. ชุดประลองวงจรดิจิตอล 
 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนภาคปฏิบัติ

การเรื่อง  วงจรบวกเลขฐานสอง วงจรลบเลขฐานสองวิชา
ดิจิตอลเบื้องตน้ ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  ประกอบไปด้วย
ชุดประลองวงจรดจิิตอลคู่มือครูและคู่มือนักเรียน 

 ชุดประลองวงจรดจิิตอล โดยแบง่เป็นหัวข้อออก 3 
ส่วนคือ     โมดูลที่ 1 เรื่องวงจรบวกเลขฐานสอง  โมดูลที่ 2 
เรื่องวงจรลบเลขฐานสอง  และโมดูลที่ 3 เรื่องวงจรนับ
เลขฐานสองดังภาพที่ 4,5 
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ภาพที่ 4. ชุดประลองวงจรดิจิตอล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 5. ชุดประลองวงจรดิจิตอล 

 

8. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดประลอง   

 การวิเคราะห์คะแนนของแบบทดสอบเรียนการ
ประลองของผู้เรียน  โดยใช้ชุดการสอนปฏิบัติการ เรื่อง  วงจร
บวกเลขฐานสอง  วงจรลบเลขฐานสอง วงจรนับเลขฐานสอง   
และใช้แบบทดสอบหลังเรียน  โดยชุดการสอนภาคปฏิบัติการ 
ใช้กับผู้เรียนท้ายการประลองทุกครั้งที่ท าการสอนในแต่ละ
หัวข้อย่อย  โดยแบ่งเป็นหัวข้อออก 3 ส่วนคือ  เรื่องวงจร
บวกเลขฐานสอง   เรื่องวงจรลบเลขฐานสองและ  เรื่องวงจร
นับเลขฐานสอง 
ตารางที่ 1. ผลคะแนนของแบบทดสอบเรียนการประลอง 

 

 

 

จากผลการวิจัยในการท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนภาคปฏิบัติการ เรื่อง  ชุด
ประลองวงจรดิจิตอลเบื้องต้น   จ านวน 3 การประลอง  มี
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างท าคะแนนได้เฉลี่ย 
24.75  คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.50   

9. การวิเคราะห์หาประสิทธภิาพชุดประลอง 
 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดประลองโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบก่อนการประลองกับ
ค่าเฉลี่ยแบบทดสอบท้ายการประลอง 

 ตารางที่ 2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดประลอง 

 
 
 

 

จากตารางที่ 2.   พบว่าการท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนด้วยชุดการสอนภาคปฏิบัติการ เรื่อง  ชุดประลองวงจร
ดิจิตอลเบื้องต้น  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ด้วยชุดการ
สอนภาคปฏิบัติการ เรื่อง  ชุดประลองวงจรดิจิตอลเบื้องต้น   
โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน แสดงให้เห็นว่าสามารถท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนการประลองได้ถูกต้อง  มีคะแนน
เฉลี่ย  24.75  คะแนนจากคะแนนเต็ม 30  คะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 82.50   มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80 แรกและคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการสอน  ได้คะแนนเฉลี่ย 16.45  
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.75    มีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  80  หลังคิดเป็น  82.50 / 81.75  จากเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด  80/80  

 

10.การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียนการประลอง (Pretest) กับค่าเฉลี่ยคะแนนของ
แบบทดสอบหลังเรียนการประลอง (Posttest) 

ตารางที่ 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบPretest-Posttest 
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จากตารางที่ 3.  ผลการเปรียบเทียบโดยใช้  t-test  จาก

การวิเคราะห์โดยสูตรการหาค่า t-test  (ล้วนและอังคณา, 
2538) พบว่าค่า  t-test  จากการค านวณเท่ากับ 26.24  ค่า df  
เท่ากับ  19  และค่า t-test   จากตารางที่มีระดับความ
เช่ือมั่นหรือค่า   (ระดับนัยส าคัญ)  เท่ากับ  .05   มีค่า
เท่ากับ  2.093  ดังนั้นจะเห็นว่าค่า  t-test   จากการค านวณสูง
กว่าค่า  t-test   จากตาราง  แสดงว่าผลการสอบสองครั้ง
แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยส าคัญ  .05  มีความเช่ือมั่นเท่ากับ  
95%   แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ในการเรียนโดยใช้ชุดการ
สอนปฏิบัติการเรื่อง  วงจรบวกเลขฐานสอง  วงจรลบ
เลขฐานสอง วงจรนับเลขฐานสอง วิชาวงจรดิจิตอลเบื้องต้น  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จนครบกระบวนการท าให้
ผู้เรียนสามารถที่จะจดจ าเข้าใจและท าข้อสอบได้เพิ่มขึ้น   ใน
การเรียนด้วยชุดการสอนภาคปฏิบัติการท าให้นักศึกษาได้
เรียนรู้มากขึ้น 

 
11. สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ปรากฏว่าชุด
ชุดประลองวงจรดิจิตอลเบื้องต้น  ที่ประกอบด้วย วงจรบวก
เลขฐานสอง  วงจรลบเลขฐานสอง  วงจรนับเลขฐานสอง  ใช้ใน
การเรียนการสอนวิชา  วงจรดิจิตอล   ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช   2556  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ที่สร้างขึ้นมา  หลังจากได้น าไป
ทดลองใช้  ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากท าแบบทดสอบก่อน
การเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน 

สรุปได้ว่า  ชุดประลองวงจรดิจิตอลเบื้องต้น  เรื่อง 
วงจรบวกเลขฐานสอง  วงจรลบเลขฐานสอง  วงจรนับ
เลขฐานสอง  ใช้ในการเรียนการสอนวิชา  วงจรดิจิตอลเบื้องต้น  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ภาควิชาเทคโนโลยี
อิ เล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ที่สร้างขึ้นมา  สามารถน าไปใช้
กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวงจรดิจิตอล  ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2556 ได้เป็นอย่างดี  
และสามารถน าไปใช้กับรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาเหมือนกันได้ 
 

  12. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  ด้วยความอนุเคราะห์

และช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์  
อรรคทิมากูล      รองศาสตราจารย์  ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์   
อ.โกศิน  สวนานนท์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณา
ให้ค าแนะน า  ข้อคิด  และแนวทางในการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้  รวมถึง
ขอขอบพระคุณ  คณะครู อ าจ ารย์ ภ าค วิชา เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์  และคณะผู้บริหารทุกท่านของ   วิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม  ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุน อันเป็น
ประโยชน์ในการวิจัยจนลุล่วงด้วยดี  ประโยชน์อันใดที่เกิดจาก
งานวิจัยนี้ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงและขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

13.เอกสารอ้างอิง 

ล้วน  สายยศ,  อังคณา  สายยศ,   เทคนิคการวิ จัยทาง
การศึกษา.  กรุงเทพฯ  : สุวีริยาสาสน์ ,  2538. 

สมเกียรติ  ทองแก้ว. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการ
สอน วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง, ครุศาสตร์ไฟฟ้า,  2540 

สมเชาว์  เนตรประเสริฐ  และ  สมพงษ์  แตงตาด,   การประ
เมิลประสิทธิภาพการสอน   เอกสารประกอบการสอนวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพครู   กรุงเทพมหานคร   : บริษัทสาร
มวลชน  จ ากัด,  2525 

สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์,   วิธีการสอน 1.  กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอม  เกล้าพระนครเหนือ, 2531 

สุวิชาน  มนแพวงศานนท์,  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย  
SPSS  for   Windows.  กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2547 

สุรัตน์  ไทยตรง,  แนวทางระบบการออกแบบชุดสื่อการ
สอน   วรสารครุศาสตร์เทคโนโลยี  3 (มิถุนายน) : 2549 

ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.   การออกแบบและสร้าง ต้นแบบชุดทดลอง
และชุดสาธิต. คู่มือปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร:  

 
 
 

785



 
 

อรอนงค์   วิ ริ ย านุ รั กษ์นคร ,  การวิ จัยสร้ า งและหา
ประสิทธิผลชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ดิจิตอล วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543 

ธีรภัทท์  วงศ์แสน, เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ทดลองเรื่อง เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มสเตอ  ริโอมัลติเพล็กซ์.   
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์   อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
ภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้าบัณฑิตวิทยาลัย   ถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ , 2550 

อังคนา อัตถาพร,  การพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องวงจรสร้างสัญญาณพัลส์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง   ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุ ทธศั ก ร าช  
2 5 4 6 ว ิท ย า น ิพนธ ์ป ร ิญญ าค ร ุศ า สต ร ์อ ุต ส าห กร ร ม
มหาบ ัณฑิตสาขาว ิชา   ว ิศวกรรมไฟฟ้า   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

786



F3-007 

การพัฒนาสมรรถนะภาคปฎิบัติและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

The development of skill competencies, learning achievements and needs of Bachelor of Technology 
Program in Industrial Major Electrical technology students 

 

ณภณ ธ ารงคุณานัน   ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ ์

 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ที่พัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้ภาคปฎิบัติ และศึกษาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เอกวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และทักษะของ
พื้นฐานไฟฟ้าที่ประกอบด้วยทักษะ การใช้เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแบบและออกแบบ
วงจรด้วยคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรทดลอง คณิตศาสตร์การ
ค านวณต่ างๆ  และภาษาอั งกฤษ ตามล าดับ  ซ่ึงผลการ
เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการคุณลักษณะพื้นฐานด้าน
ทักษะ พบว่านักศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ตรงความต้องการของสถานศึกษา และจากการประชุม
กลุ่ม ผู้ เ ช่ียวชาญที่ เกี่ยวข้อง พบว่าสมรรถนะพื้นฐานแบ่ง
ออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่ ความรู้  ทักษะ และเจตคติ โดย
ประกอบด้วยทักษะการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบและออกแบบวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ 
การต่อวงจรทดลอง จากนั้นน ามาก าหนดโครงร่างรายวิชาโดย
แบ่งออกเป็นฐาน ตามประเด็น ดังนี้ ความรู้และทักษะของ
พื้นฐานไฟฟ้าที่ประกอบด้วยทักษะ การใช้เครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบและออกแบบวงจร
ด้วยคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรทดลอง การท าแผ่น PCB การลง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการบัดกรี การพันหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก การท าPower Supply และผลการวิเคราะห์โดยใช้เดล
ฟายเทคนิคพบว่าผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
แตกต่างเพียงมีระดับความคิดเห็นสูงขึ้น ส่วนค่าความสัมพันธ์
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

Keywords:    ภาคปฎิบัติ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / วงจรทดลอง 
/ หม้อแปลงไฟฟ้า/ Power Supply 
 

Abstract 

This research aims to develop capability of practical 
knowledge and to study the achievement of Bachelor of 
Technology Program in Industrial Major Electrical 
technology. The specified representation was chosen by 
electrical teacher development specialist and analysis revealed 
that knowledge and skill of electrical basic consists of 
usability measurement and electronic devices checking, 
circuit design and drawing by using computer, building 
experiment circuit, mathematics and English, respectively. 
The result of the comparisons between problem and skill 
foundation characteristic requirement were found that student 
from the representative sample are unknowledgeable and lack 
skills and altitude from academy requirements. The result 
from an electrical teacher development specialist meeting 
revealed that foundation capability divided into 3 categories, 
there are knowledge, skill and attitude, these consists of 
usability measurement and electronic device checking, circuit 
design and drawing by using computer and building 
experiment circuit, Then determine the lesson structure 
divided into base issue as follow electrical fundamental 
knowledge and skill consists of usability measurement and 
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electronic device checking, circuit design and drawing by 
using computer, building experiment circuit, PCB making, 
using electronic device and soldering and building a small 
transformer. The analysis result of Delphi technique revealed 
that the steal 1st have the opinion conform to each other only 
level of the opinion is higher. The average of relation is in 
high level.  

Keywords: practical part / Electronic Devices 
 / circuit / transformers / Power Supply 
 
บทน ำ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาส
และภัยคุกคาม จึงจ า เป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการ
บริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็ งในสังคมไทยกับ เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เน้นการพัฒนาตสาหกรรมซ่ึง
ต้องใช้บุคลากรทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพเป็น
จ านวนมาก อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
มหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานในด้านการ
พัฒนาก าลังคนให้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง 
เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีอุตสาหการ และเทคโนโลยีการ
จัดการ ให้เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต นอกจากในการพัฒนาก าลังคนแล้ว คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่พึง
มีต่อประ เทศชาติจึ งได้ ก าหนดวิสัยทัศน์  ปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ขึ้นหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ 

(Multidisplinary)  มุ่ง เน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยี  และช่าง
เทคนิคระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้หลากหลายจากศาสตร์ต่าง ๆ เช่น 
เทคโนโลยีเครื่องกล เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้า 
เทคโนโลยีอุตสาหการ และเทคโนโลยีการจัดการ มาผสมผสาน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มีความสามารถทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ มีความสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและ
พัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยี สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคม 
และสถานการณ์ทั้ งปั จจุบันและอนาคต สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษา
แห่งชาติ ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับ
เทคโนโลยี รวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและการ
อาชีวศึกษาของประเทศ  

 

1. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
   1.1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
สมรรถนะภาคปฎิบัติผู้ เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

1.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะภาคปฎิบัติและศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผู้เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

 

2. ขอบเขตของงำนวิจัย 
  2.1 ในส่วนศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
สมรรถนะภาคปฎิบัติผู้ เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ช้ัน
ปีที่ 2  

2.2 ในส่วนการพัฒนาสมรรถนะภาคปฎิบัติ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เรียนอยู่ใน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2559 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  3.1 แบบสอบถามสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
สมรรถนะภาคปฎิบัติผู้ เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
  3.2แบบสอบถามการพัฒนาสมรรถนะภาคปฎิบัติ ทางวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า จากการเรียนรายวิชาภาคปฎิบัติ  
 
4. ขั้นตอนกำรวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น 
และประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยด าเนินการดังนี้ 
    4.1 ศึกษาความต้องการจ าเป็น ของสมรรถนะภาคปฎิบัติ 
โดยแบบสอบถามค่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญสภาพปัญหา 
อุปสรรคและความต้องการสมรรถนะภาคปฎิบัติ ผู้ เรียน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เอกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Delphi Technique) เพื่อสรุปความ
คิดเห็นและประเด็นส าคัญ 
   4.2 ก าหนดโครงร่างรายวิชาโดยแบ่งออกเป็นฐาน 

4.2.1 ประชุมกลุ่ม (Focus Group)  และสร้าง
แบบสอบถามความเหมาะสมของ การพัฒนาสมรรถนะภาค
ปฎิบัติ ตามความต้องการของผู้ เรียนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เอกวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจต
คติ 

 
4.2.2 กลุ่มตัวอย่างลงมือภาคปฎิบัติ เพื่อพัฒนา

สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 รูปที่ 1 การออกแบบลายวงจร PCB 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 รูปที่ 2 การต่อวงจรลงในบอร์ดทดลอง 

 
 
 
       

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 การท าแผ่นวงจร PCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การบัดกรีอุปกรณ์ 
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รูปที่ 5 การพันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 

 

 
รูปที่ 6 น าอุปกรณ์ลงกล่อง 

 
 

รูป
ที่ 7 

ทดสอบกล่อง Power Supply 
 
 

 
 

รูปที่ 8 กล่อง Power Supply 

5. กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมลู 
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์Delphi technique  
ผลกำรศึกษำ 

5.1 สภำพปัญหำ อุปสรรค คุณลักษณะกำรพัฒนำ
บุคลำกรด้ำนครูช่ำงไฟฟ้ำ 
      5.1.1 ปัญหาด้านความรู้ในวิชาชีพ จ าแนกดังนี้ 

    ปัญหาความรู้อันดับแรกคือด้านการเครื่องมือวัด   (


X  = 3.82, SE.  =  .85) รองลงมาได้แก่ ปัญหาความรู้ด้าน

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (


X  = 3.78, SE. =  .86) ปัญหา

ความรู้ในการออกแบบ การเขียนวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ (


X  = 

3.73, SE. =  .89) ปัญหาความรู้เกี่ยวกับการทดสอบอุปกรณ์ (


X  = 3.71, SE. =  .90) ปัญหาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับ

ช่างอุตสาหกรรม (


X  = 3.70, SE. =  .78) ปัญหาความรู้ในการ

ใช้ภาษาอังกฤษ(


X  = 3.70, SE. = .86 ตามล าดับ ตามล าดับ 
 
   5.1.2 ปัญหาด้านทักษะในวิชาชีพ จ าแนกได้ดังนี้ 
   ปัญหาด้านทักษะอันดับแรกคือความสามารถในการอ่าน

วงจรและออกแบบ (


X  = 3.75, SE. =  .94) รองลงมาได้แก่
ปัญหาด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลและ

เก็บข้อมูล (


X  = 3.73, SE. =  .91) ปัญหาความสามารถในการ

วัดและตรวจสอบวงจร (


X  = 3.72 , SE. =  .94) ปัญหา

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (


X  = 3.66, SE. =  .82) 

ปัญหาความสามารถในการสร้างวงจร (


X  = 3.64, SE. =  .90) 
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ปัญหาความสามารถในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ (


X  = 3.59 , SE. 

=  .89)  ปัญหาความสามารถในการทดสอบอุปกรณ์ (


X  =  3.58, 

SE.  =   .81)  ปัญหาความสามารถในการท าโครงงานด้าน

อุตสาหกรรม (


X  = 3.57, SE. = .96 ) ตามล าดับ 

 
   5.1.3 ปัญหาและอุปสรรคด้านเจคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

จ าแนกได้ดังนี้ 
       ปัญหาด้านเจตคติอันดับแรกคือการมีความตั้งใจท างาน (


X  = 3.88, SE. =  .88) รองลงมาได้แก่ ความมุ่งความส าเร็จของ

ผลงานเป็นส าคัญ (


X  = 3.83, SE. =  .85) ความซ่ือสัตย์ สุจริต

ในหน้าที่การปฏิบัติงาน (


X  = 3.81 , SE. =  .93) การแสดงออก

ถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ (


X  = 3.80, SE. =  

.86) การมีความมานะพยายามแก้ปัญหาอย่างแท้จริง (


X  = 

3.71, SE. = .77) การมาท างานอย่างสม่ าเสมอ (


X  = 3.61, SE. =  

.83) การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอย่างมี

เหตุผล (


X  = 3.64, SE. =  .95) การให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ

แก่เพื่อนร่วมงาน (


X  = 3.60, SE. = .89) ความตรงต่อเวลา  (


X  

= 3.60, SE. =  .91) การอุทิศเวลาของตนเองให้กับงานและหน้าที่ 

(


X  = 3.58, SE. = .94)  ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 1 สมรรถนะตามความต้องการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า
(คุณสมบัติด้านความรู้ในวิชาชีพ) 

 
 
 
ตารางที่ 2 สมรรถนะตามความต้องการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

(คุณสมบัติด้านทักษะในวิชาชีพ) 
ตารางท่ี 3 สมรรถนะตามความต้องการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า(คุณสมบัติ
ด้านเจตคติที่ดีวิชาชีพ) 
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ตารางท่ี 3 สมรรถนะตามความต้องการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า(คุณสมบัติ
ด้านเจตคติที่ดีวิชาชีพ) ต่อ 

 
 

บทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า ความรู้และทักษะของพื้นฐานไฟฟ้าที่
ประกอบด้วยทักษะ การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบอุปกรณ์
อิ เล็กทรอนิกส์ การ เขี ยนแบบและออกแบบวงจรด้วย
คอมพิวเตอร์ การต่อวงจรทดลอง คณิตศาสตร์การค านวณต่างๆ 
และภาษาอังกฤษ ตามล าดับ ซ่ึงผลการเปรียบเทียบปัญหาและ
ความต้องการคุณลักษณะพื้นฐานด้านทักษะ พบว่านักศึกษา

จากกลุ่มตัวอย่างขาดความรู้  ทักษะ และเจตคติ ตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการ และจากการประชุมกลุ่ม 
ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง พบว่าสมรรถนะพื้นฐานแบ่งออกเป็น 3 
อย่าง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยประกอบด้วยทักษะ
การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เขียน
แบบและออกแบบวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ การต่อวงจรทดลอง 
จากนั้นน ามาก าหนดโครงร่างรายวิชาโดยแบ่งออกเป็นฐาน 
ตามประเด็น ดังนี้  ความรู้และทักษะของพื้นฐานไฟฟ้าที่
ประกอบด้วยทักษะ การใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เขียนแบบและออกแบบวงจรด้วยคอมพิวเตอร์ 
การต่อวงจรทดลอง การท าแผ่น PCB การลงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และการบัดกรี และการพันหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก และผลการวิเคราะห์โดยใช้เดลฟายเทคนิคพบว่า
ผู้เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นสอดคล้องกัน แตกต่างเพียงมีระดับ
ความคิดเห็นสูงขึ้น ส่วนค่าความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปในเรื่องนี้ ได้แก่
การน าโครงร่างรายวิชาที่กล่าวข้างต้นแบ่งออกเป็นฐาน ลง
ปฎิบัติ โดยเพิ่มความรู้ ทักษะในด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์
สถานประกอบการสามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต และ
หาค่าความแตกต่างของสมรรถนะก่อนลงปฎิบัติและหลังลง
ปฎิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของหลักสูตรหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เอกวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้า ต่อไป และน าผลไปพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 
 

 

รูปที่ 9 ผลงานนักศึกษาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
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การพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดทดลองวงจรออปแอมป์ 
Development and Learning Achievement Study of Experimental Set on  

Operational Amplifier Circuits 
 

สุภาษิต  จิตรไทย1 ทศพล  บุญเลศิ2 ชินท์ณภัทร  ก้อนค า3 และพิศษิฐ์  พลแก้ว4 

1,2ภาควิชา/สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าคณะเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ชุดทดลองวงจรออปแอมป์ส าหรบัการศึกษาระดปัระกาศนีย
บัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจผ่านการปฏิบัตใินลักษณะการสร้างเสริมการเรียนรู้
เนื้อหาทางทฤษฎีแบบเดิมในช้ันเรียน โดยแบ่งงานเนื้องานวิจัย
นี้ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นการออกแบบและสร้างชุด
ทดลอง ส าหรบัในส่วนที่สองคือการสร้างใบงานการทดลอง 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนการสร้างชุดทดลองนัน้สามารถ
ก าหนดใบงานไดจ้ านวน 4 ใบงาน คือ  
ใบงานที่ 1 คุณสมบัติวงจร Non-Inverting Amp Circuit         
ใบงานที่ 2 คุณสมบัติวงจร Inverting Amp Circuit      
ใบงานที ่3 คุณสมบัติวงจร Voltage Follower Amp Circuit  
ใบงานที่ 4 คณุสมบัติวงจร Differential Amp Circuit  
  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเกิดทักษะในวงจรขยาย
ความแตกต่าง เพื่อประเมินชุดทดลองที่พัฒนาขึน้ จึงน าไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนคิบงึกาฬ 
จ านวน 30 คน ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนทีเ่รียนด้วยชุด
ทดลองที่พัฒนาขึน้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงหมายถึงผู้เรียนสามารถมีความเข้าใจ
วงจรขยายด้วยออปแอมป์มากขึ้นกว่าการสอนโดยทฤษฎีอย่าง
เดียวแบบเดิม 

 
ค าส าคัญ:  การพัฒนา,ชุดทดลองวงจรออปแอมป ์
 
 

Abstract 
 This research studies the development and 

achievement series circuit opamp for vocational education, 
Branch of electronics. And to build understanding through 
practice in the promotion of traditional theories of learning 
material in class. This research is divided into two body 
parts,first port is to design and build a series of trials, and 
second part is to create a work trial. From the analysis of the 
process of creating a series of experiments that can determine 
the amount of the work is the work that the first four 
properties circuit,Non-Inverting Amp Circuit,Inverting Amp 
Circuit  Voltage Follower Amp Circuit,Differential Amp 
Circuit Circuit 4 features to build understanding and skills in a 
different circuit. Developed to evaluate the trial. Brought to 
trial for Diploma students. Electronics Technician 1st year 
Degree Buengkan Technical College , where 30 students from 
the research found. Learners with a series of experiments to 
develop. Achievement has increased significantly at the 0.05 
level, which means that students can understand the op amp 
circuit with more than one taught by traditional theory. 

 
Keywords: development, a series of op-amp circuit. 

 
1.บทน า                
   สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้ เรียนอยู่ ในเกณฑ์ต่ า  เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนและการขาดแคลนชุด
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ทดลองในภาคปฏิบัติ อันเป็นส่ือกลางที่ส าคัญหลังจากการ
เรียนภาคทฤษฎีและน าไปขยายผลความรู้ด้วยการเรียน
ภาคปฏิบัติ โดยการจัดประสบการณ์ในรูปแบบสถานการณ์จริง
เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนให้ได้รับการฝึกทักษะทางด้าน
สมองและทางด้านร่างกายไปพร้อมๆกันจากการเรียน
ปฏิบัติการทดลอง ตามความคิดเห็น ของ บุญเหลือ ทองเอี่ยม  
[1] ที่ได้กล่าวไว้ว่า การขาดส่ือการเรียนการสอน เป็นปัญหา
ของการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ท าให้ไม่สามารถ
จัดเหตุการณ์ที่ผู้เรียนไม่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นด้วยตา
เปล่า ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจอย่างถ่องแทไ้ด้ และไม่
สามารถท าการสอนผู้เรียนแบบการเรียนเป็นกลุ่มในสถานที่
แตกต่างกันตามความต้องการได้ ทั้งนี้ การศึกษาที่ต้องการ
พัฒนาทางด้านความรู้จะอาศัยการสอนเนื้อหาจากผู้สอนเพียง
อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้า
มาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนภาคปฏิบัตินั้นจะต้องมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทางด้านความรู้
และความสามารถของผู้เรียน 

 จากความส าคัญของสภาพปัญหา แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา นโยบายการจัดการศึกษา ทางด้าน การอาชีวศึกษา และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  ผู้วิจัยได้ตระหนัก
และเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน จึงมีแนวคิดที่จะด าเนินการพัฒนาชุดทดลองวงจร
ออปแอมป์ใบงานประกอบการทดลอง โดยการน าเอาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
รายวิชาวงจรออปแอมป์และลิเนี่ยไอซี พัฒนาขึ้นเป็นชุด
ทดลองวงจรออปแอมป์ โดยใช้วิธีการสอนแบบทดลอง ซ่ึงดร.
ชูศักดิ์ เปลี่ยนภู่ [2] กล่าวไว้ว่า การสอนทดลอง (Laboratory 
Instruction) เป็นกรรมวิธีที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม เพราะกิจกรรมการทดลองนั้น มี
รายละเอียดของงานที่สามารถเปิดเผยปรากฏการณ์และแสดง
ให้เห็นความเป็นไป(Natural Phenomena) ที่เร้นลับของ
อุตสาหกรรมศาสตร์ได้มากที่สุด การสอนแบบทดลองนี้จะท า
ให้ผู้เรียนได้เห็น ได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติ อย่างใกล้ชิด ท า
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น บรรลุ
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ สร้างความสนใจ
และความกระตือรือร้น  ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคน ช่วยท า
ให้ผู้เรียนมองเห็นความส าคัญของเนื้อหาวิชาอย่างมีความหมาย

เป็นแนวทางส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  ท าให้ คิดเป็นท าเป็นและ
แก้ปัญหาได้  เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนทั้งทางด้านจริยธรรม
และสติปัญญาสามารถสร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงความรู้
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจ
ในการสร้างเสริมประสบการณ์และประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน
ไปใช้ในอนาคตต่อไป 
2.  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดทดลองวงจรออปแอมป์ส าหรับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายใต้เนื้อหาวิชาออปแอมป์และลิเนี่ยไอซี โดยใช้ชุดทดลอง 
เป็นสื่อการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาความสามารถให้แก่ผู้เรียน โดยมี
รายละเอียดการน าเสนอ และล าดับหัวข้อ คือ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2546) 

2. การสอนปฏิบัติการทดลอง 
3. องค์ประกอบการสอนปฏิบัติการทดลอง 
4. การสร้างใบงานการทดลอง 
5. การออกแบบการสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทชุด

ทดลอง 
6. เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างชุดทดลอง 
7. การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ได้ชุดทดลองวงจรออปแอมป์ ทั้งนี้เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือชุดฝึกที่มีราคาแพง   และเป็นการด าเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สร้างชุดฝึกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา ออป
แอมป์และลิเนี่ยไอซี รหัส 3105-2003 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)ช้ันปีที่ 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์       

   3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาออปแอมป์และลิเนี่ยไอซี รหัสวิชา 3105-2003  
4.  การออกแบบ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวแล้วท าการทดสอบก่อนเรียน 
(Pre Test) และหลังเรียน (Post  Test) เพื่อหาประสิทธิภาพ

795



ของชุดทดลอง โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา   
ซ่ึงสอนด้วยชุดทดลองที่สร้างขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาช่างอิ เล็กทรอนิกส์  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.1 การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย 

4.1.1  การออกแบบการสร้างใบงานการทดลอง  ขั้นตอน
ในการสร้างใบงานการทดลอง คือท าการศึกษาและวิเคราะห์
เนื้ อห า วิชาออปแอมป์ และลิ เ นี่ ย ไอ ซี   ต ามหลั ก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2546  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   โดยมีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

ศึกษาและปฏิบัต ิ วงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร ์
ออกแบบวงจรกรองความถี ่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจร
สวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายช่อง 
วงจรก าเนิดสัญญาณรูปไซน ์ รูปสแควร ์ และวงจรเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า        

จากนั้นด าเนินการสร้างใบงานการทดลอง และทดลองใช้
กับชุดทดลองที่สร้างขึ้น    แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  และ
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  พร้อมกับน ามาปรับปรุง    จะได้ใบงาน
การทดลอง  น าไปใช้เก็บข้อมูลการวิจัย 

4.1.2  การออกแบบสร้างชุดทดลองวงจรออปแอมป์  
         ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างชุดทดลองวงจรออปแอมป์ 

ซ่ึงมีขั้นตอนดังแสดงในแผนภูมิที่ 1  ล าดับแรกได้
ท าการศึกษาทฤษฏีเรื่องการออกแบบ และการสร้างส่ือการ
สอนประเภทชุดทดลอง  จากนั้นด าเนินการออกแบบชุด
ทดลอง  ซ่ึงได้ก าหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของใบงานการทดลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยแบ่งเนื้อหาเป็น
หัวข้อ 4 การทดลองซ่ึงเป็นวงจรพื้นฐานในการน าออปแอมป์
ไปใช้งานและอยู่ในเนื้อหารายวิชาออปแอมป์และลิเนี่ยไอซี 
รหัส 3105-2003 ดังนี้ 
 ใบงานที่ 1 คุณสมบัติวงจร Non-Inverting Amp Circuit 
 ใบงานที่ 2 คุณสมบัติวงจร Inverting Amp Circuit 
 ใบงานที่ 3 คุณสมบัติวงจร Voltage Follower Amp Circuit 
 ใบงานที ่4 คุณสมบัติวงจร Differential Amp Circuit 
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Experimental set on Operational Amplifier Circuit
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รูปที่ 1 ชุดทดลองวงจรออปแอมป์ 

 
     เริ่มต้น 
 

 
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างชุด

ทดลอง 
 

 
ออกแบบและสร้างชุดทดลอง 

 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไข 
 

 
ได้ชุดทดลองวงจรออปแอมป์เพือ่ท าการวิจัย 

 
 

       จบขั้นตอน 
 

รูปที่ 2 ชุดทดลองวงจรออปแอมป์ 

-

+

Vo

Rf

Ri

Vi

+

-

 
รูปที่ 3 วงจร Inverting amp circuit 
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รูปที่ 4 วงจร Non-inverting amp circuit 
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รูปที่ 5 วงจร Voltage Follower Amp Circuit 
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รูปที ่6 วงจร Differential Amp Circuit 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัใช้ชุดทดลองวงจร
ออปแอมป์ 

 
รายการ 

 
คะแนน
เต็ม 

 
ค่าเฉลี่ย 

คะแนนก่อนใช้ชุดทดลอง
(E1) 

100 82.64 

คะแนนหลังจากใช้ชุด
ทดลอง (E2) 

100 85.81 

 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาของ 

ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ อาจารย์  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความรู้ 
แนวคิด ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางในการด าเนินงานตลอดจนการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างสูงในการจัดท าวิทยานิพนธ์จน
ส าเร็จสมบูรณ์  ผู้จัดท าวิทยานิพนธ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาครุศาสตร์   ไฟฟ้า ที่ให้ความรู้
ตลอดการเรียนหลักสูตร  

 
6. สรุป 
ผลการพัฒนาชุดทดลองวงจรออปแอมป์และพัฒนาใบงานการทดลองที่
ใช้ประกอบการเรียนทดลอง  โดยท าการวิเคราะห์งานในการใช้ออป
แอมป์  ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาออปแอมป์และลิเนี่ยไอซีท าให้ได้
ชุดทดลองวงจรออปแอมป์และใบงานการทดลอง 4 ใบงาน  
 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดทดลองวงจรออปแอมป์ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยส าหรับท าแบบใบงานระหว่างเรียน (E1) ได้เท่ากับ 82.64%  
และคะแนนของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) ได้เท่ากับ 85.81%  
ดังนั้นประสิทธิภาพของชุดทดลอง (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 82.64/85.81  
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมปรากฏว่า ผลคะแนน
สอบเฉลี่ยก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 36.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2.44 และผลคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 42.90ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83  คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลอง
วงจรออปแอมป์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้นเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วง
ต่อเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์ ส าหรับการเรียนการสอนวิชา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 

The Construction and Efficiency Evaluation of Electronics Book for Shear Force and Bending Moment of 
Beam using Continuouse segment Method and Finite Element Method for 3100-0105 Strength of Material 

 
มนตรี  มนตรีพิลา 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
           

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่องและระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์  
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา เทคนิคโลหะ  วิทยาลัยเทคนิค
ร้อยเอ็ด และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดการสอน โดยการวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ 
The One-Group Pretest-Posttest Design โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 17 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  สาขาวิชาเทคนิค ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนเรียน ความแข็งแรงของ
วัสดุ  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหาได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยค่า E1/E2 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนวิเคราะห์ด้วยการทดสอบ
ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 85.43/80.70 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลัง
เรียน โดยใช้การทดสอบที พบว่าหลังจากเรียนด้วยชุดการสอน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจริงที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

 
ค าส าคัญ: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

บนคานแบบช่วงต่อเนื่อง, ระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์   
 
 

 
 
Abstract 

The objectives of this study were construction and 
efficiency finding of Electronics Book for Shear Force and 
Bending Moment of Beam using Continuous  segment 
Method and Finite Element Method based on the Vocational 
Diploma in Metal Technology Program, Roi et Technical 
College. In addition, it is to compare the learning achievement 
of the students between both before and after teaching and 
learning by using the teaching set. This research is the 
Experimental Research with one group pre-test post-test 
design. There were 17 undergraduate students in sampling 
group. They were the third-year student in semester 2, 
academic year 2016, who were studying in the Vocational 
Diploma in Metal Technology (Welding Techniques), and had 
studied Strength of Material, Roi et Technical College. The 
efficiency of teaching set could be found from the value 
analysis of E1/E2 and compared with the learning achievement 
of the students both before and after teaching and learning by 
using the new teaching set. There was analyzed by tested t-test 
Value. According to the research result, it showed that the new 
teaching set constructed by the researcher reached the 
efficiency of 85.43/80.70, higher than the standard criteria. 
When comparing the difference between the values of the 
scores on before and after teaching and learning by the statistic 
of t-test, it showed statistically significant level. As a result, 
the new teaching set constructed by the researcher had the 
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efficiency level which increased at the statistical significance 
level .05  

Keywords: Electronics Book , Shear Force and Bending 
Moment of Beam using Continuous segment Method , Finite 
Element Method  

1. บทน า  

การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคาน  เป็นบทเรียน
ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาหลายรายวิชา เช่น ความแข็งแรงของวัสดุ 
กลศาสตร์โครงสร้าง  และการค านวณในงานเช่ือม  จากการ
สอบถามผู้สอนและนักศึกษาพบว่า การค านวณแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดบนคาน กล่าวมาข้างต้นเป็นมีเนื้อหาที่มีความเป็น
นามธรรมค่อนข้างมากและกระบวนการวิเคราะห์แรงกระท า
ค่อนข้างยาว ซ่ึงยากที่จะถ่ายทอดเนื้อหาจากนามธรรมให้เป็น
รูปธรรมได้ บางเรื่องผู้เรียนต้องใช้จินตนาการในการพิจารณา
คานแต่ละช่วงในการเรียนสูง ผู้สอนไม่สามารถที่จะแสดงหรือ
ทดลองให้เห็นได้อย่างชัดเจนอีกทั้งมีเนื้อหามาก จึงท าให้
ผู้เรียนที่ช้าหรือผู้ที่ขาดเรียนนั้นไม่สามารถเข้าใจบทเรียนได้ 
อีกทั้งไม่มีโอกาสมาเรียนซ้ าหรือเข้ามาเพื่อทบทวนเนื้อหาวิชา
เรียนเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยไม่ต้องมีผู้สอนคอยควบคุมอยู่
ด้วยตลอดเวลาได้ ท าให้ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การ

ค านวณแรงเฉือนและโมเมนตด์ัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่อง
ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์  

1.2.2 เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง  การ
ค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่อง
ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์ ของนักศึกษาที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่องร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์อิเล
เมนต์ 

  
 

   1.3 สมมติฐานของการวิจัย  
   1.3.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การค านวณแรง
เฉือนและโมเมนต์ดดับนคานแบบช่วงต่อเนื่องร่วมกับระเบียบ
วิธีไฟไนต์อิเลเมนต์ ที่สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80  
   1.3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น
หลังจากการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การ
ค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่อง
ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์  
 
2. ทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
   2.1  แรงเฉือนและโมเมนต์ดดับนคาน 

คานคือส่วนต่าง ๆของโครงสร้างที่ถูกกระท าด้วยแรง
หรือน้ าหนักตามขวางที่มีทิศทางตั้งฉากกับแนวแกนของท่อน
วัสดุ หรือโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่อยู่ในระนาบเดียวกัน 
หลักการใช้คานต้องวางวัตถุที่ปลายคานข้างหนึ่ง ขณะออกแรง
พยายามปลายคานทั้งอีกข้างหนึ่ง ทิศทางตรงกันข้าม แรงที่เกิด
จากปลายคานทั้ง 2 ข้างเรียกว่าโมเมนต์ของแรง หรือ คาน 
หมายถึงวัตถุแข็งเกร็งที่ใช้โดยมีจุดหมุน เพื่อเพิ่มแรงเชิงกล ที่
กระท าต่อวัตถุอื่น  
 2.1.1 คานที่สามารถค านวณหาค าตอบได้ด้วยวิธีการ
ทางสถิตยศาสตร์เพียงอย่างเดียว(Statically determinated 
beams) 
 

R1
R2

PP

 
รูปที่ 1  คานชนิดที่หาค าตอบได้ด้วยวิธีทางสถิตยศาสตร์ 
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2.1.2 คานที่ไม่สามารถค านวณหาค าตอบได้ด้วยวิธีการทาง
สถิตยศาสตร์เพียงอย่างเดียว(Statically indeterminated beams) 
 

R1
R2

PP
M1

 
รูปที่ 2 แสดงคานชนดิที่ไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยวิธีการ

ทางสถิตยศาสตร์เพียงอย่างเดียว 
 
2.1.3 การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดด้วยระเบียบวิธี ช่วง

ต่อเนื่อง (Continuose Segment Method) 
การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดด้วยระเบียบวิธี ช่วง

ต่อเนื่อง (Continuose Segment Method) เป็นระเบียบวิธีการ
ค านวณแนวใหม่ซ่ึงแตกต่างจากวิธีแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
แบบเดิมซ่ึงน าเสนอตามหนังสือประกอบการเรียนในวิชาการ
วิเคราะห์โครงสร้างทั่วไป  โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์
โครงสร้างของคานจะต้องพิจารณาแรงกระท าที่กระท าของ
คานด้วยการเขียนแผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ขึ้นมา
ก่อนและจะต้องค านึงถึงความชันของแรงและแรงเฉือน
ตามล าดับ(Timothy Wayne Mays:2004) 

หลักการของระเบียบวิธี ช่วงต่อเนื่อง (Continuose Segment 
Method) คือการจัดกลุ่มแรงภายนอกที่กระท าต่อคานลงใน
ตาราง   ข้อดีของระเบี ยบวิ ธี  ช่วงต่อ เนื่ อง  (Continuose 
Segment Method) คือไม่ต้องเขียนแผนภูมิอิสระของคานและ
แรงกระท าสามารถค านวณโครงสร้างแบบอินเทอร์มิเนทได้
ระเบียบวิธี ช่วงต่อเนื่อง (Continuose Segment Method) 
สามารถค านวณคานและโครงสร้างได้ทุกรูปแบบ  (นักศึกษา
สามารถวิเคราะห์ปัญหาของคานแบบพิเศษได้โดยไม่ต้อง
ท่องจ า) 

การประยุกต์วิธีค านวณคานด้วยระเบียบวิธี ช่วงต่อเนื่อง 
(Continuose Segment Method) เป็นการค านวณโครงสร้างแบบ
สถิตศาสตร์  เราจะต้องพิจารณาคานแบ่งคานออกเป็นช่วงๆ
ต่อเนื่องกันตลอดความยาว  แต่ละช่วงถูกก าหนดด้วยแรงที่
กระท าต่อคาน  จากภาพที่ 2.11 คานจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง 

  ช่วงที่  1 เริ่มจากจุดรองรับด้านซ้ายมือจนถึงจุดที่แรง
กระจายกระท า ( w(x)=0) 

ช่วงที่ 2 เริ่มจากจุดแรงกระจายกระท าจนกระทั่งถึงแรง
กระท าเป็นจุด ( P0) 

ช่วงที่ 3 เริ่มจากจุดแรงกระท าเป็นจุด จนกระทั่งถึงโมเมนต์ 
( M0) 
ช่วงที่ 4 เริ่มจากโมเมนต์ ( M0) ถึงจุดรองรับด้านขวามือสุด 
 

100 N

3 m 2 m

 
 

รูปที่ 3  คานที่ถูกแรง 100 N กระท า 
 
 สร้างตารางวิเคราะห์แรงประกอบด้วย 2 แถว  3 หลัก 
ส าหรับทุกช่วงของคาน   

 
 

 
 
ขั้นตอนสุดท้ายคือการน าค่าจากตารางมาเขียนแผนภูมิ  เริ่มจาก
การเขียนแผนภูมิแรงเฉือน 

SFD

SF  (N)

40 

-60

120

0

3 50
X BMD

SF  (N)

BM  (N.m)

 
รูปที่ 4. แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด 

 
2.1.4 การวิเคระห์ปญัหาด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต ์
(Finite Elment Analysis, FEA) 

 ทฤษฎีวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เป็นระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
การแก้สมการจะใช้สมการเชิงอนุพันธ์(Partial Differential 
Technique) ที่เขียนจากสมการในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกแบบเครื่องจักร,วิศวกรรมระบบเสียง, สนามแม่เหล็ก
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ไฟฟ้า, กลศาสตร์ของแข็ง, กลศาสตร์ของไหล วิศวกรออกแบบ
จะใช้ FEA ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ งานโครงสร้าง 
(Structural), งานวิเคราะห์การส่ันสะเทือน (Vibration) และงาน
วิเคราะห์ความร้อน (Thermal) เป็นต้น 

 
รูปที ่5. ไฟไนต์อิเลเมนตข์องชิ้นงานเชื่อม 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจั ยครั้ งนี้  ได้แก่ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 1 สาขาวิชา
เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ านวน 17 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนใน  วิชา 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ 

3.2 ก าหนดรายการความรู้ ผู้ที่มีความสามารถท างาน
ตามที่ก าหนดไว้ได้นั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมที่ระบุไว้   จึงต้องมีการก าหนดรายการความรู้
และทักษะ  โดยน ามาบันทึกลงในใบบันทึกใบรายการความรู้
และทักษะ  โดยผู้วิจัยได้ท าการประเมินระดับความรู้และทักษะ
ตามความสามารถทางสติปัญญาโดยแบ่งเป็น  3 ลักษณะคือ  
ระดับฟื้นคืนความรู้ (Recalled knowledge)  ระดับการน าไปใช้
งาน (Applied knowledge)   และระดับส่งถ่ายความรู้  
(Transferred knowledge)  และขณะเดียวกันได้ระบุ
ความส าคัญของความรู้ไว้ 3 ระดับคือ X (ส าคัญมาก) I (ส าคัญ) 
O (ไม่ส าคัญ)  

3.3 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เป็นข้อมูลที่
ระบุถึงความต้องการที่ต้องการให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤตติ
กรรม  หลังจากจบบทเรียน  เรื่อง  โมเมนต์ดัดและแรงเฉื่อย 

 

ของ  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายการวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมตามระดับของเนื้อหาความรู้ที่ใช้กับรายการ
เนื้อหาส าคัญ แล้วน าไปบันทึกลงในใบรายการวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม   เพื่อน าไปก าหนดเป็นแนวทางการสร้างชุด
การสอนต่อไป 

3.4  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาทฤษฎี
หลักการ และวิธีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเอกสาร 

ต ารา และงาน วิจัย ตลอดจนเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กาค านวณแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่องและกับระเบียบวิธีไฟไนต์
อิเลเมนต์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม  Flip Album 

3.5  สร้างแบบประเมินผลชุดการสอน  เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นของเช่ียวชาญเกี่ยวกับการประเมินผลชุดการสอน
ทางด้านเนื้อหา  ส่ือประกอบการสอน โดยก าหนดค่าการ
ประเมินผลเป็นแบบมาตราส่วนประกอบค่า (Rating Scale) 5  
ระดับ   

3.6 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เพื่อใช้หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงใช้เป็น
แบบเลือกตอบ (multiple choice test) 4 ตัวเลือก ซ่ึงขั้นตอนใน
การสร้างแบบทดสอบมีดังนี้  

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
สถิติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
แบบทดสอบ 

 3.7.1  สูตรที่ใช้ในการหาความสอดคล้อง
ตรงตามเนื้อหา (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2540 : 117) 

 
 

 
 
    3.7.2 หาค่าความแปรปรวน  

𝑆 =  √
𝑛Σ𝑥2 − (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

3.7.3หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
แบบอิงกลุ่ม KR#21 

𝑟𝑡𝑡 = ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบ ค านวณตามสูตรแบบอิงกลุ่ม KR#21 

𝐾 = จ านวนข้อค าถามของแบบทดสอบ 

𝑋 =̅̅ ̅̅ ̅ ค่าคะแนนเฉล่ีย 

𝑆2 = ค่าความแปรปรวนของคะแนนการสอบ 

IOC =
ΣX

𝑁
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3.7.4หาประสิทธิภาพชุดการสอน 

 

 

 

 
 
 

 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

4.1 ผลการวิเคราะหห์าคุณภาพส่ือการสอนด้านเนื้อหา 
ภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

4.2 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพส่ือการสอน ด้านเทคนิค
การผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.53 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 
 4.3 นักศึกษาท าคะแนนแบบฝึกหดัเฉลี่ยรวมได้ร้อยละ 
85.43 เกินร้อยละ 80 ที่ก าหนด โดยนักศึกษาท าคะแนนเฉลี่ย
ได้มากที่สุดคือ แบบฝึกหัดที่ 4 ร้อยละ 89.04 และนักศึกษาท า
คะแนนเฉลี่ยได้น้อยที่สุดคือแบบฝึกหัด ที่ 2 ร้อยละ 80.07 

4.4 การท าแบบทดสอบ หลังจากเรียนจบแล้ว กลุ่ม
ตัวอย่างท าคะแนนได้เฉลี่ย 32.30 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 80.75 ซ่ึงเกินร้อยละ 80 

4.5 การวิเคราะหห์าประสิทธิภาพชุดการสอน โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนการท าแบบฝึกหัด และคะแนนจาก
การท าแบบทดสอบ แสดงดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 

รายการ คะแนนเตม็ เฉลี่ย ร้อยละ 

คะแนนจาก
แบบฝึกหัดที่ ( E 1) 

60 คะแนน 51.26 85.43 

คะแนนจาก
แบบทดสอบ ( E 2 ) 

40 คะแนน 32.30 80.75 

 
ตารางที่ 2. แสดงผลการวิเคราะหผ์ลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 17 คน ท าแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน เมื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลัง
เรียนโดยใช้สถิติที (t-test) พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐาน 

 
5.1สรุปผลการวิจัย 

5.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง  การค านวณแรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วงต่อเนื่องร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์
อิ เล เมนต์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2546 สาขาเทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.43/80.75 ซ่ึง 85.43 ตัวแรก 
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด (ร้อยละ80) และ 80.75 ตัวหลัง 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ80) เช่นกัน จึงถือได้ว่า
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพวิทยาตามเกณฑ์ 80/80    

5.2 หลังจากที่ได้รับการสอน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง  การค านวณแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคานแบบช่วง
ต่อเนื่องร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์แล้ว ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที
ที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนคือร้อยละ 
10.87 และ 32.30 ตามล าดับ แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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𝑟𝑡𝑡 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

�̅�(𝐾 − 𝑋)

𝐾(𝑆2)
] 

𝐸1 =
(

Σ𝑋

𝑁
)

𝐴
× 100 

𝐸2 =
(

Σ𝐹

𝑁
)

𝐴
× 100 

𝐸1 = ประสิทธิภาพชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบฝึกหัด 

𝐸2 = ประสิทธิภาพชุดการสอนคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบ 

Σ𝑋 = ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตวัอย่างจากการท าแบบฝึกหัด 

Σ𝐹 = ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตวัอย่างจากการท าแบบทดสอบ 
𝑁 = จ านวนผู้เข้าเรียน 

𝐴 = คะแนนเตม็ของแบบฝึกหัด 

𝐵 = คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 
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การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 
The creation and development teaching Die Mock Up for Die Drawing Technique 

 
พงษ์พิชญ์    จันทร์โชติ 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3           

 
 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชา
เทคนิ ค เ ขี ยนแบบแม่พิ มพ์ โ ลหะ  และการประ เมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์
โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ และผล
การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อ   การใช้ส่ือการเรียนการ
สอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์
โลหะ มีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ประเมินคุณภาพเครื่ องมือที่ ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
แบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ  
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ านวน  20  คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา  ได้แก่  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประจ า
หน่วยการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ แบบประเมินส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up ส าหรับครูผู้วิจัย และ 
แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ส่ือการเรียนการ
สอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up  ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลการวิจัยพบว่าส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์

โลหะ Mock Up ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์ โลหะ Mock 

Up ในภาพรวม พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ

เรียนรู้ (E1 ) เท่ากับ 87.41 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์

การเรียนรู้ (E2 ) เท่ากับ 82.27  ซ่ึงพบว่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานของค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) 80/80 มีประสิทธิภาพ

อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของส่ือการเรียน

การสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ

แม่พิมพ์โลหะ ในภาพรวม พบว่า  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  

0.6766 โดยมีค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.66  มี

ประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3. ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน ต่อการใช้

ส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิค

เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าส่ือ

การเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียน

แบบแม่พิมพ์โลหะ ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก   
 

Abstract 

      The purpose of this research  is creating and 
develop the instructional media of Mold and Die Mock Up 
in Technical Drafting for Mold and Die, the evaluation and 
the efficiency in effectiveness of learning and teaching 
Mold and Die Mock Up of Technical Drafting for Mold and 
Die. There are five experts which advise in counseling, 
media that use with the population sample group that are 

twenty students  in diploma, 
vocational level which are studying 

[1] อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
E-mail address: chote1970@gmail.com  
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in Technical for Mold and Die specialization from the Khon 
Kaen Technical College.     

The research instruments are the pre-test, post-test 
paper, the achievement paper test, the instructional media  
Mock Up evaluation form and the surveying satisfaction 
evaluation form of the learners with is using the instrument 
of mold and die  Mock Up. 

The research result finds that  1. The results 
showed that the instructional media of Mold and Die Mock 
Up which is created and developed. It has the effectiveness 
of the learning process (E1) is equal to 87.41 and the 
effectiveness of the learning outcomes (E2) is 82.27 which 
was higher criterion standard. The performance (E1 / E2) 
80/80 is good  that can be used by the learners as well. 

2. The results of the evaluation on the 
effectiveness of instructional media of Mold and Die Mock 
Up in the overview found that there was an effective index 
score is 0.6766 that the points increase 67.66 percent, it can 
be used  by the learners as well. 

3. The results of the surveying satisfaction 
evaluation form of the learners. the with instructional media  
Mock Up, it found that the learners think that the 
instructional media of Mold and Die Mock Up is excellent 
appropriateness with  the learners. 
 

บทน า 

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น  ที่ มี ค ว า มส า คั ญค วบ คู่ ไ ป ด้ ว ย กั น กั บ
ความก้ าวหน้ า ในการพัฒนาการผลิต ช้ิน ส่วนและ
ผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่ างแท้ จริ ง  ไม่ ว่ าจะ เป็น
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการแปร
รูปวัสดุโลหะ อะลูมิเนียม พลาสติก ยาง แก้วหรือวัสดุอื่น
อีกหลากหลายชนิด ต้องอาศัยแม่พิมพ์ในการท าการขึ้นรูป
เกือบทั้งสิ้น เพื่อจะประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นยาน

ยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
แพทย์  เครื่องมือ ส่ือสาร เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร เครื่องใช้ในครัวเรือน อาหารแปรรูปเป็นต้น 

นอกจากเหตุผลการที่ประเทศไทยก้าวเข้า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ตั้งแต่ปลายปี 2558 
แล้วนั้น ภาครัฐได้ก าหนดนโยบายต่อเนื่องจากที่ เคย
สนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์นับตั้งแต่ 
พ.ศ.2548 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก็ยังคงได้รับการ
ให้ความส าคัญในการต่อยอดการพัฒนาต่อไป ซึงเป็นส่วน
หนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี พ.ศ. 
2555-2574 ในส่วนของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ 1) การสร้างมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ด้วยฐานเทคโนโลยี 2) การสร้าง
โครงสร้างอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยฐาน
สมรรถนะก าลังคน 3) การสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วย
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ และสนับสนุนด้าน
นโยบายส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ 

การเรียนการสอนวิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์
โลหะ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
พุทธศักราช 2557 ค าอธิบายรายวิชาได้ก าหนดให้ ศึกษา
และปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์
โลหะ  แบบส่ังงานการผลิต หลักการอ่านและเขียนแบบ
ภาพประกอบ  ภาพแยกช้ินที่ ใ ช้ ส่ังงานการผลิตตาม
มาตรฐานของช้ินส่วนแม่พิมพ์ตัดโลหะ แม่พิมพ์ต่อเนื่อง 
แม่พิมพ์ขึ้นรูป สเก็ตซ์ เขียนแบบส่ังงานการผลิต ช้ินส่วน
แม่พิมพ์โลหะตามมาตรฐาน   ตระหนักถึง คุณภาพงาน  มี
ความประณีต  รอบคอบ  จากจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์รายวิชานั้น ผู้วิจัยควรจัดให้มีส่ือการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และส่ือการเรียนการสอนควรเป็นส่ือที่ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจส่ือความหมายได้เหมือนจริงให้มาก
ที่สุด ผู้วิจัยจึงเห็นว่าแม่พิมพ์โลหะ Mock Up น่าจะเป็นส่ือ
การเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์ได้
เป็นอย่างดี 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะ
สร้างและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock 
Up ส าหรับการเรียนการสอนวิชาเทคนิคเขียนแบบโลหะ เพื่อ
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กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เห็นภาพจากช้ินงานเสมือน
จริงในการเขียนแบบช้ินส่วนแม่พิมพ์ ร่วมถึงการประกอบกัน
ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพื่อการสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
แม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 

2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การการด าเนินการวิจัยการสร้างและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะMock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะครั้งนี้ เป็นการน าส่ือที่มีการสร้างขึ้นไปใช้ใน
การเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เพื่อให้
ทราบความเป็นมาของส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ
Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะขอเสนอการ
ด าเนินการตั้งแต่การสร้างส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ
Mock Up และขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินการศึกษาและ
การวิจัยมีหัวข้อน าเสนอ คือ 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3.  การเก็บรวมรวบขอ้มูล 
 4.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมิน

ส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิค
เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ ในการศึกษาประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือการ

เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up ได้แก่  นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคเขียน
แบบแม่พิมพ์โลหะ  

1.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการประเมินส่ือการเรียน
การสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะ ในการศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นต่อการใช้ส่ือการเรียนการสอน
แม่พิมพ์โลหะ  Mock Up ได้แก่   นักศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคนิคเขียน
แบบแม่พิมพ์โลหะ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน  
20  คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive or Judgemental 
Sampling)  (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543  :  49 ,  Newman ,  
2007  :  142-143 )  
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 2.1 เครื่องมือส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน  ได้แก่ 
“ แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้ส่ือการเรียน
การสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคการเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะ”    ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเป็น แบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบ่งรายการประเมิน
ออกเป็น 3 ด้าน  

       2.2   แบบทดสอบ  
   2.2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ประจ าหน่วยการเรียน  เป็นแบบทดสอบ ที่สร้างขึ้น โดย
แบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหน่วยการเรียน เป็นการสร้างข้อ
ค าถามตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาประจ า
หน่วย เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก แต่ละหน่วยการเรียน
มี จ านวน 10 ข้อ  และแบบทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วยการ
เรียน ใช้ข้อค าถามจากแบบทดสอบก่อนเรียนประจ าหน่วย
การเรียน แต่สลับข้อกัน เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก แต่
ละหน่วย  การเรียนมี จ านวน 10 ข้อ    

 2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาเทคนิคการเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะเป็นแบบทดสอบที่
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สร้างขึ้น  ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหาของ

รายวิชา  เป็นแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 

     2.3  การหาคุณภาพเครื่องมือ 
 2.3.1  การหาคุณภาพของ  แบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียน และแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคนิคการเขียนแบบแม่พิมพ์

โลหะ โดยน าเครื่องมือ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน 

(รายช่ือในภาคผนวก ก)  พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content Validity) ของเครื่องมือ ได้จากการค านวณหาดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างค าถามกับเนื้อหา (Index of Item – 

Objective Congruence  :  IOC)  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ  2547  :  

241-242) จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน พิจารณาให้

คะแนนดังนี้  

+1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงกับ

เนื้อหาการประเมิน 

  0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงกับ

เนื้อหาการประเมิน 

 -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงกับ

เนื้อหาการประเมิน 

      ท าการค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนรายข้อ จากสูตร  
  

     
N

R
IOC


    

 

 เมื่อ   IOC   หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับเนื้อหาการประเมนิ 

         R   หมายถึง ผลรวมของคะแนนเปน็รายข้อ 
           N      หมายถึง จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

เกณฑ์การเลือกข้อค าถาม คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า 

IOC ตั้งแต่  .50 ขึ้นไป ส่วนที่ต่ ากว่า  .50  ให้ตัดทิ้งหรือ

น าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงผล

การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  พบว่าทุกข้อค าถามมี

ความสอดคล้องกับเนื้อหาการประเมิน มีค่าความสอดคล้อง

มากกว่า  .50  ทุกข้อ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง  .80 - 1.00   

3.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
    3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินส่ือการเรียนการ

สอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคการเขียนแบบแม่พิมพ์
โลหะ 

 3.2  การเก็บข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน ได้จาก การเก็บรวบรวมคะแนน ระหว่าง
การจัดการเรียนการสอน  

 3.2.1  คะแนนระหว่างเรียน ได้จาก ผลรวม
ของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยการ
เรียนๆ ละ 10 คะแนน   และคะแนนกิจกรรมท้ายหน่วยการ
เรียน ๆ ละ 10 คะแนน ซ่ึงผู้เรียนท ากิจกรรมท้ายหน่วยการ
เรียนที่ก าหนด แต่ละหน่วยการเรียนมี 3 ถึง 5 กิจกรรม  แต่ละ
กิจกรรมมีคะแนนไม่เท่ากัน แต่เมื่อรวมคะแนนกิจกรรมท้าย
หน่วยการเรียนแล้วผู้วิจัยได้ทดส่วนให้เหลือหน่วยการเรียน
ละ 10 คะแนน 

 3.2.2 คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ
ภายหลังการเรียน  รวม 50 คะแนน  

 3.3  การเก็บข้อมูลเพื่อหาประสิทธิผลของส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคการเขียนแบบ
แม่พิมพ์โลหะ โดยการหาดัชนีประสิทธิผลกลุ่ม/ห้องเรียน  
ได้แก่ 

 3.3.1  แบบทดสอบก่อนเรียน ประจ าหน่วย
การเรียน   

 3.3.2  แบบทดสอบหลังเรียน  ประจ าหน่วย
การเรียน   

 3.4  การเก็บข้อมูลเพื่อส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้เรียนต่อการใช้ส่ือการเรียนการสอน ได้จากการให้ผู้เรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน่ 
ที่เรียนวิชาเทคนิคเขยีนแบบแม่พิมพ์โลหะ ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558  จ านวน 20 คน ท าแบบส ารวจความคิดเห็น
ของผู้เรียนต่อการใช้วิชาเทคนิคการเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 

 

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 4.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up  
มีการด าเนินการโดยน าส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ 
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Mock Up วิชาเทคนิคการเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเขียนแบบแม่พิมพ์
โลหะของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน
แม่พิมพ์โลหะ Mock Up  หรือ ค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนรู้ (E1) และ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์
การเรียนรู้ (E2) เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/ 
E2)  80/80   และค่าประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอน
แม่พิมพ์โลหะ Mock Up  ด้วยการหาดัชนีประสิทธิผลกลุ่ม ได้
ดังนี้ 

 4.1.1 การหาประสิทธิภาพของเอกสารส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up การประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนเพื่อหาเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/ E2 โดยสามารถค านวณ
ได้จากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด ,  2546   :  157-158   และสุ
วิทย์  สังโยคะ ,  2550   :   5-6) ดังนี้ 

 4.1.1.1 การหา  E1  หรือ ค่าร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนที่ใช้ส่ือ

การเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up  ของผู้เรียน 

(ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้) ใช้สูตร 

 E1   = 100x
A

N

X

 

E1  หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนรู้                           

 X  หมายถึ ง  ผลรวมของคะแนน
กิจกรรมระหว่างเรียนของผู้เรียนทุกคน  

  N   หมายถึง  จ านวนผู้เรียนที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนครั้งนี้ 

  A หมายถึง  คะแนนเต็มของกิจกรรม
ระหว่างเรียน 

 4.1.1.2 การหา  E2  หรือ ค่าร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการ

เรียนภายหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนของผู้เรียน

(ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้) ใช้สูตร 

E2   = 100x
B

N

F

 

E2 หมายถึง  ค่าประสทิธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้   

          F  ห ม า ย ถึ ง   ผ ล ร วมข อ ง ค ะแนนที่ ไ ด้ จ า ก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้ส่ือการ
เรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up ของผู้เรียนทุกคน 
(N คน) 

  N หมายถึง  จ านวนผู้ เรียนที่ใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up 
ครั้งนี้ 

  B  หมายถึง  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
       4.1.2 การหาประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอน

แม่พิมพ์โลหะ Mock Up   โดยการหาดัชนีประสิทธิผล  มีสูตร
การค านวณ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 157-158 ) ดังนี้ 

  ดัชนีประสิทธิผลรายบุคคล = 
คะแนนหลังเรียน – คะแนนก่อนเรียน  

คะแนนเต็ม – คะแนนก่อนเรียน  

 
  

       4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก แบบส ารวจความคิด
เห็นของผู้เรียนต่อการใช้ส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ 
Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะวิเคราะห์จาก
ค่าสถิติ ดังนี้    

 4.2.1 ค่าเฉลี่ย ได้จากสูตรหาค่าเฉลี่ย      (ชูศรี  
วงศ์รัตนะ 2544 : 36, ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2540 
: 53) 

     
 
เมื่อ        แทน  ค่าเฉลี่ย หรือ ตัวกลางเลขคณิต           
     แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
                  แทน จ านวนของคะแนน ในข้อมูลนั้น 

 4.2.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้จากสูตร  (ชู
ศรี  วงศ์รัตนะ 2544 : 64 และ ล้วน  สายยศ และอังคณา  สาย
ยศ, 2540 : 101) 

 

ดัชนีประสิทธิผลกลุ่ม = 
ผลรวมคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
(จ านวนผู้เรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวมคะแนนก่อนเรียนทุกคน 

X

x

N

N

x
X
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เมื่อ   ..DS    แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           X     แทน  ค่าคะแนน 
              แทน  ค่าเฉลี่ย                
        แทน  ผลรวม 
                      แทน  จ านวนของคะแนน  

 4.2.3 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พิจารณาหาค่าเฉลี่ยตาม
หลักเกณฑ์  ของแต่ละช่วงคะแนน  ใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายของ  บุญมี  พันธ์ุไทย (2545 : 55-56) มีเกณฑ์การ
แปลผลดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00  แปลความว่า มีความคิดเห็น
ว่า ความเหมาะสมระดับ มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49  แปลความว่า มีความ
คิดเห็นว่า ความเหมาะสมระดับ มาก  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49  แปลความว่า มีความคิดเห็น
ว่า ความเหมาะสมระดับ ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49  แปลความว่า มีความ
คิดเห็นว่า ความเหมาะสมระดับ น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49   แปลความว่า มีความคิดเห็น
ว่า ความเหมาะสมระดับ น้อยที่สุด 
  มีรายละเอียดดังน้ี 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิจัยพบว่าส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์

โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ ที่สร้าง

และพัฒนาขึ้น มีผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการ

เรียนการสอนแม่พิมพ์ โลหะ Mock Up ในภาพรวม พบว่า 

ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ (E1 ) เท่ากับ 

87.41 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้  (E2 ) 

เท่ากับ 82.27 ซ่ึงพบว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของค่า

ประสิทธิภาพ (E1/E2) 80/80         มีประสิทธิภาพอยู่ใน

เกณฑ์ดี สามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

2. ผลการประเมินประสิทธิผลของส่ือการเรียน

การสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ

แม่พิมพ์โลหะ ในภาพรวม พบว่า  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  

0.6766 โดยมีค่าคะแนนที่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.66 มี

ประสิทธิผลอยูใ่นเกณฑ์ดี สามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

3. ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน ต่อการใช้
ส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิค
เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ พบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าส่ือ
การเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียน
แบบแม่พิมพ์โลหะ ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก   

 

สรุป 
สรุปผลการวิจัยพบว่าส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์

โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ ที่สร้าง

และพัฒนาขึ้น มีผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการ

เรียนการสอนแม่พิมพ์ ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ

เรียนรู้ (E1 ) เท่ากับ 87.41 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์

การเรียนรู้ (E2 ) เท่ากับ 82.27  ซ่ึงพบว่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานของค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2 ) 80/80  มี

ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้กับผู้เรียนได้เป็นอย่าง

ดี  ผลการประเมินประสิทธิผลของส่ือการเรียนการสอน

แม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 

มีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.6766 โดยมีค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้น ร้อย

ละ 67.66  มีประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้กับผู้เรียน

ได้เป็นอย่างดี ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้เรียน ต่อการ

ใช้ส่ือการเรียนการสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิค

เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าส่ือการเรียน

การสอนแม่พิมพ์โลหะ Mock Up วิชาเทคนิคเขียนแบบ

แม่พิมพ์โลหะ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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การพัฒนาการคิด วิเคราะห์ การเขียนโปรแกรมงานระบบอุตสาหกรรมและงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการสอนบน Padlet 

Development for analytical thinking industrial program and inventory systems for undergraduates  
by teaching on padlet  

 

สุนิพันธ์  ศรีสพุจนานนท์1   ปวัฒวงศ์ บ ารงุขนัท์2 

 
1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี 

2ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการคิด วิเคราะห์  ระบบงาน
อุตสาหกรรม ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการสอน
บนเว็บเครือข่าย Padlet ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวล เรื่องการเขียนโปรแกรมงานระบบอุตสาหกรรมและงาน
คลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษาการ
คิดวิเคราะห์ที่เรียนด้วยการสอนบนเว็บเครือข่าย และศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ต่อเนื่องช้ันปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet 
จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา
บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ การ
สอนบน เ ว็บ เ ค รื อ ข่ า ย  Padlet แ ผนก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
แบบทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์  และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติใช้ Paired Sample t-test  ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
พบว่า การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 
เท่ากับ 80.24/ 80.11 นักศึกษากลุ่มที่จัดการสอนบนเว็บเครือขา่ย 
Padlet  มีคะแนนความสามารถคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้จัดการสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 
.05    
ค าส าคัญ : การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet, การคิดวิเคราะห์, 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 

The research for development and analysist of industry 
system for bachelor’s student with method of teaching on 
Padlet network by using writing on Visual program. How to 
writing program for industry and warehouse system that this 
research studied and analytical thinking from the result of 
students who studied on Padlet network continuously 
freshmen to sophomore. There are 2 groups, 30 students per 
group. Group, they are student from Computer business 
Thonburi University Sriwattana Business Administration 
Technological Education Center year 2016. The material for 
this research is teaching on Padlet network, learning 
management, ability for analyst test and accomplishment test 
30 items. For analysis of statistic, Paired Sample t-test can 
analyst to be average 80.24/ 80.11 (E1/E2) that the students 
who studied on Padlet network have the scoring more than 
other students 0.05. 
Keywords: Method of teaching on Padlet network, Analytical 
thinking, Learning achievement 
1. ค าน า 

ด้วยเป้าหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คน
ไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และ
จะมีความสามารถในทักษะกระบวนการ เรียนรู้ด้วยตนเองท าให้
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยในส่วน
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ของการศึกษาปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญ ร่วมไปถึงความก้าวหน้าด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ผ่านเครือข่าย
อินเตอร์ เน็ตในรูปแบบของการเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) [1] ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอน ที่ถือว่า
ยืดหยุ่นและรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา ดังนั้นเทคโนโลยีบนเครือข่ายเป็น
การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถ เลือกเวลาเรียน และสถานที่ที่ผู้เรียน
มีความสะดวกและรวดเร็ว[2] บนการเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้สอนผ่าน เทคโนโลยีเว็บ มีการส่ือสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงเทคโนโลยีเครือข่ายมีความส าคัญ
มากต่อการศึกษา สามารถเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ช่วยในการ
ถ่ายทอดการศึกษา ส าหรับยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีเครือข่าย 
ยังมีระบบติดตามบันทึกข้อมูลของผู้เรียน เช่น เวลาเข้าเรียน , 
คะแนนเก็บ, คะแนน สอบ ดังนั้นผู้เรียนสามารถตรวจสอบ
ตัวเองได้ตลอดเวลา ส่วนทางด้านผู้สอนก็สามารถติดตามความ 
เคลื่อนไหวของผู้เรียนได้อย่างละเอียดตามความต้องการ ด้วย
การสอนบนเทคโนโลยี เครือข่าย เป็นกระบวนการของ
นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนรู้ต่อผู้เรียนโดยใช้เว็บเป็น
ส่ือกลาง ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในโลกสมัยใหม่ เพื่อ
ก าหนดการเรียนรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่
รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อผู้สอนและผู้เรียน ส าหรับ
การบรรลุถึงความส าเร็จของเป้าหมายการเรียนรู้ที่ เหมาะสม 
โดยยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน (Courseware) 
เครือข่ายออนไลน์ทางการศึกษา ในลักษณะส่ือประสม 
(Multimedia)  ส า ห รั บ ผู้ เ รี ย น แ ละ ผู้ ส อน ไ ด้ เ ลื อ ก ต า ม
ความสามารถและความถนัด ตามความต้องการในการพัฒนา
ของตน โดยเนื้อหาบทเรียนจะประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ 
เสียง วีดิทัศน์ และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกัน ระหว่างผู้เรียนกันทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม หรือ

แม้แต่ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ให้กับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา ร่วมถึง
การพัฒนาสติปัญญา การคิดวิเคราะห์เชิงลึก สามารถจ าแนกจัด
หมวดหมู่  อย่างมีหลักเกณฑ์สามารถตัดสินใจ[3] ได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้องผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายบนเว็บ ด้วยการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์บนเว็บเป็นข้อ
ได้เปรียบส าคัญประกาศหนึ่งของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์กับ
ผู้เรียน[4] ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นการน า
เทคโนโลยีเครือข่ายออนไลน์บนเว็บ เป็นเครื่องมือมุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยท าการเรียนผ่านเครือข่ายออนไลน์
บนเว็บที่มี ช่ือ Padlet ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรต่อเนื่อง) ในรายวิชา การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
ทางด้านงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีต่อเนื่องช้ันปีที่  2 ที่ เรียนด้วยการสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet กับที่ไม่ได้ใช้การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องช้ันปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet กับที่ไม่ได้ใช้การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ช้ันปีที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวนกลุ่มละ 30 คน ของศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี
การศึกษา 2559 โดยกลุ่มที่ 1 ใช้การเรียนการสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet และกลุ่มที่ 2 ไม่ได้ใช้การเรียนการสอนบน
เว็บเครือข่าย Padlet 

 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ สุนิพันธ์  ศรีสุพจนานนท์1,* 
E-mail address: suniphan2003@yahoo.com             
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รูปที่ 2 แผนการด าเนินงานวิจัย 
 

3.2 ตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนโดยใช้การสอนบนเว็บ

เครือข่าย Padlet 
ตัวแปรตาม คือ 
3.2.1 การคิดวิเคราะห์ 
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 
3.3 สมมติฐานของการวิจัย 
3.3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมแบบ

วิชวล ทางด้านงานอุตสาหกรรมระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ผ่าน
การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet กับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้สอน
ด้วยบนเว็บเครือข่าย Padlet มีความแตกต่างกัน 

3.3.2 ความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวิชาการเขียน
โปรแกรมแบบวิชวล ทางด้านงานอุตสาหกรรม ระหว่างกลุ่ม
นักศึกษาที่ผ่านการสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet กับกลุ่ม
นักศึกษาที่ไม่ได้สอนด้วยบนเว็บเครือข่าย Padlet มีความ
แตกต่างกัน 

 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ได้ก าหนด
เครื่องมือได้ดังนี้ 

3.4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวลเรื่องการเขียนโปรแกรมงานระบบอุตสาหกรรมและงาน
คลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 2 แผนการเรียนรู้ 

3.4.2 การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet ของวิชาการเขียน
โปรแกรมแบบวิชวลเรื่องการเขียนโปรแกรมงานระบบ
อุตสาหกรรมและงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.65/80.21 

3.4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิชาการ
เขียนโปรแกรมแบบวิชวลเรื่องการเขียนโปรแกรมงานระบบ
อุตสาหกรรมและงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เป็น
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง .20 – .90 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง .13 – .95 
และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 

3.4.4 แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็น
แบบปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ผ่านผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
จ านวน 5 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 

3.4.5 ศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า
อยู่ในระดับเกณฑ์ ดี สอดคล้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น .05 เพื่อใช้วิเคราะห์ Paired Sample t-test 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้การวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางสถิติเพื่อได้การ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
       3.5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet ตามเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงใช้สูตร E1/E2 
    3.5.2 เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องช้ันปีที่ 2 ระหว่าง 2 กลุ่ม ที่
ใช้การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet และไม่ใช้การสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet วิเคราะห์โดยใช้ t-test (Paired Sample t-test)
และประเมินผลเป็นร้อยละ 
  3.5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องช้ันปีที่ 2 ระหว่าง 2 กลุ่ม ที่
ใช้การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet และไม่ใช้การสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet วิเคราะห์โดยใช้ t-test (Paired Sample t-test) 
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เขียนโปรแกรมงานระบบอุตสาหกรรมและงาน
คลงัสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรม
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4. สรุปผลการวิจัย 
1. การเรียนการสอนบนเว็บเครือข่ายด้วย Padlet ของ

วิชาการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเรื่องการเขียนโปรแกรมงาน
ระบบอุตสาหกรรมและงานคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้ผลทดลองจากภาคสนาม (Field Tryout) กับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 30 คนได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ  
80.65/80.21 และจากการน าการสอนบนเว็บเครือข่ายด้วย 
Padlet ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริงจ านวน 30 คน พบว่าผลการ
หาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) ส่ือการสอนเท่ากับ 80.24/ 80.11 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องช้ันปีที่ 2 ของกลุ่มที่
ผ่านการสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet มีคะแนนความสามารถ
การคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ท าการสอนบนเว็บเครือข่าย 
Padlet อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 คะแนนร้อยละของความสามารถการคิดวิเคราะห์ระหว่างกลุ่ม
สอนด้วย Padlet กับ กลุ่มไม่ได้สอนด้วย Padlet 

 

3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องช้ันปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
การสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ท าการสอนบนเว็บเครือข่าย 
Padlet อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังรูปที่ 3 
ตาราง 1  การเปรียบเทียบการคิด วิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรตี่อเนื่องชั้นปีที่ 2 
รายการ จ านวน x  SD. ร้อยละ 
กลุ่มที่สอนบน Padlet 30 10.57 1.45 88.53 
กลุ่มที่ไม่ไดส้อนบน Padlet 30 5.23 1.08 64.77 

หมายเหตุ: p=  .05 

 

ตาราง 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องชั้นปีที่ 2 
รายการ จ านวน x  SD. % t 
กลุ่มที่สอนบน Padlet 30 10.72 1.54 91.27 24.5 
กลุ่ มที่ ไม่ ได้สอนบน 
Padlet 

30 6.33 1.28 79.88 17.4 

หมายเหตุ: p=  .05 
 

 
 

รูปที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มสอนด้วย Padlet กับ 
กลุ่มไม่ได้สอนด้วย Padlet 

 
5. อภิปรายผล 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการสอนบนเว็บ
เครือข่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์และเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง
ช้ันปีที่ 2 โดยแบ่งออกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1.  ในการน า เทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้ส าหรับ
พัฒนาการสอน ที่มีการวางแผนและล าดับขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ กลุ่มผู้เรียนจากการสอนบนเว็บเครือข่าย Padlet มี
พัฒนาการด้านทักษะคิดวิเคราะห์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ ไพรัชนพ วิริยวรกุล และ
คณะ ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เครือข่ายออนไลน์ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน 

2. จากการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 2 กลุ่ม ท าให้ทราบว่ากลุ่มที่ท าการสอนบนเว็บเครือข่าย 
Padlet มีระดับคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้สอนบนเว็บ
เครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากการ
เรี ยนการสอนผ่านเ ว็บเครือข่ าย  Padlet ผู้ เ รี ยนสามารถ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอนร่วมไปถึงกับผู้ร่วมเรียน
ด้วยกันเอง ได้ทุกที่ทุกเวลา เกิดกระบวนการคิดที่กว้างมากขึ้น 
และวิธีวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเองและแก้ปัญหาเป็นกลุ่มได้ใน
เวลาเดียวกัน ต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้สอนบนเว็บเครือข่าย ผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหากระบวนการคิดได้เพียงตนเองอย่างเดียว  จึง
ส่งผลให้ผู้เรียนต้องด าเนินการแก้ปัญหาได้ในเฉพาะเวลาเรียน
เท่านั้น  

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ช้ันปีที่ 2 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มที่ท าการสอนบนเว็บ
เครือข่าย Padlet มีระดับคะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้สอนบน
เว็บเครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากการ
สอนบนเว็บเป็นตัวกลางที่ ช่วยถ่ายทอดและน าความรู้จาก
ผู้สอน หรือจากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนที่ตั้งไว้ และผู้เรียนสามารถ 
ถามตอบในส่วนของเนื้อหาที่สงสัย หรือโจทย์งานค าถามที่
สงสัยได้ตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคล้องกับ วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
และคณะ(2554) ที่พบว่าการสอนบนเว็บท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและการสอนบน
เว็บท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ในระดับดี 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยธนบุรีและมหาวิทยาลัยศรีนคริน 
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ผลกระทบของความสุขในการปฏิบัติงานท่ีมีต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี  ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Effects of Job Happiness on Job Quality of Accountants of Educational  
Under Vocational Education Commission in Northeastern 

 
เพทาย  เพียรทอง   ชุติภัทร ทะนันไชย   และถาวร พรามไทย 

 

สาขาวิชาการบัญชี   วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การ วิจั ยนี้ มี วั ตถุประสงค์  เ พื่ อทดสอบผลกระทบ                        
ของความสุขในการปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ               
การอา ชีวศึกษาในภาคตะ วันออก เฉี ยง เหนื อ  โดยใ ช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก                   
นักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ                   
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 54 คน  สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์   
แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ   
 ผลการวิจัย  พบว่า  ความสุขในการปฏิบัตงิาน                          
ด้านสภาพการท างาน และด้านความมั่นคงในการท างาน                   
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ                    
การท างานโดยรวม ดังนั้น สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
ควรมุ่งเนน้ในการพัฒนาและสนบัสนุนการสร้างความสุขใน
การปฏิบัตงิาน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน 
ก าหนดค่าตอบแทนทีเ่พียงพอต่อการด ารงชีวิตของบคุลากร 
สร้างความมั่นคงในการท างาน ความปลอดภัย และมีสวัสดิการ
ที่ดี เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
มากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : ความสุขในการปฏบิัตงิาน, ประสิทธิภาพการท างาน 
 

Abstract 
 This study aimed to investigate the effects of job 
happiness on job quality of educational under vocational 
education commission in Northeastern.  Questionnaires 
were used as an instrument for collecting data from 54 
accountants of educational under vocational education 
commission in Northeastern.  The statistic methods were 
used to analyze data, including multiple correlation analysis 
and multiple regression analysis. The results showed that job 
happiness in aspect of compensation and job security had 
positive relationships and effected on job quality.  
Therefore, the educational under vocational education 
commission in Thailand should be emphasized in developing 
and promoting the creation of job happiness by creating the 
best practice climate, compensation sufficient for employee, 
stability in performance, safety, and good welfare. In order to, 
the employees can operate to effectively. 
 
Keyword:  Job Happiness, Job Quality 
 
1.บทน า 

ในปัจจุบันทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
ภาค เ อกชนต่ า ง ต้ อ งก า รทรั พย ากรบุ ค คลที่ มี ค ว ามรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร
ให้สามารถเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มา  
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ซ่ึงทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่องค์กรนั้น ๆ 
ต้องการ  และเมื่อได้มาซ่ึงทรัพยากรบุคคล  ที่ได้สรรหามาแล้ว  
องค์กรก็จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านั้น  
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์  การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสามารถท าได้หลายรูปแบบ อาทิ เ ช่น                       
การฝึกอบรม การมอบหมายงาน ที่มีความท้าทาย การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นการสร้างพื้นฐานของตัว
บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กร เนื่องมาจากปัจจุบันมีการ
แข่งขันขององค์กรธุรกิจต่างๆ ที่รุนแรง และไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจ
เอกชนเท่านั้นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร องค์กรภาครัฐก็
ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าองค์กรภาครัฐ
จะไม่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง แต่องค์กรเหล่านี้ก็ยังคงมี
ความต้องการทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาพัฒนาองค์กรนั้นๆ ให้
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร และเมื่อได้มาซ่ึง
บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ การรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้
อยู่กับองค์กรเป็นส่ิงส าคัญยิ่งกว่า ทั้งนี้ การรักษาบุคลากร
ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ  การให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน สวัสดิการต่างๆ  โบนัส ซ่ึง
ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานที่จะท าให้บุคลากรเหล่านั้นอยู่
ร่วมงานกับองค์กรได้ในระยะเวลายาวนานมากขึ้น นอกจากนั้น
แล้วการที่บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความรู้ ความสามารถ และอยู่ร่วมกับองค์กรได้ในระยะเวลายาว  

ความสุขในการปฏบิัติงาน (Job Happiness) เป็น
การแสดงออกให้เห็นทัง้ทางร่างกายและจิตใจ การแสดงออก
เต็มไปด้วยพลังและความตื่นเตน้ มีอารมณ์ที่ร่าเริงและเบิกบาน 
ความสุขในการปฏบิัติงานเปน็เรือ่งของจิตใจ หากมคีวามพึง
พอใจต่องานไม่ว่างานนัน้จะมีลักษณะอย่างไรก็รัก และพอใจที่
จะท างานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ หากแค่เริ่มต้นด้วย
ความพึงพอใจก็จะท างานไดด้ีและไม่เบื่องาน แม้มีอปุสรรคก็
ไม่ท้อถอย ความสุขในการปฏิบัติงานเปน็พลังด้านหนึ่งของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะของการท างานที่
ตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของแต่ละบคุคล 
โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเป็นบุคคล สภาพตัว
บุคคลหรือสังคมขององค์กร ซ่ึงความสุขในการปฏบิัติงาน
สามารถวัดได้จากเกณฑ์ช้ีวัด 5 ด้าน  (ศุภวัฒน์ วิรักขะโม.    
2553  :  24)  ประกอบด้วย สภาพการท างาน (Working 

Conditions) ค่าตอบแทน (Compensation) ความมั่นคงในการ
ท างาน  (Job Security) ความปลอดภัย (Safety) และสวัสดิการ 
(Welfare) เมื่อบุคคลมคีวามรู้สึกว่ามีความสุขในการปฏิบัติงาน
จะส่งผลให้เกิดคุณภาพการท างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด  

ประสิทธิภาพการท างาน (Job Quality) เปน็การที่
บุคคลใหค้วามสนใจในการปฏบิตัิงาน โดยบคุคลไดใ้ช้ความรู ้
ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบต่อการปฏบิัติงาน
ตามนโยบายของผู้บรหิาร และมีแนวทางในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักและอุดมการณ์อย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงมีจิตส านึกในการท างานทีด่ีท างานด้วยความ
ขยันหมัน่เพียรและไดร้ับการยอมรับจากผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เพื่อให้การปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพในการท างานได้ผลการ
ปฏิบตัิงานทีอ่อกมาดี และการที่บคุคลได้มีส่วนร่วมในงานหรือ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองมาก ก็จะท าใหบุ้คคลทุ่มเท
เวลาก าลังกายและก าลังใจกับงานที่ท าสูง ซ่ึงจะส่งผลให้มีการ
ขาดงาน การลาออกจากงานนอ้ย และรวมถึงประสิทธิภาพ               
การท างานของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   
ที่จะต้องปฏิบัตงิานให้มีประสทิธิภาพการท างานทางการบัญชี
ของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด สามารถวัดได้หลายลักษณะ วิธีการท างานให้ได้ผลดีซึ่ง
ตอ้งเล็งเห็นถึงความส าคัญของประสิทธิภาพการท างานใน                    
4 ด้าน  (สมใจ ลักษณะ. 2546  :  237) ประกอบด้วย                    
การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ (Goal Accomplishment)          
การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Provide and Resource Using) 
กระบวนการปฏบิัติงาน (Operations Process) และความพึง
พอใจของทุกฝ่าย (Participant Satisfaction) ซ่ึงนักบัญชีถือเป็น
บุคลากรที่มีส าคัญในการปฏบิัติงานทางการบัญชีขององค์กร 
เพราะข้อมูลทางการบัญชีจะแสดง ให้เหน็ถึงผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงินขององค์กร รวมทั้งแสดงใหเ้ห็นถงึ
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร    

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัย ผลกระทบของความสุขในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบว่า 
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ความสุขในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อปรประสิทธิภาพ
การท างานหรือไม่ อย่างไร  ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักบัญชีในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
วิจัยสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ  เพื่อความสุขในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรประสบความส าเร็จ และ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
2.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยนี้ ความสุขในการปฏิบัติงาน ได้ถูกก าหนดให้
เป็นตัวแปรอิสระ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน 
จากวัตถุประสงค์ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ได้ดังนี้ 

2.1 ความสุขในการปฏิบัติงาน 
 ความสุขในการปฏิบัติงาน (Job Happiness) 

หม า ย ถึ ง  ก า ร รั บ รู้ ห รื อ ทั ศ น ค ติ ข อ ง บุ ค ค ล ที่ มี ต่ อ                        
การปฏิบัติงานหรือความรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน               
โดยรู้สึกสนุกสนานกับการปฏิบัติงานและมีความพยายามที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย   ซ่ึงสามารถวัด
ได้จากเกณฑ์ช้ีวัด 5 ด้าน ประกอบด้วย (ศุภวัฒน์ วิรักขะโม  
2553  :  24)   

2.1.1 สภาพการท างาน (Working Conditions) 
หมายถึง ส่ิงต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวในขณะที่ปฏิบัติงาน อาจ
เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานหรือเพื่อนร่วมงาน รวมถึงโต๊ะ เก้าอี้ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ อุณหภูมิ แสงสว่าง และเสียงในสถานที่
ท างาน 
     2.1.2 ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่องค์กรจ่ายให้แก่ผูป้ฏบิัตงิาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูป
ตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงนิก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏบิัติงานตาม
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ จงูใจใหป้ฏิบตัิงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผูป้ฏบิัตงิาน 
     2.1.3 ความมั่นคงในการท างาน (Job Security) 
หมายถึง ความเป็นธรรมในการจ้างงานและความเป็นธรรมใน
การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันควร ซ่ึงเป็นแรงผลักดันท าใหบุ้คคล

มีความรู้สึกเช่ือมั่น ที่จะปฏิบตัิงานอย่างเต็มศักยภาพ อย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถ 

2.1.4 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การ
ปฏิบตัิงานในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุบัตเิหตทุั้งหลายทั้ง
ปวง ท าให้ผูป้ฏบิัติงานท างานไดอ้ย่างไร้ความกังวลและไม่ต้อง
เสียเวลาในการปฏบิัติงาน กรณีที่เกิดอุบัตเิหตุในการท างาน 
ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบตัิงาน
และเป็น        การสูญเสียทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กร  

   2.1.5 สวัสดิการ (Welfare) หมายถึง บริการหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นใหผู้้ทีป่ฏิบตัิงานไดร้ับความสะดวกสบายในการ
ท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการ
ด าเนินชีวิต นอกเหนือ จากเงินเดอืน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เปน็
ประจ า เป็นส่ิงจูงใจใหผู้้ปฏิบัตงิานมีขวัญและก าลังใจที่ดี จะได้
ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนใน
การปฏิบัตงิานอย่างเต็มที่ 

2.2 ประสิทธิภาพการท างาน 
ประสิทธิภาพการท างาน (Job Quality) หมายถึง 

การที่บุคคลตั้งใจท างานอย่างถูกวิธีและปฏิบัตงิานอย่างเต็ม
ความสามารถมีการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ เพื่อให้งานนั้น
บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงการปฏิบัตงิาน
ดังกล่าวมุ่งหวังถึงผลส าเร็จ 4 ด้าน ประกอบด้วย (สมใจ 
ลักษณะ  2546  :  237)   

2.2.1 ก า รบร รลุ เ ป้ า หมา ยค ว ามส า เ ร็ จ  (Goal 
Accomplishment) หม า ย ถึ ง  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น                        
การปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปา้หมายที่องค์กรได้ก าหนดหรือ
นโยบายที่ผู้บริหารองค์กรคาดหวังไว้   ซ่ึงการเปรียบเทียบที่
เกิดขึ้นนั้น การปฏิบัติงานต้องมีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่า
เป้าหมายที่องค์กรได้คาดหวังไว้ 
    2.2.2 การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Provide and 
Resource Using) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรใน
ลักษณะที่มีเพียงพอส าหรับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติและ
จัดสรรอย่างถูกต้อง เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย รวมถึงการใช้ทรัพยากรใน
การด าเนินงานให้คุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด 
โดยบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ 
     2.2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน (Operations Process) 
หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของแต่
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ละกลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การไหลส่งต่อของ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อย ต้นทุนน้อย มีการใช้
เทคโนโลยี ช่วยปฏิบั ติ ง านบุคคลท าง าน เต็มศักยภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มมีความราบรื่น 
ไม่มีความขัดแย้ง                    
         2.2.4 ความพึงพอใจของทุกฝ่ าย (Participant 
Satisfaction) หมายถึง ผลจากการปฏิบัติงานที่น ามา ซ่ึงความ
พึงพอใจส าหรับทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน โดยผลงานนั้นเป็นที่
ยอมรับและเกิดความน่าเชื่อถือ 
 
3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อทดสอบว่าความสุขในการปฏิบัติงานที่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีในสถานศึกษาสังกัด
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรตลอดจนสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อความสุขในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพการท างานให้
องค์กรประสบความส าเร็จ และสามารถบรรลุเป้าหมายใน                 
การปฏิบัติงานต่อไป 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 

ความสุขในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน  
 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักบัญชีใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 78 คน (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2556  
:  เว็บไซต์) ซ่ึงได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งส้ิน 54 ชุด  เป็น
แบบสอบถามที่ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด คิดเป็นอัตราผล
ตอบกลับ ร้อยละ 69.23 ซ่ึงสอดคล้องกับ Aaker,  Kumar  
และ  Day  (2001 : 1)  ได้น าเสนอว่า การส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์ต้องมีอัตราตอบกลับ อย่างน้อย   

ร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีขนาดที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
6. ผลการวิจัย 

ความสุขในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเ ชิงบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ดังนั้น 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควร
มุ่งเน้นในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างความสุขใน                  
การปฏิบัติงาน โดยการสร้างแวดล้อมที่ดีในการท างาน ก าหนด
ค่าตอบแทนที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของบุคลากร  สร้าง
ความมั่นคงใน   การท างาน ความปลอดภัย และมีสวัสดิการที่ดี 
เมื่อบุคลากรมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการปฏิบัติงาน จะส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด 
 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษา

ก าหนดตัวแปรอิสระด้านอื่นๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน 
เช่น วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ท าให้มีประสิทธิภาพการท างานเพิ่มมากขึ้น และ
น าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการสร้างความสุขใน                         
การปฏิบัติงาน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพการท างานหรือ
การศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 

 
7.2 ประโยชน์ของการวิจัย 
  การวิจัยครั้ งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์โดย

สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน เช่น การให้ความส าคัญและ
ตระหนักถึงความสุขในการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
ด้านสภาพการท างาน โดยการจัดให้มีการอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร และด้านความมั่นคงใน
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การท างาน โดยจัดให้มี การต่อสัญญาจ้างทุกๆ ปี รวมถึงการให้
ความไว้วางใจจากผู้บริหาร โดยมีการมอบหมายงานที่ส าคัญ
และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจระดับการให้ความส าคัญ
ต่อสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลจาก
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าร้อยละ 51 อ่านนโยบายและ
เงื่อนไขเรื่องสิทธิส่วนบุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ร้อยละ 68.5 ให้เพื่อนเห็นข้อมูลส่วนตัวได้ ร้อยละ 70 
โพสต์ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน Timeline ได้ ร้อย
ละ 35 มีความกังวลในระดับปานกลางหากเครือข่ายสังคม
ออนไลน์น าข้อมูลของตนเองไปใช้ ร้อยละ 39.5 มีความสบาย
ใจในระดับปานกลางหากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ติดตามการ
ใช้งานและส่งโฆษณาให้ ร้อยละ 60 ไม่กังวลกับการโพสต์
ข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในส่วนของการแชร์
เนื้อหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 71 แชร์รูปภาพ จาก
ผลการส ารวจแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
เรื่องสิทธิส่วนบุคคล แต่ยังขาดความรอบคอบในการแชร์ข้อมูล
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ค าส าคัญ : การละเมิด,เครือข่ายสังคมออนไลน์,สิทธิส่วนบุคคล 

Abstract 

This paper aims to survey the importance of data privacy 
on social network. Questionnaires were distributed to 200 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi students, 
who were selected by using simple random sampling. The 

results of this survey showed that 51% of samples read the 
policy and the law of data privacy for using social network 
whereas 68.5% allowed their friends and acquaintances to see 
their personal data. Moreover, 70% posted information on 
timeline. 52.5% of samples allowed other people to tag photos 
and videos, and 35% felt anxious if their personal data are on 
the social network. Furthermore, 39.5% felt fairly happy if the 
social network keeps track on them and circulates their 
advertisements. However, 60% of the samples did not have 
any worry about online personal posting. The majority of the 
samples (71%) shared images and 64% general news. The 
result also revealed that the samples realized the significance 
of data privacy, yet were not cautious enough when sharing 
personal data publicly.  
Keywords: Privacy, Social Network, Violation  

1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือส่ือสังคมออนไลน์ที่มีการ
เช่ือมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการ
และความสัมพันธ์ทางสังคมซ่ึงใช้งานผ่านอินเทอร์เนต็ และผ่าน
ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, บล็อก
เกอร์, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรมและไลน์ เป็นต้น จากการ
เช่ือมโยงดังกล่าว ท าให้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้เป็นทอด ๆ ต่อไป
เรื่อย ๆ ท าให้เกิดสังคมเสมือนจริงขึ้น และสร้างความสัมพันธ์
แบบใหม่ได้ง่ายเมื่อเราแชร์ (Share) ข้อมูลต่าง ๆ ลงบนเครือข่าย
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สังคมออนไลน์ ทุกคนบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถรับรู้
และแสดงความคิดเห็นต่อส่ิงที่เราแชร์ ท าให้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น จาก
สถิติบนโลกออนไลน์ พบว่า ประเทศไทยใช้ เฟซบุ๊ก มากเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ โดยมีจ านวนผู้ใช้มากถึง 41 ล้านราย คิด
เป็น 60% ของประชากรทั้งประเทศไทย รองลงมาเป็นไลน์ โดย
มีจ านวนผู้ใช้ 33 ล้านราย และอินสตาแกรม 7.8 ล้านราย [1] 
และด้วยเหตุที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประวันของ
ผู้คนในหลากหลายมิติ ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดความสิทธิส่วนบุคคลและในปี 2556 มีการส ารวจ เรื่อง 
กับการละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในประเทศไทยไว้ จาก
การส ารวจนี้อาจแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ประเภท
แรก คือ ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค เช่น สิทธิใน
ความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลผู้
ให้บริการออนไลน์ของสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันชีวิต 
การส่งต่อหรือซ้ือขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปยังบุคคลที่
สาม ประเภทที่สอง คือ ความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ
โจมตีบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างกันทางการเมือง หรือใช้วิธีการ
เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาผลประโยชน์
[2] และกิจกรรมกิจกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยอดนิยม 5 
อันดับแรก ที่มีพฤติกรรมค่อนข้างสุ่มเส่ียง อันดับ 1 ได้แก่ การ
เช็คอินในเฟซบุ๊ก เพื่อบอกให้เพื่อน/คนรู้จักว่าตนเองก าลังท า
อะไร อยู่ที่ใด (ร้อยละ 71.5) อันดับที่ 2 การโพสต์รูปถ่ายหรือ
แชร์รูปส่วนตัวในสถานะที่เป็นสาธารณะ (ร้อยละ 70.7) อันดับ 
3 การตั้งค่าแสดงสถานะในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
สาธารณะ (ร้อยละ 62.3) อันดับ 4 การไม่เปลี่ยนรหัสผ่านของ
บัญชีผู้ใช้งานบ่อย ๆ หรืออย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน (ร้อยละ 57.5) 
และอันดับสุดท้าย การให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น 
ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น ในการลงทะเบียน/ใช้ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยไม่ได้ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของเว็บไซต์หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ๆ ก่อน (ร้อยละ 
45.8) [3] กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นพฤติกรรมสุ่มเส่ียงต่อ
ผู้ใช้งานที่จะถูกคุกคามหรือก่อให้เกิดความ ไม่มั่นคงปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเปิดเผยตัวตนและ
ข้ อมู ล ส่ วนบุ คคล  นอกจ ากนี้ ยั ง มี ภั ยที่ เ กิ ด จ ากคว าม
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวผู้ใช้งานเอง เช่น การแชร์ ส่งต่อภาพและ

ข้อความที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โดยไม่มีการ
ตรวจสอบที่มาและความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ซ่ึงมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550/พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล [4] 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้จัดท าสนใจ ที่จะส ารวจการให้
ความส าคัญของสิทธิส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยา
เขตบางมด จากปัญหาที่เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและน า
ผลที่ได้จากการส ารวจมาประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมข้อมูล
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ เรื่อง
สิทธิส่วนบุคคลบนเครือขา่ยสังคมออนไลน์ ป้องกันไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่นในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อส ารวจความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ในเรื่องการให้ความส าคัญ
กับสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

1.3 ขอบเขตของการด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้จัดท า ได้ท าการส ารวจความสนใจของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่เขต
บางมด เกี่ยวกับการให้ความส าคัญเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  

 กลุ่ มประชากร  ได้ แก่  นั กศึ กษามหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ทั้งเพศชายและ
หญิง  

 กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ที่พบจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยยินยอมตอบแบบสอบถามด้วยความ
สมัครใจจ านวน 200 คน โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) 
ในการหาสัดส่วนของประชากร  

𝑛 =
𝑝(1 − 𝑝)𝑍2

𝑒2
 

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
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e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดขึ้นได ้

Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรอืระดับนัยส าคัญ 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาโครงการครั้งนี้ เป็นการส ารวจความสนใจของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าให้
ความส าคัญ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อให้ผลการศึกษาด าเนินไปตามกระบวนการวิจัย
และบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้จัดท ามีขั้นตอนและรายละเอียดใน
การด าเนินโครงการ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการจัดท างานวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ้ืนที่เขตบางมด
โดยใช้สูตรของคอแครน (Cochran) ในการหาสัดส่วนของ
ประชากร  

2.1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
ในการคัดเลือกตัวอย่าง ส าหรับโครงการครั้งนี้ ผู้จัดท าได้

เลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่านักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีโอกาสจะถูก
เลือกเท่า ๆ กัน ซ่ึงจาการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย มีนักศึกษาสมัครใจและยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 200 คน 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
1. มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2. มีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

จัดท าการส ารวจโดย รับ-ส่ง แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
โดยตรง โดยจัดท าแบบสอบถามให้อยู่ในลักษณะกระดาษ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซ่ึงเป็นการสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างโดยต้องสอบถามว่ามีบัญชีและใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือไม่ จึงจ าเป็นต้องน าส่งให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยตรงและท าการอธิบายในบางค าถามของแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เข้าใจในค าถามดังกล่าวเพื่อให้ได้
ค าตอบที่ชัดเจนรวมทั้งสามารถน ามาวิเคราะห์ได้อย่างตรง
ประเด็น 

2.2.1 การสร้างแบบสอบถาม 
การสร้างแบบสอบถามในการส ารวจความสนใจของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีว่าให้
ความส าคัญ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ให้
ความสนใจเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล บนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากแค่ไหน โดยประยุกต์จากทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แบบสอบถาม (รายละเอียดแบบสอบถาม เรื่อง การส ารวจ
ความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีว่าให้ความส าคัญ ในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์) ได้แก่ 

 ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสิทธิความเป็นส่วนตัวบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

 ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  

โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะท าให้ทราบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสนใจเรื่อง 
สิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากน้อยเพียงใด 
เพื่อหาทางส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ให้กับนักศึกษา ให้มีความสนใจและ
ตระหนักถึงเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น 

2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

การประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2015 และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) เป็นการส ารวจและอธิบาย
ข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุป เพื่อให้เห็นภาพรวม สถิติเชิง
พรรณาที่ใช้ ประกอบด้วย การน าเสนอข้อมูลในรูปของตาราง

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: pitiporn.ruc@kmutt.ac.th   
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แจกแจงความถี่และร้อยละ รวมทั้งมีการน าเสนอเป็นกราฟ
เพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน รายละเอียดมีดังนี้  

- ความถี่  (Frequency)  คื อ  การแจงนับจ านวนผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

- อัตราร้อยละหรือเปอร์เซนต์ (Percentage) คือ การจัดท า
ข้อมูลให้อยู่ในรูปร้อยละ 

จะกระท าโดยน าค่าของข้อมูลที่ต้องการศึกษาหารด้วย
จ านวนข้อมูลทั้งหมดแล้วคูณด้วย 100 (ค าว่า Percentage 
หมายถึง ต่อส่วน 100) 

ร้อยละ (Percentage) = 100X

N

   

X คือ จ านวนข้อมูลความถี่ที่ต้องการน ามาหาค่าร้อยละ 
N คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3. บทสรุป 

การส ารวจความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศกึษาขัน้
พื้นฐาน ก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นแบบ ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) โดยการออกแบบสอบถาม จากวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบาง ที่ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ รวมจ านวนนักศึกษาที่สมัครใจและยอมเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบแบบสอบถามรวมทั้งหมด 200 คน 

จากข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่
ตอบแบบสอบถาม ได้น ามาวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ 
อธิบายเป็นตารางการแจกแจง ซ่ึงข้อสรุปที่ได้จะน าไปสู่การ
เสนอผลการศึกษา   ในลักษณะของกระบวนการบรรยายเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผลการวิจัย 

จากการส ารวจ การให้ความส าคัญของสิทธิส่วนบุคคล บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอม เ กล้ าธนบุ รี  วิท ย า เ ขตบา งมด  โดยก าร เก็ บ
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่พบจากการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย  (Simple Random Sampling) รวมจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดได้ 200 ชุด ได้ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนดังนี้ 

3.1.1 ส าหรับการอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่อง
สิทธิส่วนบุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

พบว่ามีเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นเพศชายร้อยละ 53 
และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 47 โดยส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-
23 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมามีอายุมากกว่า 23 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 27 ซ่ึงนักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนมากก าลังศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68 และระดับปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 32 

3.1.2 ข้อมูลด้านสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) บน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

พบว่าความถี่ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อ
สัปดาห์ส่วนใหญ่ใช้บริการทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 95.5 โดย
กิจกรรมที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ ใช้
พูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่รู้จักในชีวิตจริง คิดเป็นร้อยละ 98 ส าหรับ
การอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่องสิทธิส่วนบุคคลใน
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อ่าน คิดเป็นร้อยละ 51 แต่จากการส ารวจยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างรู้วิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวในการใช้บริการส่ือสังคม
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 87 ในการตั้งค่าสิทธิบุคคลว่าบุคคลใด
สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัว (About Info) ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่าง
อนุญาตให้เพื่อน (Friends+Acquaintances) เห็นข้อมมูลส่วนตัว
ได้ คิดเป็นร้อยละ 68.5 โพสต์ข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ใน Timeline ได้ คิดเป็นร้อยละ 70 สามารถเห็นข้อมูลที่โพสต์
บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 73 และการ
อนุญาตให้บุคคลอื่น Tag ข้อมูลที่จะโพสต์ ลงบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ต้องได้รับอนุญาตจากกลุ่มตัวอย่าง
ก่อน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนบุคคลที่สามารถส่งข้อความ 
(Message) ถึงกลุ่มตัวอย่างได้ คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
61.5 และจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง หาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์น าข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างไปใช้เพื่อหา
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะหยุดใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 86.5 ความกังวลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่
ไม่กังวลที่ต้องโพสต์ข้อมูลส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 60 
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3.1.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พบว่าส่วนใหญ่จะแชร์รูปภาพส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 71 
รองลงมาคือ เนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ทั่ว ๆ ไป/ผู้อื่น คิดเป็นร้อย
ละ 64 รูปที่น่าสนใจของเพื่อนในเครือข่ายสังคมออนไลน์/ผู้อื่น 
คิดเป็นร้อยละ 56 เพลง/วิดีโอ ของคุณ คิดเป็นร้อยละ 51 เนื้อหา
บทความที่เป็นประโยชน์/ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 48.5 เรื่องราว
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 44 เพลง/วิดีโอ จากเพื่อนบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์/ผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 43 และเรื่องราว ที่เป็น
กระแสในปัจจุบัน เช่น การเมือง น้ าท่วม คิดเป็นร้อยละ 30.5 
ตามล าดับ 

ส่วนข้อมูลที่เปิดเผยบนเครือสังคมออนไลน์ อันดับแรกคือ 
วันเดือนปีเกิด คิดเป็นร้อยละ 78.5 รองลงมาเป็น สถานที่ศึกษา/
สถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 75 ที่อยู่ (จังหวัด, ประเทศ เป็น
ต้น) คิดเป็นร้อยละ 63 อีเมล คิดเป็นร้อยละ 44 ความสัมพันธ์-
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 23 รายละเอียดส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
20 ความสัมพันธ์-คนรักและเหตุการณ์ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 19.5 
ต าแหน่งงาน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เบอร์โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 
9 และ Account การติดต่ออื่น ๆ (สไกป์, บีทอล์ค, ไลน์ เป็นต้น) 
คิดเป็น ร้อยละ 8  

3.2 อภิปรายผลของการส ารวจ 
ผลการส ารวจความสนใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าให้ความส าคัญ เรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

3.2.1 การอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่องสิทธิส่วน
บุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น กลุ่ม
ตัวอย่าง ไม่ค่อยสนใจอ่านนโยบาย เงื่อนไขและกฎหมาย เรื่อง
สิทธิส่วนบุคคลในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึง
ควรจะมีการแนะน าหรือประชาสัมพันธ์กับนักศึกษาให้
ตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายและกฎหมายเรื่องสิทธิ
ส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิด
หรือถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

3.2.2 การส ารวจการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวลงบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์นั้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไว้ใจเพื่อนทีอ่ยู่
ในสังคมเสมือน ไม่ได้ตระหนักถึงข้อมูลของตนเองที่อยู่ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นพฤติกรรมสุ่มเส่ียง เพราะ

เพื่อนที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น อาจจะมีมิจฉาชีพ
ปะปนอยู่ ดังเห็นได้จากข่าวสารในส่ือทั่วไป ควรจะส่งเสริมให้
นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสังคมเสมือน 

3.2.3 กลุ่มตัวอย่าง ขาดความระมัดระวังการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ซ่ึงการแสดงข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์
นั้นบางครั้งก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์หากไม่ตริตรองข้อมูลให้ถ่องแท้ ดังนั้นควรมี
การประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลให้กับ
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลและไม่ท าผิดกฎหมายใน
การแสดงเนื้อหาข้อมูลของบุคคลอื่น 

3.2.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดที่จะหยุดการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์หากน าข้อมูลของตนเองไปใช้ประโยชน์ แต่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนมากไม่กังวลเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล และให้
ความส าคัญกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลน้อยเกินไป ควรจะมีการ
ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ 

3.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
มนุษย์เป็นอย่างมาก และเมื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ท า
ให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ก็เช่นเดียวกัน หากขาดความรอบคอบในการใช้
ก็จะส่งผลกระทบทางด้านการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล 

3.3 ข้อเสนอแนะ 

3.3.1 ควรเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3.3.2 งานวิจัยในครั้งนี้ ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเพียง
กลุ่มเดียว คือ นักศึกษาอาจยังไม่ชัดเจนเรื่อง การให้ความส าคัญ
ของสิทธิส่วนบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการศึกษา
ครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
อื่นนอกจากกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้งานมีความชัดเจนและ
น่าเชื่อถือมากขึ้น 

3.3.3 ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น และควรมีการ
ติดตามผลในระยาว 
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บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  (Ratting 
Scale) มีค่าความเช่ือมั่น 0.97 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่จะส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 และผู้ที่ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานต่าง ๆ จ านวนทั้งสิ้น 100 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน เป็นชายจ านวน 
10 คน และเป็นหญิงจ านวน 90 คน เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. จ านวน 71 คน และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 29 คน และพบว่าหลังจากศึกษาจบแล้ว จะประกอบ
อาชีพและเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จ านวน 43 คน  ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้ว
ประสงค์จะศึกษาต่อจ านวน 12 คน  รวมผู้ต้องการศึกษาต่อ
ทั้งส้ิน 55  คน 

 องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3 
ผลการวิเคราะห์โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
(𝑥̅  = 4.50) เมื่อน ามาแจกแจงเป็นรายด้าน  พบว่าเหตุผล
ส่วนตัว ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต ต้องการได้รับวุฒิ

การศึกษาสูงขึ้น มีการยอมรับมากขึ้นจากสถานประกอบการ
หลังจบการศึกษา  พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅  = 4.60) 
ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการน าความรู้
ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนในระดับที่
สูงขึ้น เลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้น ผลอยู่ในระดับมากที่สุด  (𝑥̅  
= 4.50) และด้านสถาบันการศึกษา มีความน่าเช่ือถือและการ
ยอมรับของสถานประกอบการที่มีต่อสถานศึกษา ช่ือเสียงของ
สถานศึกษาทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคม  ผลความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  = 4.38) 
Abstract 
     This study aimed to explore the further education in 
Bachelor of Technology Programming in accounting for 
undergraduates at Nakhon-nayok technical college ,Institute of 
vocational education central Region 3. The participant consisted 
of 100 high vocational certificated students, who will graduate in 
Academic year 2016, and other people in any entrepreneurs. The 
research instrument was questionnaire with a five-level of Likert 
scale, yielding the reliability value of .97.  

  The findings revealed that the participants were 
classified by gender: 10 males and 90 females, and 
educational background: 71 high-vocational certificate 
students and 29 undergraduates (not in the field of 
accounting). It was found that 55 people wanted to study in 
this program. The results showed that 12 people will work in 
the field of accounting  and 43 students wanted to study in 
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Bachelor of Technology Programming in accounting for 
undergraduates at Nakhon-nayok technical college, Institute 
of vocational education central Region 3. 

  Factors affected the decision in further study in 
Bachelor of Technology Programming in accounting for 
undergraduates at Nakhon-nayok technical college, Institute 
of vocational education central Region 3. As a whole, the 
level of students’ decision towards studying in this program 
was in a high level (𝑥̅  = 4.50). When considering each aspect, 
the data showed as following: 

 -  In personal aspect, the participants wanted to success 
in the future careers by gaining the higher educational level 
(𝑥̅  = 4.60).  
       - In career professional knowledge aspect, the 
participants wanted to increase more income and get higher 
position (𝑥̅ = 4.50). 
     -  In educational institute aspect, the participants wanted 
the trust of entrepreneurs towards bachelor degree in 
accounting via Nakhon-nayok technical college, Institute of 
vocational education central Region 3 (𝑥̅  = 4.38).  
1. บทน า 

1.1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
ปัจจุบันการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญที่ท าให้ทุกคนมี

ความรู้ และความสามารถในด้านต่าง ๆ เราจ าเป็นต้องศึกษาหา
ความรู้ วิทยาลัยเทคนิคนครนายกเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มี
คุณภาพ ตั้งอยู่  ณ   เลขที่  116  หมู่  1   ถนนรังสิต - นครนายก  
ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  เป็นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ
จากบุคคลภายนอกทั้งในจังหวัดนครนครนายก และจังหวัด
ใกล้เคียง ได้รับการยกย่องในด้านการศึกษาซ่ึงได้เปิดสอนทั้ง
ในภาคปกติและภาคทวิภาคี  เปิดสอนทั้งในระดับ ปวช . และ 
ปวส.  ด้านบริหารธุรกิจ  และอุตสาหกรรมผลิตนักศึกษาเป็นที่
พึงพอใจของตลาดแรงงานได้มาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมการ
ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนอง
ความต้องการของชุมชน  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
อย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้  และเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  

ซ่ึงในจังหวัดนครนายก ยังมีความต้องการแรงงาน หรือ
พนักงานบัญชี    จากการประกาศรับสมัครงานตามหน่วยงาน
ของของภาครัฐ และบริษัทต่าง ๆ    ของกรมการจัดหางาน
จังหวัดนครนายก  ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จึงได้ท า
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการ
บัญชี         เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
จังหวัดนครนายก โดยการส ารวจความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี  พบว่ามีจ านวนมากที่ต้องการให้ขยาย
การศึกษาไปถึงระดับปริญญาตรีเพื่อจะได้มีโอกาสและ
ความก้ าวหน้ าใน ชี วิตหน้ าที่ ก ารงานต่อไป   ผู้ วิ จั ยจึ ง
ท าการศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง)   ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          เพื่อศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัย 
เทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
   1.3. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และบุคลากรที่
ประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆของรัฐ และเอกชน ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ ภายในจังหวัดนครนายก โดยวิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างตามกลุ่มของอาชีพ   คือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
ที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2558  และบุคลากรที่ประกอบอาชีพ ในหน่วยงานต่างๆของรัฐ 
และเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ ภายในจังหวัด
นครนายก จ านวนทั้งสิ้น  100  คน 
 1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         มีผู้ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง)  ณ  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  มากกว่า  20  คน 
2. เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1  ประวัติของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
        วิทยาลัย เทคนิคนครนายก  เริ่มก่อตั้ งที่ตั้ ง เมื่อ  
วันที่   1  มิถุนายน  2479  เลขที่  116 หมู่   1  ถนนรังสิต–
นครนายก ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก  มีเนื้อที่
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พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 34 ไร่  และเช่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดวัง
กระโจม  เดิมเป็นโรงเรียนช่างไม้ ได้พัฒนาโรงเรียนมาเป็นล าดับ 
เปิดสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาช่าง
อุตสาหกรรม  สาขาศิลปกรรม  สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก มีความพร้อมด้านสถานที่ 
เครื่องมือ  อุปกรณ์  และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชีพ
บัญชี และมีสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรี  3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการจัดการทั่วไป  สาขาช่าง
อิเล็คทรอนิกส์   สาขาช่างไฟฟ้า  และจะท าการเปิดสอนอีก 2 
สาขา คือ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 ปรัชญาของวิทยาลัย        
 วินัยเด่น          เน้นคุณธรรม 

         น าวิชาการ      ช านาญงานฝีมือ  
 วิสัยทัศน์   
      วิทยาลัย เทคนิคนครนายกเป็นองค์กรที่ มุ่ งมั่น

ในการจัดการอาชีวศึกษา สู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐาน
ด้านอาชีวศึกษาและเป็นแหล่ง เรียนรู้ของชุมชน  
 พันธกิจ 
       1.  ผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกระดับตามมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
      2. ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนองความต้องการของชุมชน 
       3.  จัดการเรียนการสอนวิชาชีพอย่างหลากหลาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชน 
         เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         1.  มีนักศึกษาระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรีที่ศึกษา
อยู่ในระบบ นอกระบบ  และทวิภาคี มากกว่า 2,700 คน 
            2.  ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่า 50  แห่ง 
            3.  นักเรียน นักศึกษา ผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 90  % 

 4.  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรครู มีการท าวิจัย
สร้างนวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนส่ิงประดิษฐ์ไม่น้อยกว่า 2 
เรื่อง 
            เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครนายกมี
คุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาการเรียนรู้โดยมุ่งสมรรถนะ นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประกอบ
อาชีพได้จริง และเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3.  บุคลากรครูของวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นครู
ยุคใหม่มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
แสวงหาความรู้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ     และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 4.  วิทยาลัยเทคนิคนครนายกเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด  มีความเป็นระเบียบ  
บุคลากรของวิทยาลัยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
     2.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง)  หลักสูตรใหม่ 2559  (คอส. 2) 
     ช่ือสถาบันการอาชีวศึกษา   สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Technology Program 
in Accounting (Continuing Program) ช่ือย่อ (ไทย)  ทล.บ.(การ
บัญชี) ช่ือย่อ(อังกฤษ) B.Tech. (Accounting) จ านวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต  รูปแบบของ
หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาษาที่
ใช้หลักสูตรภาษาไทย เอกสารและต าราประกอบการเรียนใน
หลักสูตร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ประกอบกัน  การ
รับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  มีการลงนามความร่วมมือกับ
สถาบันอื่น การฝึกประสบการณ์เชิงปฏิบัติการวิชาชีพเป็น
ความร่วมมือที่ตกลงกับสถานประกอบการ  หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ได้แก่  ส านักงานณัฐญาการบัญชี  ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดศิริกุลการบัญชี บริษัทปทุมการบัญชี  ธนาคาร
ออมสินสาขานครนายกและบริษัท แฮพส์เบอร์ก จ ากัด 
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 2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        สายชล บุญนวม (2554) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษา
องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโท  
สาขาการบัญชี  ของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี   
 ผลการวิจัยพบว่า  องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบัญชี  ของนักบัญชีในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ที่ส า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประกอบด้วย  องค์ประกอบด้านหลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการบัญชี  
ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด  ได้แก่  ความรู้ทางการบัญชี-การเงิน  และ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านความรู้ทางด้านองค์กรและธุรกิจ            รองลงมาคือ
องค์ประกอบด้านสถาบันการศึกษาองค์ประกอบด้านที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ  และองค์ประกอบด้านเหตุผลส่วนตัว 
       อาจารย์สุพัฒนา    เตโชชลาลัย   (2552) ได้วิจัยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เรื่อง ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี ปี 4 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
           ผลการวิจัยพบว่า คณะหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยสะสม 
รายได้ของนักศึกษา รายได้ที่คาดหวังและโอกาสก้าวหน้าใน
การท างาน มีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 ส่วนอายุเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ณ ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่าจ านวนพี่น้องที่ก าลัง
ศึกษามีสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ณ ระดับ 0.1  
           จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เหตุผลส าคัญในการ
ตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ ได้แก่  มีความคุ้น เคยกับ
มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต้องไม่แพง คุณภาพของ
คณาจารย์และมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ 
            วริศรา  ดวงตาน้อย (2555) ได้วิจัย เรื่อง ความต้องการ
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาความต้องการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี และเพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่
น่าเช่ือถือและมีช่ือเสียง จ าแนกตามเพศ อายุและสถานภาพ 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยใช้วิธีเก็บข้อมูล
จากนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตช้ันปีที่ 4  คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน 120 คน พนักงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่  น่าน จ านวน 200 คนรวมทั้งสิ้น 320 คน  
           ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชีมากกว่าสาขาอื่น และ
ต้องการศึกษาต่อในรูปแบบภาคพิเศษมากกว่าภาคปกติ  ซ่ึง
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษามาก
ที่สุดคือ ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา ทั้งนี้ทัศนคติต่อการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชา
การบัญชีช้ันปีที่ 4 มีทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชีระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตร
บัญชีเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและผ่านการรับรอง   และ
กลุ่มพนักงานส่วนงานภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจมีทัศนคติ
ต่อการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี
ระดับมากที่สุด ได้แก่ หลักสูตรบัญชีเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับจากตลาดแรงงาน และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี
ต่อหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่น่าเช่ือถือและมี
ช่ือเสียง พบว่า เพศและสถานภาพที่ต่างกันมีความคิดเห็นที่มี
ต่อหลักสูตรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ส่วนอายุที่แตกต่างกันมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
        นายธนาชัยวัฒน์ เดชาสินธ์เจริญ (2553) ได้วิจัย เรื่อง 
ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเอกชน 
ในเขตรุงเทพมหานคร  จ านวน 300 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกยึดความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย  และใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลหลัก 
(Key Information) คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนชั้นปีที่ 4 
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             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อทราบถึง
เหตุผลในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัย
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
             ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แหล่งที่มาของรายได้ คะแนนเฉลี่ยสะสม นักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 เป็นเพศหญิงมากที่สุด มากกว่า เพศชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 21 – 
30 ปี มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน10,001 – 15,000 
บาท ส่วนใหญ่จะมีแหล่งที่มาของรายได้ จากบิดามารดา และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51 – 3.00 มีความต้องการที่จะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาคพิเศษ  เพื่อต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา
ให้กับตนเอง มีเนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์กับงานที่
ท าอยู ่  
        ธาวุฒิ ปลื้มส าราญ (2552) ได้วิจัย เรื่อง ความต้องการ
ศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต คณะพละศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สนใจศึกษา คือ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วยมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ  จ านวนทั้งส้ิน  96 คน โดยใช้
แบบสอบถาม 
     ผลการวิจัยพบว่า การจัดหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เป็น
ปัจจัยที่ต้องพิจารณามาก ควรเปิดสอนในปีการศึกษา 2553 โดย
ให้กลุ่มตัวอย่าง เลือกรายวิชาที่จะเรียนได้ตามความสนใจ และ
คณะต้องจัดหาบุคคลากรสอน หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษและ
ต้องการให้มีการจัดหลักสูตรทางกีฬา จัดหางบประมาณเพื่อ
การศึกษา มีการพิจารณาทุนการศึกษาในขณะที่เรียน มีทุน
สนับสนุนส าหรับการท าวิจัย เป็นต้น 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 
        ศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีการก าหนด
ข้อมูลในการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียน/นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 และ
บุคลากรที่ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ ภายใน
จังหวัดนครนายก  จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถามศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต    สาขาวิชาการบัญชี   (ต่อเนื่อง)   ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
จ านวน 100 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้า

ศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3   ได้แก่ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 
ด้านสถาบันการศึกษา  

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอื่น 
เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ์
แปลความหมายของคะแนน   ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลแปรได้เป็น 5 ระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และ

น าเอาข้อมูลไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

     การ วิ เ คร าะห์ ข้ อมู ล จ ากข้ อมู ลที่ ไ ด้ ร วบรวม
แบบสอบถามมาโดยใช้ระบบโปรแกรม Excel ซ่ึงน ามา
ค านวณค่าสถิติต่าง ๆ จากข้อมูลในแบบศึกษาความต้องการเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษา        
ภาคกลาง 3 มีดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปน ามาหาร้อยละของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาเสนอเป็นรูปแบบตาราง 

 ตอนที่ 2   องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจในการ
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาการบัญชี 
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(ต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3   แบบมาตราส่วนประเมินค่าน ามาหาค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
แล้วแปลความหมายของค่าสถิติที่น ามาเสนอในรูปของตาราง
และความเรียง 

 
       น าคะแนนของระดับความคิดเห็นมาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แปลความหมายของค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) 
ก าหนดตามเกณฑ์ดังนี้ 

 ระดับคะแนน ความหมาย 
 4.50 - 5.00 ระดับมากที่สุด 
 3.50 - 4.49 ระดับมาก 
 2.50 - 3.49  ระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 ระดับน้อย 
 1.00 - 1.49 ระดับน้อยที่สุด 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 𝑥̅   โดยใช้สูตร (ชูศรี  
วงศ์รัตนะ. 2544:37) 

 𝑥̅  =    
∑𝑥

𝑛
 

 เมื่อ 𝑥̅  หมายถึง    ค่าเฉลี่ย 
 ∑x หมายถึง    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  n หมายถึง    จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
4.  สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการศึกษาความต้องการ เข้ าศึกษาต่อหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต    สาขาวิชาการบัญชี   (ต่อเนื่อง)   ณ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มี
ผู้ต้องการศึกษาต่อทั้งส้ินจ านวน 55 คน ซ่ึงประกอบอาชีพอยู่
ในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครนายก องค์ประกอบที่มี
ผลต่อการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนตัว 
ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต ต้องการได้รับ วุฒิการศึกษา
สูงขึ้น มีการยอมรับมากขึ้นจากสถานประกอบการ มีความพึง
พอใจมากที่สุด  เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล และยกระดับฐานะ
ทางสังคม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ด้านที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
คือมีจุดมุ่งหมายต้องการน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ     
ได้รับค่าตอบแทนในระดับที่สูงขึ้น มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ท าให้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต มีความพึงใจน้อย
ที่สุด   และด้านสถานบันการศึกษา  คือ มีความเช่ือถือและการ

ยอมรับของสถานประกอบการ   ที่มีต่อสถานศึกษา  เป็นที่
ยอมรับของสังคม  มีความพึงพอใจมาก สถานศึกษาใกล้ที่พัก
อาศัย มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  ผลที่ได้จากการส ารวจความ
ต้องการนี้  ท าให้วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้พัฒนาหลักสูตร
ปริญญาตรี  เพื่อท าการเปิดการเรียนการสอน ในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
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อรนันท์  เชาว์พานิช 

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  โดยหา
ประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
นักศึกษาที่ ใ ช้ เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นกับ
นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ และหาความพึงพอใจของผู้เรียน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนวิชา
วิเคราะห์และออกแบบระบบ ในภาคเรียนที่  1/2556 โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน 
และกลุ่มที่เรียนแบบปกติ คัดเลือกด้วยการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสารประกอบการสอนวิชา 
ระบบจัดการฐานข้อมูล แบบประเมินประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบระหว่างบทเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่า
เ บี่ ย ง เ บนมาตรฐ าน  แ ละค่ า  t-test ผ ลก าร วิ จั ยพบ ว่ า      
1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 82.19/80.16 

 

 
 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  
.05  3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนกับการเรียนแบบปกติ คะแนนเฉลี่ยของทั้ง
สองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
4) ดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการ
สอน มีค่าเท่ากับ  .6193 และ 5) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพดี สามารถน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนส าหรับผู้เรียนได้ 

ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการสอน ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

Abstract 

This research was an experimental research. The 
purpose of this study was to develop an instruction material in 
the Database Management System course for the diploma 
level, to validate the efficiency of the developed instruction 
material, to evaluate student’s learning achievement, and to 
evaluate the student’s satisfaction after using the developed 
instruction material. The samples used in the experiment are 
purposive random sampling selected from 48 diploma 
Business Computer students registering for Database 
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Management System course at Kalasin Technical College in 
the semester 1/2016. The subjects were divided into 2 groups; 
the control group was taught with the traditional method 
while the experiment group used instruction material method. 
The research instruments consisted of instruction material for 
Database Management System course, pre-test, post-test, 
summative test and student’s satisfaction questionnaires. The 
data were analyzed by using percentage , arithmetic mean , 
standard deviation, independent t-test and dependent t-test. 

The results of this research were illustrated: 1) the 
efficiency of the developed instruction material for Database 
Management System course was 82.19/80.16 which was 
higher than standard criterion 80/80. 2) there was significantly 
higher learning achievement of the students in the post-test 
than in the pre-test at .05 levels, 4) the effectiveness index 
was at 0.6193, 5) Students learning with the developed 
instruction material had a statistically higher average score 
than those with a traditional approach at a significant level of 
.05, 5) the learner’s opinion after using this instruction 
material for Database Management System course found that 
it was in a good level. In conclusion, the developed 
instruction material for Database Management System course 
can be applied to the target groups. 

Keywords: Instruction material, Database Management 
System Course 

1. ค าน า 

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การอาชีวศึกษาเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพราะความเจริญของประเทศขึ้นอยู่กับทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของการ
ขยายตัวด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้ งรู้จักน า เอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้การที่ประเทศไทยจะแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆได้นั้นการอาชีวศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การน าประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันในโลกยุคคลื่นแห่งความรู้ 

ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ได้ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาซ่ึงจะต้องมี
ความรู้เชิงวิชาการ มีทักษะในวิชาชีพและทักษะชีวิตอันส่งผล
ต่อการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ[1] 

 จากการเรียนการสอนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล 
(3204-2004) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ซ่ึงเน้นกระบวนการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้และยังเน้นการเรียนการสอนทั้งภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติด้วย เนื้อหาระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล  ซ่ึงเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญก่อนพัฒนา
ระบบงาน แต่ที่ผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ  61.50 ซ่ึงเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่น่าพอใจคือ ร้อยละ  75 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติ ซ่ึงต้องใช้
เวลานอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติในการฝึกปฏิบตัิ และ
หาต าราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ยาก ต าราเรียนที่มีอยู่
ในท้องตลาดก็มีเนื้อหาน้อย ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะยึด
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้  

 จากเหตุผลและปัญหาดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบจัดการ
ฐานข้อมูลขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผู้เรียนสามารถศึกษาและทบทวน
เนื้อหาที่เรียนได้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น[2] 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบ
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จัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
นักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง กับนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ 

2.4 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน ที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

2.5 เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย คือ การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน ค าอธิบายรายวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล 
(3204-2004) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการ
เรียนการสอน[2,3,4] แสดงดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส. 2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนวิชา ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีที่  2 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่เรียนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล จ านวน 2 
กลุ่มเรียน โดยทั้งสองกลุ่มเรียนมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจาก
สาขาวิชาและช้ันปีเดียวกัน คัดเลือกโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มทดลองที่จัดให้เรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น และกลุ่มควบคุม 
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ  

4.2  การออกแบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental 

Research) ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ
สองกลุ่มสอบหลัง (Control – Group Randomized Posttest 
Only Design) โดยมีจุดประสงค์ที่จะวัดผลของการทดลองต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.3 .1  เอกสารประกอบการสอน  วิชาระบบจัดการ
ฐานข้อมูล (3204-2004) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน  11 บท และท าการ
ประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการสอน โดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน 

4.3.2 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน เป็น
แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้าน
เนื้อหา และด้านองค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน 

4.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาระบบ
จัดการฐานข้อมูล เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้  วิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกอบด้วย
เนื้อหาจ านวน 11 บท จ านวน 50 ข้อ ประเมินหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
ใช้สูตร IOC วิเคราะห์แบบทดสอบ เพื่อหาค่าความยาก (P) 
และค่าอ านาจจ าแนก (B) หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของ Lovett  

4.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน เป็นแบบประเมินชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท จ านวน 20 
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ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงคการ
เรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านส่ือการเรียนการ
สอน และด้านการประเมินผล วิเคราะห์ความเช่ือมั่น  โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha–Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) 

5. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 โดยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2559 โดยผู้วิจัยได้จัดตารางเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าไปเรียนตามเวลาที่ก าหนด โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง โดยเรียนด้วย 
เอกสารประกอบการสอน  วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม 
โดยเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ เมื่อเรียนรู้เนื้อหาจบแล้วจึง
ท าวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แสดง
ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 การด าเนินการทดลอง 

 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร 
E1/E2 

6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อน
และหลังการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง โดยใช้ t-test แบบ (Dependent sample) 

6.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่
เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงกับ
กลุ่มที่เรียนแบบปกติ โดยใช้ t-test แบบ (Independent sample) 

6.4 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ค านวณได้
จากสูตรของ Goodman และ Schneider  

6.5 หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [5,6] 

7. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการผลการวิจัย 
7 . 1  ผลก ารทดลองห าประ สิท ธิภ าพของ เ อกสาร

ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  แสดงดัง
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา 
ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง 

คะแนน จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

37 110 3345 90.41 82.19 

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) 

37 25 741.5 20.04 80.16 
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 จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพด้าน
กระบวนการ (E1) ของเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง เท่ากับ 82.19 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 80.16 ดังนั้นประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.19/80.16 หมายความว่า ผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การท าแบบทดสอบย่อยแต่ละบท คิดเป็นร้อยละ 82.19 และผล
การทดสอบเฉลี่ยหลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 80.16 

 7.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่ เรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  แสดงดัง
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนน จ านวน x  s.d. t p 

ก่อนเรียน 37 12.41 2.31 18.11 .000* 
หลังเรียน 37 20.04 3.45 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
หลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.41 
และหลังเรียนเท่ากับ 20.04 ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

7.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง กับการเรียนแบบปกติ แสดงดังตารางที่ 3 

 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กับ
การเรียนแบบปกติ 

วิธีเรียน จ านวน x  s.d. t p 

เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน 

37 20.04 3.45 2.31 .025* 

เรียนแบบปกติ 11 17.23 3.88 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น และเรียนแบบปกติ  มี
คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
โดยนักศึกษาที่ เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่
พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.04 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาที่
เรียนแบบปกติ ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.23  

 

7.4 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน 
จ านวน
ผู้เรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
E.I. ร้อยละ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

37 25 459 3345 .6193 61.93 
 

 จากตารางที่  4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีค่าเท่ากับ 
.6193 แสดงว่าผู้เรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 61.93 
 

7.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แสดง
ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลความหมาย 
x  s.d. 

1. ด้านแรงจูงใจ 4.41 0.59 พึงพอใจมาก 
2. ด้านวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

4.41 0.53 พึงพอใจมาก 

3. ด้านกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

4.39 0.58 พึงพอใจมาก 

4. ด้านสื่อการเรียน
การสอน 

4.47 0.51 พึงพอใจมาก 

5. ด้านประเมินผล 4.46 .59 พึงพอใจมาก 
รวม 4.43 .56 พึงพอใจมาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจของ

ผู้ เรี ยนต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาระบบจัดการ
ฐานข้อมูล โดยรวม 5 ด้าน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.43, s.d.= 0.56) 

8. บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 8.1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชา 
ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่สร้างขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.19/80.16 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 แสดง
ให้ เห็นว่า เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่สร้างขึ้น  
ประกอบด้วยภาพ และเนื้อหาถูกต้องครบถ้วน กิจกรรมการ
เรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญและได้น าไปทดลองใช้ก่อนที่จะ
น ามาใช้เก็บข้อมูลจริง  

 8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน

วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ได้ทุกเวลาตามความต้องการของผู้เรียน  
ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

8.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างการเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นกับ
เรียนแบบปกติ  พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
20.04 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.23 ซ่ึงผลการวิจัยดังกล่าว เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการสอนที่สร้างขึ้นมีกิจกรรม เนื้อหา วัตถุประสงค์ ที่
ชัดเจน อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ได้
ทุกเวลาตามความต้องการของผู้เรียน  ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และ เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

8.4 ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน
วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีค่าเท่ากับ .6193 แสดงว่า 
ผู้เรียนมีอัตราความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.93 
การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเอกสารประกอบการ
สอนวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูลมีการน าเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน 
เข้าใจง่าย มีการน าเสนอที่น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถทบทวน
เนื้อหาได้ตลอดเวลา 

8.5 ความพึงพอใจผู้เรียน หลังจากเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน วิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล  ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่สร้างขึ้น 
พบว่า ความพึงพอใจ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน และรายด้านทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก
เอกสารประกอบการสอน มีประสิทธิภาพในด้านแรงจูงใจ 
วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ชัดเจน ท าให้สามารถเรียนรู้และ
เข้าใจได้เป็นอย่างดี 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ที่ให้ความร่วมมือในการท าวิจัยในครั้ง
นี้ 
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F4-010 

การใช้ชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 ส าหรับกิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศของนักศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

Learning to use a C-PBL21 for project activities under the supervision of students. 
The Diploma Business Computer. Mahasarakham Vocational College. 

 
มงคล  แสงอรณุ1   ชฎารัตน์  สุขศีล2 

 

1ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยายลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
2ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดลองใช้ชุดการ
เรียนรู้ C-PBL21 ส าหรับกิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และ 2) 
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีตอ่การใช้ชุดการเรียนรูแ้บบ 
C-PBL21 ส าหรับกิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดการเรียนรู้  C-PBL21 
ผลการวิจัยพบว่า 

 1) การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้  C-PBL21 ส าหรับ
กิจกรรมโครงการภายใต้การนิ เทศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สามารถน าขั้นตอนการใช้งาน
ของชุดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน  ได้แก่  การ
เตรียมตัวผู้เรียน การส ารวจชุมชน การวิเคราะห์การตัดสินใจ 
การวางแผนกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ  การสรุปเพื่อการ
น าเสนอ และการต่อยอดองค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศได้ 

2) ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อชุดการ 
เรียนรู้ C-PBL21 พบว่า ความพึงพอใจ โดยรวมต่อชุดการ
เรียนรู้ C-PBL21 อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.61, S.D. = 0.57) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขั้นการเตรียมผู้เรียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.50) 
ค าส าคัญ : ชุดการเรียนรู้ C-PBL21, กิจกรรมโครงการภายใต้
การนิเทศ  
 

Abstract 

This research aims to 1) test kit to learn C-PBL21 for 
project activities under the supervision of undergraduate 
diploma. Business Computer University College and 2) 
customer satisfaction survey of students who are learning to 
use a C-PBL21 for project activities under the supervision of 
the student diploma. Business Computer University College 
The instrument used for this research. Learning Series  
C-PBL21 and assessment of student satisfaction with the 
learning kit C-PBL21. 

The research found that 
 1) Trial Kit to learn C-PBL21 for project activities 

under the supervision of the student diploma. Business 
Computer University College Can the use of learning. Which 
consists of seven steps to prepare the students. Community 
Survey Decision Analysis Event Planning Practice To 
conclude the presentation, And further knowledge. The 
application of project activities under the supervision. 

 2) The results of satisfaction surveys of students. 
The Learning Series C-PBL21 find satisfaction.Overall, the 
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series C-PBL21 learning at a highest level (x̄ = 4.61, S.D. = 
0.57), considering that each aspect. Preparation classes At a 
highest level ( x̄ = 4.56, S.D. = 0.50) 
Keywords : Learning Series C-PBL21, project activities 
under supervision. 
 

1.ค าน า 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายใน
การจัดการเรียนการสอน  ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตผู้
มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในระดับฝีมือ มีสมรรถนะที่
สามารถปฏิบัติอาชีพได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีกิจนิสัยที่เหมาะสมในการท างาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุข และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพ [1]  ผู้เรียนเมื่อเรียนจบจะต้องมีงานท า 
และสามารถที่จะด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิ  

การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ครู คือ บุคคลส าคัญที่มี
บทบาทในการพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนาครูให้พร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการแข่งขันในระดับเอเซียน หรือระดับสากล 
โดยครูต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยส้ินเชิงเพื่อให้เป็น “ครู
เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” บทบาทของครูอาจารย์จะต้อง
เปลี่ยนไป ครูที่รักศิษย์และเอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ จะไม่ใช่ครูที่ท าประโยชน์แก่
ศิษย์อย่างแท้จริง กล่าวคือ ครูที่มีใจแก่ศิษย์ยังไม่พอ ครูเพื่อ
ศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นการสอนไปเป็นเน้นการ
เรียน (ทั้งของศิษย์และของตนเอง) ต้องมีการเรียนรู้และ
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเองได้ให้แก่ศิษย์ด้วย ครูเพื่อ
ศิษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจาก “ครูสอน” (teacher) ไปเป็น 
“ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้” 
(Learning facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะในการท าหน้าที่นี้
โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องที่ เรียกว่า PLC (Professional Learning 
Community) [2]  เพื่อให้ครูได้เกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้

ที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

   ในการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีการน าชุดการจัดการเรียนรู้ 
C-PBL21 ของชมรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาใช้ เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
ทักษะที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงการ
พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ที่มีรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
ได้คิด ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง มีประสบการณ์ตรง ได้ฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด 
และสามารถเลือกวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากกลุ่ม ได้ฝึกคิดอย่างหลากหลาย ตลอดจนมีโอกาสในการ
ฝึกประเมินผลงานของตนเอง การปรับปรุงตนเองและยอมรับ
ผู้อื่น [3] ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย 
ต่อไปในอนาคต 

 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21  ส าหรับ
กิจกรรมโครงการภายใต้การนิ เทศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

  2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของการชุดการเรียนรู้แบบ C-
PBL21 ส าหรับกิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 

 

3.วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) 
 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการในการด าเนินการวิจัยเป็น 2 
ระยะ คือ 

 ระยะที่  1 ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 ใน
การท ากิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  ประชากร ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จ านวน  120 คน และกลุ่ม
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ตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง  จ านวน 25 คน ซ่ึงเป็น
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 
ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่  การเตรียมนักศึกษา การ
ส ารวจชุมชน การวิเคราะห์การตัดสินใจ การวางแผนกิจกรรม 
การลงมือปฏิบัติ การสรุปข้อมูลเพื่อการน าเสนอ และการต่อ
ยอดองค์ความรู้ 

 ระยะที่ 2  การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน 
หลังจากทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 มาใช้ในการท า
กิจกรรมโครงการภายใต้การนิ เทศของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เครื่องมือได้แก่ แบบประเมิน
ความพึงพอใจในต่อชุดการเรียนรู้ C-PBL21 จ านวน 28 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

4.ผลการวิจัย 

   ระยะที่ 1  การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ C-PBL21 จ านวน 
7 ขั้นตอน มีดังนี้ 

   ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมผู้เรียน เป็นการหลอมรวม ความรู้
เดิมของผู้เรียนสู่ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยการให้ความรู้กับ
ผู้เรียนในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็น
ระบบ และการประเมินสถานการณ์ ภายใต้แนวคิดของการ
ปรับบทบาทของครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ CLIP STEP  
เพื่อกระตุ้นและช่วยเสริมแรงให้ผู้เรียนพร้อม สู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และนอกจากกิจกรรมการให้ความรู้ในภาค
ทฤษฏีแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการผ่อนคลายโดยได้จัดกิจกรรม
การพับนกด้วยกระดาษ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสู่กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบถ่ายทอดสู่ช้ินงานให้กับผู้เรียน กิจกรรมนี้ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นอย่างมาก ส่วนใน
เรื่องของการประเมินสถานการณ์นั้น ได้น าความรู้เรื่องของการ
จัดท าโครงการภายใต้การนิเทศที่เกิดรายได้ และการสร้าง
อาชีพอิสระส าหรับผู้เรียนในอนาคต พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
โครงการภายใต้การนิเทศที่ผ่านมา ให้ผู้เรียนร่วมแสดงความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วมพร้อมกับสอดแทรกแนวคิด และท าการ
เปรียบเทียบ ตลอดจนข้อแตกต่าง ในการจัดท าโครงการภายใต้

การนิเทศในรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่ที่จะน า  C-PBL21  
มาใช้ในการท าโครงการที่จะเกิดขึ้น ในครั้งนี้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจชุมชน  ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม
สมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจที่จะ
ท างานร่วมกัน และออกส ารวจชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลที่
ได้มาท าการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยการใช้
เทคนิค Force connections ท าให้ผู้เรียนได้เห็นความสัมพันธ์
ของข้อมูลที่ได้จากการส ารวจชุมชนของสมาชิกในกลุ่ม 
กระบวนการต่อไปคือการเขียน Mind Mapping  เพื่อค้นหา
โครงการภายใต้การนิเทศที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในกลุ่ม จากการส ารวจชุมชนของผู้เรียนท าให้กระผม
ได้รับทราบ กระบวนการได้มาของข้อมูลที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่
ออกส ารวจชุมชนจากการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยการสอบถาม 
และสังเกตจากการท างานกลุ่ม ผู้เรียนจะมีความสุขมากในการ
ที่จะแสดงข้อมูลที่ได้ไปส ารวจชุมชนมา และยังเกิดความ
สนุกสนานในการ เ ช่ือมโยงข้อมูล  ซ่ึ งบางหั วข้อไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แต่ผู้เรียนมีแนวคิดว่า สามารถเป็นไปได้ ท า
ให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนในด้านการลงพื้นที่จริง  การเก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ 

 

        
                             รูปภาพที่ 1 การส ารวจชุมชน 
 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์การตัดสินใจ  จากที่ผู้เรียนได้ท า
การสรุปการส ารวจชุมชน ในรูปแบบของ Mind Mapping 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดของโครงการที่หลากหลาย จากนั้น
กระผมก าหนดให้ผู้เรียนคัดเลือกหัวข้อของกิจกรรมที่จะท ามา
ทั้งหมด 5 หัวข้อ ส าหรับการจัดท าโครงการ สู่กระบวนการ
ตัดสินใจของสมาชิกกลุ่ม เพื่อใช้เป็นโครงการของกลุ่ม โดยมี
การออกแบบเกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจเพื่อเป็น เครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจ และผู้เรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการ
เลือก มีการแสดงเหตุผล และความพร้อมในการที่จะเลือก
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หัวข้อต่างๆ จากนั้นให้สมาชิกกลุ่ม ท าการโหวต เพื่อเลือก
หัวข้อที่มีความพร้อมในการจัดท าโครงการ และมีคะแนนมาก
ที่สุดอันดับ 1 ระหว่างการเลือกหัวข้อผู้เรียนมีการแสดงออกใน
หลักการและเหตุผล และมีการใช้หลักประชาธิปไตยและการ
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนในการเลือกและตัดสินใจเพื่อ
เลือกหัวข้อที่จะน ามาจัดท าโครงการของกลุ่ม 

        ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนกิจกรรม   เมื่อผู้เรียนได้
หัวข้อและความพร้อมในการจัดท าโครงการเป็นที่ เรียบร้อย
แล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดท าการวางแผนกิจกรรมที่จะท า
โครงการภายใต้การนิเทศ  โดยใช้องค์ความรู้ในเรื่องวงจร
บริหารงานคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้ส าหรับการวางแผน
กิจกรรม เพื่อช่วยให้การก าหนดแผนกิจกรรมของกลุ่มเป็นไป
อย่างมีระบบ นอกจากนี้ได้เพิ่มในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหา
ที่จะเกิดขึ้น (PPA: Potential Problem Analysis) เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขเบื้องต้น ในระหว่างการวางแผนกิจกรรมผู้เรียนมีการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการวางแผนเพื่อให้การวางแผน
กิจกรรมเหมาะสมและตรงตามโครงการของสมาชิกในกลุ่ม 

    
                   รูปภาพที่ 2 การวางแผนกิจกรรม 
 

   ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ หลังจากการวางแผน
กิจกรรมของผู้เรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ลง
มือท ากิจกรรมโครงการ ตามตารางการจัดท าโครงการที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม ในระหว่างการท ากิจกรรม กระผม
ได้นัดพบผู้เรียนเป็นระยะของการท ากิจกรรม เพื่อสอบถามถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรม และให้ค าแนะน าช้ีแนะถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในการแนะน าจะเน้นแนวทางแก้ไขให้
ผู้เรียนน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะใน
การปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อส้ินสุดการปฏิบัติกิจกรรม ผู้เรียนได้
ท าการแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อกิจกรรม
โครงการผลที่ได้ คือ ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงการที่ได้ท าในระดับ มากที่สุด การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เรียนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการช้ีวัดได้ว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ C-PBL21 ท าให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการจัดท า
โครงการได้ตามบริบทที่ผู้เรียนสามารถออกแบบขั้นตอนการ
ท างานจนกระทั่ง เกิดผลงานในรูปแบบของช้ินงาน หรือ
กระบวนการของผู้ เรียนในแต่ละกลุ่มได้ด้วยตนเอง โดยมี
ครูผู้สอนท าหน้าที่และมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน
การเรียนรู้ (Facilitator) ช่วยให้ผู้เรียนพร้อมสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

 

       
            รูปภาพที่ 3  การลงมือปฏิบัติตามแผนกิจกรรม 
 

  ขั้นตอนที่ 6 การสรุปข้อมูลเพื่อการน าเสนอ  หลังจากการ
ลงมือปฏิบัติจนส้ินสุดโครงการภายใต้การนิเทศแล้วงาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้ให้ผู้เรียนท าการจัดสรุปผลงาน
ในรูปแบบของรายงาน และท าการน า เสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการประเมินโครงการ  จากกิจกรรมที่ผ่านมาใน
ฐานะครูผู้สอน มีความรู้สึกและเห็นถึงความหลากหลายในการ
น าเสนองานในด้านของกระบวนการและการจัดท าโครงการ
อย่างมีระบบและตรวจสอบสอบได้ ซ่ึงมีความสอดคล้องและ
ตรงตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาผลิตนักศึกษาตามหลัก 3R ได้แก่ 
ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิด และหลัก 8C 
ได้แก่ 1.ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา  
2.ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.ทักษะการ ท างานเป็น
ทีมและการเป็นผู้มีภาวะผู้น า  4.ทักษะด้านการส่ือ สาร 
สารสนเทศและเท่าทันส่ือ 5.ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่าง
ทางวัฒนธรรม 6.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 7.ทักษะด้านอาชีพ
และการเรียนรู้  และ 8.ทักษะด้านความมี วินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม  
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ขั้นตอนที่ 7 การต่อยอดองค์ความรู้  บทสรุปของ การ
จัดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 ในครั้งนี้ ส่ิงที่ผู้เรียนได้รับ คือ 
การต่อยอดองค์ความรู้จากกิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศ 
ในรูปแบบของการต่อยอดองค์ความรู้กิจกรรม และแนวทาง
การปฏิบัติในทิศทางที่เป็นระบบในการจัดกิจกรรมโครงการ
ภายใต้การนิเทศต่อไป ส่วนครูผู้สอนสามารถน าองค์ความรู้ที่
ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบ C-PBL21 ไปสู่สร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) 
ส าหรับครูผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ต่อไปใน
อนาคต  

ระยะที่  2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ 
การใช้ชุดการเรียนรู้แบบ C-PBL21  ส าหรับโครงการภายใต้
การนิเทศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ชุดการ
เรียนรู้แบบ C-PBL21 

 
ตารางที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อ การใช้ชุดการ
เรียนรู้แบบ C-PBL21  ส าหรับโครงการภายใต้การนิเทศของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษามหาสารคาม  

รายการประเมิน ความคิดเห็น 
x̄  S.D. ความหมาย 

1.ขั้นการเตรียมผู้เรียน 4.56   0.50 มากที่สุด 
1.1 การแนะน าตนเอง 4.60 0.71 มากที่สุด 
1.2 ทักษะเด็ก
อาชีวศึกษา 3R8C 

4.56 0.58 มากที่สุด 

1.3 การฝึกกระบวนการ
คิดสู่การปฏิบัติ : 
กิจกรรมพับกระดาษ 
A4 

4.52 0.59 มากที่สุด 

1.4 การจัดท าโครงการ
วิชาชีพสาขางาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4.52 0.77 มากที่สุด 

1.5 แบบวิเคราะห์
ความสามารถของ
ผู้เรียนจากการเรียนรู้ 

4.56 0.58 มากที่สุด 

2.ขั้นการส ารวจ
ชุมชน 

4.21 0.48 มาก 

2.1 การส ารวจชุมชน
รอบตัว 

4.20 0.50 มาก 

2.2 การจัดระเบียบของ
การส ารวจเทคนิค 
Force Connection 

4.32 0.54 มาก 

   2.3 การจัดท า 
Mind Mapping เพื่อ
ค้นหาหัวข้องาน 

4.12 0.77 มาก 

3.ขั้นการวิเคราะห์
และการตัดสินใจ 

4.32 0.46 มาก 

   3.1 ตารางการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ 

4.36 0.54 มาก 

   3.2 กระบวนการ
ตัดสินใจ 5 ขั้นตอน 

4.28 0.56 มาก 

4.ขั้นการวางแผน
กิจกรรม 

4.26 0.36 มาก 

   4.1 แบบเสนอ
โครงการ 

4.24 0.58 มาก 

4.2 การก าหนดชื่อ
โครงการ 

4.12 0.51 มาก 

4.3 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.20 0.59 มาก 

4.4 การก าหนดครูที่
ปรึกษาโครงการ 

4.12 0.71 มาก 

4.5 การก าหนดหลักการ
และเหตุผล 

3.03 0.71 ปานกลาง 

4.6 การก าหนด
วัตถุประสงค ์

4.32 0.54 มาก 

4.7 การก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ 

4.28 0.57 มาก 

4.8 การก าหนด
งบประมาณ 

4.16 0.51 มาก 

4.9 การก าหนด
ทรัพยากรที่ใช้ 

4.04 0.64 มาก 

4.10 วิธีการและขั้นตอน
การด าเนินการ 

4.24 0.58 มาก 

4.11 การติดตามผล 4.48 0.33 มาก 
4.12 ปัญหาและอุป
สรรค์ 

4.48 0.33 มาก 

4.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

4.44 0.36 มาก 
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5.ขั้นการลงมือปฏิบัต ิ 4.16 0.65 มาก 
5.1 การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในขั้นการ
วางแผนกิจกรรม 

4.16 0.65 มาก 

6.ขั้นการสรุปข้อมูลเพื่อ
น าเสนอ 

4.18 0.42 มาก 

6.1 การเสนอข้อมูล 4.28 0.49 มาก 
6.2 การเผยแพร่ข้อมูล 4.08 0.50 มาก 
7.ขั้นการต่อยอดองค์
ความรู้ 

4.16 0.53 มาก 

   7.1 การ
ประยุกต์ใช้ในเชงิธุรกิจ 

4.20 0.58 มาก 

   7.2 การ
ประยุกต์ใช้ในงานอ่ืนๆ 

4.12 0.59 มาก 

รวม 4.61 0.57 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน 
ต่อชุดการเรียนรู้ C-PBL21 พบว่า ความพึงพอใจ โดยรวมต่อ
ชุด การเรียนรู้ C-PBL21 อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̄ = 4.61, 
S.D.=0.57) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ขั้นการเตรียมผูเ้รียน อยู่
ในระดบัมากที่สุด ( x̄ = 4.56, S.D.=0.50) 

 

5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 
 สรุปผลและข้อเสนอแนะ ส าหรบัการจัดท ากิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ C-PBL21 ส าหรับกิจกรรมโครงการภายใต้
การนิเทศในครั้งนี้  

 ด้านครูผู้สอน  ในทีน่ี้ข้าพเจ้าเองพบว่า การจัด
กิจกรรม C-PBL21 สามารถน ามาประยุกต์สู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้จริง โดยสามารถน ารูปแบบมาปรับใช้
เพิ่มเติม หรือ น าบางส่วนของการจัดกิจกรรมมาใช้ในการเรียน
การสอนตามบริบท และข้อแตกต่างกันในแต่ละกจิกรรม หรือ
รายวิชาที่ต้องการจัดการเรียนรู้ซ่ึงปลายทางทีเ่หน็อย่างชัดเจน
คือ ความเปลี่ยนแปลงของตนเองในการท าหน้าที่ของครผูู้สอน
ในศตวรรษที่ 21 ในบทบาทของผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู ้

 ด้านผู้เรียน จากการจัดกิจกรรม C-PBL21 ส าหรับ
ผู้เรียน เพื่อเป็นรูปแบบในการจัดท าโครงการวิชาชีพในครั้งนี้ 
ผู้เรียนมคีวามสุขในการเรียน ผู้เรยีนได้มีการดึงความรู้หรอื
ความสามารถที่อยู่ในผู้เรียนออกมาเพื่อใช้ในการแสดงความ

คิดเห็นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม ซ่ึงผู้เรียนมี
ความคิดทีห่ลากหลายและบนความหลากหลายนี้ท าใหผู้้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อืน่ ก่อให้เกิดการยอมรับใน
ความคิดของผู้อืน่จากเรื่องที่ไม่รู้ได้รู้ และผู้เรียนสามารถที่จะ
เรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองมีการท างานเปน็ทีม 
(Team Learning) ซ่ึงส่งผลให้ผูเ้รยีนเปน็ผู้ที่มคีุณสมบัติตาม
สมรรถนะของสาขาวิชาที่เรียน ซ่ึงตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาที่จะผลิตผูเ้รียนตามหลัก 3R8C 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน ส าหรับอาชีวศึกษานัน้ 
หากเราในฐานะครูผู้สอนไดน้ าหลักการหรือรูปแบบการจัด
กิจกรรม C-PBL21 มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับผู้เรียนจรงิ ภายใต้บริบทของแต่ละสาขาวิชา  เชื่อได้ว่า
ส่ิงที่จะเกิดขึน้จะส่งผลต่อการจดัการเรียนการสอน คือ การ
สร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษใหมใ่นด้านสายอาชีพ และท้ายสุด
จะท าให้ครูและผู้เรียนมีการพัฒนาไปด้วยกัน คุณภาพทางการ
ศึกษาส าหรับผู้เรียนด้านสายอาชีพจะเพิ่มมากขึ้น เพราะ ผู้เรียน
ที่สายอาชีพ จะมีการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และการ
คิดสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปจัจุบัน 
จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน C-PBL21 ส าหรับ
กิจกรรมองค์การโครงการภายใต้การนิเทศในครั้งนี้  สามารถ
น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาได้จริง 
และยังสามารถปรับรูปแบบของกระบวนการตามบรบิทในแต่
ละสาขาวิชาในการจัดเรียนการสอนได้ ท าใหค้รูเกดิความท้า
ทาย เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และกล้าที่จะดงึศักยภาพใน
ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลา 

 

6.เอกสารอ้างองิ (Reference)  
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2556). ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556. กรุงเทพฯ. 
[2] วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศษิย์ในศตวรรษที่ 
๒๑.-- กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ,์ 2555. 
[3]  ชมรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 .คุณค่าของ
ครูยุคใหม.่ 2559. กรุงเทพฯ. 
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การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1
หัวข้อ นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ THAILAND 4.0 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 

24 มีนาคม 2560

โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
POSTER PRESENTATIONS SCHEDULE

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    
ประธานกลุ่ม: อ.สลักจิต  สุขช่วย รองประธานกลุ่ม:   อ.ประพันธ์ ยะค าป้อ 
ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 A1-003 เครื่องมือถอดลูกสูบดสิก์เบรกรถยนต์ TOYOTA ประพันธ์ ยะค ำป้อ 
บุญมี จันปัญญำ 
วิทวัส พรมศิร ิ

846-850

2 A1-005 เครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำยที่ใช้พลงังำนแสงอำทิตย์มำ
ขับเคลื่อนมอเตอร ์

วิทยำกร ยำบุษด ี 
มงคล  ชำปะ 
นฤเบศก์  ขุนทิพย์ 

851-857

3 A2-004 กำรสร้ำงเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม ้ พรชัย แย้มบำน  
จรัญ  ทวยจันทร ์
ทรงศักดิ์  ลือจันดำ 

858-864

4 A2-009 กำรออกแบบเพื่อควำมปลอดภัยของเครื่องทอพรมเช็ด
เท้ำใน 
อุตสำหกรรมครัวเรือน 

พิทยำ ศรีเสตกุญชร 
สุธี  เจตน์เจริญ 

865-869

5 A2-010 กำรออกแบบแลสร้ำงรถด ำนำบังคบัวิทยุ วรภพ โพนคำหล 870-877

6 A2-013 กำรพัฒนำเครื่องดำยหญ้ำ สุรชำติ ปะวะละ  
ชูชำติ  ทองจันทร์ฮำด 
สุปรำงค์  ไชยศักดิ ์

873-876

7 A3-001 กำรพัฒนำใบงำนเสมือนจริงกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนควบคมุไฟฟ้ำ 

ประภำส พุ่มพวง 
ธัญพร  พุ่มพวง 

877-881

8 A3-002 กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของเครื่องแจ้งเตือนภยั
ภำยในหอพัก  

เสำวภำ ยตุ ิ  
ศุภชัย  ทองสกุล 
จิรำภรณ์  นันทะ 
พันพิภพ จันทิมำต 

882-889

9 A3-005 กำรศึกษำประสิทธิภำพและควำมพึ่งพอใจ
ตอการออกแบบเสื้อแจงเตือนในที่มืด

ธนพล แก้วคำแจ้ง
อภินันทฺ กอนมณี

รณชัย มรกตศรีวรรณ 

890-896

10 A3-007 กระบวนกำรกำรต้มน้ ำด้วยตู้ต้มน้ ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ ประสำนพันธ์ สำยสิญจน ์
กรรณิกำ สำยสิญจน ์
บุญชัย  ไชยอำจ 

897-900

11 A3-008 กำรพัฒนำเครื่องช่วยผู้ป่วยหัดเดนิโดยกำรสวิตช์
ประสิทธิภำพสูง 

ศรำวุธ วงศ์พงษ์ค ำ 
อนุชิต ชำลีสิงห์ 
อรุณ  เลศิอุดมโชค 
พิศิษฐ์  พลแก้ว 

901-907

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE69WWg5zQAhVH1hoKHaOaDckQFghFMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.centarahotelsresorts.com%2Fth%2Fcentara%2Fcud%2F&usg=AFQjCNFqO5omZ0wahIV59X-4IgCW3kZSlg&sig2=PitbYPxAdfMOVRxXNEf51g


โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
POSTER PRESENTATIONS SCHEDULE

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม    
ประธานกลุม่: อ.สลกัจิต  สุขช่วย  รองประธานกลุ่ม:   อ.ประพันธ์ ยะค าป้อ 
ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

12 A3-009 กำรพัฒนำชุดทดสอบคณุภำพของน้ ำยำงพำรำ อนุชิต  ชำลีสิงห์ค ำ 
ศรำวุธ วงศ์พงษ์ค ำ 
อรุณ  เลิศอุดมโชค 
พิศิษฐ์  พลแก้ว 

908-911

13 A3-016 กำรสร้ำงและทดสอบชุดผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจำกคำน
กระดก 

ศักดิ์วิชิต มั่นคง  
กฤษณำ   เฮ็งฉุน 
ไพโรจน์   สุขนิคม 

912-914

14 A3-017 กำรสร้ำงและประเมินคณุภำพเครือ่งท ำน้ ำร้อนพลังงำน
แสงอำทิตย ์

สุธี  เจตน์เจริญ  
ยงยุทธ เครือวงษำ 
พิทยำ  ศรีเสตกญุชร 

915-921

15 A3-018 กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องเตอืนลืมเด็กในรถ โดยใช้ 
บอร์ดรำสเบอรีไ่พบนเครือข่ำยไร้สำย 

กฤษณำ เฮ็งฉุน 
เกษม ศรีนำคำ 

922-928

16 A3-019 เครื่องบันทึกค่ำกำรช่ังน้ำหนักจำกกิโลดิจติอล ปิยะศักดิ์ เวียงค ำ  
ไมตรี  ไชยชมพู 
กชพร  อินทรสำคร 

929-934

17 A3-020 สร้ำงและทดสอบเครื่องแจ้งเตือนกำรล้มของผูสู้งอำยุ ปิยะศักดิ์ เวียงค ำ  
กรศิลป์  ชมพูชัย 
กชพร  อินทรสำคร 

935-940

18 A3-024 เครื่องฉีดบ ำบัดน้ ำเสยี กึ่งอัตโนมัต ิ เดชำ พัฒนประสิทธ์ิชัย 
อภิศักดิ์ เหล่ำสะพำน 
ศิวดล บุดทะส ุ

941-944

19 A3-025 เครื่องโปรแกรมเวลำส ำหรับกำรรดน้ ำต้นไม้ นิมิตร อมฤทธ์ิวำจำ 
รุ่งโรจน์  อุตมำตร 
สุริยำ  มณีโสภำ 

945-949

20 A3-026 ชุดมอเตอรโ์หลดเบรกแบบแปลงพลังงำน สรณะ กองกุลศิริ  
ณรงค์  ทองเทศทำ 
ปริญญำ  อ่อนสุทธ ิ

950-954

21 A3-029 กำรพัฒนำชุดทดลองกำรแปลงผันไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำ 
กระแสสลับ (DC to AC Converter)       

รำเชน ชิ้นสวัสด์ิ 
อภิเดช  ศิริตัง 
ค ำปัน  สิงห์ปั้น 

955-959

22 A3-031 กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำด้วยเครื่องกลเติมอำกำศพลังงำน
แสงอำทิตย์ร่วมกับระบบกำรอัดอำกำศ 

ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์ 960-964

23 A4-010 กำรศึกษำและออกแบบบ้ำนประหยัดพลังงำน วรฐ อัศวลำภสกุล  
วีระยุทธ  หอมหวนดี 
สุพิชญำ  จันทร์ลอย 
สุพจน์  นิลโต 

965-970

24 A4-013 อิทธิพลของค่ำก ำลังอัดของคอนกรีตท่ีถูกออกแบบใน
ตัวอย่ำงคอนกรีตท่ีมีผลต่อกำรทดสอบแบบไม่ท ำลำยโดยใช้
ค้อนกระแทก 

วุฒิพงษ์  ประคองวิทยำ 
กฤษฏิ์  ศิริไพบูลย์ 

971-977



โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
POSTER PRESENTATIONS SCHEDULE 

กลุ่มการจัดการและบริหารธุรกิจ 
ประธำนกลุ่ม: ดร.อัชฌพร อังกินันทน์ รองประธำนกลุม่:   อ.อรุณี  แสงงำม 
ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 B-001 กำรศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟของประชำชนในเขต
เทศบำลเมืองจังหวัดหนองคำย 

ชลธิดำ โพธิสำ  
ชลกมล  ดิลกลำภ 
สุนิษำ อินทะรำช 
ประณิดำ  วรรณยศ 

978-982

2 B-002 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงวิทยำลัย
อำชีวศึกษำหนองคำย สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ 

พิมพำ อิ่มมำก  
ปภำภัทร  แสงแก้ว 
พรทิพย์  เทือกประเสริฐ 

983-987

3 B-005 กำรศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรใช้บริกำร
ในณัฐวรรณคลินิก 

กีรติ  หล่มศรี  
นพวรรณ  แก้วโกมินทวงษ์ 
นภำวรรณ  ฝั้นจูกุล 

988-992

4 B-008 เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะกำรพิมพ์ดีดอังกฤษเบ้ืองต้น กรองกำญจน์  ทองสุข 
ชลลดำ  บุญช ำ 

993-996

5 B-009 กำรศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะผู้
นำกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ของพนักงำน แผนกบูติกสตรี 
ห้ำงสรรพสินค้ำ 
เดอะมอลล์ สำขำบำงกะปิ 

จินตนำ มฤค  
สุภำภรณ์ ธีระจันทร์ 
พัชรำกำญจน์ ศุภเกษมพัฒน์ 
รวิภำณีย์  ปิติยำนุวัฒน์ 

997-1002

6 B-013 กำรศึกษำพฤติกรรมและปัจจัยในกำรซื้อสินค้ำ 
ของนักท่องเที่ยวชำวไทยในตลำดอินโดจีน จังหวัดหนองคำย 

ชลธิดำ โพธิสำ 
ณัฐกำนต์  สุทธิแพทย์ 
พิชญำ  แก้วแสนเมือง 
รัชนี  พรมบุตร 

1003-1008 

7 C-001 ผลกำรใช้วัสดุแตกต่ำงกันบ ำบัดน้ ำจำกบ่อเลี้ยงปลำส ำหรับ
ปลูกผัก 
ในระบบอะควำโปรนิกส์   

เพียงเพ็ญ จ๋ำยเจริญ 1009-1013 

8 C-003 ผลของกำรใช้ปุ๋ยหมักโบกำฉิและปุ๋ยหมัก 
โบกำฉิร่วมกับแหนแดงต่อกำรเจริญ  
เติบโตและผลผลิตของข้ำวพันธุ์กข 6 

สุพัฒชัย กำบุญค้ ำ 1014-1019 

9 C-004 กำรใช้ประโยชน์จำกน้ำส่ำเหล้ำในกำรเลี้ยง 
โคเนื้อ 

บรรเจิดโสม ขันแข็ง 
อ ำนำจ  ขันแข็ง 
สมหมำย   ขำวผิว 
สุภชล  ขันแข็ง 

1020-1024 

10 C-005 อิทธิพลของปุ๋ยคอกต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ำมูลำโท อ ำนำจ  ขันแข็ง 
บรรเจิดโสม ขันแข็ง 
สมหมำย   ขำวผิว 
สุภชล  ขันแข็ง 

1025-1032 

11 C-006 ผลของอัตรำกำรใช้แกลบดิบและเปลือกต้นยูคำลิปตัสบด
เพื่อให้ได้ส่ิงรองพื้นคอก และอำกำศคุณภำพดีต่อสุขภำพและ
สมรรถนะกำรผลิตของไก่ซีและกำรยอมรับคุณภำพไก่ซีย่ำงแช่
แข็งพร้อมบริโภค 

พงศ์เทพ พลแสง 
พอใจ  ฤกษ์ใหญ่ 
สมหมำย  ขำวผิว 
สุวิทย์  อินฉำยำ 

1033-1039 



โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
POSTER PRESENTATIONS SCHEDULE 

กลุ่มเกษตรกรรมและประมง 
ประธำนกลุม่: ดร.อัชฌพร อังกินันทน์ รองประธำนกลุม่:   อ.อรุณี  แสงงำม 
ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 
12 C-011 ศึกษำกำรใช้ใบกระถินทดแทนอำหำรข้นต่อ

องค์ประกอบผลผลิตน้ำนม 
อุษำ พรพงษ์ 1040-1044 

13 C-012 ผลกำรใช้แกลบ ข้ีเถ้ำแกลบ และยปิซัมเป็นวัสดุรองพื้น
ต่อสมรรถภำพกำรผลิตของไก่กระทง 

บุญเลศิ ดีเด่น 1045-1048 

14 C-013 กำรเจรญิเติบโตและผลผลติของอ้อยเมื่อปลูกร่วมกับ
หญ้ำแฝกในพ้ืนท่ีดินดำน 

พรรณประไพ โนนสินชัย 1049-1055 

15 C-014 กำรศึกษำผลของไข่น้ำในอำหำรตอ่สมรรถภำพกำรผลติ
ไก่ไข ่

มลิวรรณ์ สังฆะภูม ิ 1056-1063 

16 C-016 กำรศึกษำกำรใช้น้ำสมุนไพรป้องกันก ำจัด เพลี้ยแป้งมัน
ส ำปะหลังอัตรำ 
ที่แตกต่ำงกัน 

วรุณรักษ์ รำษีนวล 1064-1068 

17 C-017 กำรเปรยีบเทียบประสิทธิภำพของปุ๋ยคอกและปุ๋ยนำ้
หมักชีวภำพ 
มูลสตัว์ต่ำงชนิดที่มผีลต่อกำรเจรญิเติบโตและผลผลิตขอ
ผักกวำงตุ้ง 

จันทร์จิรำภรณ์ องศำกิจ-
บริบูรณ ์

1069-1074 

18 C-018 เรื่อง กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตและ 
ผลผลติของกุยช่ำยโดยใช้ปุ๋ยน้ำชีวภำพ ปุ๋ยหมักชีวภำพ
และปุ๋ยเคม ี

ฐิติพงศ์ ปัญญำค ำ 1075-1079 

19 C-020 ผลกำรใช้สำรสกัดใบเปล้ำน้อยและสำรปฏิชีวนะใน
ระยะเวลำกำรให้ที่แตก ต่ำงกันต่อสมรรถภำพกำรผลิต
ของลูกสุกรแรกเกิดถึงหย่ำนม  

ปริศนำ อัครพงษ์สวัสดิ ์
ชิษณุชำ  ผำบจันดำ 

1080-1085 

20 C-022 กำรศึกษำระดับควำมเข้มข้นของฮอร์โมน GA ที่มีผลต่อ
กำรกระตุ้นกำรงอกของเมลด็ดองดึง 

สุพัตร มลูเมือง 1086-1090 

21 C-026 ผลกำรเสริมโยเกริ์ต นมเปรี้ยว และอีเอ็ม ต่อกำรป้องกัน
อำกำรอุจจำระ 
ร่วงและน้ำหนักของลูกสุกรระยะดดูนม 

ชิษณุชำ ผำบจันดำ 1091-1096 

http://www.vec.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.aspx


โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
POSTER PRESENTATIONS SCHEDULE 

กลุ่มคหกรรมการโรงแรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและศิลปกรรม 
ประธำนกลุ่ม: อ.กรรณิกำ สำยสิญจน์ รองประธำนกลุม่:   อ.พรชัย แย้มบำน 
ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 

1 D-001 กำรศึกษำกำรตลำดโดยใช้ส่วนผสมทำงกำรตลำด 7Ps 
ของผู้ประกอบกำรธรุกิจ เชิงกำรแพทย์ : กรณีศึกษำ 
สถำนพยำบำลและตัวแทนกำรท่องเที่ยว ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

อัชฌสิทธ์ิ อังกินันทน์ 1097-1104 

2 D-006 ก้อยคั่วสะดิ้ง นภำพร  ก้อนมณ ี 
พิมพ์ลดำ  โชติปรีชำธนำนันท์ 
ชัชวำลย์  ตำบ้ำนดู ่

1105-1109 

3 D-008 กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์งำนเครื่องประดับนพเก้ำ
ร่วมสมัย 

จักรพล เร่บ้ำนเกำะ  
ประภำพรรณ  ประเสริฐศร ี

1110-1117 

4 D-010 กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ขนมปังที่มสีว่นผสมของใบโหระพำ 
กรณีศึกษำโหระพำสด, โหระพำแห้ง, และโหระพำท่ีผสม
น้ำมันมะกอก 

ศิรินันท์ ห่อสมบตัิ  
สุนีย์  วรชนะนันท์ 
นิศำกร  แก้วประเสริฐ 

1118-1124 

5 D-014 กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวทำงธรรมชำติเชิงอนุรักษ์แบบออฟ
โรด  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

วิชำ สมชำติ  
ยุภำ  ประยงค์ทรัพย์ 
กชนิภำ  อุดมทวี 

1125-1131 

6 D-015 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจำกผ้ำไหม "จีบไหมร้อยปัก" วันทิตำ โพธิสำร 1132-1139 

7 D-017 แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด มณีวัน ฤทธิ์อุดมพล 
จุไรรัตน์  เตชสัตยำ 
ปภำดำ  เส็งสำย 

1140-1144 

8 D-018 ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวไทยท่ีมีต่อกำรเข้ำพักโรงแรม
ในอ ำเภอชะอ ำจังหวัดเพชรบุรี 

เกศินี มรนนท์ 
วรำภรณ์  น้ ำแก้ว 
มณีวัน  ฤทธิ์อุดมพล 

1145-1149 

9 E-002 กำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพกำรจ ำแนกข้อมูลเพื่อหำปัจจัย
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ ของนักศึกษำระดับปริญญำตรีหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคกลำง 5 โดยใช้
เทคนิคเหมือง 

อุทัย ศรีษะนอก  
สมเกียรติ  ภูมิชัยสุวรรณ์ 

1150-1156 

10 E-004 ระบบติดตำมผู้เรียน กรณีศึกษำ ออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
นักศึกษำในวิทยำลัยเทคนิคบึงกำฬ 

กฤษณะ เสำะสำย  
วิไลวรรณ  พุฒบุญ 

1157-1162 

11 E-005 ระบบบัญชีธนำคำรขยะองค์กำรบริหำรส่วน 
ต ำบลท่ำกกแดง 

จำรุวรรณ พรหมศิริ 
สุขสันต์  สุทธิเสน 
ผนึก  สีหลัก 

1163-1167 

12 E-006 กำรพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 
Reality เรื่อง ส่วนประกอบฮำร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล 

สัตยำ ก ำแพงศิริชัย 
จักรพันธุ์  สุริยวงศ์ 
จำรุวรรณ์ ดำนุวงษ์ 

1168-1172 

13 E-009 กำรพัฒนำระบบบ ำบัดนำส ำหรับบ้ำนพักอำศัย อรรณพ เรืองยศจันทนำ 
สุภำพ  บุญมี 
พัลลภ ชินสีนวล 

1173-1177 

http://www.vec.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.aspx
http://www.vec.go.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.aspx


โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
POSTER PRESENTATIONS SCHEDULE 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประธานกลุ่ม: อ.กรรณิกา สายสิญจน์ รองประธานกลุ่ม:   อ.พรชัย แย้มบาน 
ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 
14 E-012 กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนผ่ำนระบบ

เครือข่ำยอินเทอรเ์น็ต วิชำกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง กำรวนซ้ ำ 

ธนวรรณ กิริยะ 1178-1185 

15 E-013 แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผูบ้กพร่องทำงกำรพูดบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

อุไรวรรณ จันทมลู  
มณีวรรณ  แสงงำม 
นันทำ  เพ็ตมำน 
กฤษณะ  กั้วสิทธ์ิ 
ณัฐพล  บุญอำษำ 

1186-1189 

16 E-017 ระบบจัดกำรเอกสำรสำนักงำนปฏริูปที่ดินจังหวัดบึง
กำฬ 

สุขสันต์ สุทธิเสน 
วนัยวุฒิ  เจริญศร ี
ประภสัสร  จันดำวงษ ์

1190-1194 

17 E-018 กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 
Reality   
 เรื่อง ส่วนประกอบฮำรด์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

อรุณี  แสงงำม  
สัตยำ ก ำแพงศิริชัย 
สุขภิรมย์  กุณรักษ ์

1195-1199 

18 E-020 กำรพัฒนำกำรอ่ำนและแปลควำมหมำยของข้อควำม
ผิดพลำด  
(Error Message) ของภำษำคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ภำษำอังกฤษ 

ทองทิพย์ พรเพียรวิชำนนท์ 
กัญญศรินทร์  ขมิ้นเขียว 

1200-1207 



โปรแกรมน าเสนอรูปแบบโปสเตอร ์
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กลุ่มการศึกษา และหมวดวิชาทักษะชีวิต 
ประธำนกลุ่ม: อ.สุทธิสำ  ประดิษฐ์   รองประธำนกลุม่:   อ.สัตยา ก าแพงศิริชัย 

ล าดับ รหัส หัวข้อเร่ือง ผู้น าเสนอ หน้า 
1 F1-002 กำรสังเครำะห์รูปแบบกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม

กำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำชีพ ช่ำงอุตสำหกรรมท่ี
ส่งเสริมกำรคิดวิเครำะห์ ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 

อำทิตย์ จิรวัฒนผล 1208-1213 

2 F1-008 รำยงำนกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรสอน 
รำยวิชำวิทยำศำสตร์เพื่อพัฒนำอำชีพช่ำง
อุตสำหกรรม 

จำรุวรรณ เชี่ยวชำญ 
พิมพ์พัชชำ แก้วมหำวงศ์ 
ฐิติมำ  สีสันต์ 

1214-1220 

3 F1-013 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำกำรค้ำ
ปลีกและกำรค้ำส่ง เรื่อง กำรเลือกท ำเลท่ีตั้งใน
กำรค้ำปลีกและค้ำส่ง โดยใช้กำรจัดกำร 
เรียนรู้แบบแก้ปัญหำสำหรับนักศึกษำระดับชั้น ปวช 
2/7 สำขำกำรตลำด วิทยำลัยเทคโนโลยีอีสำนเหนือ 

ยลดำ สียำคะบุตร 1221-1230 

4 F1-015 มองไปข้ำงหน้ำกับอำชีวศึกษำสู่กำรขับเคลื่อน
ประเทศไทย 

ศัชชญำส์ ดวงจันทร์ 1231-1235 

5 F1-016 ควำมพึงพอใจของบุคลำกรวิทยำลัยกำรอำชีพ
นครนำยก สังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำ  
ภำคกลำง 3 ท่ีมีต่อกำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์  
และคอมพิวเตอร์ 

บัณฑิตำ รอดตุ้ม  
เกษรินทร์  จันดำวงษ์ 

1236-1244 

6 F1-021 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนวิชำกำรของ
สถำบันกำรอำชีวศึกษำ 

ประสิทธิ์ อังกินันทน์ 1245-1252 

7 F1-022 รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสำขำวิชำชีพ ส ำหรับ
วิทยำลัยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรอำชีวศึกษำ ด้วยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 

อัชฌพร อังกินันทน์ 1253-1260 

8 F1-029 กำรศึกษำภูมิปัญญำกำรละเล่นพื้นบ้ำนประเทศไทย
และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

วิภำพร สมชำติ  
กชนิภำ  อุดมทวี 
ยุภำ  ประยงค์ทรัพย์ 

1261-1267 

9 F1-030 ควำมพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่องกำรใช้โปรแกรมประมวลผลคำสำหรับผู้ท่ีมี
ควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ทิวำรัตน์ ศรีกุลวงศ์ 
แสงอรุณ  สิงห์มหำไชย 
ลลิดำ  เตนำกุล 
ชฎำธำร  สำวะรีพล 
วุฒิภัทร  บุตรธนู 

1268-1272 
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A1-003 
เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 

Create of Disc Brake Caliper Piston TOYOTA Car Tool 

ประพันธ์ ยะค ำป้อ1  บญุมี จันปัญญำ2  และวิทวัส พรมศิริ3 

1,2สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคเลย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
3นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคเลย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดย่อ 

การสร้างเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ 

TOYOTA ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและประเมิน

ความเหมาะสมด้านโครงสร้าง,การเชื่อมต่อและคู่มือการใช้

งานของเครื่องมือถอดลูกสูบดิสกเ์บรกรถยนต์ TOYOTA 2)

เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการปฏิบัติ งานของเครื่องมือ

ถอดลูกสูบดิสก์เบรกกับการใช้แรงคน 

ขั้นตอนการศึกษา 1)ออกแบบโครงสร้างเครื่องมือ

ถอดลูกสูบดิสก์เบรก 2)แก้ไขปรบัปรุงสถิตทิี่ใช้ในการ

วิเคราะหข์้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า 1)เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์

เบรกรถยนต์ TOYOTA ที่สร้างขึ้นมคีวามเหมาะสมด้าน

โครงสร้าง,การเชื่อมต่อและคู่มือการใช้งานอยู่ในระดบัมาก (

x =4.52, S.D.=0.57)  2)เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรก

รถยนตT์OYOTAที่สร้างขึ้นมีสมรรถนะ ด้านการปฏบิัติงาน

อยู่ในระดบัมากกว่าการใช้แรงคน( x =1.16, x = 6.66) 

สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามสมมุติที่ตั้งไว้ 

Abstract 

The purposes of this study were: 1)to create  and 

evaluation the suitability of structure, connection and 

manual of  Disc Brake Caliper Piston TOYOTA Car Tool. 

2)To compare the performance working of Disc Brake

Caliper Piston TOYOTA Car Tool and the worker. 

The algorithm of  study: 1) to design the Disc 

Brake Caliper Piston TOYOTA Car Tool structure. 2) to 

improve the statistical methods used in data analysis were 

mean, percentage and standard deviation. 

The results of study: 1)Disc Brake Caliper Piston 

TOYOTA Car Tool suitability has average at a high level (

x =4.52,S.D.=0.57)  2)the performance working of Disc 

Brake Caliper Piston TOYOTA Car Tool has average at 

more high level than the worker( x =1.16, x =6.66). It has 

done as standard.

1.บทน ำ
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา
ปัจจุบันรถยนต์ในประเทศไทยมีจ านวนมากทั้งรถขนาดเล็ก
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ถือว่าเป็นยานพาหนะให้กับเรา
เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา แต่
การขับขี่นั้น เราจะต้องมีการบ ารุงรักษาไม่ ว่าจะ เป็น
เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ช่วงล่างก็เป็นส่วนส าคัญกันทั้งนั้น
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ส่วนการซ่อมแซมที่จะท าให้
มีประสิทธิภาพนั้นก็ต้องมี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้สะดวกสบายปลอดภัย ช้ินส่วนอะไหล่
เสียหายน้อยที่สุดและลดการเหนื่อยล้า ถ้ามีอุปกรณ์ที่ไม่มี
ประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน
ได้
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     อีกทั้งงานบริการระบบเบรกถือว่าเป็นงานที่จะให้บริการ
ด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีส่ิงอ านวยความสะดวกที่จะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและลด
ความเหนื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน ทางคณะผู้จัดท าจึงคิดสร้าง 
เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA ขึ้นเพื่อที่จะ
อ านวยความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและ
ป้องกันการเสียหายต่อชุดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ได้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (1)มนัส ศรีวงศ์ (2539 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและสร้างเครื่องกัดซีเอ็นซีแนวตั้ง
ขนาดเล็ก เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องกัดต้นแบบ โดย
เริ่มต้นจากการศึกษาและออกแบบโครงสร้างของเครื่องมือ 
ตลอดจนเลือกใช้วัสดุเพื่อที่จะใช้สร้างการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ 
ของตัวเครื่องและการประกอบ รวมไปถึงชุดติดตั้งชุด
ควบคุม การศึกษาครอบคลุมถึงการทดสอบประสิทธิภาพ
และสมรรถนะและความแม่นย าของเครื่อง เพื่อที่จะน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ผลการ
ทดสอบเครื่องจักรสามารถเคลื่อนที่ได้ในขอบเขตที่ก าหนด
ความละเอียดของการเคลื่อนที่อยู่ในพิกัด 0.010 มิลลิเมตร 
และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานเยอรมัน DIN  
8615 ก็อยู่ในเกณฑ์เช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาและสร้าง
เครื่องกัดซีเอ็นซี แนวตั้งขนาดเล็กนี้สามารถน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้ (2)วัฒนา ไชยวาน (2541 : บทคัดย่อ)ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องย่อยแผ่นฟิล์มพลาสติกเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการตัดเฉือน โดยก าหนดตัวแปรที่คาดว่าอาจ
มีผลกระทบกับพฤติกรรมการย่อย เช่น ความเร็วรอบ มุม
ต่างๆ ของใบมีด ระยะเวลาของคมตัด ความลึกฟันของมีด
และระยะช่องคายเศษ เป็นต้น เครื่องย่อยแผ่นฟิล์มพลาสติก
ที่ได้ออกแบบประกอบด้วยชุดย่อยหยาบและชุดย่อยละเอียด 
ผลที่ได้พบว่า สัดส่วนของช่องคายเศษต่อความลึกฟันใบมีด
ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 2-3 มิลลิเมตร มุมหลบหลังของฟัน
ใบมีดที่มากขึ้น ซ่ึงช่วยลดการติดขัดของการย่อยให้น้อยลง 
อัตราการย่อยแปรผันตามความเร็วรอบของใบมีด ชนิดของ
แผ่นฟิล์มพลาสติกมีผลต่ออัตราการย่อยและอุณหภูมิที่
เกิดขึ้น ความกว้างของเศษเท่ากับความกว้างใบมีด ส่วนความ
ยาวของเศษเท่ากับระยะห่างฟันของใบมีด เครื่องย่อยที่
พัฒนาขึ้นสามารถย่อยแผ่นฟิล์มได้ตามผลที่ออกแบบ 

(3)ดุลยโชติ ชลศึกษ์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การออกแบบรูปร่างที่เหมาะสมของช้ินส่วนเครื่องจักรกล
ส าหรับหลายจุดท างานแบบว่าช้ินส่วนเครื่องจักรกลที่มีการ
เคลื่อนที่มักจะต้องรับแรงภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ขนาด ทิศทางและในบางกรณีรวมถึงจุดที่แรงกระท า
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องไปตามต าแหน่งของช้ินงานที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาการออกแบบรูปร่าง
ช้ินส่วนให้เหมาะสมมีลักษณะเป็นปัญหาการออกแบบ
ส าหรับหลายจุดการท างาน วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการ
น าหลักการของคานที่รับแรงกระจายสม่ าเสมอมาประยุกต์ใช้
เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถหารูปร่างที่ เหมาะสมใน
เบื้องต้นอย่างรวดเร็วและสามารถใช้รูปร่างที่ได้นี้ เป็น
ต้นแบบในการออกแบบช้ินส่วนโดยละเอียด (4)พยุง ศักดา
สาวิตร (2549 ซ บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
เครื่องตัดช้ินงานยางสังเคราะห์ทรงกระบอก เพื่อใช้ส าหรับ
การผลิตและศึกษาตัวแปรด้านรูปทรงเลขาคณิต และพิกัด
ขนาดของแม่พิมพ์ตัด "ผลการทดลองที่ได้พบว่าเครื่องที่ได้
ออกแบบและจัดสร้างขึ้นเบื้องต้น ต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบของเครื่องรวม 3 รายการ คือ การติดตั้งชุด
รองรับโต๊ะหมุน ต้องมีน้ าหนักของโต๊ะหมุน และการติดตั้ง
ปลดช้ินงาน ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตัด
ช้ินงานได้ 1,500 ช้ินต่อช่ัวโมง ค่าแรงดันลมที่เหมาะสมคือ 
ชุดพื้นตัดช้ินงานเท่ากับ 5 บาร์ ชุดขับเคลื่อนโต๊ะ S , 60 หมุน
งานเท่ากับ 6 บาร์ ชุดล็อกต าแหน่งเท่ากับ 4 บาร์ รูปพันและ
ตายในการตัดชิ้นงานที่เหมาะสมคือ ขนาดของพื้นที่ปลายมน
ขนาด ∅ 41.50 มิลลิเมตร ขนาดของตาย ∅ 41.00 มิลลิเมตร 
สามารถตัดช้ินงานได้ตามพิกัดขนาด ∅ 41.00 มิลลิเมตร ซ่ึง
ได้ผลตามที่ออกแบบไว้" (5)โกเมท มณีนิล และคณะ (2556) 
ได้ท าการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ยกรถยนต์ ที่มีขนาดเล็ก
และสามารถเคลื่อนย้ายได้ ที่มีขนาดมิติโดยรวมที่ ความกว้าง 
ความยาวความสูง ที่ 1,300 มิลลิเมตร 1,900 มิลลิเมตร
 130 มิลลิเมตร ซ่ึงประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ ชุดโครงฐาน
อุปกรณ์กลไกส าหรับยกแผ่นยก ระบบส าหรับการยก ระบบ
ควบคุมการท างาน โดยชุดส่งก าลังและกลไกเคลื่อนที่ จะเป็น
กลไกที่ส่งก าลังมาจากระบบนิวแมติก โดยใช้ความดันลมที่ 
7.5 บาร์ ก าลังขับในการยกรถยนต์ที่มีน้ าหนักประมาณ 1,300 
กิโลกรัม เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบและการ
บ ารุงรักษา ระบบเบรก ระบบรองรับน้ าหนัก การเปลี่ยนล้อ
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และยางของรถยนต์ ผลการทดลองอุปกรณ์ยกรถยนต์พบว่า
สามารถใช้งานได้ดี เป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพตาม
สมควร  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ใน
การจัดท าโครงการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลหลักการสร้าง
และการออกแบบ แนวคิด ทฤษฎี การทดสอบหาสมรรถนะ
และการปรับปรุงแก้ไข ส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ส่วน
ใหญ่การออกแบบและการสร้างเครื่องจักรกลแบบต่าง ๆ มี
สมรรถนะตามที่ก าหนด ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนใหญ่พบว่ามีการใช้สถิติ
เชิงคุณภาพ เช่น ลักษณะโครงสร้างช้ินส่วน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยผู้จัดท าโครงการมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพื่อสร้างและประเมินความเหมาะสม ด้านโครงสร้าง ,
การเช่ือมต่อและคู่มือการใช้งานของเครื่องมือถอดลูกสูบ
ดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานของ
เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกกับการใช้แรงคน 
3. สมมุติฐำนของกำรวิจัย 
3.1 เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTAสามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
3.2 ระดับผลการประเมินความเหมาะสมเครื่องมือถอดลูกสูบ
ดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA โดยผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 
ขอบเขตของโครงการ 

1.โครงสร้างเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ 
มีขอบเขตเฉพาะรถยนต์ TOYOTA 

2.การเชื่อมต่อโครงสร้าง 
3.คู่มือการใช้งาน 

ขอบเขตระยะเวลาด าเนนิงาน 

ระยะเวลาการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2559 – 
เดือนกันยายน 2559 
นิยามศัพท ์

1.เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 
หมายถึง เครื่องที่สร้างขึ้นโดยใช้แรงงานคนในการถอด
ลูกสูบดิสก์เบรกออกจากคาลิเปอร์ 

2.คู่มือการใช้งาน หมายถึง เอกสารประกอบการ
อธิบายวิธีการใช้งานเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ 
TOYOTA มีรายละเอียดดังนี้ วิธีการใช้งาน การบ ารุงรักษา
และแบบเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 

3.สมรรถนะของเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรก
รถยนต์ TOYOTA หมายถึง อัตราการท างานของเครื่องมือ
ถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้แรงคน 

4.พนักงานช่าง หมายถึง บุคคลที่ใช้เครื่องมือถอด
ลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA ในการปฏิบัติงาน 

5.การประเมิน หมายถึง การตัดสินคุณค่าเครื่องมือ
ถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA โดยน าผลจากการวัด
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดด้านระยะความสูงและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการถอดลูกสูบดิสก์เบรก 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ได้เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ 
TOYOTA จ านวน 1 เครื่อง 

2.ช่วยประหยัดเวลาในการถอดลูกสูบดิสก์เบรก
รถยนต์ TOYOTA และช้ินส่วนไม่เกิดความเสียหาย 

3.ช่วยอ านวยความสะดวกและลดความเมื่อยล้าของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 

4.ประยุกต์การน าผลการวิจัยพัฒนาขยายไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ได้ 
4.วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
4.1 การศึกษาข้อมูล และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.2 การสร้าง เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์ เบรกรถยนต์ 
TOYOTA 
4.3 การประเมินคู่มือการใช้งาน 
4.4 การหาสมรรถนะเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ 
TOYOTA 
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 

1.ผลการสร้างเครื่องมือ 

2.ผลการทดสอบสมรรถนะ 

3.สมรรถนะเครื่องมือถอด

ลูกสูบดิสกเ์บรกรถยนต์ 

เครื่องมือถอดลูกสูบ
ดิสก์เบรกรถยนต์ 

848



 

 

5.ผลกำรวิจัย 
5.1 ผลการสร้างและประเมินความสามารถของเครื่องมือถอด
ลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA พบว่า มีมิติ ความกว้าง
ความยาว ความสูง เท่ ากับ  11 .5  เซนติ เมตร  20 .5 
เซนติเมตร  2 เซนติเมตร ประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ 
โครงสร้างและเพลาเกลียว ผลการประเมินความเหมาะสม
ของเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA ตาม
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรก
รถยนต์ TOYOTA ด้านการเชื่อมต่อและด้านคู่มือการใช้งาน   
 

 
รูปที่ 1 เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความเหมาะสม 
รายการ รายการประเมิน x  S.D. ผล 
1 ด้านโครงสร้าง 4.57 0.57 มากที่สุด 
2 ด้านการเชื่อม 4.33 0.57 มากที่สุด 
3 ด้านคู่มือการใช้งาน 4.66 0.57 มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ย 4.52 0.57 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านโครงสร้าง 

รายการประเมิน x  S.D. ผล 
1.1)โครงสร้างมีความเหมาะสม 
1.2)โครงสร้างมีความกะทัดรัด 
1.3)โครงสร้างมีความแข็งแรง
และมีความปลอดภัย 
1.4)โครงสร้างเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

4.66 
4.66 
4.33 
 
4.66 

0.57 
0.57 
0.57 
 
0.57 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.57 0.57 มากที่สุด 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการเช่ือมต่อ
โครงสร้าง 

รายการประเมิน x  S.D. ผล 
2.1)แนวเชื่อมต่อแบบเว้ามีความ
เหมาะสม 
2.2)แนวเชื่อมต่อโครงสร้างมี
ความสวยงาม 

4.66 
 

4.00 

0.57 
 

0.57 

มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.57 มากที่สุด 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านคู่มือการใช้งาน
เครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 

รายการประเมิน x  S.D. ผล 
3.1)คู่มือการใช้งานเครื่องมือถอด
ลู ก สู บ ดิ ส ก์ เ บ ร ก ร ถ ย น ต์ 
TOYOTA 
3.2) ขั้ นตอนการใช้ ง านแล ะ
เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
3.3)แผนภาพประกอบมีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.66 
 
 
4.66 
 
4.66 
 

 0.57 
 
 
0.57 
 
0.57 

มากที่สุด 
 
 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 
 

รวมค่าเฉลี่ย 4.33 0.57 มากที่สุด 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องมือถอดลูกสูบ
ดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 

การ
ปฏิบัติงาน 

ครั้งที่ 
1 

ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 
3 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

เวลา เวลา เวลา 
1.ใช้เครื่องมือ 1.2 1.2 1.1 1.16 
2.ใช้แรงคน 7 7 6 6.66 

 
 
รูปที่ 2 การติดตั้งเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 
 
6.สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุป 
              ผลการสร้างเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ 
TOYOTA พบว่า โครงสร้างมีมิติขนาดกว้างความยาว
ความสูง เท่ากับ 11.5 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 20.5 
เซนติเมตร ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ โครงฐานเครื่องมือ
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ถอดลูกสูบดิสก์เบรก เพลาเกลียว ปากคีบ ผลการประเมิน
ความเหมาะสมเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์ เบรกรถยนต์ 
TOYOTA ในด้านโครงสร้าง การเช่ือมต่อและคู่มือการใช้
งาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.52 , 
S.D. = 0.57) และผลการทดสอบสมรรถนะพบว่าสามารถ
น าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย ผลการสร้างและประเมินความ
เหมาะสมเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์ TOYOTA 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ด้านโครงสร้าง ด้านการเช่ือม และ
ด้านคู่มือการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52 , S.D. = 0.57) ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการออกแบบโครงสร้ างมีความแข็งแรง 
เหมาะสมและกะทัดรัด โครงสร้างการเช่ือมต่อมีความ
แข็งแรง มีความปลอดภัยต่อการใช้งานและคู่มือการใช้งานมี
ความเหมาะสม จึงท าให้ผลการประเมินความเหมาะสมทั้ง 3 
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด    
            จากผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดุลย
โชติ ชลศึกษ์ (2546 : บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ท าการวิจัย 
เ รื่ อ ง  ก ารออกแบบรูปร่ า งที่ เหมาะสมของ ช้ิน ส่วน
เครื่องจักรกลส าหรับหลายจุดท างาน ช้ินส่วนเครื่องจักรกลที่
มีการเคลื่อนที่มักจะต้องรับแรงภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของขนาด การน าหลักการของคานที่ รับแรงกระจาย
สม่ าเสมอมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถหา
รูปร่างที่เหมาะสมในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว และสามารถใช้
รูปร่างที่ได้นี้ เป็นต้นแบบในการออกแบบช้ินส่วนโดย
ละเอียด อีกทั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ 
และชาญ ถนัดงาน (2546 : 1-13) ได้กล่าวว่า เครื่องจักร
อุตสาหกรรมนั้นมีช้ินส่วนประกอบของช้ินส่วนต่างๆ ที่ต่อ
อยู่ด้วยกันเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน และส่งแรงจากต้นก าลังเพื่อ
เอาชนะแรงต้านต่างๆ ของต่อที่ใช้จะต้องเลือกและจัดให้
ท างานสัมพันธ์กันโดยอาจเปลี่ยนแปลงพลังงานรูปอื่นให้อยู่
ในพลังงานกลหรืออาจรับพลังงานกลจากภายนอกส่งเข้ามา
และเปลี่ยนแปลงให้ท างานได้ในลักษณะที่ต้องการ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
6.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         ควรท าให้มีขนาดและน้ าหนักลดลง เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

6.3.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
         ควรมีการออกแบบและสร้างเครื่องมือถอดลูกสูบดิสก์
เบรกรถยนต์ ได้หลายขนาด  
 
7.เอกสำรอ้ำงอิง 
(1)การแบ่งประเภทของเหล็ก
http://sites.google.com/site/iron1steel/home/kar-baeng-
prapheth-khxng  (วันที่สืบคน้ข้อมูล: 6 ธันวาคม 2558) 
(2)โกเมท มณีนิล และคณะ. 2549. อุปกรณ์ยกรถยนต์  
        ปริญญานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์  บัณฑิต  ภาควิชา  
        เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล . มหาวิทยาลัย 
        เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(3)ดุลยโชติ ชลศึกษ์, 2546, การออกแบบรูปร่างที่  
        เหมาะสมของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลส าหรับหลายจุด 
        ท างาน, ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์     
        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
(4)บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท์, ม.ป.ป., การ 
        ค านวณและการออกแบบช้ินส่วนเครื่อกล,  
        กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ผลิตต าราเรียนสถาบัน 
        เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(5)ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต, 2547, การออกแบบเครื่องจักรกล 
        , ท๊อป, กรุงเทพมหานคร, หน้า 3, 
(6)มนูกิจ พานิชกุลและอรรถพล เรืองวิเศษ, 2548,  
        แนวคิดและวิธีการออกแบบเครื่องจักรกล, สมาคม    
        ส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพมหานคร,  
        หน้า 12. 
(7)มานพ ตันตระบัณฑิตย์, 2545, การออกแบบช้ินส่วน 
        เครื่องจักรกล 1,พิมพ์ครั้งที่ 2, สมาคมส่งเสริม 
        เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)กรุงเทพมหานคร. 
(8)วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. 2556. การ 
        ออกแบบเครื่องจักรกล 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
        วิทยา ทองขาว, 2533, งานเชื่อมไฟฟ้า, ซีเอ็นยูเคช่ัน 
        (มหาชน), หน้า 138. 
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1.3   �##5�!K� $�ก�	3!I�� 

     1.3.1 ������������	�
����
)�
�	����
���� ��
!""����#$��%&��'�

��!�
��$(�#���)�"�	'����������� $��
�����(���#,-��&��#�&� ��	����������%�����"��ก 

 
  1.3.2 �����������ก��%&�
���	����
���� ��!""

����#$��%&��'�

��!�
��$(�#���)�"�	'����������� $��
�����(���#,-��&��#�&� ��	����������%�����"��ก 

2.3!L�ก�	�=�� ! ก�	3!I�� 

  2.1 )�����%�ก���.���(�ก���(+�# 
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,'ก���(+�# 

 2.2 ก��+��$.��	�
ก�������
�	����
���� ��!""
����#$��%&��'�

��!�
��$(�#���)�"�	'����������� 	C�
,-�+��$.�I��$.�I����ก��	��	�����ก���  $���ก��#�)��
ก��+��$.� ��
��#'����#���
�� 

2.2.1 ����f$)�
�	����
���� ���	����
���� �� 
              ก)  �	����
���� ��!""��� 
)�"(Lawn 

Tractor/Ride-on Mower) 

 

      )) �	����
���� ��!""�)/� (Lawn Mower/Walk-
behind Mower) 
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  	) �	����
���� ��!""����#"*�# (Brush Cutter) 

 

          2.2.2 �*�����ก�"�.�	� )�
�	����
���� �� 
               ก) %"�����J��ก'�#����� (cylinder/reel) 
   )) %"���!""%"��� (rotary)  
    
) %"���!""%"����.����" �	����
���� �� I�*��
'��)�"�	'���� ���#!�
�����ก�� ����!"""(��*��(hover 
mower)  
          2 .2 .3  	������#) �
  Solar Cell ��� � 
PV ก��"��ก��,'(�Ihhi�+�กก���กก��$")�
!�
"�
�����$����	���������%�ก����'��#��'�

��!�
��J��'�

��
Ihhi�I����#��
 

     �@''�!�
��$(�#� 	�� �(�
����(�1�$��$.�+�ก���ก��

����.� �&*� @('(	�� (Silicon), !ก'�'��#� �����@I��� (Gallium 
Arsenide), �(����#� h��Ih�� (Indium Phosphide), 
!	����#� �$'�'�I��� (Cadmium Telluride) !'�	������� 
�(����#� I��@�'I��� (Copper Indium Diselenide) ��J���� 
@��
�����I����"!�
��$(�#���#��
ก/+���'��#���J������.�
Ihhi� 
      2.2.4 &�(�)�
�@''�!�
��$(�#�!"*
��������$��%&�
��J� 3 &�(��'�กu 	��         

         ก) �@''�!�
��$(�#�$��$.�+�ก@('(	��&�(�,'�ก
����#� (Single Crystalline Silicon Solar Ce $���-�+�กก��%�&���
Monocrystalline Silicon Solar Cell !'�&�(�,'�ก
��� (Polycrystalline Silicon Solar Cell) '�ก�C���J�!,*�
@('(	��!)/
!'�"�
��ก 

         ) )  � @ ' '� ! � 
 � � $( � #� $�� $. � + � ก � � � � �� hd �
@('(	�� (Amorphous Silicon Solar Cell) '�ก�C���J�hv'��

"�
���#
 0.5 I�	��� (0.0005 ��.) �.����ก�"���ก !'�
����($g(f�����#
 5-10% 

        	) �@''�!�
��$(�#�$��$.�+�ก���ก��
����.�����u �&*� 
!ก'�'��#� �����@I���, !	����#� �$'�'�I��� !'�	������� 
�(����#� I��@�'I��� ��J���� ��$�
&�(�,'�ก����#� (Single 
Crystalline) !'�,'�ก��� (Polycrystalline) �@''�!�
��$(�#�
$��$.�+�ก!ก'�'��#� �����@I��� +�%������($g(f���-
��
 20-
25% 
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��$(�#�@��
��J��'�

��+�ก
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      2.2.7  	����.�	� !'�	�C��"��()�
��'/ก 

         	�C��"��(��'/ก  ��'/ก" ��J�	.�$��	�I$#$���I��(#�
%&����#ก�������ก�����#��
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(steel) @��
%�	�����J�+�(
��� �����$�
 2 �#*�
��I�*������ก��
�'�#���ก�� �#*�
I�ก/�� ��'/ก��J���������1��$���.�	� #(�

%�ก����|����
	�!'�	�����J��#-*)�
����#���
!�*����
+���
�d++�"��!'��*�I�%����	���ก���!����� 

 
        ��'/กก'�� (steel)  	���'��,��&�(�����
 ��#$���I�

��'/กก'�����#	�����
 "��'/กก'��	���"�� (carbon steel)" 

@��
���ก�"���#g����'�กu 	�� ��'/ก (Fe) 	���"�� (C) 
!�
ก���� (Mn) @('(	�� (Si) !'�g�������u ��ก�'/ก���# 

        ��'/กก'��	���"��  ��J���������1��$��	����%&�%�
&��(����+.���� ��ก�����(�����*��ก��%&���'/กก'��	���"��
��+	(���J������C��กก�*� 80% )�
ก��%&� 

��'/กก'��$�
���%��'ก��   �*��$����'����J� ��'/กก'���+�� 
(alloy steel) &�(��*�
u I��!ก* ��'/กก'��I����(� ����$���(#�
���#กก���*� "�!���'�" (stainless steel), ��'/กก'��Ihhi�, 
��'/กก'���	����
��� ��J���� 

     	 �� � �. � 	�  ) � 
 � � '/ ก  g� �� � � '/ ก �� � �� &�� � $ � 

�($#�������	�� fe ��'/ก���������#&���#*�
��ก%��d++�"��
��J�g���$���"��/�I��%�$�ก��� ��#�0���%�ก��ก*�����
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��

��������ก�����ก$�
#�
��J��(�
�.�	� $�����
%&�%�ก��
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Abstract 
 This project aims to create a sub-branches and 

leaves to reduce the burning of agricultural waste materials. 
Maximize the benefits for animal such as a fertilizer or even a 
tree. The event is designed to create a sub-branches, leaves 
with distinctive four characteristics: 1. Knife set knife chipper 
style dish with 3 blades 2. Sets of blades, the blade to blade 
rotation and the blade in place. Three. Mesh size 12 mm hole 
size 4. Machine is safe to operate. Then, the experts found 
that the number 10 has been designed. The average standard 
deviation in the range of 4.16 to 0.49, the average level of 
4.13 to 0.31 and the standard deviation is. The average 
standard deviation 4.40 0.47 4.16 average at the 0.42 level, 
the standard deviation indicates that the sub-branches and 
leaves to create application. We have tested the performance 
of the machine by the branches and leaves. Separate branches, 
twigs and leaves, fresh and dried leaves, twigs, leaves the 
volumetric fraction of the performance of each sub-test 5 
times for 10 minutes each time the sub-branches, leaves at 
any given time. Then the container is used to measure the 
volume of debris, leaves and branches were recorded. Results 
show that a leaf chipper. Chippers can live 0.501 cubic meter 
/ hour dry 0.438 cubic meter branches / hour. Fresh leaves 
0.307 cubic meter / hour cubic meter leaves dry 0.317 / hour. 
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And the average of the sub-branches. Leaves could be the 
amount of 0.391 cubic meters / hour to conclude that the sub-
branches, leaves a good performance in accordance with the 
criteria. And can be used in the future. 
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r�กก����
� � �
� กo���กt�r���� ���"��ก�r"�  )!�'����
ก��+��
 �ก,�ก���
����(�r�ก�%!����	�
��*� �%� �ก�"
�����*���"�%!������� ��'��*�� '(���%������ '(���.�*��/�� 
)!��*��!-ก���
� ��?��� 

 "����%���	�ก,�ก���
���%�&!�����*���"�0�ก
r�กก����
� � �
� )!�%�ก�(����"�'��ก���ก,�
�'(���.� 
'(���%������ )!��*��!-ก���
� กo0�*���!"����*�0�����ก��
r�	���.���
�   ����*�0�����0�"r�	� ��%������ )!����*���!"
�#$%��!ก����0�กก���&�'(�!��"��� ��ก��'��0��(����"�
'��ก���ก,�
���?�����%�>����ก��'(���.�*��/����	���0
�
�#$%���ก ������� %� �!oก!�   �*��  r�กก�� �� 
�'�� 
�+�� "
����&��@-���ก!���0�'(��%���ก��ก�������!�� )!�+��"
�%$��ก�����
��%
���(�%�� ��?���%������"����	������
���
'(��%� ก����
� � �
� 
�+��"�!oกกo0���?�ก��*���!"��!���ก��
�����!�� )!��%
���(�%�� ��?���%��������ก"��� 

 0�ก�%�&!"��ก!���+�����&-�0�"'(�������� 0>�
�
)����"��ก������������������ก����
� � �
� �����!"�#$%�0�ก
ก���&�'(�!��)!��%!��'�	��"���!�������*��+�����"�'��
ก���ก,� ��ก'�	� ������%��ก�"�����*���-���" &-�0�"'(�0>��"�
����������������ก����
� � �
� ������(����*������*����ก��'(�
�ก,�ก��
)!�����"�-�/������%ก��
���� 

 
2. 5�EFG>	8@��6B��ก�	9HกI� 

1. �������p��ก������������������ก����
� � �
� 

2. �����%��
�����+�������������ก����
� � �
�   

 
3. >	8K�064L���:5��28�:�	�� 

1. �"������������ก����
� � �
� 
2.  '�� �>��
�����+�������������ก����
� � �
� 

 
4. B���BEB��K�	��� 

1.�����������ก����
� � �
�'�������+>	���
�������ก����
�
��?��
����	�)+o����ก!��)!��
����	�����+��"
����&��@-���ก!��+��ก����
� 30-50 
�!!��
� 

2.�����������ก����
�� �
���
�������� �
� �"�'�	�� 
)%��)!�� �" 

3.+��"ก����
���
ก���'����
����u���+����������"� ���

�����&��@-���ก!������ก��� 50 
�!!��
� 

4.������������ก(�!��'���*���?������������ �r��
+��" 5.5 )��
�� 

5.�����������ก����
� � �
���-����ก1D�ก(�%�"��-�
��%���� 3.5 - 4.49 %����-�ก���0�ก�ก1D�ก������
����1/�� 5 
��"�  

6.�����������ก����
�� �
�
����
��
�����ก�������
�
����ก��� 0.300  !-ก �@ก��
� �� *����
� 

7.ก������
��&!�����������ก����
�� �
��"�
&-��*����*�$ 10 '��� 0�กก������
�� 5 ��"�   

8.ก��'"�� �
�����+��������� �"�'"�� ก������ก����
�� �
�
)%��)!��"���	�!� 10��'� )!��'(�ก����"���
��+���@,ก����
�� �
� 
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5. ����9�
46 

1. �����������ก����
�� �
� %
���>� �������'���*�����ก���
�
�)!�� �
� �"-)%���%�
�+��"ก����
� � �
� %����@,���"�
+��"�!oก!� 

2. ������������ก(�!�� %
���>� ����������'���*���?�
��ก(�!����ก��+� ��!����*�"��!�+��� 
�"�(�%�� ก���� ����
ก����
�� �
� 

3. &'(���ก 	$� ��.����'���� %�����.�s��
*�� *��"
%�>��'���"�
�0�กก���(�����@,r�ก��* �*�� ก����
� � �
� v��
+��� r��+�����" %$��)%�� &�ก *�� 
�%
�ก������*��������
%�����*��� 

4. ������"  ��� �
�����'�����������
���'(��"� 
�"������ �'�� ��%����&!&!�0���'��'(��"� ก� &!&!�'��
�������0�ก����&!��"���*�����!��"���ก�� 

5. ก��%����
��  ��� ก����"%�������� �'�� 
���
��+���@,ก����
� � �
�'���"�0�กก������ก����
� � �
� �"�
�*����ก�1�%���/�*��'��
����
���'��ก�  0.0189 !-ก �@ก�
�
� 

 
6. 5�OLก�	9HกI� 1785���	�8D6B���P7 

6.1 ��s�ก��'���(�
��*���ก��@>ก,�ก��"(����� 

�����������������������ก����
�� �
����	���	 
���s�ก��
"(����������?�!(�"� "����	 

1)  @>ก,�+��
-!)!�'l,m�'���ก����+��� 
2)  ���)&�ก��"(�������� 

 3)  ก����ก)  *�	����������������ก����
� � �
� 
 4)  "(�����ก������������������ก����
� � �
� 
 5)  "(�����ก��'"�� �����������ก����
� � �
� 

6)  ก������
�� )!�ก��%��
�����+�������������
ก����
�� �
� 

7)  ����&!ก��"(���������ก�� 
 

6.2 �������
�� )!��'����'���*���ก��@>ก,� 

�������
��'���%���ก��"(������������������	���	  
���ก� "��� 

1) ��
������� �*���ก����ก)   

�+���)  )!�0�"ก������������ก��� 
2) � ����
��&! �*���ก������
��&! 

+�������������ก����
� � �
�  '�	�  3 ��� "���ก����ก)   , 
"���ก��������������  , "���ก���*����  !�"0����
��"�%o�
+��&-��*����*�$ 

3) � ��0��  (Check Sheet) �*��� 

ก��0" ��'>ก+��
-!ก��'"�� %��
�����ก��'(����
+�������������ก����
�� �
�   ������(�+��
-!'�� ��'>ก0�กก��
'"��  
�'(�ก���������%�%��
�����ก��'(�����������
�������0�ก� 

6.3  ����'���กo +��
-! 

)&�ก�������
��ก!)!�r��
 (���� ��'��!���'����
%������ 

6.4 ก���������%�+��
-!  

 ก��@>ก,����	���	&-�'(�ก��@>ก,��"��������%�+��
-!ก��
'"!���*������������ก����
� � �
� 0�ก&-��*����*�$ )!�0�กก!��

�������  �"�) ����ก�"�"����	 

  1)  ก���������%�%���1/��+��������� 
  2)  ก���������%�%��
�����+��������� 
%
���%�   :  �ก1D�'���	������������ก����
� � �
� 
�

���
��
�����ก�������"��
�����ก��� 0.30 !-ก �@ก��
� �� 
1 *����
� 

6.5 ����'���*���ก���������%�+��
-! 

 ก���������%�+��
-! �"��(�&!0�ก)  �� ��
)�"�
���
��"�%o�+��&-��*����*�$+��)�!��'���
�'(�ก���������%�
+��
-! �"��*�����9!��� (Mean) )!����� ����� �
��;��           
(Standard deviation) 

 
7. R7ก�	9HกI� 

 0�กก��"(�����ก���
�����������+���������  
&-�0�"'(��"�'(�ก����ก)  ������������ )!�'"�� ก�����+��
�����������ก����
� � �
� )!��"�"(�����ก��%����
��
���+��
�����������ก����
� � �
�  r>��&-�0�"'(��"�"(�����ก������
��&!  
)!�'"�� %��
�����+�������������ก����
� � �
�r>��
���!�����"+��&!ก��@>ก,� "��������	 
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7.1 &!ก����ก)  )!�����������������ก��� 

�
� � �
� 

 

 
 

1) *�"���������������ก����
� � �
�  

 
 
 
 
 
 
 

2) *�"� 
�" 

���ก� ��"���� 
�"'���*���ก���� ����ก����
�  )!� 
� 
�"�
�!�ก,1���?�v#��*���ก������������� �
�  
�ก��

��ก)  �%���
�����"���ก� )!���� ��!�����"�
�������"�ก 

 

 
 
 

It
em 

Part Name Size Material R
eq. 

1 %���0��%
�� 				Ø 370x 9 U St 42-1 1 

2 *�"� 
�"�� � �
� - - 1 

3 � 
�����ก����
� - - 3 

4 )&������ 
�" 130x25x5 SS400 3 

5 �ก�-%��%ก�%!��
 M10x20L STD 3 

6 ��%��%ก�%!���
 M6 STD 6 

7 )%�� M6 STD 6 

8 )%������� M6 STD 6 

9 �ก�-%����
 M6x25L STD 6 

 
3) *�"q����  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ite
m 

Part Name Size Material Req. 

1 9�ก;�� 1 50x50x900L St 37-2 2 

2 9�ก;�� 2 50x50x430L St 37-2 1 

3 9�ก;�� 3  50x50x480L St 37-2 2 

4 ������������ 50x25x425L St 37-2 4 

5 9�ก��������� 1 50x50x550L St 37-2 2 

6 9�ก
��������� 2 

50x50x430L St 37-2 2 

7 
��0�  1 50x50x700L St 37-2 2 

8 
��0�  2 Ø 50x430L St 37-2 1 

9 9�ก�>"
���������� 

50x50x390L St 37-2 2 

10 �!�ก Ø 20x50L St 37-2 2 

861



 

 

It
em 

Part Name Size Materia
l 

R
eq. 

1 *������� �
�
)!���*��* 

- St 32 1 

2 *������ก����
� - St 32 1 

3 q���� +��� 1  - St 32 1 

4 q���� +��� 2 - St 32 1 

5 q����  � - St 32 1 

6  -* Ø 20x50L St 32 2 

 
4) *�"��ก(�!��)!���  ���ก(�!��    

 
%
���!+ 1. ��ก(�!�� �����������!oก +��" 5.5 

)��
�� )�� �"�-���"+��������������-�'�� ���
�1 2,500 �� 
����'� �"�
�����'��ก�  12.5 ������
� 

 %
���!+ 2. ��  ���ก(�!�� ���ก(�!��"�������������
!��
 �*����ก(�!���"�����+���
�ก�"����ก��)��">�*�	�����
����������+������� '�	���	�����&!0�ก�ก���>"��ก����%����
"���+���+��������'���������?�����!��
+��!�������� '(��%�
�ก�")������"'���-� r>����?�&!�%�������'(�����"������
�
�����'s�/��  

 %
���!+ 3. �!-��!��������+�  0��*�)   Double 
V-Groove pulley +��" 1.5 ��	� 0(����  1 �� 

 %
���!+ 4. �!-��!���������
 0��*�)   Double 
V-Groove pulley +��" 4 ��	� 0(���� 1 �� 

 %
���!+ 5. ��!�  +��"+����!�����&��@-���ก!�� 
38 
�!!��
� ��� 525 
�!!��
� �>"�!-��!��������ก� ��!�
"���!��
���ก(�!�� 

 

 %
���!+ 6. !��ก"������ 

7.2 &!ก������
��&!+�������������ก����
�� �
� 

1) &!ก������
�� "���ก����ก)   

2) &!ก������
�� "���ก�������������� 

3) &!ก������
�� "���ก���*���� 

&!ก���������%�%�����9!���+�������������ก����
� � �
� �"�
&-��*����*�$ '�	�  3  "��� ��� "���ก����ก)    "���ก�������  
)!�"���ก���*���� �����"���� &-��*����*�$'�	�  10  '���  
�
���
�%o��ก����ก� ��"� ��)���9!����'��ก�  4.16 r>����-���
��%���� 3.5- 4.49  �
+� �+'���	���� "����	������������ก����
� 
� �
�  '��&-�@>ก,������+>	���
����(����*����0����"� 
���ก8&!"������ 

!(�
"�  

ก������
�� �9!��� &!����
�� 

1 "���ก����ก)   4.16 
�ก 

2 "���ก�������������� 4.13 
�ก 

3 "���ก���*���� 4.40 
�ก 

����9!��� 4.16 
�ก 

  

 
 

7.3 &!ก��'"�� %��
�����ก��'(����+��������� 

����ก����
�  � �
� 
0�ก&!ก��'"�� %��
�������ก������ก����
�  � �
� 

+�������������ก����
� ���������
�������ก����
��"�"�  0.501 
!-ก �@ก��
�/*����
� ก����
�)%���"� 0.438  !-ก �@ก��
�/
*����
� � �
��"�"� 0.308 !-ก �@ก��
�/*����
� )!�� �
�
)%���"� 0.317 !-ก �@ก��
�/*����
� 
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*��"+��ก����
�-� �
� 
&!ก��'"!���9!��� 

(!-ก �@ก��
�/*����
�) 

ก����
��" 0.501 

ก����
�)%�� 0.438 

� �
��" 0.308 

� �
�)%�� 0.317 

����9!���+��ก������ก����
� 
� �
� 

0.391 

 

 
 

8. @	G>R7ก�	5�2�� 

 0�กก��"(������������ �����������ก����
� � �
� �

�����������'���"��	������	� ��
�������&!�"�"����	 

  8.1 ����&!ก����0�������������ก����
�� �
�  
 &!ก����0�������������ก����
� �"�&-��*��������&! �"�

"����	 
   1) ก������
��"���ก����ก)   &!'���"�

�9!����'�� 4.16 r>����-�����"�  
�ก  ����� ����� �
��;�� 
0.49 

  2) ก������
��"���ก�������������� &!'���"�
�9!����'�� 4.13 r>����-�����"�  
�ก  ����� ����� �
��;�� 
0.31 

  3) ก������
��"���ก���*����  &!'���"�
�9!����'�� 4.40 r>����-�����"� 
�ก  ����� ����� �
��;�� 
0.47 

  4) ก������
��&!��
�9!����'��ก�  4.16 r>��
��-�����"� 
�ก ����� ����� �
��;�� 0.42 

 

  8.2 ����&!ก����0�� ก��'"�� %�
�
�����+�������������ก����
� � �
� 

 ก��'"�� %��
�����+�������������ก����
� � �
�  
�������
��
�������ก������ก����
� �"�"� 0.501 !-ก �@ก�
�
�/*����
� ก����
�)%���"� 0.438 !-ก �@ก�
�/*����
� � �
�
�"�"� 0.308 !-ก �@ก��r���
�/*����
�  � �
�)%���"� 0.317  
!-ก �@ก��
�/*����
� )!�����9!����'��ก�  0.391 !-ก �@ก�
�
� / *����
�  

 0�ก&!ก������
�� � �������9!�����-����ก1D�'���"�
ก(�%�"��� ��-���*��� 3.50 -4.49 ��� 4.16  %
���>� 
�ก ����
� ����� � 0.42 ���
��"�%o���"�!���ก�� )!�ก��'"�� %�
�
����� � ���
��
������-�ก����ก1D�'�� 0.300  !-ก �@ก�
�
�/*����
� "����	����������	
�&!ก������
��)!�
�
�������"�!���ก� �ก1D�'��ก(�%�"��� 

 
9. �U�>	��R7ก�	5�2�� 

 0�กก��'"�� �
�����+�������������ก����
�� �
� 
�
���������%����ก����
�ก� � �
���������*���!���ก������ก����
�
�"���o�ก���ก������� �
� �����ก������ก����
��������0��� ����
ก����
�)!���@,'���"�0�
�+��"�!oก)!�&���!��-�)ก���!� )�
ก������� �
��������0��*���!���ก���� �������ก���
�����'��0��"��@,+��� �
�)!������&����-�)ก��    +��
)ก�����%����ก������ก����
��")!�ก����
�)%��ก������ก���
�
��"0��"����
�1'��
�กก���)!��*���!�����ก���ก������ก���
�
�)%�� ������0�กก����
��"
����
*�	�'(��%���?����%!��!���
��ก���� ���� )�ก����
�)%��0�
����
*�	������	��
����� 
�
���
�%����  '(��%��*���!���ก���� �������ก���ก����
��"  
0�ก���
��"�%o�+��&-��*����*�$'��
��������������ก����
� � �
�  
�����%$��%����
��"�%o���"�!���ก����������������ก����
� 
� �
�'�������+>	� 
����
��
�����ก�������"�0��� ��
���
�(����*�����"� �"��9!���)!��&-��*����*�$�����%$�
����

��"�%o��������������ก����
� � �
���-�����"� 
�ก )!�
�ก
'����" r>����
����/�����&!�"�"����	 

  9.1 0�"����
��'��&-��*����*�$
����
��"�%o�
��"�!���ก��
�ก'����"  

 ��� 0�"����
��'�� 2  "���ก���*���� %��+��+�	���
ก���*�����
�������ก r� r��� ����9!�����-�'��  4.80   0�"����
��
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'�� 5 )!� 6 "���ก���*����  %��+�� ���
��"�ก��ก��'(�
���
����" )!�%��+�����
��
�����ก��'(�����"������
��������  ����9!�����-� 4.80 

  9.2 0�"����
��'��&-��*����*�$
����
��"�%o�
��"�!���ก������'����" 

 ��� 0�"����
��'�� 4  "���ก���*���� %��+�����

�%
���
+�������)!�)���������'���'���ก�"+>	���+1��*�
��� ����9!�����-�'�� 3.40 0�"����
��'�� 5 "���ก����ก)   %��
+�����
�!�"/�� ����9!�����-�'�� 3.60  )�"��%��%o�������� 
�#$%���+1�'(���� ���������� 
������"��)!��������'������
������0�ก���������� )!����
�!�"/�� 

 0>������"����&-��*����*�$'�	� 10 '��� 
����
��"�%o�
��"�!���ก����� �����������ก����
� � �
�'�������+>	���
����*�
����"������
���1/��)!��
��������
�����������
'���	���� 

  
10.  B���@�18�
���9HกI�E���>   

  1.) ����"�	���  �u��ก����
�����
�� 
�"��*�������!(��!���*��� 

  2.) ��ก��"(�����ก�����������������	����� 
���
����ก�1�*���!"ก���������'���+��������� 

  3.) ����
��"����� ���"�'��&��������������ก���
�
� � �
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การออกแบบเพื่อความปลอดภัยของเครื่องทอพรมเช็ดเท้าในอุตสาหกรรมครัวเรือน 
 Design for Safety Operation of Doormat Loom for House-Made Product  

 
พิทยา  ศรีเสตกุญชร   สุธี  เจตน์เจริญ   

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
 

บทคัดย่อ 

       ในงานวิจัยนี้จะเป็นได้ด าเนินการออกแบบเครื่องทอพรม
เช็ดเท้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครวัเรือนโดยการพฒันาเครื่อง
ทอพรมเช็ดเท้าที่ชาวบ้านใช้ส าหรับทอพรมเช็ดเท้าโดย
ประดิษฐข์ึ้นเองซึง่การใช้งานยังมีขอบเขตในด้านประสิทธภิาพ 
และ ความปลอดภัยในการท างาน  

เครื่องทอพรมเช็ดเท้านี้ปรับปรุงขึ้นโดยใช้มอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นตัวต้นก าลังส าหรับกลไกพุ่งเข็มที่ความเร็วรอบ 250  
รอบนาที เครื่องที่สร้างขึ้นมีขนาดกว้าง  ยาว  สูง เป็น 
105x200x150  เซนติเมตร น้ าหนัก 80  กิโลกรัม ตัวเครื่องมี
ส่วนประกอบหลัก 2  ส่วน คือ ชุดโครงสร้างเครื่อง และชุด
กลไกพุ่ง เข็ม  การออกแบบทั้งหมด มีการน าโปรแกรม
ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) มาท าการออกแบบ และ
ตรวจสอบการท างานเบื้องต้นก่อนการสร้างจริง  จนเครื่องทอ
ผ้าดังกล่าวท างานได ้

ผลการทดสอบในภาคสนาม โดยผู้ทดสอบเครื่อง  2 
คน ที่มปีระสบการทอพรมเช็ดเท้าแบบชาวบ้าน และผู้ไม่มี
ประสบการณ์เลยพบว่าเครื่องทอพรมเช็ดเท้านี้มีสมรรถนะใน
การท างานได้เฉลี่ย 8 ผืนต่อช่ัวโมง มีต้นทุนในการสร้างเครื่อง
ทอพรมเช็ดเท้าประมาณ 5,850 บาท  

ค าส าคัญ 
ฟืม(Reed )  : เป็นไม้เจาะรูเพื่อใช้เส้นด้ายร้อยและมี                       

ระยะห่างของรูเท่ากัน 
 

 
                :กระเดื่องหรือตัวโยกันเป็นไมท้ี่โยกเพื่อให้

ด้ายสลับลายกัน 

Abstract 
This research to aims design and develop of 

doormat loom for house-made product. The house-made 
doormat loom was invented loom is the forthcoming of the 
house-made doormat  loom. There exists a limitation in terms 
of performance, as well as the safety operation. 

 A computer Aided-Design (CAD) software is used 
to design and verify the fundamental  functions before its 
assembly. This doormat loom uses an electrical motor of 250 
rpm as an actuator for the needle-driven  mechanism. The 
dimension of the doormat loom is 105 cm.(width) x 200 
cm.(Length) x 150cm.(Height) with 80 kg. weight. There are 
two main parts : the loom  mainframe and the needle-driven 
mechanism. 

 After the new design doormat loom is done, Two 
test persons are asked to try on this 

doormat. One is the experienced house-made doormat 
loom, the orther is a non experience  person. The average 
productivity is about 8 sheet per hour. The cost for this new 
design doormat  loom is about Baht 5,850. 

 
 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นายพิทยา ศรีเสตกุญชร 
E-mailaddress: pimya_pim@hotmail.com 
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1. บทน า 

   ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้นานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยต่างแข่งขันเรื่องเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรม  
ด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ โดยการน าวิทยาการใหม่เข้า
มาใช้ในกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ประกอบกับ       นโยบายของรัฐบาลที่เน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
เน้นการพึ่งตนเอง  เพื่อการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน [1] 

ประเทศไทยได้พยายามผลิตสินค้าขึ้นมาใช้เอง ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นอุตสาหกรรมการผลิตทดแทนการ
น า เข้ า ในประ เทศไทยให้น้ อยลง   ในการผลิตที่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ซ่ึงเป็น
แนวทางที่แสดงออกถึงความช านาญ  อันเกิดจากการฝึกฝน
และถ่ายทอดมาช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  โดยสอดคล้องกับปัจจัยการ
ผลิตที่ท้องถิ่นเหล่านั้นหาได้ซ่ึงจะท าให้ท้องถิ่นสามารถมี
อาชีพที่ยั่งยืน  ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานที่มี
ความช านาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดัน[1] 

กลุ่มชาวบ้าน ต.ดงพระราม อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรีนิยมทอ
พรมเช็ดเท้าเพื่อเปน็อุตสาหกรรมในครัวเรอืนจ านวนมากและ
เป็นสินค้าหนึง่ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในการทอพรมเช็ดเท้าของ
ชาวบ้านนั้นมีหลายรูปแบบ มทีอ 1 คน  ทอ 2 คน และใช้เครื่อง
ที่ประดิษฐข์ึ้นเอง ซ่ึงขนาดยงัไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย 
เครื่องที่ประดษิฐ์ขึ้นเองใชเ้วลาในการทอพรมเช็ดเท้าประมาณ  
4  ผืน/ช่ัวโมง    และพรมเช็ดเท้าที่ทอได้ยังไมเ่รียบร้อยมากนกั  
จากเหตผุล เครื่องที่ปรบัปรงุขึ้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวต้น
ก าลังความเร็วรอบ 250  รอบ/นาที เครื่องที่สร้างขึ้นมขีนาด
กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 105x200x150  เซนตเิมตรน้ าหนัก 80   
กิโลกรัม ตัวเครื่องมีส่วนประกอบหลัก 2  ส่วน คือ ชุดโครง
ทอ และชุดโครงเข็มพุ่งลักษณะการท างานเริ่มจาก การ
ประกอบชุดโครงและชุดโครงเขม็พุ่ง น าส่วนปลายเส้นผ้ามา
ติดทีป่ลายเข็ม กดสวิทชเ์ข็มจะพุ่งผ่านร่องด้ายยืน มดัส่วน
ปลายผ้า พุ่งด้ายเส้นที่   2 พุ่งด้ายจนเต็มผืน  พุ่งผืนที่2 ต่อและ
พุ่งผืนต่อไปจนเต็มด้ายยืน ตัดแตล่ะผืนออกจากกันและมัดส่วน
ปลาย ตกแต่งให้สวยงามเปน็อันเสร็จส้ิน 

 

ตารางท่ี1 การเปรียบเทียบระหว่างเครื่องของกลุ่มชาวบ้าน
เดิมกับเครื่องทอพรมเช็ดเท้าที่ปรบัปรุง 

 
                                                 
                 เครื่องของชาวบ้าน                เครื่องที่ปรับปรุง 

 
1. จ านวนผืน        4  ผืน/ชั่วโมง             8 ผืน/ชั่วโมง 
2. ความสวยงาม     ดี                   ดี 
3. ความปลอดภัย         ปลอดภัย                         ไม่ปลอดภัย    
4. การเคลื่อนย้าย               สะดวก                          ไม่สะดวก 
5. ความสะดวกในการใช้     เมื่อยล้า                 ไม่เมื่อยล้า 
6. ความแข็งแรง                     ด ี                   ดีมากขึ้น  
     

 
 

ที่มา: กลุ่มแม่บ้าน ต.ดงพระราม อ.เมือง  จ.ปราจนีบุร ี
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์  

และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้นานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยต่างแข่งขัน  เพื่อเป็นอุตสาหกรรมทางด้าน
การผลิตสินค้ าที่ มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ โดยการน าวิทยาการ-ใหม่เข้า
มาใ ช้ในกระบวนการผลิต   ทั้ งภ าค เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ เน้นการ
พัฒนาการพึ่งตนเองของกลุ่มคนระดับล่างและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 

 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญอย่างเร่งด่วนในการ
ที่จะช่วยฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะของการ
พัฒนาธุรกิจระดับชุมชน  โดยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้าที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และส่วนหนึ่งพบว่าเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในท้องตลาด  ดังนั้น  จึงควรศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้
สินค้าดังกล่าวสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในกลุ่ม
ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม  โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาช่วย 

 กลุ่มชาวบ้าน ต.ดงพระราม อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรีได้
รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าเป็นอาชีพเสริมในการทอ
พรมเช็ดเท้าของชาวบ้านนั้นมหีลายรูปแบบ เช่นทอ 1 คน ทอ 2 
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คน และใช้เครื่องที่ประดิษฐข์ึ้นเองโดยเครื่องที่ประดิษฐข์ึ้นมา
เองขนาดยังไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย เครื่องที่ประดษิฐ์ขึน้
เองใช้เวลาในการทอพรมเช็ดเท้าประมาณ 4 ผืน/ช่ัวโมง และ
พรมเช็ดเท้าที่ทอได้ยงัไม่เรียบรอ้ยมากนัก 

 ผู้วิจัยจึงคิดออกแบบและปรับปรุงเครื่องทอพรมเช็ด
เท้าในอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมมา
ช่วยลดแรงงานคน เพื่อเพิ่มผลผลิตในการทอพรมเช็ดเท้า  และ
มีความปลอดภัยมากขึ้น 

จากขั้นตอนการท างานเครื่องทอพรมเช็ดเท้าของ
ชาวบ้านได้ปรับปรุงในขั้นตอนการท างานที่ 2 คือ จากที่ใช้ขา
ขวาเหยียบแป้นดึงเข็มเพื่อดึงเข็มให้เข็มพุ่งไปข้างหน้าเปลี่ยน
มาเป็นใช้กดสวิตช์ส่ังให้มอเตอร์หมุนพาเข็มให้พุ่งออกไปแทน
การเหยียบ จึงท าให้มีความเร็วในการทอและมีความปลอดภัย
ในการท างาน เนื่องจากเครื่องทอพรมเช็ดเท้าของชาวบ้านเดิม
ถ้าเท้าและมือท างานไม่ประสานกันอาจเกิดอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงานได้[2] 

การเคลื่อนย้ายนั้นเครื่องทอพรมเช็ดเท้าของชาวบ้าน
นั้นจะติดอยู่กับขื่อใต้ถุนบ้าน  ซ่ึงเคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่เครื่องทด
พรมเช็ดเท้าที่ได้ปรับปรุงมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ 
สะดวกความแข็งแรงของพรมเช็ดเท้าปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้น
โดยเพิ่มขนาดด้ายยืนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

เครื่องทอพรมเช็ดเท้าของกลุ่มชาวบ้าน 

 
                        รูปที่1 รูปเสก็ตเครื่องของกลุ่มชาวบ้าน 
         ที่มา: กลุ่มแม่บ้าน ต.ดงพระราม อ.เมือง  จ.ปราจีนบุร ี

 
ส่วนประกอบเครื่องทอพรมเช็ดเท้าของกลุม่ชาวบ้าน 

 
 

1. ขื่อบ้าน     10.ไม้ปรับความตึง 

2. โครง   11.ที่เหยียบพลิกฟืม 
3. เสา   12.ที่เหยียบเข็มพุ่ง 
4. ท่อร้อยด้าย   13.ท่อร้อยด้าย 
5. เส้นด้ายยืน   14.ฟืม 
6. รอก   15.ท่อร้อยด้าย 
7. ยางดึงเข็ม   16.เข็ม 
8. ล้อดึง 
9. ตัวค้ าโครง 

 

 
รูปที ่2 รูปของกลุ่มชาวบ้านทอพรมเช็ดเท้า 2 คน 

 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาของงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบ

เครื่องทอพรมเช็ดเท้าเพื่อลดเวลาในการทอพรมเช็ดเท้าและเพื่อ
ความปลอดภัยต่อผูท้ างาน 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
   จะได้เครื่องทอพรมเช็ดเท้าในอุตสาหกรรมครัวเรือน 

โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมมาช่วยลดแรงงานคน เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในการทอพรมเช็ดเท้า  และมีความปลอดภัยมากขึ้น 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. การศึกษาข้อมูลเบื้องตน้ 

      การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการท างานเครื่องทอพรมเช็ดเท้า
ของชาวบ้านที่ใช้แรงงานคนสองคนและน ามาออกแบบประดิษฐ์สร้าง
และทดลองใช้เครื่องทอพรมเช็ดเท้าและการศึกษาการท างานของมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ความเร็วรอบ250/นาทีเป็นตัวช่วยพุ่งผ้าและมอเตอร์
ไฟฟ้าในการโยกให้ฟืมพลิกเพื่อสลับลายด้ายพร้อมทั้งสวิทช์ควบคุมการ
ท างาน[6] 

2. ด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องทอพรมเช็ดเท้า 
3..ทดสอบการท างานจริงเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องกับนกัศึกษา 

และกลุ่มชาวบ้านพร้อมเก็บข้อมูล 

1

2
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4.พิจารณาผลที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการท างาน
ของเครื่อง 

5.  ผลการวิจัย 

สรุปผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบเครื่องเครื่องทอพรมเช็ดเท้าในแผนก

วิชาเครื่องกลวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบรุีโดยให้นักศึกษา
ทดสอบการท างานของเครื่อง 

1.เวลาในการทอพรมเช็ดเท้า เฉลีย่ ผืนละ 8  นาท ี 26
วินาที คิดเป็น     7   ผืน/ช่ัวโมง 

2.เฉลี่ยจ านวนเส้นของพรมเช็ดเทา้   83.1  เส้น/ผืน                 
3.น้ าหนักของพรมเช็ดเท้า เฉลี่ย ผืนละ   4.66  

กิโลกรัม 
ผลการทดสอบเวลาการท างานของเครื่องทอพรมเชด็

เท้ากับกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทอพรมเช็ดเท้า ต.ดง
พระราม อ.เมือง จ.ปราจนีบุร ี

1.เวลาในการทอพรมเช็ดเท้า เฉลีย่ ผืนละ 7  นาที คิด
เป็น  8.6   ผืน/ช่ัวโมง 

2.เฉลี่ยจ านวนเส้นของพรมเช็ดเทา้   82.2  เส้น/ผืน                 
3.น้ าหนักของพรมเช็ดเท้า เฉลี่ย ผืนละ 4.34กิโล กรัม 

 
สรุปผลการทดสอบเครื่องทอพรมเช็ดเท้า 

1.ค่าเฉลี่ยของเวลาในการทอของพรมเช็ดเท้า 1 ผืน 
คือ 7 นาที 43 วินาที คิดเปน็ 8  ผนื / ช่ัวโมง 

2.ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักพรมเช็ดเทา้ 1 ผืน คือ 4.5  
กิโลกรัม 

3.ค่าเฉลี่ยของจ านวนเส้นในการทอพรมเช็ดเท้า  1  
ผืน  คือ 83  เส้น 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
1.ผู้ที่มปีระสบการณ์ในการทอพรมเช็ดเท้า จะทอไดเ้ร็วกว่า

ผู้ที่มีไม่มีประสบการณ์ 
2.ผู้ที่มปีระสบการณ์ในการทอพรมเช็ดเท้า จะทอพรมเช็ด

เท้าได้สวยงามมากกว่าผู้ที่ไม่มี ประสบการณ์ 
3.ในการทอพรมเช็ดเท้าในขนาดที่เท่ากันน้ าหนักของพรม

เช็ดเท้าจะไม่เท่ากันเนื่องจากน้ าหนักใน    
     การกดผ้าเส้น  และ น้ าหนักผ้าเส้นไม่เท่ากัน 
4.ขนาดเครื่องทอพรมเชด็เท้าที่ปรับปรุงจะขนาดเล็กกว่า

เครื่องของชาวบ้านท าให้เคลื่อนยา้ยได้สะดวก 

5.เครื่องทอพรมเชด็เท้าที่ปรบัปรงุสามารถเพิ่มผลผลิตได้
มากกว่าเครื่องของชาวบ้าน 4 ผืน / ช่ัวโมง    

    มีความปลอดภัยมากขึ้น สภาพของพรมเช็ดเท้ามีความ
แข็งแรงมากขึน้ 

6.ค่าใช้จ่ายในการท าเครื่องทอพรมเช็ดเท้าประมาณ 5,850 
บาท ซ่ึงเพิ่มจากเครื่องของชาวบ้าน   ประมาณ  2,850 บาท 

7.เครื่องทอพรมเชด็เท้าที่ปรบัปรงุมีความปลอดภัย เพิ่มขึ้น
ในด้าน 

 -  ความแข็งแรงของวัสดุ โครงสร้างมีความปลอดภัย  
ค่าความปลอดภัย(Safety  factor)ประมาณ 3.7 ของน้ าหนักที่
รองรับได ้

 - การออกแบบ ออกแบบ และ ปรับปรุงระบบกลไก 
และ ต าแหน่งของการวางเท้าใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานท างานได้
สะดวก ลดการเมื่อยล้าจากการท างาน 

กิตติกรรมประกาศ 
    การจัดงานวิจัยเล่มนี้ ด าเนินมาจนบรรลุผลส าเร็จได้ด้วย

ความกรุณาของ ท่านผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว และคณะผู้บริหารที่ได้ให้การปรึกษา 
และชี้แนวทางในการด าเนินการรวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
และเป็นก าลังใจอย่างยิ่ง รวมทั้งความช่วยเหลือจากบุคลากรใน
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นักศึกษา และกลุ่มบ้านชาวบ้านผู้
ประกอบอาชีพทอพรมเช็ดเท้า ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนและ
อ านวยความสะดวกในการท าวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณพ่อ แม่ พี่ น้อง และท่านอื่นๆที่มิได้ออก
นามมาไว้ ณ.ที่นี้ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการงานวิจยัเล่มนี้ ขอมอบ
ให้แก่ผู้มีอปุการะทุกๆท่านที่ไดใ้ห้การสนับสนุนและให้
ก าลังใจมาโดยตลอดจนถึงวันนี ้

        พิทยา    ศรีเสตกุญชร 
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A2-010 

การออกแบบแลสร้างรถด านาบังคับวิทย ุ

Design and build Transplant Rice Seeding car radio 

วรภพ  โพนค ำหล     สมรรถชัย  บุญโพธิ์ 

ภำควิชำเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยำลัยกำรอำชีพร้อยเอ็ด สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 

บทคัดย่อ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำปัญหำและศึกษำต้นทุนในกำรท ำนำโดย

กำรปักด ำของชำวนำพบว่ำมีควำมยำกล ำบำก เส่ียงต่อกำร

เป็นโรคที่มำจำกกำรท ำนำ เช่นโรคฉี่หนู ซ่ึงเกิดจำกเช้ือโรค

เข้ำทำงที่แช่น้ ำในนำ อีกทั้งยังมีปัญหำในกำรขำดแคลน

แรงงำนและต้นในกำรจ้ำงสูง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษำกำรท ำนำ

ข้ำวแบบปักด ำ  ออกแบบรถด ำนำบั งคับวิทยุโดยใช้

โปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด ำเนินกำรสร้ำงและ

ท ำกำรทดลองรถด ำนำบังคับวิทยุ ในแปลงสำธิต เก็บข้อมูล

เพื่อหำประสิทธิภำพของรถด ำนำและสอบถำมควำมพึง

พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ท ด ล อ ง ใ ช้ ง ำ น แ ล ะ ผู้ เ ช่ี ย ว ช ำญด้ ำ น

เ ท ค โ น โ ล ยี ก ำ ร เ ก ษ ต ร จ ำ ก ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม

เทคโนโลยีกำรเกษตร ด้ำนวิศวกรรมกำรเกษตรจังหวัด

ร้อยเอ็ด สรุปผลคะแนนได้ 4.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี 

ค าส าคัญ;รถด ำนำบังคับวิทยุและกำรด ำนำ 

Abstract 
 Researcher study the problem and the cost of rice 

farmers. found that The cost of high employment  and 

There is a shortage of labor to Transplant rice seedlings. 

And the risk of disease from the farm.  Leptospirosis is 

caused by exposure to the disease through a wound in the 

water in farm. 

 Researcher study Rice by cuttings, Design by 

program computer drawing actions. Making rice seedlings 

car radio control and test using rice seedlings car radio 

control. collect  data by Satisfaction surveys  from user 

and Expert from Agricultural Technology Promotion 

Center Agricultural engineering Roi Et. Scored 4.00 points 

is good. 

บทน า 

 จำกกำรที่ผู้ วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำ ปัญหำ

ควำมยำกล ำบำกและต้นทุนในกำรท ำนำข้ำวของชำวนำใน

แถบพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย

พบว่ำกำรท ำนำข้ำวที่นิยมทั่วไปมีอยู่ 3 ประเภท 1. ข้ำวไร่ 2. 

ข้ำวนำปักด ำ 3.ข้ำวนำหว่ำน ซ่ึงกำรท ำนำที่นิยมท ำใน

ท้องถิ่นภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คือข้ำวนำปักด ำ โดยมี

ต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำนสูงอีกทั้งยังมีปัญหำกำรขำดแคลน

แรงงำนในกำรด ำนำ และเส่ียงต่อกำรติดโรคต่ำงๆที่มำจำก

กำรท ำนำ คือ โรคฉี่หนู เกิดจำกร่ำงกำยได้รับเช้ือโรคเข้ำ

ทำงบำดแผลที่แช่น้ ำในนำ  

 ดั้งนั้นผู้ วิจัยจึงได้น ำปัญญำดังกลว่ำมำ

คิดค้นรถด ำนำ บังคับวิทยุ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ชำวนำที่ท ำนำข้ำวนำปักด ำ ในกำรลด

ต้นทุนกำรใช้แรงงำน และหลีกกำรลุยน้ ำในกำรด ำนำซ่ึง

เป็นกำรสัมผัสกับเช้ือโรคโดยตรง 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 เพื่อสร้ำงรถด ำนำ บังคบัวิทยุ        

 เพื่อทดสอบประสิทธิภำพรถด ำนำ บังคับวทิย ุ
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สมมติฐานการวิจัย 

 ประสิทธิภำพรถด ำนำ บังคบัวิทย ุ≥4.00 คะแนน
จำกกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำน และเชี่ยวชำญ  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูล จำกกำรที่ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำ 

ปัญหำกำรท ำนำโดยกำรปังด ำต้นกล้ำชองชำวนำ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำมีต้นทุนในกำรจ้ำงงำนสูง 

อีกทั้งยังมีปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรด ำนำ และ

เสี่ยงต่อกำรเป็นโรคที่มำจำกกำรท ำนำ คือโรคฉี่หนู เกิดจำก

ร่ำงกำรได้รับเช่ือโรคเข้ำทำงบำดแผลที่แช่น้ ำในนำ  
 

 
 

  

 
รูปที ่1 พื้นที่กำรท ำนำของชำวนำ 

การออกแบบ จำกที่ผู้วิจัยได้ศึกษำข้อมูลปัญหำ

กำรใช้งำนของส่ิงประดิษฐ์รถด ำนำ บังคับวิทยุ นั้น ทำง

คณะผู้จัดท ำได้ออกแบบรถด ำนำ บังคับวิทยุ ดังรูปที่ 2 

 

รูปที2่ แบบช้ินส่วนรถด ำนำ  บังคับวิทย ุ

 การด าเนินสร้าง จำกกำรออกแบบรถด ำนำ บังคับ

วิทยุ ทำงคณะผู้จัดท ำได้สร้ำงรถด ำนำ บังคับวิทยุ ดังรูปที่3 

 

 

 

 

 

รูปที3่ รถด ำนำ บังคับวิทย ุ

การทดลอง หลังจำกที่คณะผู้จัดท ำได้ท ำกำรออแบบ

และสร้ำงรถด ำนำ บังคับวิทยุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ท ำ

กำรทดลอง ประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของรถด ำนำ 

บังคับวิทยุ โดยท ำกำรทดลองประสิทธิภำพ กำรส่งสัญญำณ

บังคับ และ ระยะทำงกำรส่งสัญญำณบังคับ ดังรูปที่4  

 

 

 

รูปที4่ กำรทดลองรถด ำนำ บังคบัวิทยุ 

 กำรเก็บข้อมูลและสรุปผล เก็บข้อมูลเพื่อหำ

ประสิทธิภำพของรถด ำนำและสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้

ทดลองใช้งำนและผู้เช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรจำก

ศูนย์ ส่ง เสริม เทคโนโลยีกำร เกษตร ด้ ำนวิศวกรรม

กำรเกษตรจังหวัดดังรูปที่ 5 
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รูปที5่ กำรประเมินประสิทธิภำพโดยผู้เช่ียวชำญ 

ผลการวิจัย กำรสร้ำงรถด ำนำ บังคบัวิทยุ เพื่ออ ำนวยควำม

สะดวกต่อกำรในด ำนำของชำวนำในพื้นทีจ่ังหวัดรอย และ

สำมำรถบังคับกำรเคลื่อนที่โดยกำรส่งสัญญำณวิทยุได้จริง 

ตารางที่ 1 แบบประเมนิคุณภำพกำรใช้งำนของรถด ำนำ 

บังคบัวิทย ุ

ข้อ รายการประเมิน คะแนน
เฉลี่ย 

1. กำรท ำงำนของวงจร 4 
2. กำรท ำงำนของชุดขับเคลื่อน 3 
3. กำรบังคับกำรเคลื่อนที่โดย

กำรส่งสัญญำณวิทยุ 
5 

4. กำรท ำงำนของชุดด ำนำ 4 
5. รูปลักษณ์ของผลงำน 5 

   จากการทดลอง  ผู้วิจัยได้ท ำกำรโดยกำรกรอกแบบสอบ

ของผู้ร่วมสังเกตกำรณ์ทดลองจ ำนวน 40 คน  โดยใหค้่ำน ำ

หนักกำรประเมิน ดีงนี้  5 = ดีมำก   4 = ดี     3 = พอใช้     2 

= ปรับปรุง   1 = ไม่ผ่ำน โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ  4.00 

คะแนน ซึงอยู่ในเกณฑ์ด ี

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยได้ท ำกำรโดยกำรกรอกแบบสอบของผู้ร่วม

สังเกตกำรณ์ทดลองจ ำนวน 40 คน  โดยใหค้่ำน ำหนักกำร

ประเมนิ ดังนี้  5 = ดีมำก   4 = ดี     3 = พอใช้     2 = ปรับปรงุ   

1 = ไม่ผ่ำน โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ  4.00 คะแนน ซึง

อยู่ในเกณฑ์ด ี

เอกสารอ้างอิง 

http://www.atom.rmutphysics.com/ เวปไซด์ภำคฟิสิกส์ 

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

ชะลอ  กำรทวี ช้ินส่วนเครื่องกล ส ำนักพิมพ์เอมพันธ ์

บรรเลง  ศรนิล ตำรำงงำนโลหะ สถำบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้ำพระนครเหนือ 
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A2-013 

การพัฒนาเครื่องดายหญ้า 
Machine shear grass 

สุรชาติ ปะวะละ   ชูชาติ ทองจันทร์ฮาด   และสุปรางค์  ไชยศักดิ ์
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบ ารุง   วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 
 

บทคัดย่อ 

คณะผู้วิจัยได้ค้นหาข้อมูลตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ตัดหญ้า ซ่ึงพบว่าเกิดปัญหากับเกษตรกรในการตัดหญ้าไม่
สม่่าเสมอ ตัดบ่อยครั้ง ท่าให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงพยายามหาวิธีการดัดแปลงชุดใบตัดหญ้าจนได้
ชุดใบดายหญ้าที่มีประสิทธิภาพในการดายหญ้าที่สามารถดาย
หญ้าถึงรากหญ้าซ่ึงจะท่าให้หญ้าเกิดช้าหรือหญ้าบางประเภทก็
ไม่เกิดอีกเลยท่าให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่าผู้เช่ียวชาญในด้านการ
ออกแบบและสร้างเครื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก 

)(X = 4.99และความคิดเห็นของนักศึกษาด้านการใช้งาน 
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก )(X = 4.99 จึงกล่าวได้
ว่าการพัฒนาเครื่องดายหญ้ามีประสิทธิภาพและสามารถใช้งาน
ได้จริง  

Abstract 

The researchers searched for information as well as collected 
data from mowing. It was found that problems with farmers in 
cutting grass irregular cutting often cause waste of time and 
expenses. Therefore, the researcher has tried to modify the 
grass cutting system to obtain a suitable grass cutter that can 
be used to spread the grass to grass roots, which will cause the 
grass to grow slowly or some grass will not happen again. 
Save time save cost Farmers have increased incomes. The 
research found that experts in the field of design and 
construction. The opinions were at a very good level = 4.99 
and the students' opinions on the usage. It was found that the 
level of feedback was very good = 4.99, so the development 
of grass cutting machine is effective and practical. 

1. บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
คณะผู้วิจัยได้หาข้อมูลตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการตัดหญ้า ซ่ึงเกิดปัญหากับเกษตรกร ต้องตัดหญ้า
บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงพยายามหาวิธีเพื่อดายหญ้า
โดยเป็นการดายหญ้าถึงรากหญ้าซ่ึงจะท่าให้หญ้าเกิดช้าหรือ
หญ้าบางประเภทก็ไม่เกิดอีกเลยท่าให้ประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อได้เครื่องดายหญ้า จ่านวน 1 เครื่อง 
1.2.2 เพื่อประหยดัเวลา ค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ 
1.2.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้น่าไปใช้ได้จรงิ 

1.3 สมมติฐาน 
เครื่องดายหญ้า ท่าให้หญ้าส้ันหรอืไม่เกิดอีกเลย 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ใช้ส่าหรับดายหญ้าได ้

 1.4.2 สามารถดายหญ้าให้ส้ันถึงรากหญ้า 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 นักศึกษาน่าความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง 
1.5.2 ได้เครื่องดายหญ้า จ่านวน 1 เครื่อง 
1.5.3 ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เพิม่รายได้ 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

จากขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  ผู้วิจัยได้หา
ข้อมูลตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตัดหญ้า ซ่ึงเกิด
ปัญหากับเกษตรกร ต้องตัดหญ้าบ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นจึงพยายามหาวิธีเพื่อดายหญ้าโดยเป็นการดายหญ้าถึงราก
หญ้าซ่ึงจะท่าให้หญ้าเกิดช้าหรือหญ้าบางประเภทก็ไม่เกิดอีก
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เลยท่าให้ประหยัดเวลา โดยน่าเครื่องไปทดสอบหาคุณภาพการ
ใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ  และปรับปรุงแก้ไขเพื่อน่าไปสู่เครื่องมอื
ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.2 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้น  ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ่านวน 50 คน โดยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องดายหญ้า 

2.3 ออกแบบและสร้างเครื่องดายหญ้า 
2.3.1 ศึกษาข้อมูลซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลที่จ่าเป็น

และเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างเครื่องดายหญ้า 
        1) ศึกษาคุณลักษณะของวัสดุที่จะน่ามาใช้ในการ

สร้าง  จะต้องมีความเหมาะสม 
        2) ศึกษาถึงทฤษฎี  หลักการออกแบบการติดตั้ง

อุปกรณ์  ขนาด  รูปร่าง  และน้่าหนักต้องมีความเหมาะสม 
        3) ลักษณะโครงสร้างคงทนแข็งแรง 
        4)  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  ตลอดจนการ

เก็บและบ่ารุงรักษาง่าย 
        5)  ศึกษาระเบียบ  วิธีการวิจัย  การหาคุณภาพ  

การเก็บข้อมูล  และการวิเคราะห์ผลการวิจัยจากต่ารา  และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 2.3.2 การออกแบบและเขียนแบบ 
        น่าแบบของเครื่องดายหญ้าที่ได้ออกแบบและ

เขียนเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา  และปรับปรุงแก้ไข  
 2.3.3 ด่าเนินการสร้างเครื่องดายหญ้า ต้นแบบ โดย

พิจารณาว่าเครื่องที่สร้างขึ้นจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ 
 2.3.4 ทดลองใช้งาน โดยน่าเครื่องที่สร้างขึ้นมา

ทดสอบการใช้งานว่าสามารถท่างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ 

 2.3.5 ได้เครื่องดายหญ้าที่สมบรูณ์ เพื่อน่าไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
2.4 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด่าเนินการสร้างเครือ่งมอืที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ของเครื่องดายหญ้า ที่สร้างขึน้จ่านวน  2 ชุด คือ  
-แบบประเมินความสอดคล้องด้านการสร้างและออกแบบ
เครื่องโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

-แบบประเมินความสอดคล้องด้านการใช้งานโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
2.4.1การสร้างแบบประเมินความสอดคล้องโดย
ผู้เช่ียวชาญและผู้ช่านาญการมีขั้นตอนดังนี ้

       1) ศึกษาข้อมูลในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยจาก
เอกสารวิชาการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง  การออกแบบ  
แล ะการ ใ ช้ง าน   ต ลอ ดจ น การสัม ภาษณ์ กลุ่ ม ขอ งช่าง
ผู้ช่านาญการในสถานประกอบการ  เพื่อสรุปความคิดเห็น  
และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

 2) ร่างแบบประเมิน  โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การศึกษาข้อมูล   

3) น่าเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบ  และ
น่ามาปรับปรุงแก้ไข 

4) ด่าเนินการสร้างแบบประเมิน 
5)  ลักษณะของแบบประเมินความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญและผู้ช่านาญการที่มีต่อคุณภาพของเครื่องดายหญ้า 
แบ่งออกเป็น 2 ชุดประกอบด้วย 3 ตอน  

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมินความคิดเห็น  โดยใช้แบบเลือกตอบ  มีจ่านวน
ทั้งส้ิน  4 ข้อ 

ตอนที่  2  ข้อมูลแบบประเมินความสอดคล้องโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างและการออกแบบ  และแบบประเมิน
ความสอดคล้องด้ านการใช้งานโดยผู้ ช่ านาญการ  ซ่ึง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 
ซ่ึงมีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ  ดังนี้   

  5    หมายความว่า    เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
  4    หมายความว่า    เห็นด้วย 
  3    หมายความว่า    ไม่แน่ใจ 
  2    หมายความว่า    ไม่เห็นด้วย 
  1    หมายความว่า    ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ตอนที่  3  เป็นค่าถามปลายเปิดส่าหรับผู้เช่ียวชาญ
และช่างผู้ช่านาญการแสดงความคิดเห็น 

6) น่าไปใช้ในการเก็บข้อมูล  จากการประเมินความ
คิด เ ห็นข องนั กศึกษาร ะดับ ช้ัน  ปวส.  วิทยาลัย เ ทคนิ ค
มหาสารคาม จ่านวน 50 คน 

2.5 ทดลองใชแ้ละเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การด่าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมนิ

คุณภาพ  ซ่ึงข้อมูลจากกลุ่มนักเรียนระดบัชั้น ปวส.วิทยาลัยฯ 
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จ่านวน 50 คนโดยใช้แบบประเมินความคิดเหน็สอดคล้องตาม
แผนภูมิต่อไปนี ้

2.6 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 ผู้วิจัยน่าผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเปน็ 3 
ส่วนดังนี ้

2.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป   โดยใช้ค่าสถิติ ร้อย
ละ (%) มีสมการดังนี้ 

   100
N

f
P  

   P ร้อยละของข้อมูล 
   f จ่านวนของข้อมูล 
   N จ่านวนข้อมูลทั้งหมด 

2.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องของเครื่องที่
สร้างขึ้นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ และผู้ช่านาญการโดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ผู้วิจัยได้ใช้การหาค่าเฉลี่ย      
( Mean ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard  Deviation) 
มาเป็นสถิติในการวิเคราะหข์้อมลูซ่ึงในการหาค่าเฉลี่ย             
( Mean )   สามารถหาได้จากสมการดังนี้ (บุญชม,2543:102-
103) 

        x   =   
N

 x
 

x     = ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความคิดเห็น 

 x     = ผลรวมคะแนนทั้งหมดของผู้เช่ียวชาญ 
     N     = จ่านวนผู้เชี่ยวชาญ 
ในการหาค่าเฉลี่ย  ( Mean )   ค่าเฉลี่ยที่ได้ออกมาสามารถแปล
ผลได้ดังนี้ 

 คะแนน  1.00 – 1.49      หมายถึง    ควรปรับปรุง 
 คะแนน  1.50 – 2.49      หมายถึง    พอใช้ 
 คะแนน  2.50 – 3.49      หมายถึง    ปานกลาง 
 คะแนน  3.50 – 4.49      หมายถึง    ดี 
 คะแนน  4.50 – 5.00      หมายถึง    ดีมาก 
2.6.3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะทั่วไป วิเคราะห์โดยการ

สรุปความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ และผู้ช่านาญการ 
3. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมินความ
เหมาะสมของสิง่ประดษิฐ์ในด้านการออกแบบและสร้าง 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการออกแบบและสร้างเครื่อง 
รูปแบบโครงสร้างเหมาะสม ⁄     
การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ ⁄     
วัสดุที่น่ามาสร้าง ⁄     
มีขนาดและน้่าหนักเหมาะสม ⁄     
มีความปลอดภัย ในการใช้งาน ⁄     
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประเมินโดยรวม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านการใช้งาน 
การติดตั้งและเคลื่อนย้ายสะดวก ⁄     
การควบคุมและใช้งานง่าย  ⁄     
เหมาะสมกับการใชง้าน ⁄     
มีคุณภาพ  น่าไปใช้งานได้จริง   ⁄     
มีความปลอดภัย ⁄     
4. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยในการจัดท่าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่/โครงการเครื่องดายหญ้าผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยไว้เพื่อน่าไปแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น โดยผู้ วิจัยได้ เลือก
นักศึกษาระดับช้ันปวส. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ่านวน 
50 คนเพื่อประเมินความคิดเห็นในด้านคุณภาพของเครื่องที่
สร้างขึ้น  ซ่ึงแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ และถ้าระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้คา่เฉลี่ย อยู่
ในระดับ ดีมาก )(X = 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 
0.01ถือได้ว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ในด้านคุณภาพเครื่อง
ดายหญ้าที่สร้างขึ้น   ส่าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นที่ได้ประเมิน

โดยนักเรียนระดับช้ันปวส. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
จ่านวน 50 คน  ที่มีต่อเครื่องดายหญ้าที่สร้างขึ้น  โดยผู้วิจัย
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สามารถแยกสรุปผลการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น  ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1.1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในด้านการออกแบบ
และสร้างเครื่อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก )(X = 4.99 
 1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาด้านการใช้งาน พบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก )(X = 4.99 
 
4.2 อภิปรายผล 

ผลการประเมินความคิดเห็นโดยรวมด้านการออกแบบ
และสร้างเครื่องรวมไปถึงในด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับ  ดีมาก  เป็นการยอมรับสมมุติฐานที่วางไว้  และ
สามารถน่าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตามวัตถุประสงค์
ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท่างานวิจัยในครั้งนี้ได้ส่าเร็จลุล่วงโดยได้รบั
ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอันได้แก่คณะครูภาควิชาเทคโนโลยีซ่อมบ่ารุงและ
เทคนิคอตุสาหกรรม ครูทีป่รึกษาและขอขอบคุณหน่วยงานต้น
สังกัดวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่สนับสนุนงบประมาณ 

สุดท้ายนี้ขอใช้งานวิจัยเล่มนี้ซึ่งแทนความส่าเร็จอีก
ก้าวหนึ่งเปน็การทดแทนพระคุณของบดิามารดาและครูอาจารย์
ผู้มีพระคุณทัง้หลายตลอดจนครอบครัวทีค่อยให้ก่าลังใจและ
สนับสนุนต่อผูจ้ัดท่าอย่างมั่นคงและสม่่าเสมอจนท่าให้งานวิจัย
นี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยด ี
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การพัฒนาใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้า 
The Developing a Worksheets Virtual of Computer Programming for the Electrical Control. 

ประภาส  พุ่มพวง1   ธัญพร  พุม่พวง2 
 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2             

2หมวดวิชาทักษะชีวิต  วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 

 
 

บทคัดย่อ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อพัฒนาใบงาน

เสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม
ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ 
โดยการให้ผู้เรียนได้ท าการฝึกปฏิบัติผ่านการทดลองเสมือน
ร่วมกับอุปกรณ์จริง ท าให้ผู้เรียนสามารถท าการทดลองได้
รวดเร็วและมั่นใจขึ้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ช้ันปีที่ 1 จ านวน 18 
คน สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2559 จากผลการวิจัยพบว่าใบงานเสมือนจริงที่สร้าง
ขึ้นนี้มีประสิทธิภาพ 88.06/83.61 ซ่ึงสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้
คือ 80/80 ผู้เรียนที่ใช้ใบงานเสมือนจริงนี้มีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และผู้เรียน
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับดี (X = 4.39,S.D.= 
0.08)  

 
ค าส าคัญ : ใบงานเสมือนจริง, การโปรแกรมคอมพิวเตอร์, 
ควบคุมไฟฟ้า 
 
Abstract 

 
The purpose of this research is to development  

worksheets virtual of computer programming for the electrical 
control. Its intention is to be used as a tutorial tool for 
practicing in virtual experiments working with the real 
experimental kit. It can increase students’ learning speed and 

self confident when using with real experiments. The sample 
of this research consisted of 18 students in the 1st year of a 
vocational certificate level in the Electrical Technology 
department at Institute of Vocational Education Central 
Region 2 in Lopburi province at semester 1 academic year 
2559. From the research, it found that the efficiency of this 
tutorial was 88.06/83.61 which was higher than the hypothesis 
at 80/80. The sample students who use this worksheets virtual 
were able to improve their learning achievement with 
statistically significance at 0.05 level and they were satisfied 
with the system at good level ( X = 4.39, S.D.=0.08).  

 
Keywords : Worksheets, Computer Programming, Electrical 
Control 
 
1. บทน า 

วิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม  
เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาสาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า  ตาม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
(ต่อเนื่อง)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)[1] จ าเป็นต้องเรียนเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ในปัจจุบัน  ดังนั้นในสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 ในฐานะ
เป็ น เ ป็ นสถาบั น ซ่ึ ง สั ง กั ด ส า นั ก ง านคณะกร รมกา ร                 
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการเรียนการสอนจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา       
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม  แก่ผู้เรียนทุก
คนในหลักสูตร เทคโนโลยีไฟฟ้า ช้ันปีที่  1 ตามหลักสูตร
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เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ก าหนดรายวิชา   
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม  รหัสวิชา    
16-4104-2119 เป็นวิชาชีพพ้ืนฐาน   

ในการเรียนวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานควบคุม  ในระดับเทคโนโลยีไฟฟ้า    ผู้เรียนจะได้เรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   โดยผู้ เรียนต้องฝึกภาคปฏิบัติ      
โดยการน าความรู้ที่ ได้จากการเรียนภาคทฤษฎีมาใช้ใน         
การโปรแกรมทดลอง  ซ่ึงจากการสังเกตและการสอบถามจาก
ตัวนักศึกษาที่ได้ท าการทดลองพบว่าผู้เรียนไม่สามารถที่จะ
เขียนโปรแกรมเพื่อทดลองควบคุมได้ถูกต้อง  ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้เรียนไม่เข้าใจหลักการ และการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์
ควบคุมไฟฟ้า  จึ งมีผลท าให้ผลลัพธ์ของการเขี ยน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เกิดความผิดพลาดและไม่สามารถ 
ท าการโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ให้ เสร็จ ส้ินได้ภายใน         
เวลาที่ก าหนด ซ่ึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่า     
ที่ควรจะเป็น 

  จากสภาพปัญหาและเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น      
ในงานวิจัยนี้จึงมุ่งความสนใจไปที่การสร้างส่ือส าหรับการฝึก
ภาคปฏิบัติที่ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ช่วยให้ ผู้ เ รี ยนได้ เขี ยน
โปรแกรมควบคุ มอุ ปกร ณ์ ไฟฟ้ า ได้ ถู กต้ อ ง  ลด เ วล า                  
ในการทดลองของผู้เรียนและลดการผิดพลาดของการควบคุม
อุปกรณ์อันเนื่องมาจากการการเขียนโปรแกรมควบคุมผิดพลาด  
โดยการพัฒนาใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานควบคุม  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเขียน
โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเสมือนจริง เพื่อให้ ผู้ เรียน
สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ถูกต้องก่อนการใช้งานจริง
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของใบงานทดลอง
เสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
 2.2 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
จากการเรียนด้วยใบงานทดลองเสมือนจริงการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุม 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนา    
ใบงานทดลองเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานควบคุม 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 พัฒนาใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานควบคุมที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีจากการ
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านส่ือ 

3.2 พัฒนาใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานควบคุมที่พัฒนาขึ้นสามารถเป็นส่ือการเรียน      
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 

3.3 ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับดีในการเรียนด้วย
ใบงานเสมือนจริ งการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ             
งานควบคุมไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ช้ันปีที่ 1 ของ
สถาบันอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2  ภาคเรียนที่  1 ประจ าปี
การศึกษา 2559 

4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร จ านวน  18 คน 
 
 
 
 

4.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.3.1 ใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานควบคุม ประกอบด้วย 
ใบงานที่ 1 การเขียนโปรแกรมควบคุม 

หลอดไฟ 
ใบงานที่ 2 การการเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ

ฮาร์ดแวร์ในการรับสัญญาณแรงดันจากภายนอก 
ใบงานที่ 3 การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ

ฮาร์ดแวร์ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
ใบงานที่ 4 การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ

ฮาร์ดแวร์ในการควบคุมสัญญาณ PWM 

ใบงานที่ 5 การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อ
ฮาร์ดแวร์ในการวัดระยะทาง 

* ประภาส  พุ่มพวง  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
  E-mail address : pr_abhas@hotmail.com 
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 4.3.2 ชุดทดลองการต่อวงจร 
4.3.3 แบบประเมินคุณภาพ 
4.3.4 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   4.4.5 แบบประเมินความพึงพอใจ 
    4.4  สถานที่ท าการทดลอง /เก็บขอ้มูล  

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2   
สถานที่  วิทยาลัยเทคนคิลพบุรี  

4.5 ขั้นตอนการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

4.5.1 การสร้างใบงานเสมือนจริง ส าหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี มีรายละเอียดในการสร้างโดยได้ด าเนินการ
ตามหลักการออกแบบ ADDIE Model [2][3] ซ่ึงการสร้างจะมี 
การก าหนดวัตถุประสงค์การทดลองใบงานที่สร้างขึ้นประกอบ
ไปด้วย  วัตถุประสงค์ รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ ล าดับขั้น  
การท างานแบบบันทึกค่าต่าง ๆ ค าถามท้ายการทดลองและ
รายการทดลอง  เพื่อให้ใบงานมีความสมบูรณ์และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในแต่ละรายการหัวข้อในใบงาน  จากนั้ น
น าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาประเมินคุณภาพก่อน
น าไปใช้งาน รูปใบงานเสมือนจริงแสดงดังรูปที่ 1 แสดงการ
ควบคุมหลอดไฟ รูปที่ 2 แสดงการใช้เซ็นเซอร์วัดระยะทาง
และรูปที่ 3 แสดงการต่อวงจรเซ็นเซอร์การวัดระยะทาง 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปใบงานเสมือนจริงการควบคุมหลอดไฟ 
 

 
 

รูปที่ 2 รูปใบงานเสมือนจริงการใช้เซ็นเซอร์วัดระยะทาง 
 

 
 

รูปที่ 3 การต่อวงจรเซ็นเซอร์การวัดระยะทาง 
 

4.5.2 การสร้างแบบประเมินคุณภาพ   การสร้างแบบ
ประเมินมี   1  ชุด  คือ  แบบประเมินส าหรับผู้ เ ช่ียวชาญ          
ด้านเนื้อหา โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5  ระดับ คือ 5 4 3 2  และ 1 โดยการก าหนด
ความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ 

4.5.3 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ผู้ วิจัยได้ก าหนดระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัดของผู้ เรียน       
ในแต่ละวัตถุประสงค์ของใบงานทดลอง จากนั้นได้น าระดับ
พฤติกรรมเป็นเกณฑ์ในการออกข้อสอบ  สร้างแบบทดสอบ
แบบ 5 ตัว เลือก จ านวน 30 ข้อ  การสร้างแบบทดสอบ           
ตามความสัมพันธ์ของแต่ละวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหามาก าหนดจ านวนข้อสอบตามสัดส่วนของความส าคัญ               
น าแบบทดสอบไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญพิจารณาความเที่ยงตรง      
ของเนื้อหา (Content Validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา
เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วจึงท าการแก้ไขปรับปรุง  

4.5.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ   ขั้นตอน
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจด าเนินการสร้างโดยวิธี
การศึกษาหลักการสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจ              

879



ในการเรียนตามวิธีของ ลิ เคอร์ท (Likert) โดยหัวข้อ
ประกอบด้วย ส่วนประกอบโดยทั่วไปของใบงาน ส่วนของ
รูปภาพ การน าเสนอเนื้อหา และส่วนของปฏิสัมพันธ์  จากนั้น
น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญ  
เพื่อพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ภาษา ความชัดเจน                
ความเหมาะสม แล้วน าค าแนะน าที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขคะแนน
ที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ 
ม า ค า น วณห า ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล้ ว น า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ที่ ค า น วณได้                    
ไปเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ าหนักคะแนนโดยค่าที่ยอมรับได้
จะต้องอยู่ในระดับ 3.50 ขึ้นไป 

5. ผลการวิจัย 
จากการพัฒนาใบงานเสมือนจริงการโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้า ผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3 คน ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ    
งานควบคุมไฟฟ้า  จากคะแนนรวมของแบบทดสอบหลัง     
การทดลองในแต่ละการทดลอง  และแบบทดสอบรวมหลัง  
การทดลองครบทุกการทดลอง  มาท าการวิเคราะห์หาค่า  E1/E2  
พบว่ามีค่าเท่ากับ 88.06/83.61 และผลจากน าคะแนนของ
แบบทดสอบรวมก่อนท าการทดลอง  และแบบทดสอบรวม
หลังการทดลองครบทุกการทดลอง  มาท าการวิเคราะห์หาค่า
ความแตกต่างโดยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05 และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
กลุ่มตัวอย่างผลปรากฏว่าใบงานเสมือนจริงการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ดี  
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิจัย 

ด้านเนื้อหา 
E1/E2 t 

ด้านความพึงพอใจ 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

4.47 0.12 88.06/83.61 5.13 4.39 0.08 

 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผล 
ผลการพัฒนาใบงานเสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้า  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากใบงานเสมือนจริง เป็นส่ือการสอน
ที่มีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้   กระตุ้นให้ผู้ เรียนมี      

ความสนใจในเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้เรียน  ผู้เรียน 
ได้มองเห็นภาพการท างานที่เกี่ยวพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ  
สามารถเช่ือมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติและ        
น าความรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้สร้างส่ิงต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์
และการเรียนรู้ด้วยระบบการสอนทดลอง  ผู้เรียนจะเกิดทักษะ
ในการใช้ เครื่ องมือต่ าง  ๆ  โดยที่ ตั ว เองอาจจะไม่รู้ ขึ้น            
โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องสอน  เนื่องจากผู้เรียน
จะต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากการทดลองเพื่อให้ได้ผลการทดลอง 
ที่ถูกต้องเป็นไปตามทฤษฎี ซ่ึงสอดคล้องกัน ชูศักดิ์  เปลี่ยนภู่ 
[4] ที่ได้กล่าวไว้ว่า  การสอนทดลองเป็นการให้การศึกษาโดย
ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสและได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ   
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติเป็นงานที่ฝึก   
การประสานงานระหว่างข้อมูลทางวิชาการในศาสตร์ 
ความสามารถทางสมองหรือความคิดกับประสาทสัมผัสต่าง ๆ 
เป็นการฝึกทักษะทางสมองและความคิด ประสบการณ์ที่ได้รับ
นั้นเริ่มจากการวางแผนการออกแบบการต่อวงจร  การใช้
เครื่องมือทดลอง  การสังเกต  การบันทึกข้อมูลเทคนิคการสรุป  
การวิเคราะห์ผล เพราะฉะนั้นจึงถือได้ว่าการทดลองเป็นการให้
ประสบการณ์หลายมิติที่พัฒนาความสามารถของมนุษย์หลาย
ประการ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวการเพิ่มขึ้นทางผลสัมฤทธ์ิ        
ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการเรียน  โดยใบงานเสมือนจริง   
ที่พัฒนาขึ้นเป็นส่ือในการสอนภาคปฏิบัติหลังจากกระบวน  
การเรียนทดลองการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนมีผลทางการเรียนดีขึ้น 

 
 

จากการวิจัยครั้ งนี้ผลจากการน าข้อสอบไปท า       
การทดสอบกับผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่าง   พบว่าข้อสอบมีค่ า      
ความยากง่ายอยู่ในช่วง  0.2-0.8  และมีค่าอ านาจจ าแนก
มากกว่า 0.2 ถือว่าเป็นข้อสอบที่ดีสามารถน าไปใช้ได้  และ 
จากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบพบว่ามีค่าความยากง่ายเฉลี่ย
เท่ากับ 0.57  หมายความว่าแบบทดสอบมีความยากง่ายอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก [5][6] ส่วนค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2-0.8 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.53 หมายความว่าแบบทดสอบมีอ านาจ
จ าแนกอยู่ในระดับดี[7] และจากผลการวิเคราะห์แบบทดสอบ
เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบพบว่ามีค่าความเช่ือมั่น
อยู่ในระดับสูง การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของใบงาน
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เสมือนจริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า  
พบว่ามีค่าเท่ากับ 88.06/83.61 ซ่ึงมีค่ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้คือ 80/80  และผลการวิเคราะห์หาค่าความแตกต่าง
โดยใช้สถิติ t-test โดยน าคะแนนของแบบทดสอบรวมก่อนท า
การทดลองและแบบทดลองรวมหลังการทดลองครบทุก       
การทดลอง มาท าการวิเคราะห์พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง   
มีนั ยส าคัญที่  0.05  แสดงให้ เห็น ว่ า ใบงาน เสมือนจริ ง           
การโปรแกรมคอมพิว เตอร์ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้ า                
ที่พัฒนาขึ้นท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

  จากผลการอภิปรายข้างต้นสรุปได้ว่าใบงานเสมือน
จริงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้า           
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านเนื้อหาและส่ือการน าเสนอ     
มีความง่ายในการใช้งานผู้เรียนสามารถใช้ระบบการจัดการ
เนื้อหาได้อย่างสะดวก ท าให้ผู้ เรียนเกิดความพึงพอใจ        
ความกระตือรือร้นและสนใจเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะใบงาน
เสมือนจริงมีช่องทางการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้ เรียน และผู้ เรียนกับผู้สอนได้และในส่วนของกิจกรรม
สามารถท าได้อย่างสะดวก  ผู้ เ รี ยนสามารถฝึกความรู้          
ความเข้าใจ จากการที่มีระบบการจัดการเนื้อหาที่ดีนั้นย่อมท า
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ทางการเรียนของผู้เรียน เช่น วิธีการน าเสนอที่มีผลต่อการเรียน 
หรือความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียน 
 2. ควรศึกษาความคงทนในการเรียนของผู้ เรียน
หลังจากเรียนด้วยใบงานเสมือนจริงการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้า 

7. กิตติกรรมประกาศ 

ง าน วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า รพัฒนา ใบ ง าน เ สมื อน จริ ง             
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานควบคุมไฟฟ้า ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีทั้งนี้เพราะได้รับค าแนะน าและค าปรึกษา รวมถึง
การอนุ เคราะห์ในเรื่องรูปแบบการจัดท า  และแนวทาง            
ใน ก า ร จั ด ท า เ ป็ นอ ย่ า ง ดี จ า กผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ ซ่ึ ง ค วบคุ ม                  
ในการด าเนินงานจัดท าวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณบิดา มารดา และภรรยาที่คอยช่วยเหลือ 
ให้ก าลังใจ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งในสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ที่ให้
ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าการเขียน ขั้นตอน     
การท างาน และโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการจัดท าจนส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวิจัยฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผู้ที่ก าลังศึกษาค้นคว้าด้านนี้
หรือต้องการน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 
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A3-001 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก  
The creation and finding performance of the alarm transmitter for the dormitory 

เสาวภา ยุติ  ศุภชัย ทองสกลุ จิราภรณ์ นนัทะ  และพันพภิพ จันทมิาต

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างเครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพักแล้วท าการประเมินหาสมรรถนะและลักษณะทาง
กายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก ซ่ึงมีอุปกรณ์การ
ท างาน  ของเครื่องแจ้งเตือนที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino UNO R3 ท าหน้าที่ตรวจรับ
ข้อมูล และเมื่อตรวจพบก็จะส่งสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ไร้สาย ผ่านทาง 3G shield / 3G module และหน่วง 
เวลาเสียงเตือนภัย ตามโปรแกรมที่บรรจุไว้ การหาสมรรถนะ
โดยการทดลองการท างานของชุดอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพัก โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน พบว่าการท างาน
ของเครื่องแจ้งเตือนภัยสามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์เมื่อมี        
ผู้บุกรุก ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด การประเมินลักษณะทางกายภาพ
ของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดยผู้เช่ียวชาญ  จ านวน     
3 คน ในด้านลักษณะการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพัก อยู่ในระดับดี ( x =3.90, SD=0.30) ด้านลักษณะ
การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก อยู่ในระดับดี    
( x =3.90, SD=0.50) ด้านลักษณะการบ ารุงรักษาเครื่องแจ้ง
เตือนภัยภายในหอพัก อยู่ในระดับดี ( x =3.80, SD=0.37) และ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปเครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพัก อยู่ในระดับดี ( x =4.00, SD=0.41)   
ค าส าคัญ : เครื่องแจ้งเตือนภัย 

Abstract 

This Thesis made for Creating of the alarm transmitter for 
the dormitory, and assesses the performance and physical of 
the alarm transmitter for the dormitory. The device alerts the 
machine was designed by using microcontroller Arduino UNO 
R3. When The checking it sends a signal by the mobile phone 
in 3G shield / 3G module when alarm there are the comers and 
the machine. The performance in the experiment of the alarm 
transmitter for the dormitory by the 3 experts. The result 
shown this machine can notice to phone when encroach and 
pass   the evaluations principle. The evaluations of the 
physical  aspect of the alarm transmitter in inhabited areas 
evaluated    by 3 experts, the aspect of this install alarm 
transmitter for  the dormitory ( x =3.90,SD=0.30), the 
aspect of this working alarm transmitter for the dormitory ( x

=3.90,SD=0.50), the aspect of maintenance of this alarm 
transmitter for the dormitory       ( x =3.80, SD = 0.37), 
and the aspect of evaluation of applications of this alarm 
transmitter for the dormitory ( x =4.00, SD=0.41)  
Keywords: Alarm transmitter 

1. บทน า
ปัจจุบันการถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นปัญหาที่เกิดบ่อยครั้ง

ภายในหอพัก ซ่ึงไม่มีผู้ใดเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที อันเป็น
พฤติกรรมที่ได้สร้างผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเป็น
อย่างมาก โดยที่ไม่ได้เตรียมการป้องกันไว้ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่
มีบุคคลใดอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องหา
วิธีการป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวไว้ก่อนที่จะเกิดขึ้นและยังเป็น
การสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย จาก
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ลักษณะของเครื่องเตือนภัยที่มีวางจ าหน่ายโดยทั่วไป ซ่ึงถ้า
พิจารณาในด้านราคาแล้ว จะเห็นว่ามีราคาแพง อีกทั้งส่วนใหญ่
เราจะต้องส่ังซ้ือจากต่างประเทศอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
จึงคิดวิธีการที่จะท าเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักขึ้นมา 
ลักษณะของโครงการที่จะท านี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานกับ 3G 
Shield / 3G Module โดยมีไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
UNO R3 เป็นอุปกรณ์ที่รับและประมวลผล เมื่อประมวลผลแล้ว
จะแสดงผลด้วยจอแอลซีดี (Liquid Crystal Display : LCD) และ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง จากนั้นก็จะท าการโทรออกอัตโนมัติ
ผ่านทาง 3G Shield / 3G Module เพื่อเตือนให้รู้ว่าขณะนี้มี
เหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อจะได้ป้องกันเหตุร้ายเหตุการณ์
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อตลอดเวลา ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง
เสนอแนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการสร้างเครื่อง
แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก เพื่อรักษาความปลอดภัยภายใน
หอพักหรือห้องพักส่วนบุคคล ผ่ านทางระบบเครือข่าย
โทรศัพท์ไร้สาย ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
น าไปใช้ติดตั้งได้จริง 

2. ทฤษฎี
2.1 ระบบ3G

3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารใน   
ยุคที่ 3 อุปกรณ์การส่ือสารยุคที่ 3 จะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน 
การน าเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น 
PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ต 
3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อ เนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซ่ึงเป็น
ยุคที่มีการให้บริการระบบเสียงและการส่งข้อมูลในขั้นต้น ทั้งยัง
มีข้อจ ากัดอยู่มาก การพัฒนาของ 3G ท าให้เกิดการใช้บริการ
มัลติมีเดียและส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่
สูงขึ้น เทคโนโลยีในยุคที่ 3 เรื่องความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูล 
โดยเน้นการเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ท าให้สามารถ
ใช้บริการ Multimedia ได้อย่าง สมบูรณ์แบบ และ มีประสิทธิ 
ภาพแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การรับ - ส่ง File ขนาดใหญ่, การใช้
บริการ Video Conference, Download เพลง, ดู TV ในลักษณะ
แบบ Streaming [2] เป็นต้น 

2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 
  Arduino เป็นภาษาอิตาลีซ่ึงใช้เป็นช่ือของโครงการพัฒนา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVRแบบ Open Source ที่ได้รับ
การปรับปรุงมาจากโครงการพัฒนา Open Source ของ AVR  
อีกโครงการหนึ่งที่ช่ือว่า Wiring แต่เนื่องจากโครงการของ 
Wiring เลือกใช้  AVR เบอร์  ATmega128 ซ่ึง เป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีจ านวนของหน่วยความจ าและ I/O 
ค่อนข้างมากและที่ส าคัญ ATmega128 เป็นชิพที่มีตัวถังแบบ 
SMD จึงท าให้เป็นอุปสรรคส าหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างบอร์ด
และต่อวงจรขึ้นมาใช้งานกันเองและบอร์ดจะมีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ซ่ึงอาจดูว่าเกินความจ าเป็นส าหรับผู้เริ่มต้นจึงไม่ค่อยได้รับ
ความนิยมเท่าที่ควร แต่หลังจากทีมงาน Arduino น า Source 
Code ของ Wiring มาพัฒนาปรับปรุงใหม่โดยให้สามารถใช้งาน
กับไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR ขนาดเล็กอย่าง Mega8 และ 
Mega168 ได้จึงท าให้ระบบวงจรของบอร์ดมีขนาดเล็กลงกว่า 
Wiring มากและยังใช้อุปกรณ์น้อยช้ิน ท าให้ง่ายต่อการต่อวงจร
ใช้งานกันเอง และยังประหยัดต้นทุนในการสร้างบอร์ดได้ท าให้ 
Arduino ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลกเป็นอย่างมากใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว[3] แสดงในรูปที่ 1 

รูปที่ 1 บอร์ด Arduino UNO R3 

2.3 สวิตช์แม่เหล็ก Magnetic Switch 
เป็นสวิตช์แม่เหล็กใช้ในการตรวจสอบการล๊อคประตู 

หน้าต่าง และ ประยุกต์ใช้งานอื่นๆ ได้อีกมากมาย โมดูลจะส่ง
สัญญาณ digital มาให้ ถ้ามีแม่เหล็กติดกัน จะส่งสัญญาณ 
LOW ถ้าหลุดออกจากกันจะส่งสัญญาณ HIGH แสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 สวิตช์แม่เหลก็ Magnetic Switch 

2.4 จอ LCD 
  LCD ย่อมาจากค าว่า Liquid Crystal Display ซ่ึงเป็นจอที่
ท ามาจากผลึกคริสตอลเหลว หลักการคือด้านหลังจอจะมีไฟ
ส่องสว่าง หรือที่ เรียกว่า Backlight อยู่  เมื่อมีการปล่อย
กระแสไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นที่ผลึก ก็จะท าให้ผลึกโปร่งแสง ท า
ให้แสงที่มาจากไฟ Backlight แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ส่วนอื่น
ที่โดนผลึกปิดกั้นไว้ จะมีสีที่แตกต่างกันตามสีของผลึก
คริสตอล เช่น       สีเขียวหรือสีฟ้า ท าให้เมื่อมองไปที่จอก็จะ
พบกับตัวหนังสือ    สีขาว แล้วพบกับพื้นหลังสีต่างๆ กัน 

แสดงในรูปที่ 3 

รูปที่ 3 จอ LCD 

2.5 บัซเซอร์ Buzzer 
มีลักษณะคล้ายกับล าโพง สามารถส่งเสียงได้โดยการ

ส่ันสะเทือนที่เป็นจังหวะความถี่ เกิดเป็นคลื่นเสียงโดยปกติ
เสียงที่มนุษย์ได้ยินกันจะอยู่ที่ย่านความถี่ 20 Hz ถึง 20 KHz 
แสดงในรูปที่ 4 

รูปที่ 4 บัซเซอร์ 

2.6 โมดูล SIM 900 Shield 
โมดูล SIM ท าหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของเจ้าของ 

สามารถใช้รับข้อความที่เป็นค าส่ังผ่านทาง SMS จากโทรศัพท์
ไปยังบอร์ด Arduino และยังสามารถใช้ในการเข้าสู่ Internet ได้
เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆจากจุดที่อยู่ไกลออกไป โดยไม่ต้องเดิน 
สายส่ือสาร หากยังมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่ แสดงในรูปที่ 5 

รูปที ่5 โมดูล SIM 900 Shield 

2.7 บอร์ด 3G Shield 
เป็นบอร์ดส่ือสารเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ใช้

โมดูลส่ือสารยี่ห้อ Quectel รุ่น UC20-G รองรับความถี่ 
800/850/900/1,900/2,100 MHz ในระบบ UMTS (3G) และ
รองรับความถี่ 850/900/1,800/1,900 MHz ในระบบ GSM (2G) 
มีความเร็วในการส่ือสารข้อมูลสูงสุดระหว่างโมดูลกับเครือข่าย
ที่ 14.4 Mbps Downlink และ 5.76 Mbps Uplink เมื่อเช่ือมต่อ
กับเครือข่าย 3G โมดูลมาพร้อมตัวรับสัญญาณระบบน าร่อง       
ด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) 
รองรับช่องส่ือสาร GPS จ านวน 16 ช่องและช่องส่ือสาร 
GLONASS จ านวน 14 ช่อง พร้อมเทคโนโลยี SBAS (WAAS 
EGNOS MSAS) และ AGNSS (Support XTRA Technology) 
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการท าให้ระบบเช่ือมต่อกับเครือข่าย 3G 
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หรือ ผู้ที่ต้องการอัพเกรดระบบจาก 2G เป็น 3G ที่มีฟังก์ชันการ
ใช้งานครอบคลุมทั้งการส่ือสารและระบุพิกัด สามารถน าไป
ประยุกต์ ใช้ในงานต่างๆเช่น ระบบขนส่งและติดตามต าแหน่ง
รถบรรทุกสินค้า มิเตอร์อัจฉริยะ จุดขายสินค้าไร้สาย การรักษา
ความปลอดภัยงานด้านสาธารณะสุข การติดตามบุคคลหรือ
ส่ิงของ การควบคุมและบ ารุงรักษาทางไกล เป็นต้น รองรับ
ความถี่ UMTS (3G) คลื่น 800, 850, 900, 1,900 และ 2,100 
MHz สามารถใช้ 3G บนความถี่ 2,100MHz ได้ทุกเครือข่ายผู้
ให้บริการในเมืองไทย เช่น AIS 3G, DTAC Trinet และ True 
3G+ เป็นต้น และสามารถใช้ 3G บนความถี่  850 MHz 
ของผู้ให้บริการ My by CAT  

3. การออกแบบ
การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยไดด้ าเนนิตามขั้นตอนโดยแบ่งเป็น 4
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ก าหนดกรอบในการวิจัย
3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 ด าเนนิการทดลองและหาประสิทธิภาพ
3.4 การวิเคราะหข์้อมูล
3.1 ก าหนดกรอบในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือเพื่อออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดยการแจ้ง
เตือนผ่านทางระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายในระบบ GSM 
และหาประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถ
ก าหนดกรอบของการวิจัยได้ดังนี้  

3.1.1 สร้างนวัตกรรมเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดย
การแจ้งเตือนผ่านทางระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายในระบบ 
GSM โดยน าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ
การพัฒนาวงจรควบคุมและส่ังงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.2 การสร้างเครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
การสร้างเครื่องมือส าหรับการวิจยัครั้งนีจ้ะแบ่งขัน้ตอนการ

ด าเนินการออกได้ดังนี ้
3.2.1 ออกแบบวงจรและส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์

เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก แสดงในรปูที่ 6  

รูปที่ 6 บล็อกไดอะแกรมการท างานของเครื่องแจ้งเตือนภัย 
 ภายในหอพัก 

3.2.2 การออกแบบโครงสร้างของกล่องบรรจุอุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ส าหรับติดตั้ง แสดงในรูปที่ 7  

รูปที่ 7 แบบจ าลองโครสร้างของกล่องบรรจุอุปกรณ์ 

3.3 การด าเนินการทดลองและหาประสิทธิภาพ 
เป็นการประเมินสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของชุด

อุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดยการประเมินจาก
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านด้วย
การใช้แบบประเมินที่สร้างขึ้น ซ่ึงมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ผู้วิจัยสร้าง แบบประเมินสมรรถนะและลักษณะทาง
กายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 

3.3.2 ติดต่อผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจ
แบบประเมินหาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของเครื่อง
แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก มีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์การท างาน / ด้านงาน
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต่ ากว่า 5 ปี  

3.3.3 น าแบบประเมินให้ผู้ เ ช่ียวชาญ 3 คน ประเมินหา
สมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพักตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
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3.3.4 น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินหาสมรรถนะและ
ลักษณะทางกายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 
เพื่อน าผลการประเมินไปวิเคราะห์ต่อไป 

3.3.5 แบบประเมินหาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพ
ของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก แบบประเมินแบ่งออกเป็น 
4 ตอน ดังต่อไปนี้คือ  

- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ
- ประเมินหาสมรรถนะของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก

โดยการทดลองการท างานของชุดอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพัก  

- ความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า (RATING
SCALE) 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเป็นค าถาม
ชนิดปลายเปิด 

3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสมรรถนะกับค่าเกณฑ์   

ต่าง ๆ ตามคุณสมบัติทางเทคนิคของอุปกรณ์เครื่องแจง้เตอืนภัย
ภายในหอพัก และลักษณะทางกายภาพกับการจัดวางอุปกรณ์
ลงภายในเครื่องการต่อเช่ือมอุปกรณ์ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
สมบัติ 4 ด้านคือ  

- ความสามารถในการโทรออกผ่านทางโทรศัพท์
- การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก
- การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก
- การบ ารุงรักษาเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก
3.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ทั่ วไป  ของอุปกร ณ์ เครื่ อ งแจ้ ง เตื อนภัยภายในหอพัก                 
มี 8 ด้านคือ 

- รูปแบบของอุปกรณ์มีความเหมาะสม
- อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพ
- มีความสะดวกในการใช้งาน
- ความสะดวกในการติดตั้ง
- ความสามารถในการแจ้งเตือน
- ความสามารถในการโทรออกอัตโนมัติ
- ความตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
- สามารถน าไปใช้งานได้จริง

3.4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.4.3.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

n

x
x


 (1) 

ก าหนดให้ x   แทน ค่าเฉลี่ย 

 x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม
n แทน จ านวนครัง้ในกลุ่ม

 3.4.3.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
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ก าหนดให้ s  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  x  แทน คะแนนแต่ละตัว 
 x   แทน ค่าเฉลี่ย 
 n  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 แทน ผลรวม
3.4.3.3 ค่า t-test 

n

S
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 (3) 

โดยม ี  1 ndf

ก าหนดให้  x แทน ค่าเฉลี่ย 
  

o
แทน ค่าคงทีค่่าหนึ่ง 

s แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
n แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

4. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบของชุดอุปกรณ์เครื่อง

แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
4.1 ผลการสร้างเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 

ผลของการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตที่ก าหนด
ไว้ ซ่ึงได้จัดท าเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักสมบูรณ์แล้ว 
และได้ด าเนินการออกแบบโปรแกรมให้สามารถท างานได้ตาม
ขอบเขตที่ได้ก าหนดไว้ แสดงในรูปที่ 8และ9 โดยมีอุปกรณ์
ภายเครื่องแจ้งเตือนภัยในหอพักในดังนี้ 
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1. บอร์ด Arduino UNO R3
2. บัซเซอร์
3. จอ LCD
4. สวิตชเ์ปิด-ปิด
5. โมดูล SIM 900 Shield

รูปที่ 8 วงจรภายในของอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัย 
 ภายในหอพัก 

รูปที่ 9 ภายนอกของเครื่องแจง้เตือนภัยภายในหอพัก 

4.2  หาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของเครื่องแจ้งเตือน 
ภัยภายในหอพัก  

4.2.1 ผลการหาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของ
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 

การหาสมรรถนะโดยการทดลองการท างานของชุดอุปกรณ์
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ระหว่างช่วงค่าที่ต้องการวัดโดยให้คะแนนมาตราส่วนประเมิน 
2 ระดับประกอบด้วย สมรรถนะ 1 ด้านคือ  

- ความสามารถในการโทรออกผ่านทางโทรศัพท์  ผลจาก
การทดสอบ ผ่านเกณฑ์สมรรถนะของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายใน
หอพัก 

4.2.2 ผลการหาลักษณะทางกายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพัก  

ผลการหาลักษณะทางกายภาพจากผู้เช่ียวชาญที่มีต่อเครื่อง
แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก ประกอบด้วยคุณลักษณะสมบัติ 3 
ด้านคือ 1. การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 
2. การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 3. การบ ารุงรักษา
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดยผลที่ได้จากการประเมิน
ความคิดเห็นลักษณะทางกายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายใน
หอพักดังตารางที่ 4.1 - 4.4

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 

การติดตั้งอุปกรณเ์ครื่องแจ้งเตือนภัย x SD แปลความ 

1. เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก
สามารถติดตั้งได้สะดวก

4.00 0.95 ดี 

2. การเคลื่อนย้ายเครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพักมีความสะดวก

4.10 0.80 ดี 

3. การถอดและประกอบเครื่อง
ผู้ใช้สามารถท าได้ด้วยตนเอง

4.00 0.70 ดี 

4. สามารถน าอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ
มาเพิ่มเติมตามต้องการ

3.60 0.54 ดี 

5. สามารถน าไปติดตั้งกับอุปกรณ์
ตกแต่งภายในห้องพักได้สะดวก

3.80 0.17 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านการติดตั้งอุปกรณ์เครื่อง
แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 

3.90 0.30 ดี 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อการติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักอยู่ในระดับดี  

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้งานเครื่องแจ้ง
เตือนภัยภายในหอพัก 

การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนภัย x SD แปลความ 

1. ขนาดและรูปร่างมีความเหมาะสม
กับเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก

3.40 0.10 ดี 

2. มีความสะดวกในการใช้งานของ
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก

4.10 0.95 ดี 

3. มีความปลอดภัยในขณะการใช้งาน
ของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก

4.00 0.97 ดี 

2 

3 

4 

5 

1 

887



 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้งานเครื่องแจ้ง
เตือนภัยภายในหอพัก (ต่อ) 

 
การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนภัย x  SD แปลความ 

4. ผู้ใช้สามารถควบคุมการท างานของ
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักได้
ถูกต้อง 

4.10 0.10 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานเครื่องแจ้งเตือน
ภัยภายในหอพัก 

3.90 0.50 ดี 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อการใช้งาน
เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักอยู่ในระดับดี   
 
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบ ารุงรักษาเครื่อง
แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก  
 
การบ ารุงรักษาเครื่องแจ้งเตือนภัย x  SD แปลความ 

1. สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ 
ของเครื่องได้สะดวก 

4.00 0.84 ดี 

2. สามารถตรวจสอบแก้ไข ข้อเสียจาก
การใช้งานได้สะดวก 

3.30 0.45 ดี 

3. เครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงต่ า 

3.80 0.90 ดี 

4. วัสดุและอุปกรณ์ที่เกิดช ารุดสามารถ
เปลี่ยนหรือซ่อมแซมได้สะดวก 

4.10 0.10 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านการบ ารุงรักษาเครื่องแจ้ง
เตือนภัยภายในหอพัก  

3.80 0.37 ดี 

 
จากตารางที่  4.3 พบว่าผู้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อการ
บ ารุงรักษาเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักอยู่ในระดับดี    
 
4.3 หาความพึงพอใจส าหรบักลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปของเครื่องแจง้

เตือนภัยภายในหอพัก  
4.3.1 ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกลุ่ม

ผู้ใช้งานทั่วไป  
การประเมินความคิดเห็นต่อกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปของเครื่อง

แจ้งเตือนภัยภายในหอพัก โดยมีผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 10 คน 
ประกอบด้วยคุณลักษณะสมบัติ 8 ด้านคือ 

 

- รูปแบบของอุปกรณ์มีความเหมาะสม 
- อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพ 
- มีความสะดวกในการใช้งาน 
- ความสะดวกในการติดตั้ง 
- ความสามารถในการแจ้งเตือน 
- ความสามารถในการโทรออกอัตโนมัติ 
- ความตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
- สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
โดยผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม

ผู้ใช้งานทั่วไปดังตารางที่ 4.4  
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก 
 
ความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

ของเครื่องแจ้งเตือนภัย 
x  SD แปลความ 

1. รูปแบบของอุปกรณ์มีความ
เหมาะสม 

4.04 0.85 ดี 

2. อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพ 3.90 0.98 ดี 

3. มีความสะดวกในการใช้งาน 3.55 0.15 ดี 

4. ความสะดวกในการติดตั้ง 3.50 0.10 ดี 

5. ความสามารถในการแจ้งเตือน 4.12 0.10 ดี 

6 .  ความสามารถในการโทรออก
อัตโนมัต ิ

4.20 0.87 ดี 

7. ความตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 4.20 0.95 ดี 

8. สามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.45 0.90 ดี 

ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั่วไปของเครื่องแจ้งเตือนภัย
ภายในหอพัก  

4.00 0.41 ดี 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ใช้งานทั่วไปมีความคิดเห็นต่อความพึง
พอใจของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพักอยู่ในระดับดี  

 
5. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก ทดลองการ
ท างานหาสมรรถนะและลักษณะทางกายภาพของการสร้าง
เครื่องแจ้ง เตือนภัยภายในหอพัก น าผลการทดสอบมา    
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น าเสนอเป็นข้อเพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย  
สรุปได้ดังนี้ 

5.1 การสร้างเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก สามารถวาง
ปะปนกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ มีความสะดวกในการใช้งาน
สามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ตามต้องการ มีการแจ้งเตือน
ด้วยเสียง และสามารถโทรออกอัตโนมัติ เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหอพักหรือผู้แลหอพัก 
อีกทั้งยังคนใกล้ชิดที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงที  

5.2 ผลที่ได้จากการทดสอบหาสมรรถนะและลักษณะทาง
กายภาพของเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก ลักษณะการติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องแจ้ง เตือนภัยภายในหอพัก  อยู่ ในระดับดี 
การใช้งานเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก อยู่ในระดับดี 
การบ ารุงรักษาเครื่องแจ้งเตือนภัยภายในหอพัก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดสามารถตรวจสอบแก้ไข ข้อเสียจากการใช้งานได้
สะดวก อยู่ในระดับดี ท าให้มีการปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถ
ตรวจสอบแก้ไข ข้อเสียจากการใช้งานได้สะดวกต่อไป 

5.3 ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
ผู้ใช้งานทั่วไป รูปแบบของอุปกรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
ดี อุปกรณ์ที่ใช้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีความสะดวกใน
การใช้งานอยู่ในระดับดี ความสะดวกในการติดตั้งอยู่ในระดับดี 
ความสามารถในการแจ้งเตือนอยู่ในระดับดีความสามารถใน
การโทรออกอัตโนมัติอยู่ในระดับดี ความตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้อยู่ในระดับดีสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิค

อุบลราชธานี ที่สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยนี้ 
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การศึกษาประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจต่อการออกแบบเสื้อแจ้งเตือนในที่มืด 

The Ef ficiency and Contentment Glow-in-the-dark vest  

ธนพล  แกวคําแจง1* , อภินันท กอนมณี2 และรณชัย มรกตศรีวรรณ3

1*,2แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์    วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

3สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส สังกัด วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างเสื้อแจ้งเตือนในที่มืด 
แล้วท าการศึกษาประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจต่อการ
ออกแบบเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด ซ่ึงมีอุปกรณ์การท างานของเส้ือ
แจ้ ง เ ตื อน ในที่ มื ด ที่ ไ ด้ อ อกแบบไ ว้  โดย การน า ว งจ ร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายเป็นวงจรตั้งเวลาที่ใช้ ไอซีเบอร์ 555 ที่มี
วงจรสามารถปรับค่าเวลาได้ ท าหน้าที่เป็นควบคุมการท างาน
ของเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด ร่วมกับอุปกรณ์หลอด แอลอีดี ที่เป็น
ชนิดแบบเส้นที่ท าหน้าที่เป็นตัวเปล่งแสงสว่าง เป็นการก าหนด
จังหวะการกระพริบติดดับของเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด  การ
ท าการศึกษาประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจของเส้ือแจ้งเตือน
ในที่มืด โดยผู้ใช้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 5 คน และผู้
ติดตั้งสายเคเบิลตามแนวเสาไฟฟ้าจ านวน 5 คน ผู้ท างาน
เกี่ยวกับงานจราจร 5 คน และจากตัวอย่างผู้ขับขี่ที่ใช้ในการ
ทดลองในการมองเห็น จ านวน 5 คน พบว่าการท างานของเส้ือ
แจ้งเตือนในที่มืด มีการเลือกจังหวะการกระพริบของหลอด
แอลอีดี และสามารถมองเห็นในที่มืดได้ชัดเจน มีการมองเห็น
ในระยะไกล  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  ในการท าการศึกษา
ประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจของเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด จาก
ผู้ใช้งานจริง จ านวน 20 คน ในด้านลักษณะการปรับจังหวะการ
กระพริบของหลอดแอลอีดี อยู่ในระดับดี (X=3.92, SD=0.45) 
และด้านลักษณะการมองเห็นในที่มืดได้ชัดเจน มีการมองเห็น
ในระยะไกล อยู่ในระดับดี  (X=3.60, SD=0.48)  

ค าส าคัญ : เสื้อแจ้งเตือนในที่มืด 

Abstract 

 The main purpose of this experiment is to develop the 
glow-in-the-dark vest and to analyze its efficiency and 
contentment in the dark. This prototype has a predesigned 
built-in equipment, which is the 555 integrated circuit (IC 
555) as a timer, that controls its function. With the Light-
emitting diode (LED) light bulbs to enhance the visibility, IC
555 would control the blinking pattern. The analytical
evaluating team, composed of 5 users from Provincial
Electricity Authority (PEA), 5 cable technicians, 5 traffic
workers, and 5 motorists, found that the blinking pattern from
LED light bulbs could be seen from a long distance at night
from 20th user without any difficulty. This physical evaluation
reached the good standard of this project as expected with the
scores in blinking pattern (X = 3.92 and SD = 0.45) and in
visibility (X = 3.60 and SD = 0.48).

Keyword: Glow-in-the-dark vest. 

1. บทน า
ในการท างานในที่มืดหรือการปฏิบัติงานในที่มืดหรือ

มีแสงสว่างน้อยของพนักงานการไฟฟ้า พนักงานเดินสายเคเบิล 
ผู้ท างานบนพื้นผิวการจารจรในที่มืดหรือเวลากลางคืน งาน
ต ารวจจราจร อาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ และ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย รวมถึงในปัจจุบันมีปริมาณของยานพาหนะที่
เพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณการจราจรมีจ านวนมาก และผู้ใช้รถ
ใช้ถนนที่จะต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะใน
ระหว่างใช้ถนนของผู้ปฏิบตัิงานบนท้องถนน จนบางครั้งส่งผล
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ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานบนที่อยู่บนท้อง
ถนน อันเนื่ องมาจากสาเหตุที่ผู้ ใ ช้รถใช้ถนนไม่ทันได้
สังเกตเห็นหรือไม่ทันระวังและมองไม่เห็นผู้ที่ก าลังปฏิบัติงาน
ที่อยู่บนท้องถนนได้อย่างชัดเจน เป็นปัญหาที่จะส่งผลให้ผู้ใช้
รถใช้ถนนไม่ทราบว่ามีผู้ที่ก าลังปฏิบัติงานบนที่อยู่บนท้อง
ถนนตรงหน้า  

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่
ต้องท างานในที่มืดและเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายจึงได้มี
แนวคิดและวิจัยเสื้อแจ้งเตือนในที่มืด โดยมีแนวคิดจากกระแส
การตื่นตัวด้านการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น  ท าให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดพลังในด้านต่างๆ 
อย่างมากมาย หลอด LED เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานที่ก าลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในการให้แสงสว่าง และ
เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้สังเกตเห็นผู้ที่ก าลังปฏิบัติงานในที่มืด 
ได้ท าการชะลอความเร็วของยานพาหนะ เตรียมเปลี่ยนช่องทาง
จราจรได้ทัน  และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการมอง
ไม่เห็น เพื่อลดปัญหาและป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้ จึง
ได้ค้นคิดเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่มี ช่ือว่า เ ส้ือแจ้งเตือนในที่มืด 
(glow-in-the-dark vest)  ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างและน าไปใช้ได้จริง 

2. ทฤษฎี
2.1 หลอดไอโอดเปล่งแสง (LED)

2.1.1 สารกึ่งตัวน า (อังกฤษ: semiconductor) คือ วัสดุ
ที่มีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวน าและฉนวน เป็น
วัสดุที่ใช้ท าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มักมีตัวประกอบของ 
germanium, selenium, silicon วัสดุเนื้อแข็งผลึกพวกหนึ่งที่มี
สมบัติเป็นตัวน า หรือส่ือไฟฟ้าก้ ากึ่งระหว่างโลหะกับอโลหะ
หรือฉนวน ความเป็นตัวน าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และส่ิงไม่
บริสุทธ์ิที่มี เจือปนอยู่ในวัสดุพวกนี้  ซ่ึงอาจเป็นธาตุหรือ
สารประกอบก็มี เช่น ธาตุเจอร์เมเนียม ซิลิคอน ซีลีเนียม และ
ตะกั่วเทลลูไรด์ เป็นต้น วัสดุกึ่งตัวน าพวกนี้มีความต้านทาน
ไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซ่ึงเป็นลักษณะตรงข้ามกับ
โลหะทั้งปวง 

2.1.2 หลอดแอลอีดี 

รูปที่ 2.1 โครงสร้างภายในของหลอด LED 

การรวมตัวและสลายตัวของ อิเล็กตรอนจากสารกึ่ง
ตัวน าชนิดเอ็น และโฮลจากสารกึ่งตัวน าชนิดพีในแอลอีดี 
เทียบได้กับการที่อิเล็กตรอนตกลงมาจากระดับช้ันพลังงานสูง 
(อิเล็กตรอนที่อยู่ในสถานะถูกกระตุ้น) มายังช้ันที่มีระดับ
พลังงานต่ ากว่า (แต่มีความเสถียรมากกว่า) ท าให้อิเล็กตรอน
คายพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปโฟตอนหรือแสง ซ่ึงแสงที่
ออกมาจากสารกึ่งตัวน าในแอลอีดีอาจเป็นแสงความถี่ต่ า
ในช่วงแสง อินฟราเรดที่ตามองไม่เห็น หรือแสงสีที่ตามองเห็น
ก็ได้ 

ส่ิงที่เป็นตัวก าหนดความ ถี่แสงคือ ชนิดของสารกึ่ง
ตัวน า หากเปลี่ยนชนิดสารกึ่งตัวน าที่ใช้ แสงที่ออกจากหลอด
แอลอีดีจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

หลอดแอลอีดีให้แสงสีขาว มีประสิทธิภาพการให้แสง
สว่างสูงประมาณ 10 – 90 ลูเมน/วัตต์ ขณะที่อายุการใช้งาน
มากกว่า 80,000 ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กับชนิดแอลอีดี 

2.1.3 จุดเด่นของหลอดแอลอีดี 
• ตัวหลอดทนทานต่อแรงกระทบกระแทกต่างๆ

เพราะชิปเปล่งแสงบรรจุอยู่ในพลาสติกใสซ่ึงแข็งและเหนียว
ตกไม่แตก 

• หลอดแอลอีดีมีอายุการใช้งานประมาณ 80,000 -
100,000 ช่ัวโมง มากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ 

• หลอดแอลอีดีกินไฟน้อย
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• ตัวหลอดมีขนาดเล็กจึงสามารถประยุกต์หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย 

• หลอดแอลอีดีเกิดความร้อนเพียงเล็กน้อยในขณะ
ท างาน จึงสามารถสัมผัสหลอดได้โดยไม่ถูกความร้อนลวก 

• หลอดแอลอีดีเหมาะกับการใช้งานที่ต้องมีการปิด-
เปิดไฟบ่อยครั้ง โดยไม่มีผลต่ออายุการใช้งาน ต่างจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ที่หากเปิด-ปิดบ่อยครั้งจะเสียง่าย 

• หลอดแอลอีดีไม่ใช้สารปรอทเหมือนหลอดฟลูออเรส
เซนต์ 

2.1.4 จุดด้อยของหลอดแอลอีดี 
• หลอดแอลอีดีแสงสีขาวยังมีราคาค่อนข้างแพง จาก

การส ารวจข้อมูลราคาขายหลอดแอลอีดีในเว็บไซต์ไทยบาง
แห่งพบว่า หลอดไฟประกอบด้วยชุดหลอดแอลอีดี 18 ดวง กิน
ไฟประมาณ 1.3 วัตต์ ราคาหลอดละ 200 บาท หรือหลอด
แอลอีดีให้แสงสีขาวหลอดเดี่ยวขนาด 3 วัตต์ก็มีราคาสูงถึง
หลอดละ 680 บาท 

• หลอดแอลอีดียังมีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่าง
น้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

ส่วนใหญ่เราจะใช้ไดโอดในการยอมให้กระแสไปใน
ทิศทางเดียว โดยยอมให้กระแสไฟในทางใดทางหนึ่ง ส่วน
กระแสที่ไหลทิศทางตรงข้ามกันจะถูกกั้น ดังนั้นจึงอาจถือว่า
ไดโอดเป็นวาล์วตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง ซ่ึง
นับเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้เป็น
ตัวเรียงกระแสไฟฟ้าในวงจรแหล่งจ่ายไฟ เป็นต้น 

2.2 ไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 
ไอซีไทม์เมอร์  เบอร์ 555 เป็นวงจรรวม ภายใน

ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ 23 ตัว ไดโอด 2 ตัว และรีซิสเตอร์ 
16 ตัว เรียงกันบนชิปซิลิกอนแผ่นเดียว โดยติดตั้งในตัวถัง 8 ขา 
แบบมินิ DIP (dual-in-linepackage) ได้รับการออกแบบและ
ประดิษฐ์ ในปี 2513 โดย ฮันส์ อาร์ คาเมนซินด์ (Hans R. 
Camenzind)ไอซีนี้รู้จักอย่างกว้างขวางในนาม “The IC Time 
Machine”ข้อดีของไอซีไทม์เมอร์ เบอร์ 555 คือ ไอซีที่สามารถ
ใช้งานง่าย ราคาถูก และมีเสถียรภาพที่ดี การน าไอซี เบอร์ 555 
มาประยุกต์ใช้งาน เช่น ไอซี 556 เป็น DIP แบบ 14 ขา โดย
อาศัยการรวมไอซี 555 จ านวน 2 ตัว บนชิปตัวเดียว ขณะที่ 558 
เป็นไอซีตัวหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจาก 555 เป็น DIP แบบ 16 ขา 
(quad) โดยรวมเอา 555 จ านวน 4 ตัว และมีการปรับแต่ง

เล็กน้อยมาไว้บนชิปตัวเดียว นอกจากนี้ยังมีรุ่นก าลังต่ าพิเศษ 
(ultra-low power)ของไอซี เบอร์ 555 นั่นคือ เบอร์ 7555 ซ่ึงมี
การเดินสายที่แตกต่างไปเล็กน้อย ทั้งยังมีการใช้ก าลังไฟที่น้อย
กว่า และอุปกรณ์ภายนอกน้อยกว่าด้วยไอซี เบอร์ 555 มีโหมด
การท างาน 3 โหมด คือ 

1.โมโนสเตเบิล (Monostable) เป็นแบบซิงเกิ้ลช็อต หรือ
วันช็อต (one-short) โดยการสร้าง 

สัญญาณครั้งเดียว ประยุกต์การใช้งานส าหรับการนับเวลา 
การตรวจสอบพัลส์ สวิตช์สัมผัส ฯลฯ 

2.อะสเตเบิล (Astable) ท างานเป็นออสซิลเลเตอร์ การใช้
งาน ได้แก่ ท าไฟกระพริบ ก าเนิดพัลส์ 

ก าเนิดเสียงเตือนภัย ฯลฯ 
3.ไบสเตเบิล (Bistable) สามารถท างานเป็นฟลิปฟลอป

(flip-flop) ถ้าไม่ต่อขา DIS และไม่ใช ้
คาปาซิเตอร์ใช้เป็นสวิตช์ bounce free latched switches 

ฯลฯ 
2.2.1 ขา ชื่อ หน้าที่ 
1 GND กราวนด์หรือคอมมอนส์ 
2 TR พัลส์ส้ันกระตุกทริกเกอร์เพื่อเริ่มนับเวลา 
3 Q ช่วงการนับเวลา เอาต์พุตจะอยู่ที่+Vcc 
4 R ช่วงเวลานับ อาจหยุดโดยการใช้พัลส์รีเซต 
5 CV แรงดันควบคุมยอมให้เข้าถึงตัวหารแรงดันภายใน 

2/3Vcc 
6 THR เทรสโฮลด์ที่จุดช่วงเวลานับ 
7 DIS เช่ือมต่อกับคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่ง ซ่ึงเวลาคายประจุ

ของมันจะมีผลต่อช่วงเวลาการนับ 
8 V+, Vcc แรงดันฉายไฟบวก ซ่ึงต้องอยู่ในช่วง+5 V ถึง 

+15 V13
2.2.2 การเลือกใช้ไอซี เลือกเบอร์ 555 เพราะมีขนาดวงจรที่

เล็กมากใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  รูปที่ 2.2 การต่อวงจรไทม์เมอร์โดยใช้ไอซีเบอร์ 555 
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3. การออกแบบ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อสร้างเส้ือแจ้งเตือนใน

ที่มืด  (glow-in-the-dark vest) เป็นการวิจัยเพื่อหาสมรรถนะ
ทางกายภาพของเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-the-dark vest)
โดยการศึกษาในครั้ งนี้ จะใ ช้การทดลองโดยใช้ระดับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากหม้อแปลงไฟฟ้าส าเร็จรูปขนาด 
12 โวลท์ เข้าไปที่ตัวอุปกรณ์เส้ือแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-
the-dark vest) เพื่อดูการท างานในการให้สัญญาณไฟตาม
ระยะทาง 50 – 100 เมตร ตามที่ก าหนดให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3  ด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
3.4  การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
3.5  วิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 สร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง 
3.1.1 การสร้างเครื่องมือส าหรับการทดลองครั้งนี้ ผู้

ประดิษฐ์ได้แบ่งการศึกษาออกเป็นส่วน ๆ คือ ชุดทดลอง เส้ือ
แจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark vest) และคู่มือการจัดสร้าง 
นอกจากนี้ยังมีแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้เส้ือแจ้ง
เตือนในที่มืด (glow-in-the-dark vest) และทดลองในหัวข้อต่าง 
ส าหรับเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนิน 
การสร้างในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้  

1.ศึกษาความเป็นไปได้ของการน าเอาหลอด LED ที่
เป็นเส้นส าเร็จมาต่อกัน เพื่อให้สามารถสว่างทุกดวงอย่างเท่าๆ 
กัน และประหยัดในเรื่องของวงจรการเชื่อมต่อหลอด LED 

2.ศึกษาระบบการจัดการระบบไฟเลี้ยงวงจร โดยใช้
ไฟเลี้ยง ขนาด 9-12 โวลต์ จากแบตเตอรี่ชนิดพกพา เพราะ
เหมาะส าหรับการขับหลอด LED และวงจรที่ออกแบบ และ
สะดวกในการพกพาและชาร์จไฟ 

3.ประกอบวงจรภายในและออกแบบบรรจุอุปกรณ์ ให้
สะดวกต่อการใช้งาน โดยมีรูปแบบที่การจัดเก็บของอุปกรณ์
ต่างๆ ให้มิดชิด และสะดวกต่อการใช้งาน 

รูปที่ 3.1 การศึกษาและออกแบบวงจร 

รูปที่ 3.2 ได้ต้นแบบที่ใช้ในการวิจัย 

                

    
           

       

    
       

          

         

รูปที่ 3.3 แสดงการจ าลองการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 

  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อการศึกษาหาประสิทธิภาพและความ 
พึ่งพอใจต่อการออกแบบเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-the-
dark vest)  น าชุดเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark 
vest) ที่สร้างขึ้นมาทดสอบหาการศึกษาหาประสิทธิภาพและ
ความพึ่งพอใจต่อการออกแบบ จากนั้นจึงน าเส้ือแจ้งเตือนในที่
มืด  (glow-in-the-dark vest) ตามที่ได้จากการทดสอบมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไข ก็จะได้ชุดเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-the-
dark vest) 
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    3.1.3การสร้างแบบประเมินการศึกษาหาประสิทธิภาพ
และความพึ่งพอใจต่อการออกแบบเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด 
(glow-in-the-dark vest) นั้น โดยมีการก าหนดเป็นข้อสอบถาม 
คือ ความสว่างและระยะการมองเห็น จังหวะการกระพริบของ
หลอด LED  ก าหนดระดับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ให้
น้ าหนักคะแนน  5 ระดับ  กล่าวคือ 
ระดับคะแนน 5  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง มีความพึงพอใจระดับต่ าควร 

 ปรับปรุง 
 เมื่อสร้างแบบประเมนิการศึกษาหาประสิทธิภาพและ

ความพึ่งพอใจต่อการออกแบบเสือ้แจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-
the-dark vest) เรียบร้อยแล้ว  ผู้ประดษิฐ์ได้น าไปทดสอบ เพื่อ
เก็บข้อมูลท าการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพ่ึงพอใจต่อ
การออกแบบต่อไป  

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการวิจัยเพื่อหาสมรรถนะทางกายภาพของเส้ือแจ้ง

เตือนในที่มืด (glow-in-the-dark vest) จากประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 20 ท่าน 

ผู้ใช้งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน 5 คน  
ผู้ติดตั้งสายเคเบิลตามแนวเสาไฟฟ้าจ านวน 5 คน  
ผู้ท างานเกี่ยวกับงานจราจร 5 คน  
จากตัวอย่างผู้ขบัขีท่ี่ใช้ในการทดลองในการมองเห็น  
จ านวน 5 คน 
3.3 การด าเนินการทดลองและเกบ็ข้อมูล  
 การทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบ

แผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One-Shot Case Study) 
จ านวน 20 ตัวอย่าง ท าการทดลอง เมื่อท าการทดลองแล้วก็ท า
การทดสอบหาสมรรถนะทางกายภาพของเส้ือแจ้งเตือนในที่
มืด (glow-in-the-dark vest) การทดลองแบบนี้สามารถท าได้
ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ผู้วิจัยได้น าเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด 
(glow-in-the-dark vest)ไปด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัน าเครื่องมือที่สร้าง

ขึ้น ให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามและเกบ็ข้อมูลด้วย
ตนเอง เกณฑ์การวิเคราะห์ผล ก าหนดไดด้ังนี ้

ตารางท่ี 3.1 ตารางก าหนดเกณฑร์ะดับความพึงพอใจ 

ระดับ
คะแนน 

ความหมาย 

ระดับความพึง
พอใจ 

4.50 - 5.00 มากที่สุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

n

x
s


 (1) 

ก าหนดให้ x   แทน ค่าเฉลี่ย 

 x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม
n แทน จ านวนครัง้ในกลุ่ม

3.5.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
1

2







N

s
xx

(2) 

ก าหนดให้ s  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  x  แทน คะแนนแต่ละตัว 
 x   แทน ค่าเฉลี่ย 
 n  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 แทน ผลรวม

4. ผลการวิจัย
การทดลองครั้งนี้ เป็นการศึกษาหาประสิทธิภาพและ

ความพึ่งพอใจต่อการออกแบบเสื้อแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-
the-dark vest) โดยมีผลของการทดลอง ดังต่อไปนี้ 

  4.1 เสื้อแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-the-dark vest) 
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4.2 ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพ่ึงพอใจต่อ
การออกแบบของเสื้อแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark vest) 

4.1  เสื้อแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-the-dark vest) 
ได้เส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark vest) จ านวน 1 

ชุด 
4.2  ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจ

ต่อการออกแบบ 
        ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจ

ต่อการออกแบบ  ผู้ประดิษฐ์ได้ท าการเก็บข้อมูล ผลการ
ทดลองได้ดังนี้ มีการปรับจังหวะการกระพริบหลอด LED ได้
ตั้งแต่แบบติดตลอดถึงการกระพริบ 40 ครั้งต่อนาที มีระยะการ
มองเห็นในระยะไกล ตั้งแต่ 500 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร โดยสรุป
เป็นตารางได้ดังนี้ 

     ตารางที่  4.1  ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพและ
ความพึ่งพอใจต่อการออกแบบเสื้อแจ้งเตือนในที่มืด  (glow-in-
the-dark vest)  

รายการประเมิน   ค่าเฉลี่ย  SD 
การปรับจงัหวะการกระพริบ
ของหลอดแอลอีดี  

3.92 0.45 

ด้านลักษณะการมองเหน็ใน
ที่มืดได้ชัดเจน มีการมองเห็น
ในระยะไกล  

3.60 0.48 

5. ผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการทดลอง

การทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวแล้วท าการทดสอบครั้ง
เดียว (One-Short Case Study) สาเหตุที่ใช้วิธีนี้เพราะเป็น
นวัตกรรมใหม่ เพื่อการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึ่ง
พอใจต่อการออกแบบเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark 
vest) และผู้ประดิษฐ์ได้น าเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-
dark vest) มาทดลองศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึ่งพอใจ
ต่อการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าเป็นส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ เพื่อดูความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนเชิงพาณิชย์ต่อไป 

 5.1.1  ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึ่ง
พอใจต่อการออกแบบเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark 

vest) การปรับจังหวะการกระพริบของหลอดแอลอีดี  มีค่าเฉลี่ย 
3.92 ซ่ึงจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

5.1.2  ผลการการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึ่ง
พอใจต่อการออกแบบเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark 
vest) ด้านลักษณะการมองเห็นในที่มืดได้ชัดเจน มีการมองเห็น
ในระยะไกล มีค่าเฉลี่ย 3.60 ซ่ึงจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี 

 สรุปได้ว่า  เ ส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark 
vest) ที่ผู้ประดิษฐ์ได้สร้างขึ้นนี้  สามารถน าไปใช้งานในด้าน
การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และคุ้มค่าต่อการลงทุน 

   5.2  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
  5.2.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

                   5 .2.1.1   สามารถน าไปใช้งานได้ประโยชน์ที่
หลากหลาย 
                   5.2.1.2  พัฒนาให้แข็งแรงทนทานสามารถน าสู่
ขบวนการทางพาณิชย์ได้ 

 5.3 ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้รับ 
 จากการท าวิจัยโครงการในครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้คิดค้น

ที่จะท าเส้ือแจ้งเตือนในที่มืด (glow-in-the-dark vest) เป็นการ
ค้นคิดส่ิงที่เกิดขึ้นใกล้ๆ ตัว และได้น าเอาความรู้ในวิชาที่เรียน
มาประยุกต์ใช้กับงานฝีมือที่ท าเป็นโครงการช้ินนี้ขึ้นมา อีกทั้ง
ยังท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและสถิติในการวิจัยเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การวิจัยในเรื่องอื่นๆ ต่อไป 
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A3-007 

ตู้ต้มน ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 
Boiler using Solar Energy   

 

ประสำนพนัธ์ สำยสิญจน์1   กรรณิกำ สำยสิญจน์2  
 

1สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างตู้ต้มน้้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์โดยอาศัยความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ท้าให้น้้าร้อน 
ซ่ึงได้ออกแบบสร้างตู้ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้มี
ลักษณะเป็นกล่องทึบส่ีเหลี่ยมส้าหรับเก็บความร้อน และฝาปิด
ด้วยกระจกเพื่อให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์สามารถทะลุผ่านลง
ไปได้ โดยท้าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เวลา 
10.00 น. - 14.00 น. ผลการทดลอง พบว่า  อุณหภูมิของน้้าเมื่อ
เริ่มการทดลอง  13 ºC  เมื่อเวลา 11.00 น. น้้ามีอุณหภูมิ 18 ºC  
เวลา 12.00 น. น้้ามีอุณหภูมิ  26 ºC  เวลา 13.00 น. น้้ามีอุณหภูมิ  
36 ºC   และเวลา 14.00 น. น้้ามีอุณหภูมิ 41 ºC  แสดงเห็นได้ว่า   
ตู้ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถท้าให้น้้ามีอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นได้สูงสุด 41 ºC   
ค้าส้าคัญ : ตู้ต้มน้้า, พลังงานแสงอาทิตย์, การต้มน้้าให้ร้อน 

 
Abstract 

 This research aims to construct boiler using solar 
energy using heat from the sun's rays to heat water. The design 
construct a body of boiler using solar energy is a solid 
rectangular box for storing heat. And a cover glass for solar 
heat can penetrate into it. The experiment and collect data from 
10.00. - 14.00. The results showed that the water temperature 
at the start of the trial 13 ºC on 11.00. Water temperature is 18 
ºC 12.00. Water temperature is 26 ºC time. 13.00. water 
temperature is 36 ºC and 14.00. water temperature is 41 ºC. 
Shows that water with boiler using solar energy can cause the 
water temperature to rise up to 41 ºC.  
Keywords : cabinets water, solar, boiling hot water 

 
1.  บทน้ำ 

พลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้งานอย่างมากแล้วในหลาย
ส่วนของโลก และมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากกว่าการ
บริโภคพลังงานของโลกในปัจจุบันหลายเท่า หากใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม พลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้โดยตรงเพื่อผลิต
ไฟฟ้าหรือส้าหรับท้าความร้อน[1] หรือแม้แต่ท้าความเย็น 
ศักยภาพในอนาคตของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นถูกจ้ากัดโดยแค่
เพียงความเต็มใจของเราที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้    มี วิธีการ
มากมายที่สามารถน้าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ พืช
เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเคมีโดยใช้การสังเคราะห์
แสง เราใช้ประโยชน์จากพลังงานนี้โดยการกินพืชและเผาฟืน 
[2] อย่างไรก็ตาม ค้าว่า "พลังงานแสงอาทิตย์"  หมายถึงการ
เปลี่ยนแสงอาทิตย์โดยตรงมากกว่าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความ
ร้อนหรือพลังงานไฟฟ้าส้าหรับใช้งาน [3]  

การน้าความร้อนจากแสงอาทิตย์  หรือการใช้ความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง ส่วนใหญ่ใช้ตัวสะสมความร้อน
จากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านในการผลิตน้้าร้อนส้าหรับ
บ้านเรือนได้ ระบบความร้อนจากแสงอาทิตย์มีพื้นฐานอยู่บน
หลักการง่ายๆ ที่รู้จักกันมาหลายศตวรรษ นั่นคือ ดวงอาทิตย์ท้า
ความร้อนให้น้้าที่อยู่ในท่อทึบแสง [4] ปัจจุบันเทคโนโลยีความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ในตลาดมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือสูง 
และผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอุปกรณ์จ้านวนมาก ตั้งแต่น้้า
ร้อนและการท้าความร้อนในอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ 
ไปจนถึงการท้าความร้อนในสระว่ายน้้า การท้าความเย็นโดยใช้
แสงอาทิตย์ การท้าความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม และ
การก้าจัดความเค็มของน้้าดื่ม 
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การผลิตน้้าร้อนในครัวเรือนเป็นการใช้งานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน ในบางประเทศการผลิต
น้้าร้อนเป็นเรื่องทั่วไปในอาคารพักอาศัย พลังงานแสงอาทิตย์
สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้้ าร้อนได้ เกือบถึง 
100%  ขึ้นอยู่กับสภาพและการก้าหนดองค์ประกอบของระบบ 
ระบบที่ใหญ่กว่าสามารถตอบสนองความต้องการพลังงาน [5] 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างตู้ต้มน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้มน้้าให้ร้อน เป็น
การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้าพลังงานที่เหลือทิ้งกลับมาใช้
อย่างคุ้มค่าที่สุด เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถผลิตน้้าร้อนได้ โดย
การลงทุนไม่สูงมากนัก และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
การต้มน้้าร้อนได้อีกด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์  
     เพื่อสร้างตู้ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
3.  วิธีด้ำเนินกำรวิจัย  

การออกแบบและการต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มี
ความละเอียดซ่ึง ผู้สร้างต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกๆ ด้านที่
เกี่ ยวข้อง เป็นประการแรกที่ ส้าคัญได้แก่การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของการต้มน้้าว่าต้องท้าอย่างไร จึง จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยจะ
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้  วัตถุประสงค์ของงานจะต้อง
รู้ลักษณะงานและเป้าหมายของงานที่ต้องการก้าหนดขอบเขต
ของเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของงาน [6]   ศึกษาทฤษฏีที่
เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ที่สามารถน้ามาใช้เพื่อสนับสนุนในการ
ท้างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ความปลอดภัยในการใช้งาน
ได้จริง ได้ด้าเนินการออกแบบโครงสร้างตามหลักการและ
ทฤษฏีที่ สัมพันธ์ ตามหลักการที่ได้ศึกษามาอย่างละเอียด 
ทดสอบและแก้ไข้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวบรวมวิธีการ
ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้สมบูรณ์ท้าการทดสอบและ
ตรวจสอบว่าใช้งานได้จริงหรือไม่ จะต้องแก้ไขส่วนไดบ้าง 
เพื่อให้การท้างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์   

3.1  ขั้นตอนการวิจัย 
 ผู้ วิ จั ย ไ ด้ อ อ ก แ บ บ ส ร้ า ง ตู้ ต้ ม น้้ า ด้ ว ย พ ลั ง ง า น

แสงอาทิตย์โดยอาศัยหลักการและทฤษฎีเพื่อให้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และจุดหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ มี ส่วนใดที่ต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไข น้าไปใช้ได้จริง และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด     
มีขั้นตอนดังนี้ 

 3.1.1  ขั้นการเตรียมอุปกรณ์    
          เครื่องมือและอปุกรณ์ที่ใช้ในการด้าเนินการ 

สร้างตู้ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ประกอบด้วย ถาด
อลูมิเนียม  กรรไกร กล่องโฟม กระจกใส กระจกเงา ฐานเหล็ก
ส้าหรับวางตู้ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์   แผ่นอลูมิเนียม
ฟอยด์  กล่องกระดาษ  หม้อ และเทปกาว  ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

 
 3.1.2  ขั้นการออกแบบและสร้าง    

          น้าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ประกอบเปน็ตู้ต้มน้้า
พลังงานแสงอาทิตย์  ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2  ตู้ต้มน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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3.2  ขั้นตอนการทดลอง    
        เมื่อประกอบตู้ต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เรียบร้อย

แล้วน้าไปด้าเนินการทดลองการต้มน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
โดยใช้หลักการ เปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ความร้อนจากหลักการหักเหของแสง  และหลักการสะท้อนแสง
มาใช้ในการทดลองในครั้งนี้   โดยน้้าที่อยู่ในตู้ต้มน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาการต้ม
และสามารถน้ามาใช้ได้ตามความต้องการ จากหลักการดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองโดยเติมน้้า 1 ลิตร น้าตู้ต้มน้้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปตั้งในที่โล่งกลางแจ้งเพื่อให้สามารถรับพลังงาน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เต็มที่ เริ่มทดลองตั้งแต่เวลา 10.00-
14.00 น. วัดอุณหภูมิทุก 1 ช่ัวโมงและบันทึกผลที่ได้ลงในตาราง
ที่เตรียมไว้ 

 
4.  ผลกำรทดลอง 

จากการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลของตู้ต้มน้้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยเก็บข้อมูลในช่วงเวลา 10.00 น. ถึง
เวลา 14.00 น. และสามารถแสดงผลได้ดังตารางที่ 1 อุณหภูมิ
ของน้้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากอุณหภูมิ 13 ºC  จนถึงอุณหภูมิ 41 
ºC เป็นผลให้น้้าร้อนขึ้นจากการได้รับพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ได้ผลแสดงดังรูปที่ 3 

 
 

 
 

รูปที่ 3  ผลการทดลองของตู้ต้มน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

จากรูปที่ 3  พบว่า  เมื่อเริ่มทดลองเวลา 10.00 น. น้้ามี
อุณหภูมิ 13 ºC  เวลา 11.00 น. น้้ามีอุณหภูมิ 18 ºC เวลา 12.00 

น.  น้้ามีอุณหภูมิ 26 ºC  เวลา 13.00 น. น้้ามีอุณหภูมิ 36 ºC   
และเวลา 14.00 น. น้้ามอีุณหภูมิ 41 ºC  
 
5.  สรุปผลกำรทดลอง 

จากการศึกษาและออกแบบสร้างตู้ต้มน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้มีลักษณะเป็นกล่องส่ีเหลี่ยมทึบ ฝาปิดท้าด้วย
กระจกใส ท้าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เวลา 
10.00 น. - 14.00 น.  ผลการทดลอง พบว่า ตู้ต้มน้้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถต้มน้้าให้ร้อนได้ โดยสามารถท้าให้น้้า          
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 41 ºC   ซ่ึงการที่น้้ามีอุณหภูมิสูงขึ้น
จากการได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านเข้า
ไปยังผาปิดที่ท้าด้วยกระจกใส และความร้อนถูกเก็บไว้ในกล่อง
ที่ปิดสนิท จึงท้าให้อุณหภูมิของน้้าภายในกล่องสูงกว่าอากาศ
รอบนอกตู้ ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยนี้  เป็นการกระตุ้นให้เห็นความส้าคัญของ
พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ซ่ึงเป็นพลังงานสะอาดให้
สามารถน้ามาใช้ให้เกิดประโชน์ได้หลากหลายรูปแบบมากที่สุด 
โดยเฉพาะน้ามาใชเ้ป็นเครื่องท้าน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึง
สามารถย่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ จะเป็นการช่วยลดการพึ่งพา
พลังงานจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยอาศัยหลักการ   
ตัวสะสมแสงอาทิตย์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นกระจก
สะท้อนแสงแบบแบน  ตัวสะสมแสงเป็นกล่องที่มีฝาเป็นกระจก 
ที่ตั้งอยู่บนกล่อง  โครงสร้างทั้งหมดถูกเคลือบด้วยสารสีด้าที่
ออกแบบมาเพื่อดูดรังสีจากแสงอาทิตย์ รังสีจากแสงอาทิตย์
เหล่านี้ท้าให้น้้าร้อนขึ้น และป้องกันการเยือกแข็งของส่วนผสม
ที่ไหลเวียนจากตัวสะสมแสงลงไปยังเครื่องท้าน้้าร้อนในกล่อง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีความร้อนจากแสงอาทิตย์ในตลาด
มีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือสูง และผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
ให้กับอุปกรณ์จ้านวนมาก [7] ตั้งแต่น้้าร้อนและการท้าความ
ร้อนในอาคารพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ไปจนถึงการท้าความ

0
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temperature (๐c) 

time

รูปที่ 4  การเกิดน้้าร้อน 
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ร้อนในสระว่ายน้้า การท้าความเย็นโดยใช้แสงอาทิตย์ การท้า
ความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม และ การก้าจัดความเค็ม
ของน้้าดื่ม [8],[9]    การผลิตน้้าร้อนในครัวเรือนเป็นการใช้งาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน ในบางประเทศ
การผลิตน้้าร้อนเป็นเรื่องทั่วไปในอาคารพักอาศัย พลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้้าร้อนได้เกือบ
ถึง 100%  ขึ้นอยู่กับสภาพและการก้าหนดองค์ประกอบของ
ระบบ 

 
6.  กิตติกรรมประกำศ  

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะ
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ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และสถาบันการอาชีวศึกษา
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A3-008 

การพัฒนาเครื่องช่วยผู้ป่วยหัดเดินโดยการสวิตช์ประสิทธิภาพสูง   
 (Development of car Walker for patients using High Efficiency switching Circuit) 

 
อนุชิต  ชาลีสิงห์ค า1  ศราวุธ วงศ์พงษ์ค า2  อรุณ เลิศอุดมโชค3 และ พิศิษฐ์  พลแก้ว4 

 
1,2ภาควิชา/สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  คณะเทคโนโลยีบัณฑิต  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับผู้ป่วย  โดยใช้การจัดวงจร แบบการ
เปลี่ยนแปลงชนิดนุ่มนวล ที่อยู่บนพื้นฐาน ของวงจรแปรงผัน
ไฟตรงเป็นไฟตรงแบบทบระดับ เมื่อท างานในโหมดกระแส
เหนี่ยวน าต่อเนื่องและความถี่ในการสวิทช์คงที่โดยการใช้
วงจรเสริมเข้าไปในวงจรเดิม ไม่ใช้สวิทช์ช่วย ใช้สวิทช์หลัก
เพียงตัวเดียวที่ออกก าลังไฟฟ้าสูญเสียขณะที่สวิทช์ท างานและ
หยุดท างานผลจากการทดลองเปรียบเทียบการท างาน ของ
วงจรที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการสวิทช์แรงดันศูนย์ Hard-switching 
และวงจรที่น าเสนอการสวิทช์ที่แรงดันศูนย์  ( Zero  Voltage  
switching ) ที่แรงดันไฟฟ้าที่ 12 โวลต์และแรงดันไฟฟ้าด้าน
นอก 50 วัตต์ ความถี่ในการสวิทช์ 40 kHz ค่าประสิทธิภาพ
ของวงจร เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 92 เป็นร้อยละ 95 
ค าส าคัญ: วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง/วงจรทบระดับ/
สวิทช์แรงดันศูนย์ 
 
Abstract 
 This paper is to introduce the method for increasing 
the efficiency  of patient  car  walker dy  implementing  the 
switching circuit operation based on DC-DC boot converter 
when the circuit operates in CCM and fixed frequency The 
added circuit parts were used to conventional typd  of DC-DC 
boost converter circuit without any active switching device. It 
uses only one active switching device for reducing switching 
losses. From experiment, 50w of conventional circuit and 

proposed circuit at 12 v input and 24 v output at 40 khz of 
switching frequency were compared for the result, the 
proposed circuit can increase the efficiency from  92  to  95% 
Keywords: Boost converter, Pulse width modulation, Battery 
charger 
    

1. ค าน า               
 จากการศึกษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณส่วนล่างของ
ร่างกายกรณีที่ร้ายแรงจนถึงขั้นต้องเข้าเฝือกหรือผ่าตัดเพื่อท า
การรักษาอาการบาดเจ็บช่วงเวลาหนึ่งเมื่อถอดเฝือกออกหรือ
ช่วงพักฟื้นแล้วผู้ป่วยจะต้องท ากายภาพบ าบัดเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแรงให้กับกระดูกและปรับสภาพของการเดินให้เป็น
ปกติในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้ที่ เพิ่งเริ่มต้นท ากายภาพบ าบัด
จ าเป็นต้องใช้ราวเหล็กคู่ขนานเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินได้เนื่องจากผู้ป่วยยังไม่แข็งแรงพอจึงเป็นการ
ไม่ สะดวกที่ จ ะต้ อ ง ย้ า ยผู้ ป่ ว ยที่ ก า ลั ง บ าด เ จ็ บม าท า
กายภาพบ าบัดและในบางครั้งที่ตัวผู้ป่วยอยู่ห่างไกลจาก
สถานที่ท ากายภาพบ าบัดจึงเป็นการไม่สะดวกอย่างยิ่งอุปกรณ์
ที่ใช้ในการท ากายภาพบ าบัดผู้ที่ประสบอุบัติ เหตุบริ เวณ
ส่วนล่างของร่างกาย มีดังนี้ คือ 
    - อุปกรณ์ราวเหล็กคู่ขนาน (Parallel bar) เป็นอปุกรณ์ที่ยึด
ติดอยู่กับที่ซ่ึงไม่สามารถที่จะเคลือ่นย้ายได้ 
     - อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker Aid) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
เคลื่ อนที่ ได้แต่ต้ องอาศัยการยกตัวอุปกรณ์จากผู้ ที่ ท า
กายภาพบ าบัดเนื่องจากอุปกรณ์ราวเหล็กคู่ขนานเป็นอุปกรณ์ที่
ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ค ลื่ อ นที่ ไ ด้ ท า ใ ห้ ไ ม่ ส ะ ด วก ในก า รท า
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กายภาพบ าบัดต้องใช้เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดในกรณีที่
ผู้ป่วยเริ่มพยุงตัวเองได้บ้างก็สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในการ
ท ากายภาพบ าบัดด้วยการฝึกหัดเดินด้วยตนเองแตท่ั้งนี้ถ้าผู้ป่วย
ไม่มีก าลังแขนและก าลังขาที่จะยืนพยุงตัวเองเพียงล าพัง
เนื่องจากเป็นช่วงพักฟื้นอาจไม่สามารถที่จะยกเดินไปข้างหน้า
ได้ถึ งแม้ ว่ าจะท ามาจากอะลูมิ เนียมก็ตามจึงท าให้ เกิด
แนวความคิดที่จะน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเดินท ากายภาพบ าบัด เ ช่นน ามอเตอร์มาติดล้อ เพื่ อ
ขับเคลื่อนขาของตัวเพื่อให้เป็นอุปกรณ์แบบกึ่งอัตโนมัติและ
อีกกรณีเมื่อคนชราที่ใช้ในการช่วยเดินซ่ึงเวลาใช้คนชราบาง
คนอาจเหนื่อยง่ายที่จะพยุงตัวเองก็อาจไม่สามารถที่จะยกได้
เหมือนกันจึงเป็นเหตุผลที่จะต้องดัดแปลงธรรมดาให้เป็น
อุปกรณ์ฝึกหัดเดินอัตโนมัติส าหรับผู้ปว่ยเพื่อใช้ในการช่วยเดนิ
ให้มีความสะดวกมากขึ้นจึงเกิดแนวความคิดที่จะท าอุปกรณ์
ช่วยเดินมาตรฐานให้เป็นอุปกรณ์ฝึกหัดเดินอัตโนมัติของ
ผู้ป่วยพักฟื้นช่วงท าการกายภาพบ าบัดและคนชราโดยใช้การ
ขับเคลื่อนล้อด้วยมอเตอร์กระแสตรง  อุปกรณ์ช่วยเดิน
มาตรฐาน จะสามารถเคลื่อนที่ได้แบบกึ่งอัตโนมัติซ่ึงการก้าว
ขาผู้ท ากายภาพหรือคนชราเป็นตัวควบคุมให้อุปกรณ์ฝึกหัด
เดินและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรับผู้ป่วย
โดยใช้การจัดวงจรแบบการเปลี่ยนแปลงชนิดนุ่มนวล 

โดยเครื่องช่วยเดินดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าหรับ
บุคคลผู้ซ่ึงพิการทางการเดินหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินด้วย
ความสะดวกได้มันจะประกอบด้วยวงจรชาร์จแบเตอรรี่
แบตเตอรี่และวงจรแหล่งจ่ายไฟส าหรับขับมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงมอเตอร์ดังกล่าวจะถูกต่อเข้ากับล้อขนาดเล็ก2 ล้อ
การเคลื่อนไหวของเครื่องช่วยเดินที่สร้างขึ้นสามารถท าได้โดย
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านวงจรแหล่งจ่ายไฟซ่ึง
ท าได้โดยการควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้านเข้าของมอเตอร์ดัง
แสดงในรูปที่ 1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  เครื่องช่วยเดินที่พัฒนาขึ้น 

 
        ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกวงจรบูสท์คอนเวอร์เตอร์เป็น
วงจรแหล่งจ่ายไฟส าหรับงานวิจัยนี้เนื่องจากโครงสร้างที่ไม่
ซับซ้อนและความง่ายต่อการควบคุมโดยออกแบบวงจรก าลัง
ให้มีความถี่ที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์แม่เหล็กขนาด
ใหญ่แต่การใช้ความถี่สูงส าหรับวงจรก าลังจะน าไปสู่การมีค่า
ความสูญเสียจาการสวิตช์อันเนื่องมาจากการทับซ้อนกันของ
กระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะการสวิตช์ของอุปกรณ์สวิตช์เซมิ
คอนดักเตอร์จนเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของวงจรมีค่าต่ า
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการสูญเสียของการสวิตช์เทคนิคการ
สวิตช์ชนิดซีโร่โวลท์ เตจและซีโร่เคอรร์ เร้นท์จึงถูกน ามา
ออกแบบในวงจรที่ท าวิจัยเทคนิคดังกล่าวถูกออกแบบโดย
ก าหนดให้ใช้การท างานของอุปกรณ์สวิตช์เซมิคอนดักเตอร์ห
ลักเป็นตัวท าให้เกิดการท างานชนิดซีโร่โวลท์เตจและซีโร่เค
อรร์เร้นท์โดยอาศัยการรีโซแนนซ์ของอุปกรณ์เหนี่ยวน าและ
ตัวเก็บประจุขนาดเล็กซ่ึงถูกต่อเข้าไปเพิ่มเติมจากวงจรบูสท์
คอนเวอร์เตอร์แบบธรรมดาจากการออกแบบวงจรบูสท์คอน
เวอร์เตอร์โดยใช้การเพิ่มเติมอุปกรณ์เหนี่ยวน าและตัวเก็บ
ประจุดังกล่าวท าให้การท างานของวงจรที่สร้างขึ้นสามารถ
แบ่งออกเป็น 7 ช่วงการท างานด้วยกัน และจากการออกแบบ
ดังกล่าวจึงท าให้วงจรสามารถท างานโดยการสวิตช์ชนิดซีโร่
โวลท์เตจและซีโร่เคอรร์เร้นท์ที่ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์สวิตช์เซมิ
คอนดักเตอร์ตัวอื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์สวิตช์เซมิคอนดักเต
อร์หลักซ่ึงเมื่อเทียบกับวงจรที่ต้องการลดค่าความสูญเสียจาก
การสวิตช์แบบอื่นๆแล้ววงจรที่สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้จะมีความ
ซับซ้อนน้อยกว่าและสามารถควบคุมการท างานได้ง่ายกว่า 
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โดยการควบคุมการท างานของวงจรแหล่งจ่ายไฟส าหรับ
ควบคุมการท างานมอเตอร์นั้นท าได้โดย การใช้วงจรสวิทซ์
อินฟราเรดเซนเซอร์แบบตัดแสงและวงจรหน่วงเวลาการ
ท างานของสวิทซ์แบบปรับตั้งค่าการหน่วงเวลาได้ 
2. การทดลอง 
 2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้สถิติ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มของข้อมูล
ตามจุดประสงค์การจดัท าโครงการและตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) โดยด าเนินการแปลผลข้อมูลโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ภายใตเ้ทคนิคดังกล่าว คือ มิติด้าน
บุคคล มิติด้านวิธีการและมิติด้านเวลา   

 
การวิเคราะห์การท างานวงจร 

 
รูปที ่ 2  วงจรที่น าเสนอ 

 

 วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบทบระดับ (DC-DC 
Boost Converter) ที่ท างานด้วยหลักการสวิตช์ (Main Switch) 
จะมีก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่สวิตช์หลักของวงจร วิธีการปรับปรุง
ให้สวิตช์หลัก   มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างนุ่มนวล (Soft 
Switching) ใช้เทคนิคการสวิตช์แรงดันศูนย์ (ZVS)  เพื่อลด
ก าลังสูญเสียดังกล่าวโดยการต่อวงจรเสริม (Addition Circuit) 
แทรกเข้าไปในวงจรเดิม ประกอบด้วย อุปกรณ์ประเภทพาส
ซีฟ (Passive Devices) ได้แก่ ตัวเหนี่ยวน า เรโซแนนซ์ Lr  ตัว
เก็บประจุเรโซแนนซ์ Cr1 และ Cr2 นอกจากนี้ยังมีไดโอดรี
โซแนนซ์ Dr1, Dr2 และ Dr3    ตามล าดับ โดยมีโครงสร้างของ
วงจรดังรูปที่  2  ส าหรับส่วนประกอบอื่น ๆ ของวงจร
เหมือนกับวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบทบระดับแรงดัน
ทุกประการซ่ึงหน้าที่หลักของวงจรที่ต่อเสริมแทรกเข้าไปใน

วงจรดังรูปที่ 2 โดยออกแบบวงจรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
วงจรภาคก าลังและวงจรภาคควบคุมซ่ึงวงจรที่น าเสนอ
สามารถถูกออกแบบได้ดังต่อไปนี้ 
 แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (Vg)    6V 
 แรงดันไฟฟา้ด้านออก (Vo)  12V 
 ก าลังไฟฟ้าด้านออก   (Po) 50W 
 ความถี่ในการสวิตช ์   (fS )      40 kHz 
 ประสิทธิภาพของวงจร  ()  >95%    
                                                                                   
(1) 
 
                                

 
 
  
 
 (2) 
 
 
 
 
 

                                       
 (3) 
                
 
   
 
 
 
(4) 
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 (5) 
 
 
 

 
 
                   
(6) 

 
 
 

 
 
 

 
 (7) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 โหมดการท างานของวงจรที่น าเสนอ 
 

 วงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบทบระดับที่ท างาน
ด้วยหลักการสวิตช์ (Main Switch) จะมีก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่
สวิตช์หลักของวงจร สามารถปรับปรุงวิธีได้ด้วยการให้สวิตช์
หลัก มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างนุ่มนวล (Soft Switching) 
โดยใช้เทคนิคการสวิตช์แรงดันศูนย์ (ZVS)    เพื่อลดก าลัง
สูญเสียดังกล่าว   ด้วยการต่อวงจรเสริม (Addition Circuit) 
แทรกเข้าไปในวงจรเดิม ประกอบด้วย อุปกรณ์ประเภทพาส
ซีฟ (Passive Devices) ได้แก่ ตัวเหนี่ยวน า เรโซแนนซ์ Lr1 ตัว
เก็บประจุเรโซแนนซ์ Cr1 และ Cr2 นอกจากนี้ยังมีไดโอดรี
โซแนนซ์ Dr1, Dr2 และ Dr3   ตามล าดับ โดยมีโครงสร้างของ

วงจรดังรูปที่ 2 ส าหรับส่วนประกอบอื่น  ๆ ของวงจร
เหมือนกับวงจรแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบทบระดับ 
ทั่วๆไปทุกประการซ่ึงหน้าที่หลักของวงจรที่ต่อเสริมแทรกเข้า
ไปในวงจร เพื่อให้แรงดันที่สวิตช์ลดลง   สู่ค่าศูนย์ก่อนที่
สวิตช์จะต่อวงจร จากนั้นกระแสจึงจะเริ่มไหลผ่าน ท าให้
สามารถลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่สวิตช์หลักได้  
 ส าหรับการท างานของวงจรสามารถแบ่งออกเป็น  7 
โหมดการท างานดังแสดงในรูปที่ 3 ได้แก่ 
 (1) โหมดเชิงเส้น พลังงานจากแหล่งจ่ายจะจ่ายให้ตัว
เหนี่ยวน าเริ่ม L สะสมพลังงานเนื่องจากอุปกรณ์สวิตช์ M1 
ท างาน, 
 (2) โหมดรีโซแนนซ์ ตัวเก็ยประจุ Cr1 เริ่มคายประจุใน
ลักษณะรีโซแนนซ์ ขณะที่ Cr2 จะชาร์จประจุจากแรงดันศูนย์
โวลท์จนเท่ากับแรงดันด้านออก Vo ในลักษณะรีโซแนนซ์, 
 (3) โหมดสะสมพลังงาน ตัวเนี่ยวน า L จะสะสมพลังงาน
เต็มที่,  
 (4) โหมดรีโซแนนซ์ อุปกรณ์สวิตช์ M1 หยุดท างาน ตัว
เก็บประจุ Cr1 เริ่มชาร์จจากศูนย์ขณะที่ อุปกรณ์สวิตช์ S1 ถูกท า
ให้หยุดด้วยแรงดันศูนย์ในขณะเดียวกันการรีโซแนนซ์ของ
อุปกรณ์ Lr, Cr1 และ Cr2 เข้ามาแทนที่ ในโหมดนี้กระแสที่ไหล
ผ่านตัวเหนี่ยวน ารีโซแนนซ์ Lr จะเพิ่มขึ้นในลักษณะรี
โซแนนซ์และตัวเก็บประจุ Cr2 จะเริ่มคายประจุ โหมดการ
ท างานนี้จะส้ินสุดก็ต่อเมื่อตัวเก็บประจุ Cr1 ถูกชาร์จจนเต็มและ
มีค่าแรงดันตกคร่อมเท่ากับแรงดันด้านออก Vo, โดยไดโอด  
Dr3 จะท างานและโหมดถัดไปก็จะเริ่มท างาน,  
 (5) โหมดรีโซแนนซ์ กระแสที่ไหลผ่านตัวเหนี่ยวน ารี
โซแนนซ์ Lr เพิ่มขึ้นและแรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ Cr2 
ลดลงจนเท่ากับศูนย์, 
 (6) โหมดเชิงเส้น ขณะนี้ไดโอด D เริ่มท างาน และ 
ขณะเดียวกันกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวน ารีโซแนนซ์ Lr จะ
เท่ากับกระแสแหล่งจ่าย, 
 (7) โหมดเชิงเส้น พลังงานของตัวเหนี่ยวน า L จะเริ่มคาย
และชาร์จให้ตัวเก็บประจุ Co เหมือนโหมดการท างานของวงจร
แปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรงแบบทบระดับทั่วไป 
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3. ผลการทดลอง 
 ในการจ าลองการท างานของวงจรด้วยโปรแกรม P-
Spice  เปน็การจ าลองการท างานด้วยวงจรเปิด   เพื่อดูการ
ท างานของวงจรซ่ึงใชค้่าอุปกรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ในบทที ่ 
3   ดังแสดงในรปูที่  4.1 

 
รูปที่ 4.1 วงจรDC-DC Boost Converter 

 
 จากผลการจ าลองการท างานในรูปที่ 4.1 พบว่า วงจรที่
น าเสนอสามารถที่จะท าให้แรงดันที่สวิตช์  ลดลงสู่ศูนย์ก่อนที่
สวิตช์หลักจะต่อวงจร จากนั้นกระแสจึงจะเริ่มไหลผ่านสวิตช์ 
(Zero Voltage Switching)  ดังรูปที่ 3 ซ่ึง แสดงว่า วงจรเสริม 
(Additional Circuit) ไม่ส่งผลต่อวงจรแปลงผันเดิม     แต่อย่าง
ใดส าหรับค่ากระแสแรงดัน  และก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่สวิตช์
หลัก  แสดงดังรูปที่ 4.2 
 

 
 
รูปที่ 4.2  แรงดันและกระแสที่สวิตชห์ลัก ของวงจรที่ใช้เทคนคิวิธีการ 

สวิตช์ที่แรงดันศูนย์ (Zero Voltage Switching, ZVS) 

  

 
 

รูปที่ 4.3 ผลจากการซิมมูเลชั้น  Vds , Ids, Vrl 

 ผลการทดลองพบว่า  เมื่อปรับ Duty  cycle  ส่งผลท าให้
การท างานของวงจรชาร์จเจอร์ได้แรงดันที่เอาท์พุท (VRL) ที่
ตรงตามเงื่อนไข โดยสวิตช์หลักจะน ากระแสที่แรงดันศูนย์ 
(ZVS) ดังรูป   ผลที่ได้จากการทดลองสอดคล้องการจ าลองการ
ท างานโดยใช้โปรแกรม P-Spice  ดังรูปที่ 4.3 เป็นผลให้  
ก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่สวิตช์หลักมีค่าลดลงท าให้ประสิทธิภาพ
ของวงจรสูงขึ้น 
 เมื่อท าการออกแบบวงจรควบคุมต่าง ๆ และโครงสร้าง
ของอุปกรณ์ฝึกหัดเดินส าหรบัผู้ปว่ยเรียบร้อยแล้วก็จะท าการ
ทดลองและทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฝึกหดัเดิน
ส าหรับผู้ป่วย 
 

 
                       

รูปที่ 4 แสดงรูปคลื่น Duty =30%  ความถี่ = 40% 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงรูปคลื่น Duty =30%  ความถี่ = 39% 
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รูปที่ 6 แสดงรูปคลื่น Duty =39%  ความถี่ = 39% 
 

 
 
รูปที่ 7 แสดงรูปคลื่น Duty =40%  ความถี่ = 40% 

 

 
 
รูปที่ 8 แรงดันตกคร่อมสวิตช์หลกั (Vce ) และกระแสผ่านสวิตช์หลัก 
(Ice) ของวงจรทบระดับใช ้เทคนิค  Zero Voltage Switching ขณะที่ไม่มี
โหลด  
 

 
 
รูปที่ 9 แรงดันตกคร่อมสวิตช์หลกั (Vce ) และกระแสผ่านสวิตช์หลัก 
(Ice) ของวงจรทบระดับ ใช้ เทคนิค  Zero Voltage Switching ขณะที่มี
โหลด 
 

การประเมิลผลการทดลองของวงจรต้นแบบ 
 ในการประเมิลผลการท างานของวงจรต้นแบบจะเป็นการ
ทดลองในสภาวะโหลดเต็มพิกัดและสภาวะโหลดที่มีการ
เปลี่ยนแปลง  เพื่อน าไปประเมินประสิทธิภาพของวงจร   โดย
การเปรียบการท างานของวงจร  กรณีสวิตช์หลักท างานแบบ
รุนแรง (Hard   Switching) และสวิตช์หลักท างานแบบนุ่มนวล
ปรับ โหลดRL (Ω) 
 
ตารางที่  4.1  แสดงการทดลองการท างานในสภาวะโหลดต่างที่ค่า  duty  
cycle  30% 
 

RL(Ω) IIN IO VO 

1 8 5.5 4.1 

2 7 4.5 5.2 

3 5.5 3.6 6.1 

5 4.4 2.8 6.2 

8 3.2 2.2 7.2 

10 2.1 2.25 8.1 

12 1.7 1.2 8.3 

15 1.3 1.15 8.5 

18 1.1 1.1 8.8 

20 0.82 1.08 9.1 

23 0.75 0.8 10.8 

25 0.7 0.65 11.5 

 วัดและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า in  put ,กระแสไฟฟ้าและ 
แรงดัน out  put ที่ค่า duty cycle 30% 
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4.สรูปผลการทดลอง 
จากผลการศึกษาวิจัยน าเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของวงจรชาร์จเจอร์มือถือแบบวงจรทบระดับ โดยใช้การจัด
วงจรแบบการเปลี่ยนแปลงชนิดนุ่มนวลใช้เทคนิคการสวิตช์
แรงดันศูนย์   (Zero-Voltage Switching) โดยวงจรทบระดับ
เมื่อท างานในโหมดนุ่มนวล (Soft-Switching) จากผลการวิจัยที่
น าเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรชาร์จแบตเตอรี่ส าหรับ
มือถือโดยใช้วงจรแปลงผันไฟตรง–ไฟตรงแบบทบระดับโดย
ใช้การจัดวงจรแบบการเปลี่ยนแปลงชนิดนุ่มนวลด้วยเทคนิค
การสวิตช์แรงดันศูนย์ (Zero-Voltage Switching) มีผลการ
ทดลอง การท างานโดยใช้โปรแกรม Orcad ส่งผลให้สามารถ
พิสูจน์การลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียที่สวิตช์หลักได้ และท าให้ได้
ประสิทธิภาพของวงจรมากกว่า  95%  

จากผลการทดลองใช้เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วย โดย
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยมีค่า 
ค่าเฉลี่ยรวมที่ระดับ 4.25  อยู่ในเกณฑ์ มากที่สุด  

เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยใช้งานได้จริง  
 ค่าเฉลี่ย 4.90 อยู่ในเกณฑ์ มากทีสุ่ด  

เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยสะดวกในการใช้งาน 
 ค่าเฉลี่ย 4.85  อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 

เครื่องช่วยเหลือมีความปลอดภัยในการใช้งาน
 ค่าเฉลี่ย 4.10  อยู่ในเกณฑ์มาก 

เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยมีความแข็งแรง 
 ค่าเฉลี่ย  3.30 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

เครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยมีความริเริม่สร้างสรรค์
 ค่าเฉลี่ย 4.10  อยู่ในเกณฑ์มาก 
 จากโครงงานนี้แสดงถึงการสร้างเครื่องช่วยผู้ป่วย
ฝึกหัดเดินโดยจากการน ามาทดลองใช้ยังพบข้อบกพร่องใน
เรื่องของการเคลื่อนของตัวโครงรวมทั้งน้ าหนักแรงกดของ
ผู้ป่วยเพราะว่าแรงกดของผู้ป่วยอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่า
น้ าหนักของผู้ป่วยบางคนอาจจะมากและบางคนน้ าหนักอาจจะ
น้อยข้อมูลเหล่านี้จะได้น ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
เครื่องฝึกหัดเดินต่อไป  
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ในการด าเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องช่วยผู้ป่วยหัดเดิน
โดยการสวิตช์ประสิทธิภาพสูง  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ นายอรุณ  เลิศอุดมโชค   รองผู้อ านวยการ
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ในการวิจัยในครั้งนี้ ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ย่อม
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A3-009 

การพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพของน ้ายางพารา 
The Development of  Latex  Quality  Testing  Set 

 
ศราวุธ วงศ์พงษ์ค้า1   อนุชิต  ชาลีสิงห์2   อรุณ เลิศอุดมโชค3   และพศิิษฐ์  พลแก้ว4 

 
1,2ภาควิชา/สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้น้าเสนอ ชุดทดสอบคุณภาพของน้้ายางพาราเพื่อ
หาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางพาราสด โดยอาศัยหลักการ
ท้างานของแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นตัวส่งผ่านน้้ายางพาราเพื่อหา
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้้ ายางพารา แล้วเปรียบเทียบหา
อิมพีแดนซ์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบของดิจิตอล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่นิยม
ใช้กันอยู่แบบเก่า ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานและมีขั้นตอนที่
ยุ่งยากในการทดสอบหาเนื้อยางแห้งในแต่ละครั้ง จากการได้
ท้าการทดสอบเครื่องมือที่สร้างขึ้น ปรากฏว่าประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ได้น้าเสนอดังกล่าว ให้ผลการทดสอบปริมาณเนื้อ
ยางแห้งในน้้ายางพาราสดที่ใกล้เคียงกับแบบเก่า แต่รวดเร็ว
และมีความคลาดเคลื่อนต่้ากว่าแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป 
 
ค้าส้าคัญ : เนื้อยางแห้ง,ไฟฟ้าแรงดันสูง, เมโทรแลค, เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า 

 
Abstract 
 This paper is to present Water Quality Rubber Testing set 
in dry latex rubber, beef, fresh. Based on principles of high 
voltage  functioning as the data recorder. And display 
output in digital form. The tool is designed to develop a 
barbecue dry volume used in each legacy. Which require long 
and complicated process to test for meat in each tire. The 
tested tool created. Show that the performance of the engine 
to offer such. To test the amount of meat in water, rubber, raw 

rubber, similar to the old.But fast and low over a discrepancy 
that is generally used. 

 
Keywords: Rubber Meat, High voltage, Metrolac, 

Ampmeter 
 

1. บทน้า   
     การหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางสดมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี 
โดยแต่ละวิธีนั้นได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมกับ
สภาพของงานแต่ละงาน ความแม่นย้าและความถูกต้อง ขึ้นอยู่
กับวิธีการวัดของเครื่องมือและผู้ที่ท้าการวัด แต่ที่นิยมใช้กันอยู่
มี 2 วิธี คือการหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการวัดจากแท่งเมโทร
แลค ที่มีความคลาดเคลื่อนสูงจากการอ่านค่าผลที่ได้ และการ
หาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการอบแห้งแล้วน้าไปชั่งน้้าหนัก ซ่ึง
ต้องใช้ระยะเวลานานในการแสดงผลการทดสอบ จากการหา
ปริมาณน้้ายางแห้งที่กล่าวมา มักเกิดปัญหาเรื่องความล่าช้าใน
การแสดงผลที่ได้ หรือผลที่อ่านค่าได้มีความคลาดเคลื่อนสูง 
เพราะผลที่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ท้าการทดสอบ 
 บทความนี้ เป็นการน้าเสนอเครื่องมือทดสอบคุณภาพของ
น้้ายาง พาราด้วยการใช้หลักการทางไฟฟ้า [1,2,3] โดยต้องเป็น
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายและมีขนาดกะทัดรัด เหมาะส้าหรับการ
น้าไปใช้งานในสถานที่ต่างๆ โดยอาศัยหลักการท้างานของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์มาเป็นตัวจัดเก็บข้อมูล [4] เนื่องจากเนื้อ
ยางในน้้ายางสดนั้นมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ[1] ท้าให้สามารถแยก
ปริมาณเนื้อยางสดกับสารอื่นๆ ที่ใส่ลงไปในน้้ายางได้แล้ว
แสดงผลออกมาในรูปแบบดิจิตอลท้าให้สามารถทราบผลของ
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ปริมาณเนื้อยางที่ได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากเป็นการวัดด้วย
หลักการทางไฟฟ้า จึงท้าให้มีความคลาดเคลื่อนต่้ากว่าแบบที่
ใช้กันอยู่แบบเดิม 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาชุดทดสอบคุณภาพของน้้ายาง 
พาราโดยใช้แรงดันไฟสูง (High Voltage) 
 2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการท้างานของชุดทดสอบคุณภาพ
ของน้้ายางพาราที่สร้างขึน้   
3.  สมมุติฐานของการวิจัย 

ชุดทดสอบคุณภาพของน้้ายางพารามีประสิทธิภาพในการ
ทดสอบหาปริมาณเนื้อยางแห้งเหมือนกันกับการทดสอบโดย
ใช้แท่งเมโทรแลคในเนื้อยางแห้ง เพราะใช้แรงดันไฟสูง
ทดสอบการท้างานท้าให้ทราบการทดสอบที่สะดวกและ
รวดเร็วกว่าการทดสอบแบบเดิม  
4. วิธีการด้าเนินการ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ใช้เครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปกรณ์วัดความถ่วงจ้าเพาะในน้้ า
ยางพารา โดยน้าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ชาวสวนยางพารา 
ค่าที่ได้แปลผลกับแรงดันไฟสูงเทียบค่ากับความต้านทานใน
เนื้อยางพารา  
5.  วิธีการทดลอง 

5.1 การทดลองหาปริมาณเนื้อยางแห้งทีใ่ช้กันอยู่ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการวัดจากเมโทรแลค 

 
รูปที่ 1 วิธีการใช้น้้ายาง 1 ส่วน ผสมน้้า 2 ส่วนเทน้้ายางที่

ผสมน้้าแล้ว ลงในกระบอกตวงจนน้้ายางล้นกระบอกตวงแล้ว
เป่าฟองบนผิวเหนือกระบอกตวงออก  ค่อยๆจุ่มเมโทรแลคลง
ไปหยุดนิ่งแล้วอ่านค่า บนก้านเมโทรแลคกดเมโทร แลคลงไป
อีกครั้งหนึ่ง จนลอยตัวขึ้นมาและหยุดนิ่งแล้วอ่านค่าซ้้าอีกครั้ง 

จึงใช้ค่าที่อ่านได้ครั้งสุดท้ายคูณด้วย 3 ผลคูณที่อ่านได้เป็น
ปริมาณเนื้อยางแห้งกรัมต่อลิตรแสดงว่าในน้้ายาง 1 ลิตร จะมี
ปริมาณเนื้อยางแห้งเป็นกรัมต่อลิตรถ้าน้้ายางสดมาขายกี่ลิตร 
เอาจ้านวนน้้ายางคูณปริมาณเนื้อยางแห้ง ก็สามารถรู้ปริมาณ
เนื้อยางแห้งในการขายน้้ายางสดครั้งนั้นได้ [5,6,7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 การหาปริมาณเนื้อยางแห้งโดยการอบแห้ง 

 
 รูปที่ 2 วิธีการช่ังน้้าหนักน้้ายาง 50 กรัม โดยเครื่องช่ังชนิด

ละเอียดเทน้้ายางที่ชั่งแล้วไปใส่ถ้วยอะลูมิเนียม และจับตัวด้วย
กรดอะซิติค 2% เมื่อยางจับตัวดีแล้วน้าไปรีดให้มีความหนาไม่
เกิน 2 มิลลิเมตร ล้างให้สะอาดด้วยน้้า 2 -3 ครั้งน้ายางแผ่น
ตัวอย่างไปอบให้แห้งในตู้อบอุณหภูมิ  70 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 16 ช่ัวโมงปล่อยให้เย็นในโถแก้วระบบสุญญากาศที่มี
การดูดความช้ืนประมาณ 15 นาทีน้าตัวอย่างยางที่แห้งแล้วไป
ช่ังด้วยเครื่องช่ังชนิดละเอียด ได้เท่าไหร่ คูณด้วย 2 ผลลัพธ์ที่
ได้คือเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง[8] 

5.2 การทดลองหาปริมาณเนื้อยางแห้งของเครื่องมือ
ทดสอบน้ ายางพาราที่น าเสนอ 

 
รูปที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการท้างาน 

 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวคิดโดยใช้หลักการทาง
ไฟฟ้าเข้ามาวัดปริมาณเนื้อยาง ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าปริมาณ
เนื้อยางจะแปรผันตามค่าความต้านทาน [3] ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
เครื่องมือทดสอบน้้ายางพารา ที่ท้างานโดยการหาค่าความ
ต้านทานทางไฟฟ้าในน้้ายาง ที่ปริมาณส่วน ผสมของน้้ายาง 
และน้้าที่แตกต่างกันหลายๆ ตัวอย่าง  ส้าหรับแนวคิดการ

DisplayAmplifier Microcontroller

+ -
Probe
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จัดสร้างเครื่องมือวัดได้แสดงไว้แล้วในรูปที่ 3 โดยการวัดค่า
ความต้านทานจากน้้ายางพารานั้นจะใช้ขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วที่เป็น
ประจุบวกและประจุลบที่ วัดลงไปในน้้ายางพารา โดยให้
ระยะห่างของขั้วอยู่ที่ 1 เซนติเมตร สัญญาณที่วัดได้จะผ่าน
วงจร Amplifier เพื่อขยายสัญญาณแอนาลอกส่งผ่านไป
ประมวลผลที่ Microcontroller ที่มีการเก็บข้อมูลของค่าความ
ต้านทาน เปรียบเทียบกับปริมาณของเนื้อยาง ซ่ึงเทียบเป็น
อัตราส่วนร้อยละระหว่างน้้ายางและน้้า แล้วแสดงผลออกมาใน
รูปแบบของตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอ Display LCD บน
ตัวเครื่องดังรายละเอียดการท้างานของ  Microcontroller          
ในรูปที่ 4 

�       

                   

                     

        

                

           

     

  

 
 

รูปที่ 4 โฟลว์ชาร์ตหลักการท้างานของ Microcontroller 
ส้าหรับวงจร Amplifier ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้วงจรออปแอมป์มา
สร้าง และออกแบบเป็นวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟสเป็น
การจัดวงจรขยายที่สัญญาณอินพุต กับสัญญาณเอาต์พุตมีเฟส
ต่างกัน 180 องศาสัญญาณอินพุตถูกป้อนให้ขาอินเวอร์ติ้ง
ลักษณะวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟสสัญญาณอินพุต Vi ถูก
ป้อนเข้าที่ขาอินเวอร์ติง (-) มี R1เป็นตัวต้านทานก้าหนดขนาด
ของสัญญาณอินพุต มีR2เป็นตัวต้านทานก้าหนดอัตราการ
ป้อนกลับ และมี R3 เป็นตัวต้านทานชดเชยการผิดพลาด
เนื่องจากแรงดันออฟเซตหรือสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นจาก
กระแสไบอัสถ้าสัญญาณอินพุตซีกบวกเข้ามาผ่านออปแอมป์
ขยายออกเอาต์พุตเป็น 

 

รูปที่ 5วงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟส 

อัตราขยายสัญญาณของออปแอมป์ ตามสมการดังนี้ 

Rin

RF
Av                (1) 

 สัญญาณที่ได้จากวงจร Amplifier จะถูกน้าไปประมวลผล
เพื่อเปรียบเทียบค่าความต้านทานกับปริมาณเนื้อยางที่ได้  
6. ผลการทดลอง 
 เพื่อเป็นการพิสูจน์แนวความคิดของงานวิจัยนี้ ได้ท้าการ
ออกแบบการทดลอง โดยเปรียบเทียบระหว่างการวัดค่าปริมาณ
เนื้อยางแห้งแบบเก่าที่ใช้เมโทรแลค และการวัดปริมาณเนื้อยาง
โดยใช้เครื่องวัดที่พัฒนาขึ้น โดยท้าการทดลองเปรียบเทียบกับ
น้้ายางพาราที่ส่วนผสมต่างจ้านวน 10 ครั้ง ดังผลการทดลองที่
ปรากฏในรูปที่ 6 และ 7 ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 6 การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจากเมโทรแลค 
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รูปที่ 7 การเปรียบเทียบการวัดจากเมโทรแลคกับเครื่องมือที่สร้างขึ้น 
 

7. สรุปผลการวิจัยแลอภิปรายผล 
 7.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยที่น้าเสนอเครื่องมือทดสอบน้้ายางพารา 
โดยการเก็บข้อมูลความต้านทานไฟฟ้าของน้้ายางพาราสด มา
ไว้ในตัว Microcontroller แล้วแสดงผลออกมาในรูปของ
เปอร์เซ็นต์ร้อยละของปริมาณเนื้อยางแห้งในการทดสอบแต่ละ
ครั้ง เมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือที่ใช้หาปริมาณเนื้อยางแห้ง
จากเมโทรแลค โดยให้ผลที่ใกล้เคียงกัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อย
ละ 92.25 และสามารถทราบผลของปริมาณเนื้อยางแห้งที่ได้
อย่างรวดเร็ว และมีความคลาดเคลื่อนต่้ากว่าแบบที่ใช้กันอยู่
ทั่วไป 
 7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการทดลองที่ได้โดยการวัดจากเมโทรแลค ซ่ึง
เป็นข้อมูลพื้นฐานของปริมาณเนื้อยางแห้งในน้้ายางพาราทั้ง 4 
พันธ์ ได้แก่ RRIM600, BPM24, RRIT226 และ RRIT251 จะ
ให้ผลการวัดที่ต่างกันไปจากพื้นที่การปลูกยาง สภาวะ
ภูมิอากาศ อุณหภูมิขณะท้าการทดลอง ดังนั้นในเก็บข้อมูลการ
ทดลองจึงต้องมีความระมัดระวังและให้มีความคลาดเคลื่อนต่้า
ที่สุด หรือท้าการทดลองวัดหลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนท้าการเก็บข้อมูล 
8. กิตติกรรมประกาศ  
 ในการด้าเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาชุด
ทดสอบคุณภาพของน้้ายางพารา โดยอาศัยหลักการท้างานไม
โ ค ร ค อ ล โ ท ร ล เ ล อ ร์  ส้ า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ไ ป ไ ด้ ด้ ว ย ดี  ผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณ นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อ้านวยการ

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และนายพิศิษฐ์  พลแก้ว ผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ที่ได้ให้ค้าปรึกษาแนวคิด และก้าลังใจ
ในการวิจัยในครั้งนี้ ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ย่อม
เป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซ้ึง และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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การสร้างและทดสอบชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก 
Creating and testing the set of producing electrical energy by Seesaw Board 

 

ศักดิ์วิชิต   มั่นคง   กฤษณา   เฮ็งฉุน   และไพโรจน์   สุขนิคม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3       
 
 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอผลการสร้างและทดสอบชุดผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากคานกระดกให้มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ
ตามก าหนด ซ่ึงเป็นผลงานที่ผลิตพลังงานทดแทนจากชุดผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากคาน โดยชุดผลิตพลังงานจากคานกระดกนี้
สร้างจากมอเตอร์เครื่องซักผ้ามาท าหน้าที่เป็นเจนเนอเรเตอร์
ผลิตพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับมู่เล่ย์ที่ออกแบบและดัดแปลงมาใช้
เพิ่มและลดแรงในการกระดกและหมุนของเจอนเนอเรเตอร์ ผล
การทดสอบพบว่าชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก 
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการกระดกของคานต่อ 1 นาที
ได้สูงสุด 30 VAC และแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าตรงได้สูงสุด  44 
VDC ก าลังไฟฟ้าสูงสุด 44 W และแปลงเป็นแรงดัน 12 VDC 
กระแสไฟฟ้า 1 A ประจุลงแบตเตอรี่แบบดิฟไซเคิลขนาด 45 A 
และแปลงเป็นไฟฟ้า 220 VAC ด้วยชุดวงจรอินเวอร์เตอร์
ตามล าดับ  
Abstract 

This article presents about producing and testing of the set 
of producing electrical energy by seesaw board to be property 
and efficiency. This project is of the renewable energy from 
the set of producing by seesaw board. This machine is run by 
the motor of the refrigerator which will act as a generator and 
produce the electrical energy with flywheel and modify for 
high and low level to tilt and spin of generator. As a results of 
this machine were as follow. The efficiency of the set of 
producing electrical energy by seesaw board: produced the 
electrical energy in maximum 30 VAC, transformed to the 
direct current in maximum 44 VDC, gained the electrical 

power in maximum 44 W. It can also to pressure 12 VDC /1 A  
charged in the battery for size 45 A and transformed to the 
alternating current that used in the houses from the set of 
inverter circuit. 

 

1. บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัญหาพลังงานถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศและโลก

ในปัจจุบัน และนับว่าจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนา
ประเทศ เช้ือเพลิงต่างๆที่น ามาผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น้ ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน จะมีปริมาณน้อยลงทุกที คงจะต้องหมด
ไปในอนาคต นากจากนี้ราคาของเชื้อเพลิงยังมีความผันผวนไป
ในแนวทางที่สูงขึ้น ตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง
ของโลก และถึงแม้ว่าจะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน [1] เช่น แสงอาทิตย์ น้ า  ซ่ึงเป็นพลังงานหมุนเวียนก็
ตาม แต่ก็น้อยมาก ไม่พียงพอต่อก าลังการใช้ในปัจจุบันทีสู่งขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีการคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ที่
ประหยัดและไม่มีวันหมดส้ิน บางชนิดได้น ามาใช้งานบ้างแล้ว 
เช่น น้ าขึ้น-น้ าลง (คลื่นทะเล) ความร้อนจากมหาสมุทร 
แสงอาทิตย์ ลม และความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น เป็นต้น ดังนั้น
พลังงานทดแทน จึงเป็นทางเลือกของการน าพลังงานมาใช้แทน
น้ ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในปัจจุบัน  

คานกระดกเป็นเครื่องเล่นที่มีใช้กันมายาวนาน เป็นอุปกรณ์
ที่สร้ างขึ้น เพื่อความสนุกสนานและออกก าลั งกาย เพื่ อ
เสริมสร้างสุขภาพ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดกหรือ
หลักการพลังงานกล เป็นแนวทางในการคิดพัฒนามาใช้เป็น
พลังงานทดแทนขึ้น โดยใช้ทฤษฎีพลังงานกลที่ได้จากการ
กระดกของคาน  ซ่ึงมีจุดหมุนระหว่างแรงกดและแรงยก 
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กระท าโดยการออกแรงกดหรือผลักไปบนคานนั้น ท าให้เกิด
การหมุนเอาชนะแรงต้าน ส่งไปยังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า
(ไดนาโม) ส่งไปยังชุดเก็บและแปลงไฟฟ้าตามล าดับ จาก
หลักการดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดประดิษฐ์ “ชุดผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากคานกระดก” ขึ้น เพื่ออนุรักษ์พลังงาน และน าไปใช้
กับพื้นที่ชนบทห่างไกลระบบไฟฟ้าและคมนาคมได้ และหวัง
ช่วยลดวิกฤตการใช้งานในประเทศไทยในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.2.1 เพื่อสร้างชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยคานกระดก      
  1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดผลิตพลังงาน

กระแสไฟฟ้าด้วยคานกระดก 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
  1.3.1  สร้างชุดผลิตไฟฟ้าจากคานกระดก 1 ช้ิน ขนาด

กว้าง 70 ซม. X ยาว 300 ซม. X สูง 80 ซม. 
        1.3.2  ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 1 KVA/Hours 

1.4 สมมติฐานการวิจัย  
     ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดกสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าไดต้ามก าหนด 
1.5 ค าจ ากัดความของการวิจัย 
      1.5.1 ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก  หมายถึง

เครื่องจักรที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ โดยการใช้หลักการ
ของการกระดกของคานกระดกโดยใช้คนนั่ง 

      1.5.2 พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ก าลังไฟฟ้าที่น ามาใช้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงได้จากการผลิตของชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากคานกระดก 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
      ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาข้อมูล แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและสร้างผลงานชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากคานกระดก 3) ทดสอบการท างาน และปรับปรุงชุดผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก  
การออกแบบและสร้างผลงาน 
      การออกแบบชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก
ด าเนินการโดยออกแบบโครงสร้างคานกระดกเลียบแบบจาก
เครื่องเล่นเด็ก ตามรูปที่ 1 และออกแบบชุดเจนเนอเรเตอร์ที่
ดัดแปลงจากมอเตอร์เครื่องซักผ้า ออกแบบมู่เล่ย์ และระบบ

กลไกการท างานตามรูปที่  2 และประกอบวงจรรวมถึง
ส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันจนเสร็จสมบูรณ์ตามรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 

     รูปที่ 1 โครงสร้างคานกระดก 
 

 
 
 
 
 

      รูปที่ 2 แสดงเจเนอเรเตอร์และมู่เลย ์
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      รูปที่ 3 ผลงานชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก 
 

       ผลการทดสอบการท างานชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคาน
กระดกแสดงตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการท างานชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
คานกระดก 

จ ำนวน 
(ครั้ง/นำที) 

แรงดัน 
( VAC) 

แรงดัน 
(VDC) 

กระแส 
(Source) 

กระแส 
(Load) 

ก ำลังไฟฟ้ำ 
(Min) 

พลังงำน
ไฟฟ้ำ 
(WHrs) 

20 24 35 400 mA 800 mA 28 W 1,680 W 
27 30 44 700 mA 1 A 44 W 2,640 W 
เฉลี่ย 27 39.5 550 mA 900 mA 36 W 2,160 W 
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3. สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

สรุปผล 
จากการสร้างและการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ

ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก พบว่าการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากคานกระดก เฉลี่ยต่อ 1 นาที สามารถผลิตสามารถผลิต
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 30 VAC  แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 44 
VDC กระแสไฟฟ้า 900 mA  และก าลังไฟฟ้า  44 W  หรือ 
2,640 W.Hours และท างานได้ต่อเนื่อง 

 

อภิปรายผล 
1) การท าชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก พบว่ามี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้เพราะกระบวนการออกแบบ
เป็นไปตามที่ค้นคว้ามาก่อนหน้า 

2) การที่ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ต่อ
ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคานกระดก อยู่ในระดับมาก เพราะผู้
ประดิษฐ์และวิจัยได้ออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน และมี
ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
    1) หากมีการพัฒนาอาจจะพัฒนาให้มีขนาดหรือวิธีการใช้งาน
ที่ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 
  2) ควรพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
  3) พัฒนาปริมาณไฟฟ้าที่ได้ให้สูงขึ้น ด้วยการออกแบบเจน
เนอเรเตอร์ 

4. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย โดยความร่วมมือของวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การสร้างและประเมินคุณภาพเคร่ืองท้าน ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
Construction and Quality Evaluation of Water Heater with the Solar Energy 
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บทคัดย่อ 

      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพของ
เครื่องท้าน้้าร้อนพลังแสงอาทิตย์ โดยใช้ท่อทองแดงขนาด 3/8 
นิ้ว เป็นอุปกรณ์ให้น้้าไหลผ่านเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน ขดทอ่
จะอยู่ใต้แผ่นกระจกและปิดป้องกันอากาศไหลผ่าน เมื่อปล่อย
น้้าไหลผ่านชุดท้าความร้อน น้้าที่ไหลผ่านจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 50 
องศาเซลเซียส ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมให้ไหลผ่านได้เฉพาะน้้าที่
มีอุณหภูมิตามต้องการ ใช้กระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แบตเตอรี่ส้าหรับชุดควบคุมอุณหภูมิและ
วาล์วน้้าไฟฟ้า โดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์  สามารถ
ปรับอุณหภูมิของน้้าที่ไหลผ่านได้ โดยการเก็บลงถังที่ท้าจาก 
สแตนเลสหุ้มฉนวนความจุ 90 ลิตรสามารถเก็บความร้อนได้
นาน โดยที่อุณหภูมิในถังเก็บจะลดลงเฉลี่ย 1 องศาเซลเซียสต่อ
ช่ัวโมง และผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญจ้านวน 5 คน 
ผลการวิจัยพบว่าด้านการออกแบบและด้านการน้า ไปใช้
สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก  

ค้าส้าคัญ : เครื่องท้าน้้าร้อน 

Abstract 

This study aims to assess the quality of water heater with 
the solar energy. This research used a copper tube which has a 
size of 3/8 inch for exchanging heat of flowing water. The 
copper tube was under the glass for protecting the air in. The 
temperature of flowing water increased from 25oc to 
approximately 50oc. It could adjust the level of desirable 
temperature. The system use the power source from solar cell 

by using 12 volts DC. It could let the hot water from the 
copper tube to 90 liter stainless tank. This tank could keep the 
temperature, hot over or lower 1 degree celsius per hour. This 
research has been evaluated by 5 expert engineers. The result 
of the research found out that were very good at designing 
and application.   
Keywords : Water Heater 

1. บทน้า 

พลังงานเป็นส่ิงจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวันของ
ประชากรประเทศไทย มนุษย์ได้มีการพัฒนาการใช้พลังงานมา
ตลอดตามยุคสมัยต่างๆ เริ่มจากการใช้พลังงานจากไม้ฟืน 
พลังงานลม พลังงานน้้า ถ่านหิน น้้ามันปิโตรเลียม และก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น น้้าอุ่นเป็นส่ิงจ้าเป็นกับชีวิตมนุษย์และ
อุตสาหกรรมอย่างมาก ในบ้านอยู่อาศัยแทบทุกหลังจะใช้
เครื่องท้าน้้าอุ่นในชีวิตประจ้าวัน ซ่ึงต้องใช้พลังงานไฟฟ้า และ
เครื่องท้าน้้าอุ่นมีราคาสูง หากมีการน้าเอาพลังงานความร้อนที่
มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และ
ได้อุปกรณ์ที่มีราคาถูก ได้มาตรฐาน ปลอดภัย อีกทั้งยังดูแล
รักษาได้ง่ายจะช่วยให้ลดการใช้พลังงาน และ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

การพาความร้อนจากของไหลที่ไหลผ่านท่อ (Convection 
Heat Transfer in Flow Through Tubes and Ducts) [1]           
ในปัญหาจริงๆนั้น เราต้องการที่จะหาการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิของของไหลที่ไหลผ่านท่อ จากอุณหภูมิของของไหล
ที่ไหลเข้ากับอุณหภูมิของท่อที่ก้าหนดไว้ ส้าหรับการไหลใน
ท่อที่ยาว L ที่มีอุณหภูมิผิวเป็น sT  นั้น อัตราความร้อนรวมที่
ท่อถ่ายเทให้แก่ของไหลนั้นจะต้องมีค่าเท่ากับอัตราการ

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ  ว่าท่ีร้อยตรีสุธี เจตน์เจริญ 
E-mailaddress : SUT_J@hotmail.com  
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เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของก้อนของไหลที่ไหลผ่านท่อ 
ดังนั้นจะสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวดัง
สมการที่ 1 

𝑞𝑐 = 𝑚𝑐𝑝̇ ∆𝑇 = 𝜌
𝜋𝑑2

4
𝑉𝑎𝑣𝑐𝑝(𝑇𝑏1 − 𝑇𝑏2)           (1) 

 

เมื่อ Tb1 = อุณหภูมิเฉลี่ยของก้อนของไหลทีไ่หลเข้าท่อ, 
๐C 

 Tb2 = อุณหภูมิเฉลี่ยของก้อนของไหลทีไ่หลออก
จากท่อ, ๐C 

      การไหลในท่อที่มีการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ (Turbulent 
Flow in Tubes and Ducts) [1] 

ข้อมูลจากการทดลองของการไหลในท่อที่มีการไหลแบบ
เทอร์บิวเลนท์ส้าหรับของไหลที่มีค่า Pr อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 100 
นั้นมีความสัมพันธ์ตามสมการที่ 2 

 
              𝑁𝑢𝑑=0.023R𝑒0.8𝑃𝑟0.33                   (2) 

 
เมื่อ 𝑁𝑢𝑑 

 
= ตั ว เ ล ข นั ส เ ซ ล ล์ โ ด ย เ ฉ ลี่ ย  ( Nusselt 

number)                        
 𝑅𝑒𝐷 

 
= ตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number) 

อัตราส่วนของแรงจากความเฉื่อยกับแรง
จากความหนืด 

 𝑃𝑟 

 
= ตัวเลขแพรนเดิล (Prandtl number) 

อัตราส่วนของโมเมนตัมกับค่าการแพร่
ความร้อน 

      อุปกรณ์ที่ใช้ 
วาล์วน้้าไฟฟ้า 
โซลินอยด์ (Solenoid) เป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง 

ที่มีหลักการท้างานคล้ายกับรีเลย์(Relay) ภายในโครงสร้างของ
โซลินอยด์จะประกอบด้วยขดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กที่
ภ าย ใ น ป ร ะ กอ บ ด้ วย แ ม่ เ ห ล็ ก ชุด บ น กับ ชุด ล่ าง  เ มื่ อ มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่พันรอบแท่งเหล็ก ท้าให้แท่ง
เหล็กชุดล่างมีอ้านาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัส
กันท้าให้ครบวงจรท้างาน เมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าท้าให้
แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอ้านาจแม่เหล็ก สปริงก็จะดันแท่งเหล็ก
ส่วนบนกลับสู่ต้าแหน่งปกติ จากหลักการดังกล่าวของโซลิ
นอยด์ก็จะน้ามาใช้ในการเลื่อนลิ้นวาล์วของระบบนิวแมติกส์
ไฟฟ้า โครงสร้างของ Solenoid Valve โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 

2 ชนิดคือ เลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์วกลับด้วยสปริง 
(Single Solenoid Valve) และเลื่อนวาล์วด้วยโซลินอยด์วาล์ว
กลับด้วยโซลินอยด์วาล์ว (Double Solenoid Valve) ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น โซลินอยด์วาล์ว 2/2, 3/2, 4/2 , 5/2 เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 1  วาล์วน้้าไฟฟ้า 

 
หลักการท้างาน  
ต้าแหน่งปกติ Solenoid Valve ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

ผ่าน ท้าให้ไม่มีอ้านาจแม่เหล็ก สปริงจะดันลิ้นวาล์วให้ปิด ท้า
ให้น้้าไม่สามารถไหลลงถังได้ แต่ เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่ปรับไว้ 
ท้าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน Solenoid Valve ท้าให้เกิดอ้านาจ
แม่เหล็กไปเลื่อนลิ้นวาล์ว มีผลท้าให้น้้าจาก ขดท่อสามารถ
ไหลผ่านลงถังได้ เมื่ออุณหภูมิต่้าลงท้าให้ไม่มีกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่าน จะท้าให้ Solenoid Valve หมดอ้านาจแม่เหล็ก สปริง
จะดันลิ้นวาล์วให้กลับสู่สภาวะปกติ [2] 

แผงโซล่าเซลล์ 
แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell หรือ PV มีช่ือเรียกกันไปหลาย

อย่าง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic 
ซ่ึงต่างก็มีที่มาจากค้าว่า Photovoltaic โดยแยกออกเป็น photo 
หมายถึง แสง และ volt หมายถึง แรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมค้าแล้ว
หมายถึง กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสง
บนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง แนวความคิดนี้ได้ถูกค้นพบมาตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1839 แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังไม่ถูกสร้างขึ้นมา 
จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 จึงมีการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์
และได้ถูกน้าไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับดาวเทียมใน
อวกาศ เมื่อ ปี ค.ศ. 1959 ดังนั้น สรุปได้ว่า 

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ ส่ิงประดิษฐ์ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน้า เช่น 
ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), 
อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ 
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(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ 
(Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซ่ึงเมื่อได้รับแสงอาทิตย์
โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะน้าไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็น
ประจุไฟฟ้าบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง
ของเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อน้าขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อ
เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าสู่
อุปกรณ์เหล่านั้น ท้าให้สามารถท้างานได้  

 

 
 

ภาพที่ 2  แผงโซล่าเซลล ์

 
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย ์
โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่ง

ตัวน้า สารกึ่งตัวน้าที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ 
ซิลิคอน จึงถูกน้ามาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยน้าซิลิคอนมา
ถลุง และผ่านขั้นตอนการท้าให้บริสุทธ์ิ จนกระทั่งท้าให้เป็น
ผลึก จากนั้นน้ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพื่อ
สร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสาร
กึ่งตัวน้าชนิดเอ็น (เพราะน้าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซ่ึงมีประจุ
ลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวน้าชนิดพี 
(เพราะน้าไฟฟ้าด้วยโฮลซ่ึงมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อน้าสารกึ่ง
ตัวน้าชนิดพีและเอ็น มาต่อกัน จะเกิดรอยต่อพี เอ็นขึ้น 
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็น
แผ่นวงกลมหรือส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ความหนา 200-400 ไมครอน 
(0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีช้ันแพร่ซึมที่มีการน้าไฟฟ้า 
ขั้วไฟฟ้าด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพื่อให้ได้
พื้นที่รับแสงมากที่สุด ส่วนขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็นขั้วโลหะเต็ม
พื้นผิว 

หลักการท้างานทั่วไปของเซลล์แสงอาทิตย์ 
เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการ

สร้างพาหะน้าไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น ได้แก่ อิเล็กตรอน
และ โฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะท้าหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้า

ภายในเซลล์ เพื่อแยกพาหะน้าไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ 
และพาหะน้าไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก (ปกติที่ฐานจะใช้สาร
กึ่งตัวน้าชนิดพี ขั้วไฟฟ้าด้านหลังจึงเป็นขั้วบวก ส่วนด้านรับ
แสงใช้สารกึ่งตัวน้าชนิดเอ็น ขั้วไฟฟ้าจึงเป็นขั้วลบ) ท้าให้เกิด
แรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบ
วงจรไฟฟ้าจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น 

เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller)  
เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) ท้าหน้าที่

ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่
แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณ
เหมาะสมกับแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 
รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ด้วย ดังนั้น การ
ท้างานของเครื่องควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้า
เข้ า สู่แ บ ต เ ต อ รี่ จ น เ ต็ ม แ ล้ ว  จ ะ ห ยุ ด ห รื อ ล ด การ ป ร ะ จุ
กระแสไฟฟ้า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดันของแบตเตอรี่
ลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้เครื่องควบคุมการ
ประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใน
แบตเตอรี่เท่านั้น 

 

 
 

ภาพที่ 3  เครื่องควบคุมการประจุ (Charge Controller) 
 

แบตเตอรี่ (Battery)  
แบตเตอรี่ (Battery) ท้าหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าที่

ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาที่ต้องการ เช่น เวลา
ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน หรือน้าไปประยุกต์ใช้งานอืน่ๆ 
แบตเตอรี่มีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความ
เหมาะสม  
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ภาพที่ 4  แบตเตอรี่  
 

เซนเซอร์ควบคุม และวัดอุณหภูมิ  
เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือวัดที่ใช้ส้าหรับอ่านค่า โดยแสดงผล

ที่หน้าปัดแบบดิจิตอล พบเห็นได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม ใช้
ส้าหรับวัดระดับอุณหภูมิ และสามารถปรับระดับอุณหภูมิใน
การควบคุมการท้างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

 
 

ภาพที่ 5  เซนเซอร์ควบคุม และวัดอุณหภูมิ 

 
ลูกลอยวัดระดับน้้า 
อุปกรณ์วัดระดับชนิดลูกลอย (float) เป็นอุปกรณ์ใช้ส้าหรับ

การวัดระดับ (level measurement) ของเหลว อาศัยหลักการ
ลอยตัวของลูกลอยบนของเหลว โดยน้้าหนักของลูกลอยที่
กระท้ากับแรงโน้มถ่วงโลกมีค่าเท่ากับน้้าหนักของเหลวที่มี
ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของลูกลอยส่วนที่จมอยู่ในของเหลว 
ลูกลอยที่ใช้ควรมีรูปร่างและขนาดที่ออกแบบให้รับแรงลอยตัว
ได้มากโดยมีพื้นที่ผิวน้อย และควรมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อ
ความไว (sensitivity) ในการวัด นั่นคือ ส่วนที่จมอยู่ใน
ของเหลวควรมีปริมาตรเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดของ
ลูกลอย โดยทั่วไปรูปร่างมาตรฐานของลูกลอยเป็นทรงกลม
หรือทรงกระบอก โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะและสมบัติของเหลวที่ต้องการวัดระดับ เช่น ลูก
ลอยที่มีขนาดใหญ่เหมาะส้าหรับการวัดระดับของเหลวที่มี
ความหนาแน่นต่้า และในทางกลับกันการวัดระดับของเหลวที่
มีความหนาแน่นสูงควรใช้ลูกลอยที่มีขนาดเล็ก โดยทั่วไป

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกลอยอยู่ในช่วง 75 mm ถึง 175 
mm 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) [3] 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ ผลรวมทั้งหมดของข้อมูลกลุ่มหนึ่ง 

หารด้วยจ้านวนทั้งหมดของกลุ่มนั้น เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 
X  หาได้จากสมการที่ 3 
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(3)    

 
เมื่อ  X  ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
  stN  จ้านวนข้อมูลทั้งหมด 
จากสมการเป็นการหาค่าตัวเลขหนึ่งค่าเพื่อน้ามาเป็น

ค้าตอบแทนกลุ่มข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีการน้ามาใช้ใน
งานวิจัยกันมาก เนื่องจากท้าความเข้าใจได้ง่ายค้านวณหาได้ไม่
ยาก ค่าที่ได้แน่นอนตายตัว  การใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในการ
น้าเสนอจะต้องใช้ควบคู่กับการวัดการกระจายของส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 
 

ภาพที่ 6  ลูกลอยวัดระดับน้้า 

 
Wei-Mon Yan [4] การศึกษาคุณสมบัติของเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Flat plate finned การกระท้าภายใต้
เงื่อนไข สภาวะการทดลองหาค่า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
แบบท่อเดี่ ยวและหลายท่อ  เป็นการทดสอบเพื่อแสดง
ผลกระทบของ การเปลี่ยนตัวแปรต่างๆของคุณสมบัติในการ
ถ่ายเทความร้อน ตัวแปรรวมถึงอุณหภูมิและความสัมพันธ์ของ
ความช้ืน ของอากาศ, อัตราการไหลของอากาศ,  อุณหภูมิ
สารท้าความเย็น, ระยะครีบ, และจ้านวนแถวของท่อ เวลาที่
แปรผันกับอัตราการถ่ายเทความร้อน สัมประสิทธ์ิการถ่ายเท
ความร้อนรวม และความดันที่ลดลงของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องท้าน้้าร้อนพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องทา้น้้าร้อนพลังแสงอาทิตย์  
3. สมมติฐานของการวิจัย 
3.1 สามารถผลิตน้้าร้อนได้อย่างน้อย 80 ลิตรต่อวัน 
3.2 สามารถผลิตน้้าร้อนได้อุณหภูมิเฉลี่ย 50 องศาเซลเซียส 
4. วิธีด้าเนินการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้  ผู้ท้างานวิจัยได้แบ่งขั้นตอนการท้างาน ดัง
แสดงไว้ในรูปที่ 3.1 คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีพื้นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและสร้างเครื่องมือ 
ขั้นตอนที่ 3 เก็บผลการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการทดลอง 
ขั้นตอนการใช้งาน 
1. ปรับอุณหภูมิน้้าที่ต้องการ 30-50 องศาเซลเซียส 
2. เปิดสวิตช์  
3. รอจนระดับน้้าสูงถึงเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
4. บันทึกค่าอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ปรับไว้ 

 

 
 

ภาพที่ 7 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

 
5. ผลการวิจัย 

การทดลองได้ศึกษาถึงระดบัอุณหภูมิน้้าที่สามารถท้าได้
สูงสุด ปริมาณของน้้าที่ร้อนได้ และการเก็บรักษาอุณหภูมิของ
น้้าในถังดังนี ้

ผลการทดลองหาค่าอุณหภูมิน้้าจากการทดลองในช่วงเวลา
ที่มีแสงอาทิตย์ จ้านวน 10 ครั้ง ได้อุณหภูมิสูงสุด 54 องศา
เซลเซียส จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 50 องศาเซลเซียส 

ผลการทดลองหาปริมาณน้้าร้อนในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์
หาค่าเฉลี่ยจากการทดลอง จ้านวน 10 ครั้ง ได้ปริมาณน้้าร้อนที่
ไหลผ่านลงในถัง 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที เมื่อค้านวณ
ปริมาณน้้ าร้อนที่ ได้ในแต่ละ วันโดยเฉลี่ ย ช่วง เวลาที่ มี
แสงอาทิตย์ประมาณ 4 ช่ัวโมงต่อวัน จะได้น้้าร้อน 96 ลิตรต่อ
วัน จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 80 ลิตรต่อวัน 

ผลการทดลองการเก็บรักษาอุณหภูมิของน้้าในถังได้
ค่าเฉลี่ยคือ อุณหภูมิลดลงประมาณ 1 องศาเซลเซียส ต่อช่ัวโมง 

 

919



 
 

ผลการวิเคราะหค์วามเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อเครื่องท้าน้้า
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย ์

5.1 ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในดา้นการออกแบบ 
จุดประเมินที่ 1 คือ มีโครงสร้างเหมาะสมสวยงาม 
จุดประเมินที่ 2 คือ มีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 
จุดประเมินที ่3 คือ การจัดวางต้าแหน่งอปุกรณ์เหมาะสม 
จุดประเมินที่ 4 คือ มีขนาดเหมาะสม 
จุดประเมินที่ 5 คือ เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
จุดประเมินที่ 6 คือ มีความแข็งแรงปลอดภัย 
จุดประเมินที่ 7 คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความเหมาะสม 

 
 

รูปที่ 8 กราฟแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
ออกแบบ 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง

กันในด้านการออกแบบของจุดประเมินทั้ง 5 จุดอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�=4.58, S.D.= 0.44) โดยจุดประเมินที่ผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดคือ จุดประเมินที่ 6 มีความ
แข็งแรงปลอดภัย (�̅�=4.84, S.D.= 0.4) 

5.2 ความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในดา้นการน้าไปใช้ 
จุดประเมินที่ 1 คือ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
จุดประเมินที่ 2 คือ สามารถท้าน้้าร้อนได้อุณหภูมิตาม 
สมมติฐาน 
จุดประเมินที ่3 คือ สามารถท้าน้้าร้อนได้ปริมาณตาม 
สมมติฐาน 
จุดประเมินที่ 4 คือ ใช้งานง่ายและมีความทนทาน 
จุดประเมินที่ 5 คือ ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานได้ 
จุดประเมินที่ 6 คือ บ้ารุงรักษาไดง้่าย 

จุดประเมินที่ 7 คือ คุ้มค่าในการลงทุน 

 
 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการน้า 
ไปใช้ 

 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง

กันในด้านการออกแบบของจุดประเมินทั้ง 5 จุดอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�=4.62, S.D.= 0.42) โดยจุดประเมินที่ผู้เช่ียวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดคือ จุดประเมินที่ 3 สามารถท้า
น้้าร้อนไดป้ริมาณตามสมมติฐาน (�̅�=4.81, S.D.= 0.39) 
6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองหาอุณหภูมิของน้้าที่ผ่านวาล์วน้้าไฟฟ้า 
อุณหภูมิเฉลี่ย 50 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดของน้้าที่ได้ คือ 
54 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของน้้าในถังเก็บลดลงเฉลี่ย 1 
องศาเซลเซียส ต่อ 1 ช่ัวโมงอัตราการไหลของน้้าคือ 400 
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อนาที เมื่อมีการปรับอุณหภูมิ เริ่มตั้งแต่ 
30 องศาเซลเซียส จนถึง 50 องศาเซลเซียส น้้าร้อนที่ได้มี
อุณหภูมิตรงตามต้าแหน่งที่ปรับไว้ 

จากสมมติฐานการผลิตน้้าร้อนสามารถท้าได้เกิน 80 ลิตร
ต่อวัน การทดลองเฉลี่ยได้น้้าร้อน 96 ลิตรต่อวัน และอุณหภูมิ
สามารถท้าได้สูงถึง 54 องศาเซลเซียส จากที่ตั้งสมมติฐานไว้ 
50 องศาเซลเซียส 

ผลสรุปการทดลองได้ผลดังต่อไปนี้ 
5.1.1  การสร้างชุดสาธิตการควบคุมอุณหภูมิน้้าผ่านวาล์ว

ไฟฟ้าส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
5.1.2  การด้าเนินการจัดท้าเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ 
5.1.3  อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยดี 
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5.1.4  สามารถน้าไปศึกษาและทดลองให้เกิดประโยชน์ได้
จริง 

5.2  ปัญหาและอุปสรรค 
5.2.1  ไม่สามารถท้างานได้เต็มประสิทธิภาพในฤดูฝน 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  สามารถออกแบบให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้ 
5.3.2  สามารถใช้พลังงานไฟฟ้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
7. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะความกรุณาของ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านผู้จัดท้ารู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้อ้านวยการนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อ้านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร ที่ให้ความอนุเคราะห์
ให้ค้าปรึกษาแนะน้าแก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยช้ีแนะแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณแผนกเครื่องกล ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ท้าการ
ทดลอง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการด้าเนินโครงการจนส้าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
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การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอร่ีไพบนเครือข่ายไร้สาย 
The Efficiency of Reminding System for Leaving Children in Car with Raspberry Pi Board on 

Wireless Network 
 

กฤษณา  เฮ็งฉุน   เกษม ศรีนาคา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนา
เครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบน
เครือข่ายไร้สาย 2)  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเตือน
ลืมเด็กในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย 
งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองมาประยุกต์ใช้งานกับรถตู้
ตัวอย่าง โดยทดสอบการติดของเด็กในรถ เมื่อคนขับรถ
ดับเครื่องแล้วดึงกุญแจออก 2 นาที วงจรจะเริ่มท างานเมื่อ
เซนเซอร์ X-Band Motion Detector ตรวจจับคนในรถ 
Raspberry Pi  ส่งสัญญาณเอ้าท์พุท ที่ต่อแตรให้ดัง ไฟ
กระพริบฉุกเฉินท างานพร้อมลดกระจกรถตู้ลงมาตาม
ระดับที่ตั้งไว้และส่งข้อความ SMS ให้แก่คนขับ ครูและ
ผู้ ปกครอง  โดย เครื่ อ งส ามารถท า ง านได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพตามรูปแบบที่ก าหนด 
  
คําสําคัญ: เครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่
ไพบนเครือข่ายไร้สาย 
 
Abatract 
 The purposes of this research were 1) to develop the 
reminding device in case of children were forgotten in car 
with raspberry board on wireless network 2) examine the 
efficiency of the reminding device in case of children were 
forgotten in car with raspberry board on wireless network. 
 

 
    This research was tried out and applied to use the 
sample van by leaving children in car. When the driver 
stopped the engine, the circuit started, the X - Brand Motion 
Detector Sensor caught somone who stayed in car. The 
raspberry Pi sent the output signal that it was connected the 
horn  and it made loud. As the same time, the emergency 
lught blinked and the mirror was lower in the prescribed level. 
It sent the message to the driver, teachers and their parents. 
This device operated efficiently to the prescribed 
conformation. 
  

Keywords: Reminding System for Leaving Children in 
Car with Raspberry Pi Board on Wireless Network. 
 
1. บทนํา 

 การด าเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ด าเนินไปด้วยความเร่ง
รีบมีการเติบโตของชุมชนมากมายประชากรก็เพิ่มขึ้นตาม
อัตราการขยายของชุมชนเมืองมีสถานศึกษาเกิดขึ้น
มากมายทั้งสถานศึกษาเด็กและผู้ใหญ่จึงมี ธุรกิจรถตู้
โดยสารรับส่งนักเรียนหลายแห่งเกิดขึน้เพื่อรองรับกับจาน
วนนักเรียนที่มีเพิ่มขึ้นมีทั้งรถรับส่งที่เป็นของศึกษาเอง
และของเอกชนซ่ึงมาตรฐานอาจมีความแตกต่างกันบาง
แห่งอาจมีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่บางแห่งอาจไม่
ใส่ใจถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนจากที่ เป็นข่าวใน
หลายๆ ครั้งที่มีการลืมเด็กไว้ในรถจนนามาซ่ึงการสูญเสีย
อันเกิดจากการไม่ใส่ใจในหน้าที่หรือการหลงลืมของครูพี่
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เลี้ยงที่ดูแลรับผิดชอบในรถคันนั้นจากปัญหาดังกล่าวจึง
เกิดวิธีคิดที่จะทาโครงงานเครื่องเตือนนักเรียนตกค้างใน
รถตู้โดยสาร เพื่อช่วยในการตรวจเช็คหรือช่วยเตือนหาก
เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเครื่องนี้อาจเป็นตัวเช็คความ
เรียบร้อยอันสุดท้ายเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีส่ิง
ผิดปรกติในรถตู้โดยสาร  

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย
เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เคยให้
สัมภาษณ์กรณีเด็กติดอยู่ในรถแล้วเสียชีวิตว่า คนส่วน
ใหญ่มักเข้าใจว่า เด็กตายเป็นเพราะขาดอากาศหายใจ 
เนื่องจากประตูหน้าต่างปิดสนิท แต่ความจริงแล้วเป็น
เพราะความร้อนภายในรถยนต์ที่ค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงใช้
เวลาเพียง 5 นาทีอุณหภูมิในรถจะเพิ่มสูงขึ้นจนไม่
สามารถอยู่ได้ หากอยู่ในรถผ่านไป 10 นาที ร่างกายจะแย่
และภายใน 30 นาทีถึงขั้นเสียชีวิต  "ปกติร่างกายจะรักษา
อุณหภูมิไว้ที่ 37 องศาเซลเซียส แต่เมื่อติดอยู่ในรถที่ความ
ร้อนสูงขึ้น ช่วงแรกร่างกายจะขับความร้อนออกมาใน
รูปแบบของเหงื่อ แต่ เมื่อถึงจุดที่ร่างกายทนไม่ไหว 
ร่างกายก็จะหยุดท างาน เกิดภาวะเลือดเป็นกรด หยุด
หายใจ และอวัยวะทุกอย่างหยุดท างาน หากเจอเด็กที่ติด
ในรถเร็วจะพบในสภาพตัวแดง แต่หากนานแล้วเด็กจะตัว
ซีด และเสียชีวิต" รศ.นพ.อดิศักดิ์ขยายความ [1] 

ปัจจุบันโลกของเราเป็นยุคแห่งการติดต่อส่ือสาร 
ระบบเครือข่ายไร้สายได้เติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่
แพร่หลาย มันเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจและการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการ
เหล่านั้น มีมากมาย เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ผู้ที่ได้ประโยชน์  จากการใช้ระบบ
เครือข่ายไร้สาย มีมากมายไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจ 
การศึกษา และการแพทย์เกือบจะทุกองค์กรที่จ าเป็นต้อง
เช่ือมต่อเครือข่ายด้วยเครือข่ายไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้
สายนั้นตั้งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11 เป็นระบบการ
ส่ือสารข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งและขยาย
เครือข่าย โดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ RF 

และ คลื่นอินฟราเรด ในการรับและส่งข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ผ่านอากาศ, ทะลุก าแพง หรือ
ส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ระบบเครือข่ายไร้สายมีคุณสมบัติ
ครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย 
และที่ส าคัญก็คือมันไม่ต้องใช้สายท าให้การเคลื่อนย้าย
การใช้งานท าได้โดยสะดวก ไม่เหมือนระบบ LAN แบบ
ใช้สายที่ต้องใช้เวลา และการลงทุนในการปรับเปลี่ยน
ต าแหน่งการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ [2] การพัฒนา
ซอฟต์แวร์มีอย่างหลากหลาย  Raspberry Pi หรือ
คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋ว เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มทดลอง
ด้านระบบฝังตัวที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  บอร์ด 
Raspberry Pi ถือว่าเป็นหนึ่งในชุดทดลองที่มีความ
น่าสนใจ เนื่องจาก ราคาถูก ขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ 
รองรับระบบปฏิบัติการ Linux OS อีกด้วย [3] 
  Raspberry Pi เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ที่มี
จ าหน่ายโดยทั่วไป  จึงคิดวิธีการโดยมีการตรวจจับความ
เคลื่อนไหวแบบทะลุทะลวงส่ิงกีดขวาง  และมีการเลื่อน
การจกลงแค่ให้อากาศผ่านเข้าไปได้  น าเอาตัวเซนเซอร์
ตรวจจับชนิดต่างๆ เช่น ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว ตัว
ตรวจจับแก็ส มาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับแล้วท าการ
สร้างสัญญาณลอจิก  จากนั้นส่งต่อไปยังวงจรชุดควบคุม 
โดยมีบอร์ดราสเบอรี่ เป็นอุปกรณ์ที่รับและประมวลผล 
แล้วส่งไปที่ชุดควบคุม เพื่อประมวลผลแล้วแสดงผลด้วย
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแตรรถ มอเตอร์ควบคุมกระจกรถ 
และอุปกรณ์ส่ง SMS ผ่านทาง Air Card เพื่อแจ้งให้
คนขับรถและพ่อ แม่ ผู้ปกครองทราบว่าขณะนี้มีเด็กติดอยู่
ในรถ  ซ่ึงในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีของการส่ือสาร
แบบไร้สาย และตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวนี้ได้
ก้าวหน้าไปมาก  
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดสร้างเครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดย
ใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย   โดยน า
เทคโนโลยีนี้ มาประยุกต์ใช้ในงานป้องกันเด็กติดอยู่ในรถ 
ซ่ึงในระบบเดิมนั้นจะมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ไม่
ทะลุทะลวงและไม่แน่นอนนั้น ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาด
ในการท างานได้ง่าย ท าให้เด็กอาจตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อ
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การเสียชีวิดได้ ถ้าเป็นระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว
แบบทะลุทะลวง จะตรวจจับได้ดีกว่าเมื่อมีเด็กอยู่หลัง
เบาะรถ เพราะตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถ
ตรวจจับผ่านเบาะรถได้ 
  
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.2.1  เพื่อพัฒนาเครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย 

1.2.2  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเตือนลืมเด็ก
ในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตทางด้านฮาร์ดแวร์ 
              1.3.1.1  ชุดตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย
สัญญาณความถี่ 10.525 GHz ใช้หลักการสะท้อนของคลื่น 
ตรวจจับได้ในระยะรัศมี 180 องศา  2.5 เมตร  
              1.3.1.2  บอร์ด Raspberry Pi ถูกออกแบบมาให้มี 
CPU GPU และ RAM อยู่ภายใต้ชิปเดียวกัน มีจุดเช่ือมต่อ 
GPIO ส าหรับต่อกับวงจรใช้ไฟเลี้ยงบอร์ดเพียง5 VDC 
และใช้กระแส 700 mA 
              1.3.1.3  เมื่อมีเด็กติดอยู่ในรถเครื่องเตือนลืมเด็กใน
รถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย สามารถ               
การแจ้งเตือนด้วยเสียงแตร , กระจกรถเลื่อนลงแบบ
อัตโนมัติ, ส่งข้อความ SMS แจ้งคนขับรถ ครูและ
ผู้ปกครอง  
        1.3.2  ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 
            1.3.2.1  Python Language 
            1.3.2.2  PyCrypto Module 
            1.3.2.3  ระบบปฏิบตัิการ Raspberry Pi คือ Linux 
Debian Cheezy OS 
           1.3.2.4  โปรแกรม Notepad++ 
           1.3.2.5  โปรแกรม Putty 
            1.3.2.6  ระบบปฏิบตัิการ คือ Windows 8.1 

1.4  สมมติฐานการวิจัย  

      ประสิทธิภาพของเครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้
บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สายสามารถท างานได้
ตามรูปแบบที่ก าหนด  
 

1.5  คําจํากัดความของการวิจัย 

       เครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพ
บนเครือข่ายไร้สายหมายถึง เครื่องที่สามารถตรวจจับ
ความเคลื่อนไหวแบบทะลุทะลวงในรถตู ้เมื่อมีเดก็ติดอยูใ่น
รถ ชุดควบคุมสามารถการแจ้งเตือนด้วยเสียงแตร, กระจก
รถเลื่อนลงแบบอัตโนมัติพร้อมส่งข้อความ SMS แจ้ง
คนขับรถ ครูและผู้ปกครอง  
 
2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

      ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย  ศึกษาข้อมูล แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบทะลุทะลวง  โดย
ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยความถี่ในย่าน X-Band 
X-Band Motion Detector ใช้ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว
ตรวจจับได้ในระยะรัศมี 180 องศา  2.5 เมตร[4] 
 

 
ภาพที่ 1 อุปกรณ์ตรวจจบัความเคลื่อนไหว 

แหล่งที่มา http://www.blackcatscience.com/projects/ 
microwave-doppler-sensor/  
 
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของวัตถุหรือส่ิงมีชีวิต 
โดยสามารถตรวจจับทะลุก าแพง ประตู หรือหน้าต่างได้ 
ตรวจจับด้วยสัญญาณความถี่ 10.525 GHz ใช้หลักการ
สะท้อนของคลื่น สามารถปรับความไวในการตรวจจับได้
โดยการปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ที่อยู่บนตัวเซ็นเซอร์ มี
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ระยะในการท างานประมาณ 2.4 ถึง 9 เมตร มีระยะในการ
ตรวจจับเป็นวงกว้างข้อมูลที่ส่งออกมาจากเซ็นเซอร์จะ
เป็นลักษณะของสัญญาณที่มีความถี่ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุหรือ
ส่ิงมีชีวิตที่ตรวจจับนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากน้อย
เพียงใด ถ้าเคลื่อนที่เร็วสัญญาณที่ได้ก็จะมีความถี่มากขึ้น
ตาม และความถ่ีน้อยลงเมื่อเคลื่อนที่ช้าลง 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 Antenna PCB Oriention amd Signaling 
แหล่งที่มา http://www.blackcatscience.com/projects/ 
microwave-doppler-sensor/) 
 
 
 
ราสเบอรี่พายท ู(Raspberry PI 2) 

Raspberry Pi คือ บอร์ดคอมพิวเตอร์ 32 บิต มีขนาด
เล็กเท่าบัตรเครดิตการ์ด  เป็นบอร์ดไมโครคอมพิวเตอร์
แบบแผน่เดี่ยวที่บรรจุความสามารถไว้มากมาย  

 

 
 

ภาพที่ 3 บอร์ดราสเบอรี่พายทู (Raspberry PI 2) 
 

สามารถน าไปเช่ือมต่อกับจอมอนิเตอร์ คีย์บอร์ดและเมาส์ 
น ามาประยุกต์ใช้ ในการท าโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
การ เขี ยนโปรแกรมมันมี ความสามารถ เที ยบ เท่ า
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ท างานพวก Spreadsheet, Word 
Processing ท่องอินเทอร์เน็ต ส่งอีเมล เล่นเกมส์ และเล่น
ไฟล์วีดีโอ ความละเอียดสูง (High-Definition) ได้อีกด้วย 
ทั้งยังรองรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux Operating 
System) ได้หลายระบบ เช่น Raspbian (Debian) Pidora 
(Fedora) และ Arch Linux เป็นต้น [3] โดยติดตั้งลงบน 
SD Card บอร์ด Raspberry Pi นี้ ถูกออกแบบมาให้มี CPU 
GPU และ RAM อยู่ภายใต้ชิปเดียวกัน มีจุดเชื่อมต่อ GPIO 
ส าหรับต่อกับวงจรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้
และ ใช้ไฟเลี้ยงบอร์ดเพียง5 VDC และใช้กระแส 700 mA 
 
แอร์คาร์ด (AirCard)  

โมเด็มอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้ า สู่โลกอินเทอร์ เน็ตแบบไร้สายโดยใช้สัญญาณ
โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ  ซ่ึ ง มี ก า ร เ ช่ื อ ม สั ญ ญ า ณ เ ข้ า
กับ Cellsite ของเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ท าให้เล่น
อินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 

 
ภาพที่ 4 SMS แอร์คาร์ด (AirCard) 

 
  อุปกรณ์โมเด็มอย่างหนึ่ งที่ ใ ช้ เพื่ อ เ ช่ือมต่อ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Desktop หรือ Laptop) ของเราเข้าสู่โลก
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูงโดยผ่านโครงข่าย
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงในขณะที่เราเชื่อมต่อเข้าสู่โลก
อินเทอร์เน็ตไปแล้วยังสามารถใช้โทรศัพท์โทรเข้า-ออก
ได้ในเวลาเดียวกัน เพราะระบบมีการใช้ช่องสัญญาณคน
ละช่องสัญญาณกัน แต่ใช้ Cellsite เดียวกัน หรือท าหน้าที่
เป็นแฟ็กซ์ไร้สายได้ด้วย ดังนั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอมีเพียง
สัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ใช้งานได้ทั้งนั้น เหมาะส าหรับ
ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั้ง PC Notebook Laptop เพื่อ

925

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cellsite&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Desktop_computer
https://th.wikipedia.org/wiki/Laptop
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Cellsite&action=edit&redlink=1


 

เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง โดยผ่าน
โครงข่ายสัญญาโทรศัพท์มือถือที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า 
GPRSและEDGE ในปัจจุบันWi-Fi คือคุณสมบัติอันหนึ่ง
ที่ท าให้เราเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตใดๆ ก็ได้แบบไร้สาย 
(Wireless LAN) ในระยะห่างไม่เกิน 100 เมตรจากตัวแม่
ข่ายของ Wi-Fi นั้นๆ หากไม่มีตัวแม่ข่ายการส่ือสารข้อมูล
ก็จะท าไม่ได้ 
3.  ออกแบบและสร้างผลงาน 

เครื่องเตือนลืมเด็กในรถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพ
บนเครือข่ายไร้สาย  ท าการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
งานบอร์ด Raspberry Pi, เซ็นเซอร์ และการติดต่อส่ือสาร
รับ-ส่งข้อมูลหากันระหว่าง Raspberry Pi 2 บอร์ด ผ่าน
เครือข่ายไร้สาย โดยใช้แอร์คาร์ด (AirCard) อุปกรณ์
โมเด็มอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Desktop หรือ Laptop) ของเราเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้ ส า ย คว าม เ ร็ ว สู ง โ ดยผ่ า น โค ร ง ข่ า ย สัญญาณ
โทรศัพท์มือถือ และเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว
ในรถ แล้วส่งข้อมูลให้บอร์ด Raspberry Pi ประมวลผล 
ให้ส่วนเอ้าท์พุตของวงจรท างาน โดยมี X-Band Motion 
Detector ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบทะลุส่ิงกีดขวาง 
ประมวลผลและส่ังมอเตอร์(motor) ตรวจจับแล้วท าการ
สร้างสัญญาณลอจิกจากนั้นส่งต่อไปยังวงจรชุดควบคุม 
โดยมีบอร์ดราสเบอรี่(Raspberry Pi) เป็นอุปกรณ์ที่รับและ
ประมวลผล แล้วส่งไปที่ชุดควบคุม เพื่อประมวลผลแล้ว
แสดงผลด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณแตรรถ ไฟฉุกเฉิน 
มอเตอร์ควบคุมกระจกรถ และส่ง SMS ผ่านทาง Air Card 
ให้คนขับรถ พ่อ แม่และปกครอง 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผังที่นั่งรถตู ้
 

 

 
 

ภาพที่ 6 วงจรรวมของระบบ 
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4.  ผลทดสอบการทํางาน 
ผลการทดสอบการท างานเครื่องเตือนลืมเด็กในรถ 

โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย  แสดงตาม
ตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบการท างานเครื่องเตือนลืมเด็กใน
รถ โดยใช้บอร์ดราสเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับ
การเคลื่อนไหวในรถและชุดควบคุมสามารถส่งสัญญาณให้
แสดงผลเอ้าท์พุทได้ตามที่ก าหนด 

 
5. สรุปผลการวิจัย  

จากการสร้างและการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของเครื่องเตือนลืมเด็กในรถ   โดยใช้บอร์ดราสเบอ
รี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย พบว่าชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวในรถ สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ทุกที่
นั่งของรถตู้พร้อม ท าการสร้างสัญญาณลอจิกจากนั้นส่ง
ต่ อไปยั งวงจร ชุดควบคุม   โดยมีบอร์ด ราสเบอรี่

(Raspberry Pi) เป็นอุปกรณ์ที่รับและประมวลผล แล้ว
ส่งไปที่ ชุดควบคุมเพื่อประมวลผลแล้วแสดงผลด้วย
อุปกรณ์ส่งสัญญาณแตรรถ ไฟฉุกเฉิน มอเตอร์ควบคุม
กระจกรถและส่ง SMS ผ่านทาง Air Card และท างานได้
ต่อเนื่องจนกว่าจะกดปุ่มหยุด(Stop) 

6.  อภิปรายผล 

การท าเครื่องเตือนลืมเด็กในรถ    โดยใช้บอร์ดรา
สเบอรี่ไพบนเครือข่ายไร้สาย พบว่ามีประสิทธิภาพในการ
ท างานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยได้น าอุปกรณ์ X-Band 
Motion Detector ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบทะลุ
ทะลวงส่ิงกีดขวางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
Raspberry Pi ที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน รองรับ
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์   สามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการ
ท าโครงงานด้านอิ เล็กทรอนิกส์หรือน าไปควบคุม
เซ็นเซอร์หลาย ๆ ตัวรวมถึง แอร์คาร์ดอุปกรณ์โมเด็มที่ใช้
เพื่อเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop หรือ Laptop) 
ของเราเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูงโดย
ผ่านโครงข่ ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้ ส่ง  SMS 
กระบวนการออกแบบเป็นไปตามที่ค้นคว้ามาอย่าง
เหมาะสมในการใช้งาน 

 
7.  ข้อเสนอแนะ 

หากมีการพัฒนาควรจะพัฒนาให้มีขนาดหรือ 
วิธีการใช้งานที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  ควรทดสอบกับ
รถหลายๆแบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างกันมากขึ้น ควรเพิ่มเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊สเพื่อให้
รถตู้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กล่องควบคุมควรมีขนาด
เล็กและเปลี่ยน Raspberry Pi 2 เป็น Raspberry Pi 3 เพราะ
มีประสิทธิภาพมากกว่า ในการแจ้งเตือน ควรเพิ่มการบอก
ต าแหน่งที่อยู่ของรถเมื่อมีการแจ้งเตือน เพื่อความรวดเร็ว
ในการมาช่วยเหลือของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

 

ที่นั่ง
รถตู ้

การส่ังงานของ Raspberry Pi 
GPIO 27 
เซนเซอร์
ตรวจจับ 
ความ

เคลื่อนไหว 
(volt) 

GPIO 17 
ไฟ

ฉุกเฉิน 
(volt) 

USB 2.0 
ข้อความ 

SMS 
(volt) 

GPIO 4 
แตร 
(volt) 

GPIO 25 
มอเตอร์
กระจก 
 (volt) 

1 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
2 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
3 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
4 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
5 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
6 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
7 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
8 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
9 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 

10 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
11 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
12 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
13 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
14 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 3.3  V. 
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A3-019 

เครื่องบันทึกค่าการชั่งน ้าหนักจากกิโลดิจิตอล  
The recorder is weighing a kilo of digital 

 
ปิยะศักดิ์ เวียงค้า  ไมตรี ไชยชมพ ู และกชพร อนิทรสาคร 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ เป็นการน าเสนอเครื่องบันทึกค่าการช่ัง

น้ าหนักจากเครื่องช่ังดิจิตอล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลการช่ังน้ าหนักวัตถุดิบอัตโนมัติ 2) เพื่อ
หาประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลการช่ังน้ าหนักวัตถุดิบ
อัตโนมัติ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีการใช้เครื่องช่ังกันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงในการใช้
งานก็แบ่งได้อีกหลายฟังก์ช่ัน การใช้งานมากมายและเครื่อง
ช่ังที่มีฟังก์ช่ันการบันทึกการช่ัง ซ่ึงในท้องตลาดก็มีราคาสูง
มากจึ งสร้ าง เครื่ องบันทึกการท างานที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องช่ังตามท้องตลาดให้สามารถบันทึกค่า
น้ าหนักได้  

สรุปผลในการทดลองครั้งนี้จะเป็นตัวช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับเครื่องช่ังที่มีราคาถูก ให้มีการท างานที่
ใกล้เคียงเครื่องบันทึกการช่ังน้ าหนักที่มีราคมสูงได้ 
 

ค าส าคัญ: เครื่องบันทึกค่าการช่ังน้ าหนัก, เครื่องชั่งดิจติอล 
 

Abstract 
This article is to present the save the weighing scales 

from the weighing scales the digital is intended to 1) 
develop storage systems weighing the raw materials 
automatically. 2) to determine the performance data 
storage system to weigh the raw materials automatically. 
3) to study the satisfaction of users because it is currently 
used the scales are widely used in which the work was 
divided into several other function and the scales with the  
recording function of the weighing scales 
Key word: the save the weighing scales, the digital is 
intended to 

1.บทน้า  
การท างานด้านอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป

อาหาร  กระบวนการบันทึกข้อมูลการ ช่ังน้ าหนักมี
ความส าคัญอย่างมาก ซ่ึงในขณะนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลการ
ช่ังน้ าหนักวัตถุดิบบนเครี่องช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอลใน
รูปแบบของการจดบันทึกด้วยมือ ซ่ึงต้องการเก็บค่าช่ัง
น้ าหนักวัตถุดิบในการปฏิบัติการ LAB เพื่อการศึกษาการ
ผันแปรสภาพของค่าน้ าหนักของวัตถุดิบนั้นทุกๆ 1นาที 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงต่อรอบ จากกระบวนการเป่าลมร้อนใส่
วัตถุดิบเพื่อเก็บค่าน้ าหนักของวัตถุดิบในรูปของข้อมูลที่
เป็นตัวเลขเพื่อน าไปใช้ประกอบการศึกษาและท างานวิจัย
ต่อไป ปัจจุบันเครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอลมีมากมายหลายยี่ห้อ 
และหลากหลายรุ่นแล้วแต่ความต้องการใช้งานในบางรุ่น
เป็นเครื่องช่ังน้ าหนักที่ช่ังค่าได้ละเอียดและเหมาะสมแก่
การน ามาใช้ในงานปฏิบัติการ LAB เพราะสามารถช่ังค่า
ละเอียด มีฟังก์ ช่ันสะสมน้ าหนัก ช่ังแบบนับจ านวน 
แสดงผลผ่านจอ LCD เก็บข้อมูลการช่ังได้อย่างต่อเนื่อง 
และโหลดข้อมูลต่อตรงเข้าใช้งานกับ เครื่องคอมพิวเตอร์
และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย แต่ส่วนมากเป็นเครื่อง
ที่มีราคาสูงในหลักแสนบาท ถึงหลักล้านบาท ซ่ึงเป็น
งบประมาณที่สูงเกินความสามารถด้านการลงทุนได้ เพราะ
การจัดซ้ือแต่ละครั้งในกรณีช ารุดหรือเพิ่มปริมาณการใช้
งานให้เพียงพอนั้นต้องใช้งบประมาณในการจัดซ้ือสูงนั่ง
เอง อีกทั้งในปัจจุบันวิธีการบันทึกข้อมูลที่ปฏิบัติอยู่ใน
ขณะนี้ ผู้วิจัยต้องท าการบันทึกค่าน้ าหนักวัตถุดิบในด้วยมือ
ในแต่ละครั้ง ใช้เวลานานมากกว่าที่จะท าการบันทึกเสร็จใน
แต่ละรอบของการช่ัง เนื่องจากความถี่ของการช่ังวัตถุดิบใน
แต่ละรอบ ประกอบกับการช่ังน้ าหนักอย่างสม่ าเสมอและ

*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นายปิยะศักดิ์  เวียงค า 

E-mail address : ep13ptc@gmail.com 
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ต่อเนื่องจะต้องมีผู้วิจัยที่ท าหน้าที่พลัดหมุนเวียนในการจด
บันทึกกันตลอดเวลา ทุก ๆ นาที ในแต่ละ 24 ช่ัวโมงต่อ
รอบ และเมื่อต้องการน าข้อมูลจากการบันทึกไปใช้ก็ต้องท า
การพิมพ์ตั ว เลขจากสมุดบันทึกนั้น  ๆ  ลงในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ใหม่ซ่ึงต้องใช้เวลาในการพิมพ์ตัวเลขอีกรอบ
หนึ่ง เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลตัวเลขไปใช้งานในรูปแบบ 
Files ได ้ดังนั้น เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการเก็บข้อมูลที่ล่าช้า
และซ้ าซ้อน ในการจัดเก็บข้อมูลตัวเลข จึงคิดค้นประดิษฐ์
อุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยในการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
รวดเร็วและแม่นย า ลดการเสียเวลาในการจดบันทึกด้วย
บุคคล ท าให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลได้มากขึ้น 
โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บบันทึกข้อมูลการช่ัง
น้ าหนักของวัตถุดิบลงในตัว SD CARD หรือ Memory 
Card ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ โดยท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตัวเลข
อย่างต่อเนื่อง และสามารถแสดงข้อมูลตัวเลขการช่ังน้ าหนัก
วัตถุดิบแบบย้อนหลังได้ ในรูปแบบของ Excel Files โดย
อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถแสดงผลข้อมูลตัวเลขจากการช่ัง
น้ าหนักที่บันทึกไว้ล่าสุด ณ ปัจจุบัน ทางหน้าจอ LCD แบบ 
Real Time เพื่อผู้ใช้สามารถมองเห็นข้อมูลตัวเลขการช่ัง
น้ าหนักทางหน้าจอภาพ LCD ได้รวดเร็ว และสามารถ
เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ ในรูปแบบของ Excel Files เพื่อ
สามารถดึงอัพโหลดข้อมูลตัวเลขจากการช่ังน้ าหนักที่
บันทึกในรูปแบบของ Excel Files โดยสามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้ไปประกอบการจัดท างานวิจัย และงานศึกษา
อื่น ๆ ตามแต่ความประสงค์ของการผู้ใช้งานได้ทันที อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

นาย ธนวัฒน์ สุปินะ ( 2556 ) ได้ท าโครงงาน เครื่องช่ัง
น้ าหนักดิจิตอล ซ่ึงในปัจจุบันนั้นการช่ังน้าหนักได้เข้ามามี
บทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้น และ มีความต้องการใช้งาน
การอย่างแพร่หลายเพราะว่าคนเราในปัจจุบันไม่ค่อยมีเวลา
ว่างในการออกไปช่ังน้าหนักข้างนอกบ้านหรือในที่สาธา-
รณะต่างๆ เช่นเครื่องช่ังน้าหนักตามห้างหรือตามหน้าเซเว่น
ต่างๆซ่ึงเวลาช่ังเครื่องช่ังสาธารณะพวกนั้นแล้วอาจจะมี
เสียงเพลงหรือเสียงกริ่งดังออกมาจากเครื่องซ่ึงอาจจะทาให้
เราเขินหรืออายได้ จากการทาการทดสอบการทางานของ
โครงงานช้ินนี้ สามารถสรุปได้ว่า การทางานนั้นได้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในขั้นตอนการออกแบบ ซ่ึง
สามารถช่ังน้าหนักได้มากถึง 60 กิโลกรัม 
1.1 หลักการท างานของเครื่องช่ัง 

การหาน้ าหนักของวัตถุแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่คือ การ
เปรียบเทียบมวลของวัตถุกับมวลมาตรฐาน (mass-mass 
comparison) โดยใช้คานช่ัง (beam) บนจุดหมุน (falcum) 
และการเปรียบเทียบแรงที่กระท าต่อมวล (mass-force 
comparison) 
1.2 ประเภทของเครื่องช่ัง 

เครื่องช่ังน้ าหนักในท้องตลาดแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้ 
เป็น 2 ประเภทคือ 

1.2.1. เครื่องช่ังแบบกลไก (Machanic Scale) แสดงค่า
น้ าหนักโดยต้องมีผู้ท าการช่ัง ปรับตุ้มน้ าหนักกับคัน ซ่ึงเป็น
การท างานแบบกลไก การอ่านค่าไม่ละเอียด และไม่ค่อย
เที่ยงตรงนัก ต้องใช้เวลาช่ัง แต่มีข้อดีคือสามารถใช้งานได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่สามารถแบ่งได้เป็นชนิดย่อย 3 ชนิด คือ 
 1. เครื่องช่ังสปริง ท างานด้วยระบบสปริงขด 
มักจะใช้ตามตลาดสดทั่วไป มีหน้าจอแสดงผล 2 ด้าน 
 2. เครื่องช่ังแบบคานเลื่อน ท างานด้วยระบบ สัน
มีด (knife edge) ผ่านระดับคานงัด คานดีด 
 3. เครื่องช่ังระบบไฮดรอลิก ท างานด้วยระบบ สัน
มีด สปริงแผ่น ผ่านกระบอกไฮดรอลิก หน้าปัดแสดงผลได้ 
3 ช้ัน  ชนิดนี้จะอ่านค่าได้ละเอียดกว่า 2 ชนิดแรก 

1.2.2 เครื่องช่ังระบบอิเล็กครอนิกส์ (Electronic Scale) 
(ภาพที่ 2-4) เป็นเครื่องช่ังที่แสดงค่าอัตโนมัติโดยใช้ load 
cell เปลี่ยนค่าเป็นมิลลิโวลต์ เพื่อแสดงค่าหน้าจอ ค่าที่ได้จะ
มีคววามแน่นอนและเที่ยงตรง ใช้งานคล่องตัว เสียเวลาน้อย 
แต่ต้องใช้งานกับไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เท่านั้น สามารถแบ่ง
ประเภทได้ 7 ชนิด คือ 

1. เครื่องช่ังน้ าหนักทั่วไป  (Weighing Scale) 
2. เครื่องช่ังนับจ านวน  (Counting Scale) 
3. เครื่องช่ังตรวจสอบน้ าหนัก  (Check Weight Scale) 
4. เครื่องช่ังค านวณราคา  (Price Computing Scale) 
5. เครื่องช่ังตรวจสอบวัตถุดบิ เช่น ช่ังรถบรรทุก  

(Truck Scale) 
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6. เครื่องช่ังส่วนผสม  (Batching Control) 
7. เครื่องช่ังอตัโนมัติ  (Automatic Control) 
นาย ชัยวัฒน์ ค าภีรธัมโม ( 2547 ) เครื่องช่ังน้ าหนัก

นมวัวควบคุมเซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ จากการ
ที่ได้ออกแบบสร้างและทดสอบตามกระบวนการทดลอง
แล้วทุก ๆ ขั้นตอนที่ได้ ปฏิบัติไป จะพบว่าเกิดปัญหา
มากมายในการปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงการนี้ เป็น
โครงการที่เราต้อง คิดและออกแบบการท างานเองทั้งหมด 
โดยอาศัยการประยุกต์ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
ความรูปที่ได้จาก Internet หนังสือและค าแนะน าบอกกล่าว
จากอาจาร์ยท่านต่าง ๆ นอกจากนี้ระบบ  ที่เราได้สร้างขึ้น
นั้น ไม่สามารถท างานด้วยตัวเองได้ แต่ระบบที่เราสร้างขึ้น
จ าเป็นที่จะต้องท างาน ร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ ซ่ึงในระบบ
เดิมนั้นมีหลายส่วนที่เกิดความเสียหายและพวกเราจ าเป็นที่ 
จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็น
วัสดุอุปกรณ์ที่เราเลือกเอง ไม่ได้ยึดหลัก กับอุปกรณ์เดิมที่
เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราต้องการให้ระบบที่เราสร้างขึ้น มี
ต้นทุนที่ต่ าสะดวกต่อการ ใช้งาน ง่ายต่อการแก้ไขและมี
ความยืดหยุ่นต่อการท างาน ด้วยเหตุนี้ท าให้ในการทดลอง
และผลการ ทดลองได้เกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้น แต่พวกเราก็
สามารถแก่ปัญหาให้ลุล่วงมาได้ ขบวนการในการสร้างเริ่ม
จาก ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงเราได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่
ได้ จากการศึกษา จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในการสร้างชุด
ควบคุม เริ่มจากการซ้ือวัสดุที่ใช้และใช้เวลา  ในการ
ออกแบบและสร้างนานพอสมควร ต่อมาเป็นส่วนของการ
เขียนโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้อง กับฮารด์แวร์ที่เราได้สร้าง
ขึ้นพบว่ามีปัญหามากมายที่ เกิดขึ้นเพราะการที่จะท าให้ 
ซอฟท์แวร์และฮารด์แวร์ท างานร่วมกันนั้น เป็นเรื่องที่ยาก
ซ่ึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขอยู่ เป็นเวลานาน 
พอสมควร หลังจากนั้นเราได้ท าการติดตั้งกับระบบจริงก็
พบว่ามีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา มากมายในการท างาน
ให้สอดคล้องกันระหว่างระบบที่เราสร้างขึ้นและระบบเดิม
ซ่ึงเราได้แก้ไข ระบบที่เราสร้างขึ้นให้มีความยืดหยุ่นและ
สามารถท างานร่วมกับระบบเดิมได้เป็นอย่างดี 

 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการช่ังน้ าหนักวัตถุดิบ

อัตโนมัติแสดงผลทางจอ LCD  
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูลการช่ัง

น้ าหนักวัตถุดิบอัตโนมัติแสดงผลทางจอ LCD 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ 

3. สมมติฐานการวิจัย 
ผู้ทดสอบเครื่องบันทึกค่าการช่ังน้ าหนักจากเครื่องช่ัง

ดิจิตอล มีความพึงพอใจต่อเครื่องฯ อยู่ในระดับ มาก 
4.  วิธีการด้าเนินงานวิจัย 

การสร้างเครื่องบันทึกการช่ังน้ าหนักจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนในการเลือกอุปกรณ์แต่ละชนิดว่าจะต้องใช้ชนิด
ไหนให้เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างเครื่องบันทึกค่าการช่ัง
น้ าหนักได้อย่างสมบูรณ์และตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยเครื่องบันทึกค่าการช่ังน้ าหนักจะประกอบด้วยส่วน
ต่ า ง ๆ  ซ่ึ ง ไ ด้ แ ก่  ว ง จ รจ่ า ย ไฟ  ว ง จ รข ย าย แร งดั น 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และวงจรบันทึกค่าการช่ังน้ าหนักลง 
SD Card 
4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

      4.1.1 การดึงข้อมูลตัวเลขของการช่ังน้ าหนักจากเครื่อง
ช่ังวัตถุดิบแบบดิจิตอล โดยท าการแปลงค่าน้ าหนักที่ได้จาก
เครื่องช่ังให้อยู่ในรูปแบบ Excel Files 

      4.1.2 ชุดอุปกรณ์ควบคุมกลาง (Arduino) ท าหน้าที่รับ
ค่าข้อมูลจากเครื่องช่ังดิจิตอล ส่งเข้าเก็บข้อมูลที่ SD Card 
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ท าการปฏิบัติการ LAB 

      4.1.3 สามารถจัดเก็บข้อมูลน้ าหนักที่ชั่งในช่วงเวลาถูกๆ 
ตามทีก าหนดไว้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

      4.1.4 สามารถบันทึกผลค่าน้ าหนักการช่ังลงใน SD Card 
ได้ 

4.1.5 สามารถแสดงข้อมูลตัวเลขค่าการช่ังน้ าหนัก
วัตถุดิบ ในรูปแบบ Excel Files และ Graph ในผลิตภัณฑ์ 
ซอฟต์แวร์ Microsoft office (Program Excel) ได้ 

4.2 การออกแบบ 
การท างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการช่ังน้ าหนัก จะรับ

ข้อมูลการช่ังน้ าหนักจากเครื่องช่ังดิจิตอลมาเข้าบอร์ด HX711 
Weight Sensor Module Dual Channel เพื่อขยายสัญญาณ
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จาก load cell และส่งสัญญาณที่ได้ไปให้กับบอร์ด Arduino 
Uno r3 ซ่ึงภายในบอร์ด Arduino Uno r3 จะท าหน้าที่แปลง
สัญญาณของเครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอลมาเพื่อประมวลผล และ
เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังบอร์ด ET-
MINI SPI SD เพื่อบันทึกข้อมูลลงไปใน SD Card เพื่อเก็บ
ข้อมูลการช่ังต่อไป 
4.3 การพัฒนา การสร้างเครื่องช่ังด้วยอุปกรณ์เสริม 

การท างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการช่ังน้ าหนัก จะรับ
ข้อมูลการช่ังน้ าหนักจากเครื่องช่ังดิจิตอลมาเข้าบอร์ด HX711 
Weight Sensor Module Dual Channel เพื่อขยายสัญญาณ
ของ load cell และส่งสัญญาณที่ได้ไปให้กับบอร์ด Arduino 
Uno r3 ซ่ึงภายในบอร์ด Arduino Uno r3 จะท าหน้าที่แปลง
สัญญาณของเครื่องช่ังน้ าหนักดิจิตอลมาเพื่อประมวลผล และ
เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังบอร์ด ET-
MINI SPI SD เพื่อบันทึกข้อมูลลงไปใน SD Card เพื่อเก็บ
ข้อมูลการช่ังต่อไป 

 
รูปที่ 1 โฟลว์ชาร์ตแสดงการท างานของเครื่องบันทึกการชั่งน้ าหนัก 

 
 
 
 

4.4. การเขียนโปรแกรมชุดค าส่ัง 
ใช้โปรแกรม Arduino nightly for windows ในการเขียน

ค าส่ังการท างานต่างๆลงบอร์ด Arduino มีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. เปิดโปรแกรมขึน้มาโดยเข้าที่ Arduino.exe เพื่อเปิด
โปรแกรม 

2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมา และไปตั้งค่า
ของบอรด์ Arduino UNO R3 ที่แทบ Tools 

3. จากนั้น เลือกที ่Tools >> Port >> COM X (X)  คือ
ตัวเลขของ com port  แต่ละครื่องจะไม่เหมือนกัน 

4. จากนั้นท าการเขียนโปรแกรมและประกาศตัวแปร
ต่างๆ ที่ต้องการใช ้

5. เมื่อเขียนเสร็จท าการ UPLOAD โค้คโปรแกรมที่เรา
ต้องการให้กับบอร์ด Arduino  สามารถท าได้โดยเลือกที่ File >> 
Upload (หรือกด Ctrl+U) 
4.5. กระบวนการรับข้อมูลดิบ (Input Data) จากเครื่องช่ัง 
       HX711 Weight Sensor Module Dual Channel  เป็นโมดูล 
ADC ส าหรับใช้งานกับโหลดเซลล์โดยเฉพาะ ความละเอียดใน
การอ่านค่าสูงถึง 24 บิต รองรับโหลดเซลล์ทกุชนิด เป็นโมดูลที่
ใช้ร่วมกับโหลดเซลล์ช่วยแปลงค่าความต้านทานออกมาเป็น
สัญญาณดิจิตอลให้ใช้งานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ 
รองรับแรงดันตั้งแต่ 2.6 ถึง 5.5 V. ใช้กระแสในการท างานเพียง 
1.5 mA. ขนาดเพียง 25 X 15 มิลลิเมตร รองรับการท างานที่
อุณหภูมิ   - 40 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
 

4.6 กระบวนการประมวลผล (Data Processing) ด้วยบอรด์ 
Arduino Uno r3 

เมื่อบอร์ด Arduino Uno R3 ได้รับข้อมูลจากบอร์ด 
HX 711 ที่แปลงสัญญาณที่ออกมาให้เป็นดิจิตอลเรียบร้อย
แล้ว ก็น าสัญญาณที่ได้เข้ามาประมวลผลด้วยชุดค าส่ัง
เปรียบเทียบค่าของข้อมูลออกมาเป็นค่าของน้ าหนักของ
วัตถุนั้นๆ เพื่อน าไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป 
4.7 กระบวนการเก็บข้อมูลไปเกบ็ยัง SD Card ด้วย ET-
MINI SPI SD 

เมื่อไมโครคอนโทรลเลอร์จากบอร์ด Arduino Uno 
R3 ประมวลค่าของวัตถุเสร็จแล้ว ก็จะส่งค าส่ังค่าของวัตถุ
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ช้ินนั้นไปยังบอร์ด ET-MINI SPI SD เพื่อบันทึกข้อมูลลงไป
ใน SD Card เพื่อเก็บข้อมูลการช่ังน้ าหนักต่อไป 
4.8 ทดสอบอุปกรณ์เครื่องบนัทึกข้อมูลการช่ังน  าหนัก
อัตโนมัต ิ

การทดสอบอุปกรณ์ ทดลองช่ัง วัตถุที่มีขนาด
น้ าหนักที่แน่นอน เช่น ตุ้มน้ าหนัก และดูผลของการช่ัง
น้ าหนักที่ หน้ า จอของ เครื่ อ ง ช่ั งดิ จิ ตอล  แล้ วน าม า
เปรียบเทียบกับค่าน้ าหนักที่บันทึกลง SD Card ว่าได้ค่า
น้ าหนักที่ตรงกันหรือไม่  

แนวทางสู่การพัฒนาเวอร์ช่ันต่อไปในอนาคต อาจต้อง
เพิ่มปุ่มปรับช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานขึ้น เช่น 5 , 10 , 15 , 20 วินาทีเป็นต้น 

 

 
 

รูปที่ 2 การทดสอบอุปกรณ์เครื่องบันทึกข้อมูลการชั่งน้ าหนกั
อัตโนมัติ 

5.  ผลการวิจัย 

จากการทดสอบข้างต้นมาแล้วได้ค่าความถูกต้องแม่นย า
อาจมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ และใน
การทดลองดึงข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลนั้นได้มีการ
ปรับแก้โค้ดค่าการเปรียบเทียบน้ าหนักเพิ่ม เพื่อให้ได้ค่าที่
ใกล้ เคี ยงกับเครื่ อง ช่ังน้ าหนักมากที่ สุด  จนประสบ
ความส าเร็จลงได้  

แนวทางสู่การพัฒนาเวอร์ช่ันต่อไปในอนาคต อาจต้อง
เพิ่มปุ่มปรับช่วงเวลาที่ต้องการบันทึกตามความต้องการของ
ผู้ใช้งานขึ้น เช่น 5 , 10 , 15 , 20 วินาทีเป็นต้น เมื่อเปิดการ
ท างานของเครื่องบันทึกค่าการช่ังน้ าหนักกิโลดิจิตอลและ
เปรียบค่าที่อ่านได้จากกิโลดิจิตอลกับเครื่องบันทึกค่าการช่ัง
น้ าหนักจากกิโลดิจิตอล ได้ผลดังนี้ 

 
 

น ้าหนัก ( กรัม ) 
น ้าหนักจาก
เครื่องชั่ง
อ่านได ้

น ้าหนักจาก
เครื่องบันทึก
ค่าอ่านได ้

100 108 108.87 
150 159 160.16 
200 216 217.75 
250 267 268.62 
300 333 334.18 
350 376 377.24 
400 440 441.15 
450 452 453.52 
500 514 515.31 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองชัง่น้ าหนักเปรียบเทียบการอ่านค่าจาก

กิโลดิจิตอลและเครื่องบันทึกการอ่านค่าจากกิโลดิจิตอล 

5.1 สรุปผลความพึงพอใจจากผูใ้ช้งาน 

1. น้ าหนักของวัตถุที่ช่ังเมื่อน ามาเปรียบเทียบกัน มีค่า

ใกล้เคียงกัน แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อย 

2. ค่าความผิดพลาดมีค่าประมาณ 1-2 เปอร์เซ็นต์ อาจ
เกิดจากวัตถุที่น า มาช่ังมีค่าน้ าหนักไม่ตรงกับตัวเลขที่ก ากับ
ขนาดน้ าหนัก เกิดจากเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของตัว
ต้านทานหรือจ านวนเท่าการขยายแรงดันของ ออปแอมป์มี
จ านวนมากเกินไป เมื่อเกิดลมหรือเศษฝุ่นมากระทบก็ท าให้
ค่าน้ าหนักที่ได้ไม่คงที่ 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 

เครื่องบันทึกค่าการช่ังน้ าหนัก จะส่งข้อมูลของการ
ช่ังน้ าหนักไปยังบอร์ดขยายสัญญาณ HX711 เพื่อขยาย
สัญญาณการช่ังน้ าหนักจาก Load Cell ส่งเข้าไปยังบอร์ด 
Arduino Uno R3 เพื่อประมวลผลและค านวณค่าของวัตถุ
นั้นออกมา และส่งค่าน้ าหนักการช่ังที่ค านวณแล้วจกาบอร์ด 
Arduino Uno R3 ไปยังบอร์ด ET – MINI SPI MicroSD 
เพื่อบันทึกค่าผลของน้ าหนักที่ค านวณแล้วลงไปยัง SD 
Card เพื่อน าไปใช้ในงานวิจัยต่อไป 

การท างานของเครื่องบันทึกการช่ังน้ าหนักนี้ จะรับ
สัญญาณจาก HX711 ส่งไปยังบอร์ด Arduino Uno R3 ซ่ึง
เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์จะท าการอ่านค่าจาก HX711 ไป
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ท าการค านวณหาค่าของวัตถุ และควบคุมการค านวณด้วย
ไมโครคอนโทลเลอร์ท าให้มีค่าผิดพลาดต่ า 
6.2 ข้อเสนอแนะ 

1. เครื่องบันทึกการช่ังน้ าหนักนี้เปลี่ยนแปลงเวลาการ
บันทึกได้โดยการเปลี่ยนโค้ด delay เวลาการบันทึกซ่ึงท าให้
ผู้ใช้งานท าได้ยาก จึงเสนอให้มีปุ่มเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้
ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก 

2. ทางผู้ใช้งานต้องการให้ท าสวิทช์ ปิด-เปิด การท างาน
และม ีLED แสดงสถานะการ ปิด-เปิด การท างาน 

3. ทางผู้ใช้งานเสนอให้ระบุเวลาที่บันทึกค่าการช่ัง
น้ าหนัก และทุกครั้งที่เริ่มช่ังงานใหม่ ต้องการให้มีการเว้น
บรรทัดขั้นการท างานช่ังชุดใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ประจินต์ พลังสกลุ. เรียนรู้และการใช้งาน CCS C  
[2] คอมไพเลอร์. กรุงเทพ :  
[3] บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอร์เมนต์ จากัด, 2548  
[4] ณัฐพล วงศ์สุนทรชัย. คู่มือทดลองการใช้งาน   
[5] โมดูลแสดงผล LCD แบบอักระ.กรุงเทพ:  
[6] บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จากัด, 2544  
[7] ดอนสัน ปงผาบ. ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC และ 
[8] การประยุกต์ใชง้าน.กรุงเทพ:  
[9] สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย – ญี่ปุ่น), 2550  

 
 
 
 
  
 
. 
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A3-020 

สร้างและทดสอบเคร่ืองแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ 
Alert falling in the elderly machine 

 

ปิยะศักดิ์ เวียงค า  กรศิลป์ ชมพูชยั และกชพร  อนิทรสาคร 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 

บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นการน าเสนอในการวิจัยเครื่องแจ้งเตือน

การล้มของผู้สูงอายุเพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้ดูแลให้เข้า
ช่วยเหลือผู้สูงอายุกรณีหกล้มและไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองได้อย่างทันท่วงที  และ
ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งาน
เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการ
เรียนรู้ในครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุและนักศึกษาผู้ร่วมทดสอบการ
ใช้งาน และกลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการเรียนรู้ครั้งนี้  คือ 
ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุและนักศึกษาผู้ร่วมทดสอบการใช้
งาน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ เครื่องแจ้งเตือนการล้ม
ของผู้สูงอายุ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการใช้
งานเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ ใ ช้คือ  ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย  ค่ าส่วน เบี่ยง เบน
มาตรฐาน และค่าต่ าสุด – สูงสุด ผลการวิจัยพบว่า (1) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.4 และผู้สูงอายุ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.6 (2) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 (3) 
พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าการใช้
งานเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ เรียบร้อยแล้วพบว่า
ผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92  
ค าส าคัญ: เครื่องแจ้งเตือนการหกล้ม, ผู้ดูแล, ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 

Abstract 
satisfaction of the sample on the machine alerts of 

falling in the elderly. 
The population of this learning in the elderly and 

students who test applications. The samples are used to 
learn this is the population that is elderly and students who 
test applications. This is a research tool. Air alert for 
falling among the elderly and satisfaction in using the 
system, warning of falling in the elderly. Data analysis and 
statistics used were percentage, mean, standard deviation, 
and the minimum - maximum. The results showed that (1) 
respondents, mainly students of 22 accounted for 52.4 percent 
and seniors 22 people accounted for 47.6 percent (2) found that 
respondents overall level values. the average standard deviation 
3.89 1.02 (3) satisfaction of the respondents have been using the 
machine alerts of falling in the elderly. Users have already found 
that the level of satisfaction was high with an average of 4.21 and 
standard deviation 0.92. 
 

Key word: Alert falling in the elderly machine, 
Caregivers, Older 
 

1.บทน า  

องค์การสหประชาชาติ (United Nations:UN) ได้ให้
นิยาม ผู้สูงอายุ (Older person) หมายถึงประชากรทั้งเพศ
ชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่   1. ระดับการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคม
หรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมปีระชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี

*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นายปิยะศักดิ์  เวียงค า 

E-mail address : ep13ptc@gmail.com 
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มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   2. ระดับสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือ
ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 
ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี 
มากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า
ประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 3. ระดับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคม
หรือประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 
20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่
สังคมผู้ สูงอายุอย่างเต็มที่ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ 
คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ 
โลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงแต่ละประเทศจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหารส าหรับประเทศไทย 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2005 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 
ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2024-2025 จากข้อมูลข้างต้นสภาพ
สังคมในปัจจุบันประเทศไทยก าลังจะมีประชากรผู้สูงอายุที่
เพิ่มมากขึ้นและแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอยู่บ้านเพียงล าพัง
โดยไม่มีผู้ดูแลอยู่ตลอดในช่วงเวลาท างานนั้นมีสูงเนื่องจาก
ประชากรในวัยท างานจะใช้เวลาอยู่ในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปน็เวลานาน อย่างน้อย 
8 -10 ช่ัวโมงส่งผลให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านพักไม่มีผู้ดูแลหรือ
หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นการเข้าไปช่วยเหลืออาจจะไม่
ทันท่วงที  เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นส่ิงที่จะตามมาก็คือโรค
ประจ าตัวหรือสภาวะการเสื่อมถอยของร่างกายท าให้ในบาง
เวลาผู้ สูงอายุเกิดหมดสติ  เป็นลม หกล้ม ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้หากไม่มีผู้ดูแล การดูแลรักษาอาจจะไม่
ทันผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยมากกว่าเดิมหรือเสียชีวิตได้ จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางคณะผู้จัดท าจึงจัดสร้างเครื่องแจ้ง
เตือนการหกล้มของผู้สูงอายุขึ้นมา เพื่อเป็นการแจ้งเตือน
ผู้ดูแลให้เข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุกรณีหกล้มและไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองได้อย่างทันท่วงที 

มีเครื่องเตือนการล้มของผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการแจ้งเตือน
การล้มของผู้สูงอายุในกรณีที่ผู้สูงอายุเกิดการล้มและไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น การออกแบบชุดตรวจจับ
การล้มของผู้สูงอายุด้วยเซ็นเซอร์การเอียง [4] ซ่ึงเป็นชุด
ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุโดยใช้หลักการตรวจจับมุมที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกโดยใช้
เซ็นเซอร์ตรวจสอบการเอียง ซ่ึงน าไปติดบริเวณเอวของ
ผู้สูงอายุ โดยสภาวะปรกติ ผู้สูงอายุจะยืนหรือนั่งในระนาบ
ของแนวดิ่งหรือแนวตั้ง แต่ถ้าผู้สูงอายุเกิดการล้มหรือเกิด
การเปลี่ยนจากสภาวะปรกติเป็นระนาบแนวนอน ชุดแจ้ง
เตือนจะส่งสัญญาณที่มีเสียงโทนต่อเนื่องที่ล าโพงบัสเซอร์ 
1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร ์(Microcontroller) 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ชิปไอซีพิเศษชนิด
หนึ่ง ที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างานตามที่
ต้องการได้ ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์จะประกอบไป
ด้วย 

- หน่วยประมวลผล 
- หน่วยความจ าช่ัวคราว (RAM) 
- หน่วยความจ าถาวร (ROM) 
- พอร์ตอินพุต, เอาต์พุต 

มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น 
- ADC (Analog to Digital) ส่วนภาครับสัญญาณ

อนาล็อกแปลงไปเป็นสัญญาณดจิิตอล 
- DAC (Digital to Analog) ส่วนภาคส่งสัญญาณดิจิตอล

แปลงไปเป็นสัญญาณอนาล็อก 
- I2C (Inter Integrate Circuit Bus) เป็นการสื่อสาร

อนุกรมแบบซิงโครนัสSynchronous) เพื่อใช้ติดต่อส่ือสาร
ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) กับ  

- อุปกรณ์ภายนอก พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Philips 
Semiconductors ใช้สายสัญญาณ 2 เส้น คือ serial data (SDA) 
และสาย serial clock (SCL) ซ่ึงสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์
หลาย ๆ ตัว เข้าด้วยกันได้ ท าให้ MCU ใช้พอร์ตเพียง 2 
พอร์ต เท่านั้น SPI (Serial Peripheral Interface) เป็นการ
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อท าการรับส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส 
(Synchronize) มีสัญญาณนาฬิกาเข ้ามา เกี ่ยวข ้อง
ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) หรือ
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อุปกรณ์ภายนอกที่รับส่งข้อมูลแบบ SPI อุปกรณ์ท าหน้าที่
เ ป็ น ม า ส เ ต อ ร์  (Master) โ ด ยป กติ แ ล้ ว เ ป็ น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรืออุปกรณ์ Master ควบคุม
อุปกรณ์ Slave ได้ โดยปกติตัว Slave จะเป็นไอซี (IC) 
หน้าที่พิเศษต่าง ๆ เช่น ไอซีอุณหภูมิ , ไอซีฐานเวลา
นาฬิกาจริง  (Real-Time Clock) หรืออาจ เป็น
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ท าหน้าที่ในโหมด Slave ได้ 

- PWM (Pulse Width Modulation) การสร้างสัญญาณ
พัลส์แบบสแควร์เวฟที่สามารถปรับเปลี่ยนความถ่ีและ Duty 
Cycle ได้เพื่อน าไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ 

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)  
ซ่ึงท าหน้าที่รับส่งข้อมูลแบบอะซิงโครนัสส าหรับมาตรฐานการ
รับส่งข้อมูลแบบ RS-232 

1.2 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino nano) 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino nano) เป็นบอร์ดที่มี
ขนาดเล็กเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม
บนไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อศึกษาหรือน ามาประยุกต์ใช้
ในการสร้างงาน Arduino nano มีขนาด 1.8 x 4.8 เซนติเมตร 
หรือมีขนาดประมาณนิ้วหัวแม่มือ ซ่ึงมีขนาดเล็กมาก เมื่อ
เทียบกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อื่น  บนบอร์ด 
Arduino nano นั้น มีวงจรส าหรับปรับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับตัวมันเอง เพียงแค่เสียบสาย USB เข้ากับ 
Arduino nano และต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ บอร์ดก็พร้อมใช้
งานได้ทันที เมื่อเสียบสาย USB บอร์ดพร้อมส าหรับการ
เขียนโปรแกรม โดยอาศัยไฟเลี้ยงที่มาจากสาย USB  ตอนนี้ 
Arduino nano ยังไม่ท างาน เพราะยังไม่ได้เขียนโปรแกรม
ส่ังงานลงไป ตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมส าหรับ
พัฒนา และการเขียนโปรแกรมให้กับ Arduino nano 
1.3 การเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณแบบ API (Application 
Programming Interface) 
การเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณแบบ API : Application 
Programming Interface คือช่องทางการเช่ือมต่อระหว่าง
เว็บไซต์หนึ่งไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่ง หรือเป็นการเช่ือมต่อระ
หว่าผู้ใช้งานกับ Server หรือจาก Server เช่ือมต่อไปหา 
Server ซ่ึง API นี้ เปรียบได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถส่ือสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

อย่างอิสระ โดยส่วนมากแล้ว API ถูกใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายคือ บริการของ Amazon มี API ที่เปิดให้ผู้ที่สนใจ
ที่จะเป็นตัวแทนขายสินค้าหรือเจ้าของเว็บทั่วไป ได้น า
สินค้าที่มีขายอยู่ใน Amazon ไปติดไว้ในเว็บไซต์หรือบล็อค
ของตนเองได้ โดยเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้สนใจจะได้รับคอม
มิสช่ัน เมื่อมีการส่ังซ้ือสินค้าจากเว็บไซต์หรือบล็อคที่น า 
API ไปติดตั้ง อีกบริการหนึ่งก็คือ บริการของ PayPal API 
ซ่ึงเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการช าระเงนิใหก้ับ
ลูกค้าสามารถน า PayPal API ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ที่ต้องการ
ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการใน
เว็บไซต์ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสร้างและทดสอบเครื่องแจ้งเตือนการหกล้มของ
ผู้สูงอายุ จ านวน 1 ชุด 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการ
ทดสอบเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
ผู้ทดสอบเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุมีความพึง

พอใจต่อเครื่องฯ อยู่ในระดับ มาก 
 

4.  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการด าเนินการวิจัยเครื่องแจง้เตือนการล้มของ

ผู้สูงอายุ มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
4.1 ขอบเขตของการวิจัย 

4.1.1 ขอบเขตด้านการประดิษฐ์ 
4.1.1.1 เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้ สูงอายุ 

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ส่วน คือตัวรับสัญญาณและตัว
ส่งสัญญาณ 

4.1.1.2 ตัวส่งสัญญาณสามารถส่งสัญญาณการล้ม
ของผู้สูงอายุได้ระยะไม่น้อยกว่า 100 เมตร ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต ์

4.1.1.3 ตัวรับสัญญาณสามารถแจ้งเตือนได้พร้อม

กันสองแบบ คือ เสียงเตือนและสัญญาณไฟกระพริบใช้

พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

937

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/


4.1.1.4 ตัวรับสัญญาณจะหยุดการแจ้งเตือนเมื่อตัว
ส่งสัญญาณถูกปิดหรือกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 

4.1.2 ขอบเขตด้านการวิจัย 
4.1.2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการเรียนรู้ใน

ครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุและนักศึกษาผู้ร่วมทดสอบการใช้งาน 
4.1.2.2 กุล่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้

ครั้งนี้  คือ ประชากรที่ เป็นผู้สูงอายุและนักศึกษาผู้ร่วม
ทดสอบการใช้งาน 

4.1.2.3 เครื่องมือในการวิจัย 
4.1.2.3.1 เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ 
4.1.2.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้

งานเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ 
4.1.2.3.2 วิธีการวิจัย ศึกษาการท าเครื่องแจ้ง

เตือนการล้มของผู้สูงอายุ ออกแบบจัดท าเครื่องแจ้งเตือน
การล้มของผู้สูงอายุ จัดท าแบบสอบถามและสรุปผลการ
จัดท าโครงการ 

4.1.2.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ สถิติ
ที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ต่ าสุด – สูงสุด 
4.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.2.1  ประชากรที่ใช้ในการเรียนรู้ครั้งนีเ้ปน็
นักศึกษา และผู้สูงอายุ 

4.2.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนรู้ครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
ปราจีนบุร ีและผู้สูงอายุ อ าเภอเมือง จังหวัดปราจนีบุร ี
4.3   เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 

4.3.1 แบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

4.3.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มี
ต่อการใช้เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอาย ุ

 
 
 
 
 

4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

4.4.1  ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องแจ้งเตือนการล้ม
ของผู้สูงอาย ุ

4.4.2  ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจต่อเครื่อง
แจ้งเตอืนการล้มของผู้สูงอายุ 

4.4.3  คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.4.4  น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรปูทางสถิต ิ
4.5  การวิเคราะหข์้อมลู 

คณะผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลทีร่วบนวมได้มาวิเคราะห์
ดังนี ้

4.5.1  วิเคราะห์ความพึงพอใจของการใช้งานเครื่องแจ้ง
เตือนการล้มของผู้สูงอายุ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

4.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
4.6.1  การค านวณหาความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง ที่มีต่อการใช้เครื่องแจ้งเตือนการล้มของ
ผู้สูงอายุโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for 
Windows คือ ค่าร้อยละ (%) มีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 

𝑝 =
𝑓

𝑛
× 100 

 

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละ 
  F แทน ความถี่ที่ต้องการ

แปลงให้เปน็ค่าร้อยละ 
  N แทน จ านวนความถี่

ทั้งหมด 
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𝑆𝐷 = 𝑆 = √
∑𝑓(𝑥 − 𝜇)2

𝑁
 

 
เมื่อ S แทน ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 X แทน ค่าของข้อมูลแต่

ละตัวหรือจดุกึ่งกลางช้ันแต่ละตัว 
 X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
 N แทน จ านวนข้อมูล

ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

5. ผลการวิจัย 
เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ สามารถท างานได้

ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ รวมไปถึงความพึงพอใจของการใช้
งานเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ เรียบร้อยในการ
สร้างเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นประชากรที่ใช้ในการเรียนรู้ครั้งนี้เป็น นักศึกษาแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และผู้สูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอปุกรณ์ 

5.1.1 เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ 

 
รูปที่ 1 เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ 

เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ 2 ส่วน คือ ตัวรับสัญญาณและตัวส่งสัญญาณ 

5.1.1.1 ตัวส่งสัญญาณสามารถส่งสัญญาณการล้ม
ของผู้สูงอายุได้ระยะไม่น้อยกว่า 10 เมตร ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรี่ขนาด 9 โวลต ์

5.1.1.2 ตัวรับสัญญาณสามารถแจ้งเตือนได้พร้อม
กันสองแบบ คือ เสียงเตือนและสัญญาณไฟกระพริบใช้
พลังงานจากไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

5.1.1.3 ตัวรับสัญญาณจะหยุดการแจ้งเตือนเมื่อตัว
ส่งสัญญาณถูกปิดหรือกลับมาอยู่ในสภาวะปกติ 
5.2 แบบสอบถาม 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
ตอนที่ 1 ด้านข้อมูลทั่วไป 

ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.นักศึกษา 22 52.4 

2.ผู้สูงอาย ุ 20 47.6 
รวม 42 100 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 และผู้สูงอายุ 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 47.6 
ตอนที่ 2 ด้านคุณภาพ 

คุณภาพของเครื่อง ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านรูปแบบ 3.80 1.06 มาก 
2. ด้านการใช้งาน 3.97 0.99 มาก 

รวม 3.89 1.02 มาก 
ตารางที ่2  คุณภาพของเครื่องแจ้งเตือนการลม้ของผู้สูงอาย ุ

คุณภาพของเครื่อง ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ตอบสนองตามความต้องการ
และความจ าเป็น 

     4.36 0.77 มากที่สุด 

2 ความเหมาะสมของผลงานและ
สิ่งประดิษฐ ์

4.36 0.79 มากที่สุด 

3 ความคุ้มทุนและสามารถใชง้าน
ได้จริง 

4.05 1.01 มาก 

4 ประโยชน์ของผลงาน
สิ่งประดิษฐ ์

3.83 0.94 มาก 

5 ความสะดวกสบายในการใช้งาน 3.81 1.02 มาก 
6 ความสวยงามในการออกแบบ 4.44 0.94 มาก 
7 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.50 1.02 มาก 

รวม 3.89 1.02 มาก 
 

ตารางที ่3  ความพึงพอใจของผูใ้ช้เครื่องแจง้เตือนการล้มของผู้สงูอายุ 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 

โครงการเครื่องแจ้งเตอืนการล้มของผู้สูงอายุสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี ้

6.1.1 เครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ สามารถ
ท างานได้ตามสมติฐานที่ตั้งไว้ 

6.1.2 พบว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามได้
ท าการใช้งานเครื่องแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ เรียบร้อย
แล้วพบว่าผู้ใช้งานมีระดับความพึงพอใจ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92  
6.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสภาพและแนวโน้ม เครื่องแจ้งเตือน
การล้มของผู้สูงอายุ ด้านคุณภาพและด้านความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากทุกด้าน ผลจากการวิจัยน าไปสู่ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 

6.2.1จัดท ารูปแบบของเครื่องใหม้ีขนาดที่เล็กลงสะดวก
ต่อการพกพา 

6.2.2 จัดท ากล่องของส่ิงประดิษฐ์ให้สามารถกันน้ าได้
ทั้งหมด  
เอกสารอ้างอิง 
[1] Engineer 007. (2553,ต.ค. 25) ไมโครคอนโทรลเลอร์.    
      [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก  http://www.engineer007.com 
[2] ปลาทูหิวแมว. (2556,ต.ค. 12) Arduino nano. [เว็บ 
      บล็อก]. สืบค้นจาก  https://www.gravitechthai.com 
[3] เกร็ดความรู้.net. API. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก  
      https://www.gravitechthai.com 
[4]  ณัฐิวุฒิ ถาวรวงษ์, อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง และ ปัญญา  
      มัฆะศร “การออกแบบชุดตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุ   
      ด้วยเซ็นเซอร์การเอียง”, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย 
      นเรศวร ฉบับพิเศษ, พ.ศ.2554, หน้า 43-46. 
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A3-024 
เครื่องฉีดน ้ำบ้ำบัดน ้ำเสียกึ่งอัตโนมัติ 

Water Jet Treatments 
 

เดชำ พัฒนประสิทธิ์ชัย  อภศิักดิ์ เหล่ำสะพำน  และศิวดล บุดทะสุ 
 

ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง  วิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 

บทคัดย่อ 

รูปแบบของการบ้ าบัดน ้ า เ สียที่ ได้ รับความนิยม
แพร่หลายวิธีหนึ่งคือรูปแบบของการเติมอากาศให้กับน ้าด้วย
กังหัน แต่ข้อเสียคือต้องท้าการยึดทุ่นเติมอากาศให้อยู่กับที่ เลย
เป็นผลให้การ เติมอากาศให้กับน ้ าไม่ทั่ วถึ งทั งบ่อ  ดังนั น
ส่ิงประดิษฐ์ Water Jet Treatments จึงถูกประดิษฐ์ขึ นเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ด้วยการพ่นน ้าให้สัมผัสกับอากาศ ด้วยการ
ประมาณค่าของออกซิเจนที่เติมเข้าไป โดยมีส่วนประกอบคือ ตัว
ทุ่นถูกประกอบเข้ากับชุดขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก
เซลล์แสงอาทิตย์ และบอร์ด Arduino uno r3 ควบคุมการท้างาน
ได้  2 ระบบคือ การควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับผ่านทาง
โทรศัพท์และการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ พร้อมทั งเก็บค่าอุณภูมิ
และความขุ่นของน ้า  

Abstract 

 The format of the waste water treatment that has 
been widely popular method is a form of water fill the air with a 
turbine. The disadvantage is the need to fill the air with the 
anchor buoy. As a result, fills the air with water throughout the 
pond. Therefore the invention Water Jet Treatments are 
designed to address such issues. 
 By spraying water with air. The motion control system, the 
second is to control the movement by forcing through a mobile 
phone and the automated estimation of oxygen added. 
 

1. ค้ำน้ำ 
    ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้ถูกใช้อย่างมากทั งทรัพยากรแบบที่ใช้
แล้วหมดไปและทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ นใหม่ทดแทนได้ แต่

กระนั นการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ที่สุดจึงเป็นเรื่องที่ควรน้ามาพิจารณา อย่างเช่น ทรัพยากรน ้า น ้า
เป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดสิ น 
เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื นโลก น ้าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะ
ระเหยเป็นไอน ้าลอยขึ นสู่เบื องบนเนื่องจากไอน ้ามีความเบากว่า
อากาศ เมื่อไอน ้าลอยสู่เบื องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลั่น
ตัวกลายเป็นละอองน ้าเล็ก ๆ ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเมฆ เมื่อจับ
ตัวกันมากขึ นและกระทบความเย็นก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยด
น ้าตกลงสู่พื นโลก น ้าบนพื นโลกจะระเหยกลายเป็นไอน ้าอีกเมื่อ
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ไอน ้าจะรวมตัวกันเป็นเมฆและ
กลั่นตัวเป็นหยดน ้ ากระบวนการเช่นนี  เกิดขึ นเป็นวัฏจักร
หมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน ้าท้าให้มีน ้า
เกิดขึ นบนผิวโลกอยู่สม่้าเสมอ แต่ปัญหาน ้าเสีย เป็นปัญหาใหม่
ในปัจจุบัน สาเหตุที่ท้าให้เกิดน ้าเสีย ได้แก่ น ้าทิ งจากบ้านเรือน 
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูลที่ถูกทิ งสู่แม่น ้าล้าคลอง น ้าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม น ้าฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่ง
เกษตรกรรมลงสู่แม่น ้าล้าคลอง น ้าเสียที่เกิดขึ นนี ส่งผลเสียหายทั ง
ต่อสุขภาพอนามัย เป็นอันตรายต่อสัตว์น ้า และมนุษย์ ส่งกลิ่น
เหม็น รบกวน ท้าให้ไม่สามารถน้าแหล่งน ้านั นมาใช้ประโยชน์ได้
ทั งการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดังนั นการ
ใช้ทรัพยากรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนกระบวนการ
อย่างแรกคือการท้าให้น ้าที่ใช้แล้วหรือก้าลังใช้ให้มีคุณภาพที่ดีขึ น
เพื่อการใช้งานตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ดัชนีที่ใช้
เป็นตัวตรวจวัดอันดับต้นๆ คือ ค่าปริมาณออกซิเจนในน ้า การ
เติมออกซิเจน (Oxygenation) หรือการเติมอากาศ (Aeration) เป็น
หัวใจของการท้างานของระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบใช้ออกซิเจนจาก
อากาศ เพราะหากระบบบ้าบัดน ้าเสียขาดออกซิเจน จุลินทรีย์
ทั งหลายก็ไม่สามารถท้างานได้ ถ้ามีปริมาณออกซิเจนละลายน ้า
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อยู่สูง ระบบก็สามารถบ้าบัดน ้าได้ดีหรือสามารถรับน ้าเสียได้มาก
ขึ น แต่ เนื่องจากค่าการละลายน ้าของออกซิเจนที่ความดัน
บรรยากาศมีค่าต่้าย่อมจะท้าให้มีแรงขับ (Driving Force) ต่้าตาม
ไปด้วย ดังนั น การเพิ่มอัตราการละลายน ้าของออกซิเจนที่ความ
ดันบรรยากาศ จึงได้แก่การเพิ่มผิวสัมผัส ( Interfacial Area) 
ระหว่างอากาศกับน ้าให้มีค่ามากที่สุด ซ่ึงเครื่องเติมอากาศในน ้าที่
มีการประดิษฐ์คิดค้นผ่านๆ มานั น ต้องท้าการยึดตัวเครื่องให้อยู่
กับที่ การกระท้าดังกล่าวจะท้าให้ปริมาณอากาศในน ้าไม่ทั่วถึงทั ง
บ่อ ดังนั นทางคณะผู้จัดท้าได้คิดสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์นี ขึ น ซ่ึง
เครื่องนี จะช่วยในการเติมอากาศในน ้าให้ได้ทั่วถึงทั งบ่อ 
 

 
รูปที1่.1 แบบ Water Jet Treatments 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องฉดีน ้าบ้าบดัน ้าเสียกึ่งอัตโนมัต ิ

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ นและใช้งานง่ายและสะดวกมากขึ น 
              2.2 เพื่อน้าเครื่องฉีดน ้าบ้าบัดน ้าเสียกึ่งอัตโนมัติไปใช้
งานกับเกษตรกรผู้เลี ยงปลาในพื นที่จังหวัดมหาสารคาม 

3. สมติฐำนงำนวิจัย 
 3.1 ส่ิงประดิษฐ์ Water Jet Treatments ต้องสามารถใช้งาน

ได้จริง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

4.วิธีด้ำเนินกำรวิจัย 
4.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ บ่อเลี ยงปลาและ

แหล่งน ้าอุปโภคบริโภครวมจ้านวน 10 แหล่งน ้าในเขตจังหวัด
มหาสาคาม โดยเลือกจากแหล่งน ้าสาธารณะ 

4.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4.2.1 เครื่องฉีดน ้าบ้าบัดน ้าเสียกึ่งอัตโนมัติ 
4.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องฉีดน ้าบ้าบัด

น ้าเสียกึ่งอัตโนมัต ิประกอบด้วย 4 รายการดังนี   
1) การควบคุมเครื่อง Water Jet Treatments  

ผ่านทางโทรศัพท ์
2) การท้างานของ Water Jet Treatments  

ในระบบอัตโนมัต ิ

 3) ความสะดวกใช้งาน      
4) ประสิทธิภาพโดยรวม 

4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้างของ
เครื่องฉีดน ้าบ้าบัดน ้าเสียกึ่งอัตโนมัติ ประกอบด้วย 12 รายการ
ดังนี   

1) การออกแบบมีความมั่นคงแข็งแรง 

2) ความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง 

3) ความเหมาะสมของวัสดุทีใ่ช้ทา้เครื่อง 
4) ความเหมาะสมของอปุกรณ์ที่เลือกใช้ 
5) การจัดวางชิ นส่วนหรืออุปกรณ์ประกอบมี

ความเหมาะสม 
6) การออกแบบระบบไฟฟ้า 
7) มีความปลอดภัยขณะท้างาน 

8)ขนาดและรปูทรงของเครื่องมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

9) ความสะดวกในการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ 

10) การบ้ารุงรักษาสามารถท้าได้สะดวก 

11) การถอดเพื่อซ่อมแซมสามารถท้าได้ 
12) ความเหมาะสมของการออกแบบโดยรวม 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้จัดท้า ได้ท้าการทดสอบตัวเครื่อง Water Jet 

Treatments กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วเก็บข้อมูลและประเมินคุณภาพ
ของเครื่อง พร้อมรับค้าชี แนะต่างๆ จากผู้ดูแลบ่อเลี ยงปลาหรือ
แหล่งน ้าอุปโภคบริโภคในเขตจังหวัดมหาสาคาม โดยเลือกจาก
แหล่งน ้าสาธารณะ แล้วจึงเก็บรวบรวมแบบประเมิน เพื่อน้าไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         การวิเคราะห์ข้อมูลได้น้าผลจากการประเมินคุณภาพ

ที่ได้ข้อมูลมา ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงก้าหนดคุณภาพ ดังนี  
(ธานินทร์, 2548:112) 

    4.50 – 5.00   หมายถึง     มีระดับคุณภาพดีมาก      
      3.50 – 4.49   หมายถึง     มีระดับคุณภาพดี   
   2.50 – 3.49   หมายถึง     มีระดับคุณภาพพอใช้ 
   1.50 – 2.49   หมายถึง  มีระดับคุณภาพควรปรับปรุง  
     1.00 – 1.49    หมายถึง     มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
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การน้าเสนอข้อมูลผู้จัดท้า จะน้าผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ
การประเมินคุณภาพมาท้าการวบรวมน้าเสนอในรูปแบบของ
ตารางประกอบค้าบรรยาย 
 

5. ผลกำรวิจัย 
      ผลการสวิจัย คณะผู้จัดท้า ได้ท้าการรวบรวมข้อมูล

ทั งหมด แล้วน้ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยผลการศึกษาในครั งนี แบ่ง
ออกได้สองด้าน ดังนี  

5.1 แบบประเมินประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์ 
รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

1. การควบคุมเครื่อง Water Jet 
Treatments ผ่านทางโทรศัพท์ 

4.90 0.1 
ดีมาก 

2. การท้างานของ Water Jet 
Treatmentsในระบบอัตโนมัต ิ

4.90 0.1 
ดีมาก 

3. ความสะดวกใช้งาน 4.95 0.025 ดีมาก 
4. ประสิทธิภาพโดยรวม 4.85 0.225 ดีมาก 

รวม 
4.9 

0.112
5 

 

ผลการวิจัยการประเมินคุณภาพของส่ิงประดิษฐ์ด้าน
ประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี  ด้านประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่ X เท่ากับ 4.9 และ S.D เท่ากับ 
0.1125 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบประเมินทั งหมดมี
คุณภาพในระดับ ดีมาก  ดังนั นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์มีประสิทธิภาพดีมากสามารถใช้งานได้จริงและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

5.2 แบบประเมินความพึงพอใจด้านโครงสร้าง 
รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

1. การออกแบบมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4.70 0.47 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของ
ขนาดและรูปร่าง 

4.70 0.47 ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของ
วัสดุที่ใช้ท้าเครื่อง 

4.55 0.67 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของ
อุปกรณ์ที่เลือกใช้ 

4.45 0.83 ดี 

5. การจัดวางชิ นส่วนหรือ
อุ ปก ร ณ์ ป ระ กอบมี ค ว า ม
เหมาะสม  

4.50 0.69 ดีมาก 

6. การออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

4.60 0.50 ดีมาก 

7. มีความปลอดภัยขณะ
ท้างาน 

4.85 0.37 ดีมาก 

8. ขนาดและรูปทรงของ
เครื่องมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

4.55 0.60 ดีมาก 

9. ความสะดวกในการ
ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ 

4.45 0.76 ดี 

10. การบ้ารุงรักษา
สามารถท้าได้สะดวก 

4.50 0.69 ดีมาก 

11. การถอดเพ่ือซ่อมแซม
สามารถท้าได้ 

4.60 0.75 ดีมาก 

12. ความเหมาะสมของ
การออกแบบโดยรวม 

4.65 0.75 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมด้านโครงสร้าง 4.59 0.12 ดีมาก 

ผลการวิจัยการประเมินคุณภาพของส่ิงประดิษฐ์ด้าน
โครงสร้าง สรุปได้ดังนี  ด้านโครงสร้างมีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก ที่ X เท่ากับ 4.59 และ S.D เท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากแบบประเมินส่วนใหญ่มีคุณภาพในระดบั ดีมาก ดังนั น
จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้างผลงานส่ิงประดิษฐ์มีคุณภาพดี
มาก 

 
 6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 6.1 สรุปผลการศึกษา  
ผลการวิจัยการประเมินคุณภาพของส่ิงประดิษฐ์ จ้านวน 10 

ตัวอย่างประชากร สรุปได้ดังนี   
 1.ด้านประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์มีคุณภาพอยู่ในระดับ

ดีมาก ที่ X เท่ากับ 4.86 และ S.D เท่ากับ 0.06 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากแบบประเมินทั งหมดมีคุณภาพในระดับ ดีมาก  

 2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ด้านโครงสร้างมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ที่ X เท่ากับ 4.59 และ S.D เท่ากับ 
0.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบประเมินส่วนใหญ่มีคุณภาพ
ในระดับ ดีมาก ดังนั นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลงานส่ิงประดิษฐ์
สามารถใช้งานได้จริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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6.2 อภิปรายผล  
ผลจากการประเมินคุณภาพของเครื่อง  Water Jet 

Treatments พบว่าคุณภาพด้านประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์ และ
ด้านการออกแบบโครงสร้าง อยู่ในระดับ ดีมาก สามารถอภิปราย
ผลได้ว่า ผลงานส่ิงประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริงและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
6.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป จากการท้างานเห็นว่าควรจะ

ปรับปรุง หรือพัฒนาในเรื่องการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติควรมีการ
น้า เอาผลที่ตรวจวัดได้จากเซนเซอร์ออกซิเจน มาเป็นตัว
ก้าหนดการเคลื่อนที่ 

6.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั งต่อไป ควรศึกษาและ
พัฒนาเรื่องการท้าให้ระบบส่งสัญญาณไปยังระบบเครือข่าย เมื่อมี
การตรวจวัดค่าคุณภาพของน ้าว่าดีหรือแย่เพียงใด เพื่อส่งเสริมสู่
งานการค้าได้ต่อไป 

 
 7. กิตติกรรมประกำศ 

ผู้เขียนขอขอบคุณ  บิดา – มารดา  ที่ได้ให้การเลี ยงดู 
อุปการะ  ส่งเสริมด้านการเรียนตลอดมา และบุคคลต่อไปนี ที่ได้
ช่วยเหลือให้โครงการส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ครูภาค วิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าก้ าลั งทุกท่ าน  ที่ ให้
ค้าปรึกษาและแนะน้าเทคนิคต่างๆในการท้างานเป็นอย่างดีและ
ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้จัดท้าจนส้าเร็จ 

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่ได้เปิด
โอกาสให้คณะผู้จัดท้าได้มีโอกาส คิดค้นและจัดท้าส่ิงประดิษฐ์
ขึ นมาจนส้าเร็จ  
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เครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน ้าต้นไม้  
Water Timer  

นิมิตร อมฤทธิ์วาจา   รุ่งโรจน์  อุตมาตร   และสุริยา มณีโสภา 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  คณะอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

บทคัดย่อ 

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องโปรแกรมเวลา
ส้าหรับการรดน้้ าต้นไม้  โดยสมมุติฐานการศึกษาคือ
ประสิทธิภาพของเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้า้ต้นไม้มี
ความผิดพลาดไม่เกิน 1 นาที 

      ในการทดสอบการรดน้้าต้นไม้ของสวนหย่อมภายใน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ขนาดพื้นที่ 20 ตารางเมตร  

       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องโปรแกรม
เวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้น เทียบกับระยะเวลา
การให้น้้าต้นไม้ และแบบประเมินประสิทธิภาพ 

      เครื่องมือทั่ใช้ในการวิจัยคือค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  ผลการวิจัยมีดังนี้เครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้า
ต้นไม้ ที่สร้างขึ้นสามารถรดน้้าต้นไม้  ได้ตามระยะเวลาที่
ก้าหนด  มีค่าผิดพลาดของเวลา อยู่ในเกณฑ์  1 นาที เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรด
น้้าต้นไมท้ี่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในการใช้งาน  

     

ค้าส้าคัญ : เครื่องโปรแกรมเวลา, การรดน้้าต้นไม้ 

Abstract 

The purpose of this research was to create and find out the 
efficiency of the Programed Timer for Watering Plants as the 
hypothesis in the study was the effectiveness of the invented 
by the average errors of measurement, not exceeding 1 minutes  

To test the watering of gardens in Minburi Vocational 

College area 20 square meters.. 
The research instruments were the invented Programed 

Timer for Watering Plants compared with the standard period. 
The statistical procedures were used for data analysis were 

mean ( X ) and standard deviation (S.D.). 
The results revealed that that the Timer for Watering Plants 

created a time fault in the water supply was not over 1 minute, 
according to the hypothesis. The Timer for Watering Plants 
shows that the time for making the plants more efficient in its 
use. 
 
Keywords: Programed Timer, Motor Pump 

1. ค้าน้า 

 Thailand 4.0 เป็นเศรษฐกิจทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จาก
การท้าการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้น
การบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming โดย
เกษตรกรต้องร่้ารวยขึ้นและเป็นผู้ประกอบการ ปัจจัยที่จะสร้าง
ความส้าเร็จได้ส่วนหนึ่งคือการลดต้นทุนโดยการใช้พลังงาน
ทดแทนและเป็นพลังงานสะอาดซ่ึงได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์ 
และการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานในงานเกษตรกรรมโดยใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติมาแทนที่แรงงาน  
        การปลูกพืชผักไม้ดอกและไม้ประดับครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีพื้นที่ปลูกและไม่มีแรงงานหรือไม่มีเวลา
ให้น้้าอย่างสม่้าเสมอเป็นผลให้ พีชผักเหล่านั้นไม่เจริญเติบโต
เท่าที่ควร พืชที่ปลูกไว้มีความหลากหลาย เช่นพืชกระถาง พืชลง
ดิน และกล้วยไม้เป็นต้น การให้น้้ามีรูปแบบไม่เหมือนกันเช่น
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ให้น้้าแบบใช้สปริงเกอร์ แบบพ่นหมอก แบบให้น้้าไหลเฉพาะ
จุดปล่อยน้้าลงมาตรง ๆ 
         เครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้  เมื่อถึง
ก้าหนดเวลาที่ตั้งไว้ รีเลย์จะจ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์ปั๊มน้้า
โดยน้้าจะผ่านโซลินอยล์วาวล์ที่สามารถเลือกช่องการจ่ายน้้าได้ 
หลายหัวจ่าย  เพื่อจ่ายน้้ าให้กับพืชผักต่อไป และเมื่อถึง
ก้าหนดเวลารีเลย์จะตัดกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ปั๊มน้้าหยุดจ่ายน้้า  

2. วัตถุประสงค์ชองการวิจัย 

2.1 เพื่อพัฒนาเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับ

การรดน้้าต้นไม้ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 

3.1  การวิจัยนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า 12V. 45 AH จาก
แบตเตอรีท่ี่ประจุกระแสไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลขนาด 80W.แบบ
ติดตามดวงอาทิตย ์  

 3.2   มอเตอร์ปั๊มน้้าแบบหอยโขง่ขนาด 180W. 12Vdc. 
ปริมาณการสูบน้้า 40 L/min   ¾” เข้าถังปรบัความดัน 
(Accumulator) ขนาดความดันบนัจุที่ 0.08 MPa ใช้น้้าประปา
เป็นแหล่งน้้าใช้งาน 

 3.3 ใช้โซลินอยส์วาวลข์นาด   ¾” 4 ตัว  ใชใ้นการเลือก
ช่องทางการจ่ายน้้าผ่านหัวพ่นแบบสปริงเกอร์ แบบพ่นหมอก 
และแบบให้น้้าไหลเฉพาะจดุ 

 

4. สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาเครือ่งโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าตน้ไม้ที่มี
ประสิทธิภาพ เมื่อท้าการทดสอบเทียบเวลาที่ตั้งกับเวลา
มาตรฐาน  มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±5 วินาทีต่อวัน 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 ได้เครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ 
5.2  สามารถรดน้้าต้นไม้ได้บรเิวณกว้างและทั่วถึง 

6. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

   6.1 หลักของการใหน้ ้าแก่พืชปลูก 
        ในการก้าหนดการให้น้้าแก่พืชเพื่อให้พืชเจริญเตบิโตและ
ให้ผลตอบแทนสูงนั้นจะค้านึงถึงว่า เมื่อไรจึงจะควรใหน้้้าแก่

พืชและให้เปน็ปริมาณเท่าใด ซ่ึงในทางปฏบิัตจิะต้องค้านึงถึง
ปัจจัยที่ก้าหนด 3 ประการคือพืชดินและน้้า ดังนี้คือ [9] 
    1) ปริมาณน้้าที่พืชต้องการที่ช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดอายุพืช 
    2) ความสามารถในการอุ้มน้้าของดินในเขตราก 
    3) ปริมาณของน้้าทีจ่ะหามาท้าการชลประทานได้ 
    ปริมาณน้้าที่พืชต้องการที่ช่วงเวลาต่างๆ ตลอดอายุของพืช
และความสามารถอุ้มน้้าของดินในเขตรากของพีชเป็นข้อมูล
ส้าคัญเบื้องต้นซึ่งจะต้องน้ามาใช้หาความถ่ีในการใหน้้้าและ
ปริมาณน้้าที่จะต้องให้แต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามในบางครั้งไม่
สามารถให้น้้าแก่พืชได้เต็มจ้านวนตามที่พืชต้องการเสมอไป 
พืชที่ก้าลังเจริญเติบโตย่อมมีการใช้น้้าอยู่ตลอดเวลา อัตราการ
ใช้น้้าจะขึ้นอยู่กับชนดิและอายุของพืช อุณหภูมิ และสภาพของ
ภูมิอากาศอื่นๆ การให้น้้าแก่พืชในแต่ละครัง้ ปริมาณที่ให้ควร
เพียงพอกับความต้องการน้้าของพืชไปจนกว่าก้าหนดการใหน้้้า
คราวหน้า พืชเกือบทุกชนิดจะให้ผลผลิตลดลง หรือคุณภาพ 
เลวลง ถ้ามีการขาดน้้าที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ ช่วงเวลาที่เมื่อมี
การขาดน้้า แลว้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตมากที่สุด
เรียกว่าช่วงวิกฤติ (critical period) ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว
จะต้องคอยรักษาดนิให้มีความชุ่มช้ืนอยู่เสมอ 
  

   6.2 ระบบฐานเวลา (Real Time Clock) 

         ระบบฐานเวลาเป็นสิ่งส้าคญัที่สามารถน้าไปใช้ใน
อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกไดห้ลากหลาย ภายในไมโครคอนโทรล 
เลอร์เองก็มีไทเมอร์เพื่อใช้ในการจับเวลา หรือน้าไปใช้เป็นฐาน
เวลาจริงได้เช่นกนั แต่เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถ
ท้างานได้ต่อเมื่อมีไฟเลี้ยงเท่านั้น ดังนั้นการใช้ไทเมอรข์อง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างฐานเวลาจริงจงึไม่เหมาะสมใน
การใช้งานที่น้าฐานเวลามาท้าปฏทิินอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีข้อมลู 
วินาที นาท ี ช่ัวโมง วัน วันที่ เดอืน และปี ระบบเวลาสามารถ
เลือกโหมดท้างานรูปแบบ 24 ช่ัวโมง หรือ 12 ช่ัวโมง 
(AM/PM) ก็ได้ภายในมีระบบตรวจจบัแหล่งจ่ายไฟ โดยถ้า
แหล่งจ่ายไฟหลักถูกตัดไป ตัวชิปไอซีสามารถสวิตช์ไปใช้ไฟ
จากแบตเตอร่ีและท้างานต่อไปโดยที่ยังรักษาข้อมูลไว้ได้ [2] 
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6.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) 

       ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) คืออุปกรณ์ 
ควบคุมขนาดเล็กซ่ึงบรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยในไมโครคอนโทรลเลอร์ได้รวม 
เอาซีพียู หน่วยความจ้า และพอร์ต ซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลัก
ส้าคัญของระบบคอมพิวเตอรเ์ข้าไว้ด้วยกัน โดยท้าการบรรจุ
เข้าไว้ในตัวถังเดียวกัน โครงสร้างของไมโครคอน โทรลเลอร์
นั้น ประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ้า ส่วน
ติดต่อกับอปุกรณ์ภายนอก หรือพอร์ตและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ 
(peripheral) [2] 
   

    6.4 ประสิทธิภาพ 

       จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของ
งานในด้านต่างๆจากเอกสาร ต้าราเรียน และงานวิจัยต่างๆ มี
การให้ความหมายไว้ดังนี ้
       ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่ท้าให้เกิดผลในการ
งาน [4] ประสิทธิภาพของส่ิงประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นจะคดิจาก
ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

7. การด้าเนินการวิจัย 

  7.1 การรวบรวมความต้องการ 

เครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ 
   1) แสดงเวลาปัจุบันคือ วัน วันที่  เดือนปี ช่ัวโมง นาที 

วินาที และอุณหภูมิ บนจอ LCD ขณะเดียวกันท้าการตรวจและ
ด้าเนินการ ปิด/เปิด รีเลย์ ตามตารางเวลา 30 โปรแกรม 

   2) ปรับเวลาปัจุบันที่แสดงบนจอ LCD โดยการใช้ Push 
Button Switch 

   3) โปรแกรมตารางเวลาเพื่อปิดหรือเปิด รีเลย์ หนึ่งใน 8 
ตัว แสดงบนจอ LCD โดยการใช้คีย์ สูงสุดจ้านวน 30 โปรแกรม 

ที่เก็บในหน่วยความจ้า EEPROM  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ชุดควบคุมการโปรแกรมเวลา 

 

รูปที ่2 ส่วนประกอบเครื่องโปรแกรมเวลารดน้้าต้นไม้ 
 

  7.2 Data Flow Diagram 

    ฟังก์ชันที่ส้าคัญของเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรด
น ้าต้นไม ้ได้แก่ 
 - ฟังก์ชันการรับคีย์และแสดงผลบนจอ LCD เพื่อการตั้ง
ค่าเวลาจริงและการโปรแกรมตารางเวลา 
 - ฟังก์ชันการสแกนตารางโปรแกรมเพื่อก้าหนดการ
ท้างานของรีเลย ์จะท้างานทุกๆ 1 วินาที 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 Data Flow Diagram Level 1 
 

  7.3  Event List 

        การท้างานของระบบเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรด
น้้าต้นไม้ ประกอบด้วย ประเภทของเหตุการณ์ ข้อมูล/สถานะที่

             
                  

       15  ͦ [3] 
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รับรู้  กิจกรรมที่ด้าเนินการ ผลลัพธ์ที่ได้ และผลกระทบต่อ
ระบบ มีดงันี ้
 
ตารางท่ี 1   ตารางเหตุการณ์การประมวลผลเครื่องโปรแกรม  
                   เวลาส้าหรับการรดน้า้ต้นไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  7.4 Timetable 

        การท้างานของระบบเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการ
รดน้้าต้นไม้ จะท้างานตามตารางเวลาที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้า 
เป็นแบบเรคคอร์ดที่มีขนาดคงที่ ประกอบด้วย 6 ฟิลด์ ดังนี ้

1) D บันทึกเงื่อนไขของวัน ท้าทุกวันหรือท้าเฉพาะ 
2) HH บันทึกเงื่อนไขของชั่วโมง เปน็เลขแบบ BCD  
3) MM บันทึกเงื่อนไขของนาท ี
4) SS บันทึกเงื่อนไขของวินาท ี
5) R เปน็หมายเลขรีเลยท์ี่ใช้งาน 
6) A เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน้กับรีเลย์เช่น ON, OFF หรือ 

ON แล้วรอ หมายเลข Time Interval แล้วจึง OFF รีเลย์  
 

ตารางท่ี 2   ข้อมูลโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ใน  
      EEPROM 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

รูปที ่6 หน้าจอ LCD ในโหมดการบันทึก Timetable 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่7 การใช้งานเครื่องโปรแกรมเวลารดน้้าต้นไม้ 

 
8.  ผลการวิจัย 

       8.1 ผลการทดลอง 

         การทดลองท้าโดยการตั้งเวลารดน้้าต้นไม้โดยตั้งทดสอบ
ไว้ที่ 12:34:00 และท้าการเปรียบเทียบเวลาจริงจาก เว็ปไซด์
เวลามาตรฐานประเทศไทยโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ 
ท้าการทดลองซ้้าเป็นจ้านวน 10 วัน ได้ผลการทดลองดังตาราง 
 

     ตารางท่ี 3   ผลการทดลองเครือ่งโปรแกรมเวลาส้าหรับการ 
                        รดน้้าต้นไม้ 
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8.2 สรุปผลการทดลอง 
         ผลการวิจัยพบว่าเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้า
ต้นไม้ที่สร้างขึน้ มีค่าเวลาผิดพลาดเฉลี่ย 3.4 วินาทีต่อวัน อยู่ใน

เกณฑ์  ±5 วินาทีต่อวัน เปน็ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า
เครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ทีป่ระดิษฐข์ึ้นมี
ประสิทธิภาพ 
 

9. สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

  9.1  สรุปผลการวิจัย 
      ผลการวิจัยพบว่าเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้า
ต้นไม้ที่สร้างขึ้นมีค่าเวลาผิดพลาดเฉลี่ย 3.4 วินาทีต่อวัน อยู่ใน

เกณฑ์  ±5 วินาทีต่อวันเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คิดเป็น
39.35 ppm/day  แสดงว่าเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรด
น้้าต้นไม้ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพ 
 

  9.2 อภิปรายผล 
 ประสิทธิภาพของเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรด
น้้าต้นไมท้ี่ประดิษฐ์ขึ้นมีค่าผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากฐานเวลาของ 
IC DS1307 ที่ใช้คริสตอล 32.768 kHz และต้องการโหลด CL 
12.5 pf  แต่ใช้ค่ามาตรฐาน 15 pf แทนนอกจากนี้ยังมีผลจาก
อุณหภูมิแวดล้อมท้าให้ความถี่ของคริสตรอลเปลี่ยนไป  
 
  9.3 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 9.3.1 ศึกษารายละเอียดตามคู่มือไอซีฐานเวลาจริงให้
เข้าใจ โดยต้องค้านึงถึงคุณสมบัติ ข้อควรระวังและข้อแนะน้า
การใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการใช้งานเครื่อง
โปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้ 
 9.3.2 การป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกควร
ท้า Crystal Layout เป็น Ground Plane ให้ครอบคลุม และต้อง 
มี Guard Ring ต่อกับ Ground ไว้ด้วยช่วยให้การป้องกัน
สัญญาณรบกวนจากภายนอกได้ยังผลให้ เครื่องโปรแกรมเวลา
ส้าหรับการรดน้้าต้นไม้มีเวลาเที่ยงตรงมากขึ้น 
 
  9.4 ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 

การน้าเครื่องโปรแกรมเวลาส้าหรับการรดน้้าต้นไม้
ไปพัฒนาให้ตารางโปรแรกมเวลามากขึ้น และมีความละเอียด
ในการออกแบบแผ่นวงจรพีซีบีมากขึ้น. 
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A3-026 

ชุดมอเตอร์โหลดเบรกแบบแปลงพลังงาน 
Inverter Brake For Motor 

 
สรณะ  กองกุลศริ ิ  ณรงค์  ทองเทศทา  และปรญิญา  อ่อนสุทธ ิ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
มอเตอร์โหลดเบรกโดยใช้หลักการแปลงพลังงานจาก
อินเวอร์เตอร์  ปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์เบรกลงเพื่อ
หน่วงการหมุนของมอเตอร์ทดสอบ โดยออกแบบให้ตัวโหลด
เบรกบิดตัวได้ขณะเกิดแรงบิด  ท าให้สามารถวัดค่าแรงบิดที่
เกิดกับมอเตอร์จากนั้น น ามาเปรียบเทียบกับชุดโหลดเบรก
มาตรฐาน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดมอเตอร์โหลดเบรก
ที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักการแปลงพลังงานจากอินเวอร์เตอร์ โดย
กลุ่มตัวอย่างเลือกเป็นมอเตอร์ขนาดเพลาโตไม่ เกิน 14 
มิลลิเมตร ขนาดก าลังไม่เกิน 300 วัตต์ โดยกลุ่มทดลองเป็น
มอเตอร์ เหนี่ยวน า 3 เฟส 4ขั้วพิกัดแรงดัน380/440 โวลต์ 
ความเร็วรอบ 1480 รอบ/นาที 300 วัตต์ จากห้องทดลอง
เครื่องกลไฟฟ้าของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคนิค
มีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสมมุติฐาน
ว่า ชุดมอเตอร์โหลดเบรกที่สร้างขึ้น สามารถสร้างแรงบิดที่
เพลาของมอเตอร์ทดสอบ โดยมีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่า 80 % เมื่อ
เปรียบเทียบกับก าลังไฟฟ้าที่จ่ายใหม้อเตอร์ทดสอบ โดยผลการ
ทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้คือ ที่ค่าแรงบิดเดียวกันมี
ผลสัมฤทธ์ิ ที่ 92% สูงกว่าที่ตั้งไว้เมื่อเทียบกับชุดโหลดเบรก
มาตรฐาน มีค่าความพึงพอใจกว่า 4.5  เมื่อสอบถามจาก
ผู้เช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน 

Abstract 

 The purpose of this research were built and 

evaluated efficiency of the motor load brake by inverter 
compare with standard motor load brake to measure the 
moment on the spindle of any tested motor. Tool for the 
research were the motor load brake by inverter that were built 
by researcher. All population were mean that all motors but 
sample group were less than 300 watts motors with 14mm 
diameter spindle ,5 of 300 watts 3 phase 4 poles induction 
motors from ELWE machine experiment set at machine 
laboratory, Minburi Technical College Bangkok Thailand 
were experiment group. To support my research project we 
make25 items questionnaires for 5 experts in regard to our set 
include all sides of construction, using method and other. The 
response were more satisfy.The result of experiments show 
that all range of test motor power and current , the motor load 
brake by inverter set have all average efficiency at 92% 
compare with motor powder brake from ELWE GMBH.    

Keyword; 

1. ค าน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.)

พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง 2546 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   บงัคบั
ให้ทุกสาขางานเรียนรายวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104 
2101  3(4) เป็นวิชาชีพบังคับ 3 หนว่ยกติ 4 ช่ัวโมง  ใหบ้รูณา
การการเรียนการสอนทั้งทฤษฏีและปฏบิัติเข้าด้วยกัน  โดยให้
ผู้สอนใหน้้ าหนักการเรียนการสอนได้ตามความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ ชุดฝึกทดลอง เนื่องจากมีสภาพการที่แตกต่าง
กัน  ตามนโยบาย สภาวะความต้องการของตลาดแรงงาน และ
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ลักษณะที่ตั้งของตัววิทยาลัยฯเอง ที่อาจมีท าเลที่ตั้งที่ห่างไกล
อาจยังมีสภาพไม่พร้อมรับ เช่น ไม่มีอาคารเรียน หรือสภาพ
อาคารเรียน ที่อาจเป็นแบบช่ัวคราว หรือไม่พร้อมในระบบ
สนับสนุน เช่น ระบบไฟฟ้า น้ า ปรับอากาศ  แต่โดยรวมก็มี
กลุ่มวิทยาลัยเทคนคิที่มีชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ซ่ึงสามารถ
ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  
โดยแบ่งเป็นชดุทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบไม่มีการเคลื่อนที่ 
(Non Rotating  Machine) ได้แก่ กลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า 
(Transformer) และชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบมีการ
เคลื่อนที่ (Rotating  Machine) ได้แก่  มอเตอร์ไฟฟ้าทั้ง
กระแสตรงและกระแสสลับ (DC & AC  Motor) หรือ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ (DC & AC  
Generator)  โดยในการทดลองจะก าหนดใหม้ีการหา
คุณลักษณะ การท างานทัง้ในขณะไม่มีโหลด และมีโหลด (No 
Load & Load  Characteristic) 

 ในการหาคุณลักษณะทางกลและทางไฟฟ้าของ
มอเตอร์ทัง้กระแสตรงและกระแสสลับ จ าเปน็ต้องใช้อปุกรณ์
ชนิดหนึง่ช่วย เรียกว่าโหลดเบรก (Braking Load) ซ่ึงโดยรวม
จะใช้เทคนิคการเบรก 3 ลักษณะคือ  

 1. แบบกระแสไหลวน (Eddy Current Brake) 
 2. แบบเครื่องก าเนิด (Electro  Dynamo  Brake) 
 3. แบบผงฝุ่น (Powder Brake) 
 ซ่ึงทั้ง 3 วิธี สร้างขึ้นโดยบริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศ  

มีราคาสูงท าให้โอกาสในการเข้าถึงของนักศึกษาน้อย  อีก
ประการหนึ่งการที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศท าให้การ
บ ารุงรักษาท าได้ยาก เสียเวลานานเมื่อมีการช ารุด หรือเสีย ใน
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี  มีชุดทดลองดังกล่าวผลิตในประเทศ
เยอรมัน คือ ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ของ บริษัทเอลเว่ จีเอ็ม 
บี เฮ็ช ขนาด 300 วัตต์ ใช้หลักการที่ 3 แบบผงฝุ่น ซ่ึงมี
คุณภาพสูง ราคาสูง แต่มีปัญหา การซ่อมบ ารุงที่ล่าช้าแบบ
เดียวกัน 

 จากประสบการณ์การสอน  จากการสังเกต  อาศัย
ความรู้การสอนในรายวิชาควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  ที่ต้องใช้
เครื่องควบคุมมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์   เพื่อปรับลดค่า
ความเร็ว การปรับแรงบิด  การปรับช่วงเวลาการเริ่มหมุน และ
การหยุด  พบว่าการลดค่าความถี่สามารถหน่วงมอเตอร์ได้
คล้ายๆหลักการของโหลดเบรกทั้ง 3 วิธี ผู้วิจัยจึงน าหลักการ

หน่วงที่พบมาใช้ในการท าโหลดเบรกได้  ประกอบกับชุด
ควบคุมอินเวอร์เตอร์มีขนาดและราคาที่ลดลงมากในช่วงหลาย
ปีที่ผ่านมา  อาจแก้ปัญหาความขาดแคลนชุดการเรียนการสอน
ที่มีอย่างจ ากัดลงได้  ผู้วิจัยจึงน าเสนอหัวข้อนี้เป็นปัญหา  ที่
จะต้องค้นคว้าเพื่อหาว่าแนวคิดของผู้วิจัยสามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนชุดฝึกทดลองเครื่องกลไฟฟ้าได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1.2.1 เพื่อสร้างโหลดเบรก ส าหรับการทดลองหา

คุณลักษณะสมบัติของมอเตอร์โดยใช้หลักการแปลงพลังงาน  
       1.2.2 เพื่อลดการพึ่งพาการน าเข้าจากต่างประเทศที่มี

ราคาสูง 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 
      1.3.1 โหลดเบรกที่สร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 80  เมื่อเทียบกบัโหลดเบรกชนดิเดิมที่สร้างด้วย
หลักการอื่นๆ ทดสอบที่ย่านแรงบิดเดียวกัน โดยเปรียบเทียบ
จากการทดลอง 

      1.3.2 โหลดเบรกที่สร้างขึ้น มรีะดับความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อน าไปทดลองใช้กับชุดทดลองเครื่องกล
ไฟฟ้า ของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุร ี  โดยพิจารณาจากความ
คิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.4.1โหลดเบรก ที่สร้างขึน้ส าหรบัทดสอบค่าแรงบิด
ของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยอาศัยหลกัการแปลงพลังงาน  ของ
มอเตอร์  (Motor Load Brake by Inverter ) จ านวน 1 ชุด ที่มี
คุณสมบัติดังนี ้

1.4.1.1 มอเตอร์ 3 เฟส แบบเหนี่ยวน า ใช้กับแรงดัน
ปกติ 380 โวลต ์50 เฮทิซ ์4 ขั้ว 0.5 กิโลวัตต์ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางแกนเพลาโตไม่เกิน 14  มิลลิเมตร 

1.14.1.2 มีชุดแปลงพลังงานไฟฟ้าส าหรับมอเตอร์  
โดยการปรับค่าความถ่ี (Frequency Inverter)  1 ชุด ขนาด
แรงดันเข้า 220 /380 โวลต์ 1/3 เฟส  ก าลังไฟฟ้า 500 วัตต์ 
แรงดันออก 220/380 โวลต ์

1.4.1.3 แขนน้ าหนักส าหรับหาค่าแรงบิด ที่มอเตอร์ 
ความยาว 40 ซม. พร้อมตุ้ม น้ าหนักมาตรฐานขนาด 100 ,200 
และ 500 กรัม  ที่สามารถสไลด์ได้เพื่อท าสมดุล 
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1.4.2 โหลดเบรกแบบผงฝุน่ ของ บริษทั เอลเว่ จ ากัด 
1.4.3 ตารางทดสอบคุณลักษณะ ทางไฟฟ้า และทาง 

กลของมอเตอรท์ดสอบที่ค่าแรงบดิต่างๆตั้งแต่  0 – 2 นิวตัน-
เมตร  หรือไม่เกิน 300 วัตต ์  คณุลักษณะทางไฟฟ้าพิจารณา
จาก  กระแส  และก าลังไฟฟ้าขาเข้ามอเตอรท์ดสอบ ส่วน
คุณลักษณะทางกลพิจารณาจาก ความเร็วรอบ  

1.4.4 แบบแสดงความคิดเห็นที่มตี่อชุดโหลดเบรกที่
สร้างขึ้น  ประเมนิจากผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเครื่องกล  หรือ
เครื่องกลไฟฟ้า โดยแบ่งหัวข้อประเมินหลัก 2 ด้านคือ 

1.4.4.1  ด้านโครงสร้างและส่วนประกอบ 
1.4.4.2  ด้านการใช้งาน 

 

รูปที่ 1 แสดงชุดโหลดเบรกแบบแปลงพลังงาน 

 
1.5. การวิเคราะหผ์ลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบโดย
มีค่ามาตรฐานอ้างอิงจากผู้ผลิตชุดโหลดเบรกเดิม โดยตั้ง
สมมุติฐานว่าโหลดเบรกใหม่ที่สร้างขึ้นจะสามารถท างานได้ที่
ค่าแรงบิดเดียวกันแล้วมีผลต่างไม่เกินร้อยละ 20 หรือมี
ประสิทธิภาพ 80 % จึงท าการทดลองโดยใช้วงจรแบบเดียวกัน
บันทึกค่าเปรียบเทียบน าค่าที่ได้มาหาค่าแตกต่าง และท ากราฟ
แสดงผลซ้ าๆกว่า 10 ครั้ง 
%แตกต่าง =[ (ค่ามาตรฐาน – ค่าที่วัดได)้ /ค่ามาตรฐาน]x 100 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงวงจรการต่อมอเตอรท์ดสอบกับชุดโหลดเบรก
แบบแปลงพลังงาน 

 
ตารางท่ี 1 แสดงแบบทดสอบมาตรฐานชุดโหลดเบรก 

 
 

   ตารางที่ 2 ฟอร์มตารางหาค่าเปรียบเทียบระหว่างการ
ทดสอบ 

 

มอเตอร์โหลดเบรก 

มอเตอร์ทดสอบ โหลดเบรก 
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1.6 ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยปรากฏว่าโหลดเบรก ที่สร้างขึ้นส าหรับทดสอบ

ค่าแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยอาศัยหลักการแปลงพลังงาน  
ของมอเตอร์  (Motor Load Brake by Inverter ) มีค่า
ประสิทธิภาพสูงถึง 92 % เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ
มอเตอร์ทดสอบแบบผงฝุ่น 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงมอเตอรท์ดสอบ 
ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างผลการทดสอบ 

 
 
ตารางที่ 4 ตารางหาค่าเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบ 

 
 

 
รูปที่ 4  เปรียบเทียบความเร็วรอบและแรงบิด 

2. บทสรุป 

จากสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ชุดมอเตอร์โหลดเบรกที่สร้างขึ้น 
โดยอาศัยหลักการแปลงพลังงาน มีผลประสิทธิภาพเทียบเท่า
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับชุดโหลเบรก
แบบอาศัยหลักการอื่นๆ ในที่นีค้อืแบบผงฝุ่น ซ่ึงสูงกว่าที่ตั้งไว้
ที่ร้อยละ 80 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  เพราะได้รับการสนับสนุนจาก
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ช่วยงานทดลองทดสอบ เพื่อนครูจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษก มหานคร ที่ช่วยสนับสนุนท างานกลตามแบบและแก้ไข  
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A3-029 

การพัฒนาชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ( DC to AC INVERTER) 
Development and Learning Achievement Study of Experimental Set on DC to AC Inverters 

ราเชน ชิ้นสวัสดิ์  อภิเดช ศิริตัง   ค าปัน  สิงห์ปั้น และกัมปนาท บุญคง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์     คณะเทคโนโลยี   
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยชุดการทดลองการแปลงไฟฟ้า
กระแสตรง(DC)เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ชุดการทดลองที่
พัฒนาขึ้นใช้ส าหรับการเรียนการสอนและเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ขั้นตอนที่ใช้ส าหรับการออกแบบ
ที่มีไว้ส าหรับบทเรียนเกี่ยวกับการแปลงผันไฟฟ้า DC และ AC 
ส าหรับนักเรียนในภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกสามารถ
น ามาใช้ส าหรับการทดลองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีระบบ
การแปลงผันพลังงานไฟฟ้า การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่1  คือการออกแบบและการสร้างชุดการทดลองที่สอด 
คล้องกับการทดลองและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรื่อง ส่วน
ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับใบงานการทดลองส าหรับการทดสอบ 
เพื่อประเมินชุดการทดลองใบงานและชุดการทดลองที่พัฒนา 
ขึ้นใหม่ถูกน ามาใช้โดยกลุ่มทดลองส่วนกลุ่มควบคุมได้เรียนรู้
จากแผ่นและชุดการทดลองปกติภายใต้สมมติฐานที่ว่านักเรียน
ที่ได้เรียนรู้จากชุดการทดลองที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะได้รับสูงขึ้น 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การทดสอบโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลัง
เรียน  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียน ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
Abstract 

This research was aimed to construct experimental 
set on DC to AC Inverters. The developed experimental set 
was used for instruction and for the understanding of 

vocational college students. The steps used for the design 
were for the lesson about the DC to AC Inverters for students 
in the Department of Electronics. The set could be used for 
test and experiment so that students understand how the 
Converter systems work. This research was divided into 2 
parts: Part 1 is to design and to construct the experimental set 
in accordance with the experiment and the learning objective 
of the subject. Part 2 is about the experimental sheets for the 
test. To assess the experimental set, experimental sheets and 
the newly developed experimental set were used by the 
experimental group whereas the control group learned from 
the sheets and the normal experimental set under the 
hypothesis that the students who learned from the newly 
developed experimental set will gain higher academic 
achievement than the control group. The sampling group was 
tested by the academic achievement test before and after the 
treatment. The sampling group consisted of 55 second-year 
vocational diploma students in the Department of Electronics. 
The academic achievement of the experimental group was 
higher than the control group with the statistical significance 
at the 0.05 level 

1. บทน า
        พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2542ให้มีการปฏิรูปการศึกษาใน
ประเทศไทย โดยเนื้อหาหลักของพระราชบัญญัติฉบับนี้จะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง  ซ่ึงอาจจะพูดได้ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดและควรจัด
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ [1] ทักษะกระบวนการคิด
และการด าเนินการเป็นประสบการณ์ที่ควรจะสอน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ดังกล่าว ในการแก้ปัญหาในขณะ
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจพบในอนาคต การเรียนรู้
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จากการปฏิบัตินั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ที่ดีและ
สามารถการแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวน 
การคิดในระหว่างการทดลอง แต่ชุดการทดลองในปัจจุบันถูก
จ ากัดด้วยอายุการใช้งานที่ส้ันขาดงบประมาณและการขาดส่ือ
การเรียนการสอนที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจของผู้ เรียนด้วย
วิธีการเพิ่มประสบการณ์ ดังนั้นจึงมีปัญหามากมายเกี่ยวกับ
ผู้เรียนที่ไม่สามารถบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง
ทฤษฎีและการปฏิบัติได้ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนตาม
ทฤษฎีของ Boonluea Tong-EAM ซ่ึงกล่าวไว้ว่า [2] การเรียน
การสอนที่ขาดวัสดุฝึกเป็นปัญหาส าคัญส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่
จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนเพราะบทเรียนที่ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการ เรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้
ทางทฤษฎีที่เรียนมา เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ และตามที่
เกษมวัฒนชัย [3]กล่าวไว้ว่า มนุษย์สามารถใช้ความรู้ที่มี
เทคโนโลยี หากมนุษย์ต้องการที่จะเพิ่มความรู้และความเข้าใจ 
จะต้องมีการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่สามารถให้โอกาสส าหรับ
ผู้เรียน เพื่อเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้อีกหลายแง่มุมของความรู้ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้คิดว่าท าอย่างไร
และจินตนาการ นี้จะน าเกี่ยวกับนวัตกรรม ตามวรรณคดีที่
เกี่ยวข้อง [4-11] มันอาจจะกล่าวได้ว่าชุดการทดลองที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในบทเรียนภาคปฏิบัติเพราะจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์เนื้อหา ได้มุ่งเน้นระบบการแปลงผัน

ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหานี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ 
พื้นฐานการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
โดยใช้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์และส่วนที่สองคือ พื้นฐานการ
แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้ไทริส- 

เตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1 จากการวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหา
ทั้งหมดแล้ว ถูกน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนตามหัวข้อการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 

Power ThyristorPower Transistor

DC to AC converter

รูปที่ 1 หัวข้อการวิเคราะห์ชุดฝึกการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า 
 กระแสสลับ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หัวข้อการสอน 

       จากตารางการวิเคราะห์หัวข้อการสอน สามารถออกแบบ
โครงสร้างการสอนของชุดฝึกได้  ดังแสดงในรูปที่ 2 

การวิเคราะห์ชุดฝึกการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับด้วยเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ และเพาเวอร์ไทริสเตอร์ 

หัวข้อ ชื่อหน่วยการสอน 
1.การแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับด้วยเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์ 

2.การแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับด้วยเพาเวอร์ไทริ
สเตอร์ 

1.1หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) 

1.2คุณสมบัติของเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์(Characteristic of 

Transistor)

1.3 วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
(Bi-stable Multivibrator Circuit) 

2.1หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 

2.1คุณสมบัติของเพาเวอร์ไทริ
สเตอร์(Characteristic of Thyristor) 

2.3 ไอซี เบอร์555 (IC # 555) 
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รูปที่ 2 โครงสร้างการสอนของชุดฝึก 

 

      จากรูปที่  2  ชุดทดลองได้ถูกออกแบบตามหัวข้อการ 
วิเคราะห์ในรูปที่ 1 ซ่ึงประกอบด้วย Transistor switch, 
IC555(Clock pulse), Bi-stable Multivibrator, SCR และ 
Transformer ดังรูปที่ 2  
 
3.  การออกแบบโครงสร้าง 
 

 
รูปที่ 3 แสดงบล็อกไดอะแกรมพ้ืนฐานของระบบการแปลงผันไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสลับ 

 
       การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ นิยม
เรียกกันว่าอินเวอร์เตอร์ (Inverters)ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง 
หรือควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ของไฟฟ้า
กระแสสลับได้ อินเวอร์เตอร์ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ 
เช่น 
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับส ารอง เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับหลักเกิดขัดข้องขึ้น ที่เรียกกันว่า Stand-by Power 
supplies หรือ Uninterruptable Power Supplies โดยเรียกย่อๆ 
ว่า UPSใช้เป็นระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับอุปกรณ์ที่ส าคัญๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลักเกิด

ขัดข้อง Transfer Switch ซ่ึงท างานด้วยความเร็วถึง 1/1000 
วินาที จะต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟกระแสสลับให้
แทน โดยแปลงจากแบตเตอรี่ซ่ึงประจุไว้ ขณะที่มีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสสลับหลัก 
2. ใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสสลับ โดยการเปลี่ยน
ความถี่ เมื่อความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับเปลี่ยนแปลง  
ความเร็วของมอเตอร์จะเปลี่ยนแปลงตามสมการ N=120f/N 
โดยที่ N = ความเร็วรอบต่อนาที, f =ความถี่ของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าต่อวินาที และ P = จ านวนขั้วของมอเตอร์ ในการควบคุม
นี้ถ้าต้องการแรงบิดคงที่ จะต้องรักษาให้อัตราส่วนของแรงดัน
ต่อความถี่ที่จ่ายเข้ามอเตอร์คงที่ด้วย 
3. ใช้แปลงไฟฟ้าจากระบบส่งก าลังไฟฟ้าแรงสูงชนิด 
กระแสตรงให้เป็นชนิดกระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้  
4. ใช้ในเตาถลุงเหล็กที่ใช้ความถี่สูง ซ่ึงใช้หลักการเหนี่ยวน า
ด้วยสนามแม่เหล็กท าให้ร้อน (Induction Heating)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 วงจร  Single Phase Push-Pull Invertersโดยใช ้Power Transistor 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 5 วงจร Single Phase center-tapped load Inverters โดยใช้ Power  

               Thyristor 
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4. การวัดและประเมินผล 
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) สร้างชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ(DC to AC Inverter)   
(2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยชุด 
ทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง(DC) เป็นไฟฟ้ากระแส 
สลับ(AC) 
      ผู้วิจัยได้สร้างชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยได้น าเนื้อหาที่สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2  รหัส  2104–2224 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546   
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 
 ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอ- 
นิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ก าลัง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555 โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาที่เลือกแบบเจาะจง 1 ห้อง จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด  4 ห้อง  คือนักศึกษา ปวช  .2  กลุ่ม 2 จ านวน 20  คน  
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ของประสิทธิภาพในงานวิจัยเท่ากับ  
80/80 
            เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและน ามาใช้ในการทดลอง  
ประกอบด้วย )1 (ชุดทดลองร่วมกับใบงานการ ทดลอง  จ านวน 
5 ใบงาน  อันประกอบด้วยใบงานการทดลองที่   1 เรื่อง
คุณสมบัติและการใช้งานทรานซิสเตอร์ใบงานการทดลองที่  2  
เรื่อง คุณลักษณะสมบัติและการท างานของ เอส.ซี.อาร์.ใบงาน
การทดลองที่  3  เรื่อง  คุณลักษณะสมบัติและการท างานของ
ไอซี 555  ใบงานการทดลองที่ 4 เรื่อง  วงจรไบสเตเบิลมัลติไว
เบรเตอร์  ใบงานการทดลองที่ 5 เรื่องวงจรแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เพาเวอร์ทรานซิส-
เตอร์  และใบงานการทดลองที่  6  เรื่อง  วงจรแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  โดยใช้เพาเวอร์ไทริสเตอร์ 
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดทดลอง 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียน(Pretest)  และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน(Posttest) 
ด้วยการทดสอบหาค่าที(t – test  dependent)ผลการวิเคราะห์
พบว่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมปรากฏว่าผลคะแนน
สอบเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 28.90  สูงกว่าผล
คะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย14.45  แสดง
ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 

5. บทสรุป 
 การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการแปลงผันไฟฟ้ากระตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับพบว่าผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  เนื่องจากการสร้างเครื่องมือมีกระบวนการที่วาง 
แผนเป็นอย่างดี  ได้แก่  การวิเคราะห์เนื้อหาการสอนใน
หลักสูตร มีการศึกษางานวิจัย และผลงานการสร้างจากเอกสาร
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ศึกษากับผู้เช่ียวชาญ  ซ่ึงการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้ผ่านตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา
การเรียนการสอนและในด้านการทดลอง มีการตรวจสอบและ
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะท าการทดลอง ท าให้มี 
สาระการเรียนรู้ครอบคลุมการเรียนและทดลองปฏิบัติที่ส าคัญ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีการตรวจสอบกระบวนการ 
ทดลองตามสภาพจริง และท าให้มีการเรียนรู้เป็นระบบ  ชุดฝึก 
ได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด 
ด้วยชุดทดลองที่พัฒนาขึ้น   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การปรับปรุงคุณภาพน ้าด้วยเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบการอัดอากาศ 
Improve water quality by aeration mechanical with solar energy combine with compressed air system 

 
ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ ์

 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาคุณสมบัติของ
น้้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซ้ึงคุณสมบัติดังกล่าวจะมีผล
ต่อการเจริญเติบโต ช้าหรือเร็ว การเกิดโรคระบาด ระบบ
สืบพันธุ์เป็นต้น คุณสมบัติของน้้ามีมากมายหลายประการ แต่มี
ความส้าคัญและมีผลต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า หลักๆก็คือ
ภาวะการขาดแคลนออกซิเจน ค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่
เหมาะสมและอุณหภูมิของน้้าซ่ึงในแต่ละวันเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน โดยในช่วงเวลาเช้าค่าออกซิเจนจะมีค่าต่้า  
ค่าความเป็นกรด-ด่างจะมีค่าสูงและในช่วงบ่ายอุณหภูมิของน้้า
จะสูง  ดังนี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่เหมาะต่อการเลี้ยงสัตว์น้้าทั้งส้ิน 
     ดังนั้นส่ิงประดษิฐ์นี้มีความมุ่งหมายที่จะปรบัปรงุคุณภาพ
น้้าเพื่อให้มคีุณสมบัติด้านความเป็น  กรด-ด่าง(pH) อุณหภูมิ 
และออกซิเจนเพื่อเปน็แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้้า
ดังกล่าวอีกทั้งยังสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ในการน้าพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้ในเทคโนโลยีปรบัปรุงคุณภาพน้้าไปสู่ผู้ที่
สนใจต่อไป 
   ผลการวิจัยพบว่าแผงโซล่าเซลล์จะให้แรงดนัสูงสุดที่เวลา
14.00น และจากการทดสอบความสามารถในการรับน้้าหนัก
ของทุน่ลอยท้าให้ทราบว่าทุ่นสามารถรับน้้าหนักได้สูงสุด     
30 kg การเพิ่มท่อแรงดันเพื่อใหม้ีแรงดันอากาศในท่อจะท้าให้
มีแรงดันน้้าที่เพิ่มขึน้และเมื่อน้าเครื่องไปทดลองใช้ปรับปรุง
คุณภาพของน้้าพบว่าสามารถปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้า
ให้ใกล้เคียงกันได้อีกทั้งยังสามารถลดอุณหภูมิของน้้าด้วยการ 
 

กระจายน้้าในอากาศและยังสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้้าเพื่อน้้า
มีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมในการเลี้ยงสัตว์น้้า 

ค้าส้าคัญ: เครื่องกลเติมอากาศ, โซล่าเซลล.์ระบบการอัดอากาศ 

Abstract 

Water is vital to aquaculture. The properties of 
water affect the growth is slow or fast, birth, death, disease 
outbreak. As well as affect the reproductive system, etc. Thus, 
the properties of water suitable for aquaculture refers to the 
water that can make fish can live safely. 

Therefore, this invention aims to improve water 
quality in order to qualify the acidity - alkalinity (pH), 
temperature and oxygen for ideas to solve the problem of 
water quality such. They are also able to disseminate 
knowledge on renewable energy technologies used to improve 
water quality at the next. 

The results showed that Solar panels will provide 
the maximum pressure at 14.00. The unit with the capability 
to support the weight of buoyancy, keeping in mind that 
capital can weigh up to 30 kg, increasing pressure hose to the 
air pressure in the pipes to make the water pressure increases, 
and when the machine. to try to improve the quality of water 
that can adjust the acidity - alkalinity of the water as close 
together as well as to reduce the temperature of the water in 
the distribution of water in the air and also add oxygen to the 
water feature. suitable for aquaculture * ตวงทรัพย์ จงใจภักดิ์ (Corresponding author) 
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1. ค้าน้า 

      น้้ามีความส้าคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้้า ซ่ึงคุณสมบัติของน้้ามี
ผลต่อการเจริญเติบโต ช้าหรือเร็ว การเกิด การตาย การเกิดโรค
ระบาด ตลอดจนมีผลต่อระบบสบืพันธ์ เป็นต้น  ดังนัน้
คุณสมบัติของน้้าทีเ่หมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้้า หมายถึง 
สภาพน้้าที่สามารถท้าให้สัตว์น้้าสามารถอาศัยอยู่ได้อย่าง
ปลอดภัยภาวะการขาดแคลนออกซิเจน ค่าความเป็นกรดเปน็
ด่างที่ไม่เหมาะสมและอุณหภูมิของน้้าซ่ึงในแต่ละวันเกิดขึน้ใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยในช่วงเวลาก่อนเช้าค่าออกซิเจนจะ
มีค่าต่้า ค่าความเปน็กรด-ด่างจะมคี่าสูงและในช่วงบ่ายอุณหภูมิ
ของน้้าจะสูง [1] 
      เครื่องกลเติมอากาศมีหลากหลาย เช่น กังหันตีน้้า แบบใต้
น้้า แบบผิวน้้า เครื่องกลในระบบบ้าบัดแบบสระเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon)เครื่องกลในระบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge)เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้จะใช้การเติมอากาศแบบผสมคือ
ทั้งแบบกังหันตีน้้าโดยการสูบน้้าจากใต้น้้าเพื่อให้น้้าเกิดการ
หมุนเวียนในช้ันน้้าและน้้าได้รับการเพิ่มอากาศที่ผิวน้้าด้วย[2] 
ซ่ึงจ้าเป็นต้องมีพลังงานมาเกี่ยวข้อง แต่ถ้าไม่มีการควบคุมที่ดี 
ก็จะเกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ เครื่องกล
เติมอากาศมีหน้าที่อยู่ 2 ประการ คือ หน้าที่ในการให้ออกซิเจน
แก่น้้าในระบบบ้าบัดน้้าได้อย่างพอเพียง และหน้าที่ในการกวน
น้้าเพื่อให้ออกซิเจนที่ละลายน้้าอยู่กระจายออกเสมอทั่วทั้ง
บริเวณที่ต้องการ[3] พลังงานที่ใช้ในการกวนนี้จะต้องมีค่า
พอเ หมาะส้าหรั บการกระ จาย ออกซิ เ จนใ นน้้ าต่อ การ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพราะถ้ากวนน้อยเกินไปจุลินทรีย์จะ
ไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ เป็นผลให้ระบบไม่สามารถ
ท้างานได้ดีเท่าที่ควร แต่ถ้ากวนแรงเกินไปก็จะส้ินเปลือง
พลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ [4] 
    จากเหตุผลและปัญหาดังที่กล่าวมาทั้งในเรื่องคุณสมบัตขิอง
น้้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารวมถึงข้อค้านึงถงึเรื่องของ
พลังงานที่จะน้ามาใช้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทีจ่ะ วิจัยและท้า
ส่ิงประดษิฐ์ที่มคีวามมุ่งหมายทีจ่ะปรับปรุงคุณภาพน้้าเพื่อให้มี
คุณสมบัติด้านความเป็นกรด-ด่าง(pH) อุณหภูมิ และออกซิเจน 
เพื่อเปน็แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้้าดังกล่าว อีก
ทั้งยังสามารถที่จะเผยแพรค่วามรู้ในการน้าพลังงานแสงอาทิตย์
ซ่ึงเป็นพลังงานหมุนเวียนมาใช้รว่มกับเทคโนโลยกีารอัด
อากาศในการปรับปรุงคุณภาพน้้าไปสู่ผู้ที่สนใจต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพน้้าและสร้างเครื่องกล
เติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบการอัดอากาศ 

3. กรอบแนวความคิดการวิจัย  

การศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้้าด้วย
เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบการอัด
อากาศผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยก้าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceputual Framework) 
ประกอบด้วย การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิของน้้า ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ค่าออกซิเจนในน้้าและความพึงพอใจ
เนื่องจาก สภาวะขาดแคลนออกซิเจน อุณหภูมิของน้้าที่สูงขึ้น 
และการเปลี่ยนปลงความเป็นกรด-ด่าง สามารถท้าได้โดยการ
ท้าให้น้้าเป็นฝอยกระจาย เพื่อดึงเอาออกซิเจนในบรรยากาศลง
มา เพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนและปรับปรุงความเป็นกรด-ด่าง 
และยังสามารถระบายความร้อนของน้้าได้อีกด้วย 

4. วิธีด้าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง    
      บ่อน้้าที่มีการเลี้ยงกุ้งขนาด 12x12 เมตรบ่อกุ้งเกษตรกร 

นาย เดช  โขลา บ. โนนภักดี ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
และ บ่อน้้าคณะประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

4.2 การออกแบบแผนการทดลอง 
  ท้าการทดลองแลละบันทึกข้อมลูเพื่อท้าการวิจัยเปน็เวลา 

1 สัปดาหท์ี่คณะประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และทดลองใช้
เครื่องกบับ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรเพื่อวัดความพึงพอใจอีก 1
สัปดาห ์

4.3 เครื่องมือในการวิจัย 
  4.3.1 เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจสอบอุณหภูมิในน ้า ท้าการ

วัดและบันทึกอุณหภูมิในหน่วยเซลเซียสของบ่อน้้าทีค่ณะ
ประมงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

     4.3.2 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 
  4.3.3 เครื่องวัดออกซิเจนในน ้าปริมาณออกซิเจนที่ละลาย

ในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)     

5. การด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ท้าการทดลองและบันทึกข้อมูลเพื่อท้าการวิจัยเปน็เวลา  
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1 สัปดาหท์ี่บ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 12x12 เมตร คณะประมง 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และทดลองใช้เครื่องกับบ่อเลี้ยงกุ้งของ
เกษตรกรนาย เดช  โขลา บ. โนนภักดี ต.นาเชือก อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์ เพื่อวัดความพึงพอใจอีก 1สัปดาห ์
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 วิเคราะหห์าความสัมพันธ์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ท้าการ
บันทึกระหว่างข้อมูลที่ไม่ผ่านเครือ่งกลเติมอากาศและข้อมูลที่
ผ่านเครื่องกลเติมอากาศใน 1 สัปดาห ์
   6.2 ใช้ข้อมูลที่ไดจ้ากแบบประเมินสมรรถนะความคดิเห็น
ของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน้าเสนอค่าสถิติ
ต่างๆ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน จุดประเมนิที่
มีค่าเฉลี่ย 3.51 – 5.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
ถือว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันในจุดประเมินที่ระบุ
ไว้ 

7. การด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู  

การด้าเนินการทดลองครั้งนี้  
  7.1 การเพิ่มแรงดันน้้าด้วยระบบอัดอากาศ 
ตารางที่ 1 ผลทดสอบการใช้ท่อแรงดันเพิ่มระบบอัดอากาศ 

ชนิดของการต่อ รอบ/นาที 

การต่อแบบต่อตรง 24 

การต่อแบบ 2  ท่อ 32 

การต่อแบบ 4 ท่อ 40 

 
จาก ตารางที่ 1 ผู้ศึกษาได้ท้าการทดสอบการต่อท่อ ชนดิ

ต่างๆ ด้วยกัน ม3ี วิธี การต่อแบบตรง การต่อแบบ 2 ท่อ และ
การต่อแบบ 4 ท่อ จากการทดสอบพบว่า การใช้ท่อแรงดัน ที่มี
การต่อแบบ 4 ท่อ ได้จ้านวน 40 รอบ/นาที เนื่องจากมีแรงดนั
อัดอากาศที่มากขึ้น 

 
 

    7.2 การทดสอบคุณภาพน้้า  
                  เครื่องปรบัปรงุคุณภาพน้้ามีขนาดความกว้าง  

120 เซนติเมตร ความยาว 150 ความสูง 130 เซนติเมตร  ดังรปู 
ที1่ ซ่ึงจะท้างานเมือ่เปดิเบรกเกอร์ซ่ึงต่อจากแผงโซล่าเซลล์ไป
ยังตัวควบคุมการชาร์จแบตเตอรีซ่ึ่งถูกต่อไปยังตัวตั้งเวลา โดย
จะตั้งเวลาให้เครื่องท้างาน ตั้งแตเ่วลา 05.00 น. ถึงเวลา 16.00 
น.ของทุกวัน 

 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่1 เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 
ร่วมกับระบบการอัดอากาศ 

แสดงการทดสอบน้้าที่ผ่านเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้าเทียบ
กับน้้าปกติ 24 ช่ัวโมง รวม 7 วัน  ดังนี้  

ตารางที่ 2 ค่า pH ในน้้าแต่ละวัน 

 

เวลา 18-
21.0
0  

21-
24.0
0  

24-
03.0
0 

03- 
06.0
0 

06- 
09.0
0 

09- 
12.0
0 

12- 
15.0
0 

15- 
18.0
0 

น้้า
ปกต ิ

8 8 9 9 8 7 7 8 

วันที่ 1 
 

8 8 8 9 8 7 7 8 

วันที่ 2 
 

8 8 8 9 8 7 7 8 

วันที่ 3 8 8 8 8 8 7 7 7 

วันที่ 4 8 8 8 8 8 7 7 7 

วันที่ 5 8 8 8 8 8 7 7 7 

วันที่ 6 8 8 8 8 7 7 7 7 

วันที่ 7 7 8 8 8 7 7 7 7 
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จากตารางที่ 2 ผู้ศึกษาได้ทดสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้้า 
เป็นเวลา 7 วัน ผลที่ได้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้้า (pH) ได้
ไม่เกิน1ความหมายว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้้า (pH)มีค่า
ใกล้เคียงกัน 

ตารางที่ 3 อุณหภูมิของน้้า (องศาเซลเซียส) 

 
     จากตารางการเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้้าระหว่างน้้าที่ยงัไม่
ผ่านเครื่องปรบัปรงุคุณภาพน้้า และน้้าที่ผ่านเครื่องปรบัปรุง
คุณภาพน้้า   จะเห็นได้ว่าเราสามารถลดอุณหภูมิของน้้าช่วง
อุณหภูมิสูงได้ ด้วยการระบายความร้อนของน้้า จากการตีน้้าให้
เป็นละออง เพื่อลดอุณหภูมิสะสมของน้้า 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 4 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) 

 
จากตารางการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 

(มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L)ระหว่างน้้าที่ยังไม่ผ่านเครื่องปรบัปรุง
คุณภาพน้้า และน้้าที่ผ่านเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้า จะเห็นได้
ว่าเราสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า (มิลลิกรัม
ต่อลิตร (mg/L)ของน้้าช่วง 03.00-06.00 น. ที่มีออกซิเจนในน้้า
น้อย จากการตีน้้าให้เป็นละออง เพื่อเพิ่มออกซิเจนของน้้าได้ 

8.  บทสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
8.1 ผลการทดสอบการต่อท่อ ชนดิเพิ่มแรงดนั แบบต่างๆ 

ด้วยกัน ม3ี วิธี การต่อแบบตรง การต่อแบบ 2 ท่อ และการต่อ
แบบ 4 ท่อ จากการทดสอบพบว่า การใช้ท่อแรงดัน ที่มีการต่อ
แบบ 4 ท่อ ได้จ้านวนรอบทีด่ีกว่า เนื่องจากมีแรงดันอัดอากาศ
ที่มากขึ้น 

8.2 ผลการทดสอบความเปน็กรด-ด่าง ของน้้า เป็นเวลา 7 
วัน ผลที่ได้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้้า (pH) ได้ไม่เกิน1
ความหมายว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้้า (pH) มีค่าใกล้เคียง
กัน 

เวลา 18- 
21.00  

21- 
24.00  

24- 
03.00 

03- 
06.00 

06- 
09.00 

09- 
12.00 

12- 
15.00 

15- 
18.00 

น้้า 
ปกติ 

31 30 29 28 33 35 36 31 

วันที่ 
1 

31 30 29 28 32 33 33 30 

วันที่ 
2 

30 29 29 28 31 32 32 29 

วันที่ 
3 

30 30 29 28 31 32 32 29 

วันที่ 
4 

29 30 29 28 30 30 31 29 

วันที่ 
5 

29 29 29 28 29 31 31 28 

วันที่ 
6 

29 29 28 27 29 31 31 30 

วันที่ 
7 

29 29 28 27 29 31 31 30 

เวลา 18- 
21.00  

21- 
24.00  

24- 
03.00 

03- 
06.00 

06- 
09.00 

09- 
12.00 

12- 
15.00 

15- 
18.00 

น้้า
ปกต ิ

5.5 5 5 4.5 6 7 6.5 6 

วันที่ 
1 

5.5 5 5 5 7 7.5 7 6 

วันที่ 
2 

5.5 5 5 5.5 7 7.5 7 6.5 

วันที่ 
3 

5.5 5 5..5 5.5 7 7.5 7 6.5 

วันที่ 
4 

5.5 5.5 6 6 7 7.5 7 6.5 

วันที่ 
5 

5.5 5.5 6 6 7 7.5 7 6.5 

วันที่ 
6 

5.5 5.5 6 6 7 7.5 7 6.5 

วันที่ 
7 

5.5 5.5 6 6 7 7.5 7 6.5 
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 8.3 ผลการทดสอบการเปรียบเทยีบอุณหภูมิของน้้า
ระหว่างน้้าที่ยังไม่ผ่านเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้า และน้้าที่ผ่าน
เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้า จะเหน็ได้ว่าเราสามารถลดอุณหภูมิ
ของน้้าช่วงอุณหภูมิสูงได้ ด้วยการระบายความร้อนของน้้า จาก
การตีน้้าให้เป็นละออง เพื่อลดอณุหภูมิสะสมของน้้า 

8.4 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้้า (มิลลิกรัมต่อลิตร mg/L) ระหว่างน้้าที่ยงัไม่ผ่าน
เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้า และน้้าที่ผ่านเครื่องปรับปรุงคุณภาพ
น้้า จะเห็นได้ว่าเราสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้้า 
(มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) ของน้้าช่วง 03.00-06.00 น. ที่มี
ออกซิเจนในน้้าน้อย จากการตีน้้าให้เป็นละออง เพื่อเพิ่ม
ออกซิเจนของน้้าได ้

8.5 ผลการทดลองเมื่อน้าเครื่องไปทดลองใช้กับบ่อน้้า
ขนาด 12x12 เมตร พบว่าความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คน 
อยู่ในระดบัดีมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.46 ระดับการประเมินอยูใ่นระดบัดีมากที่สุด  สรุปได้ว่า การ
สร้างเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้า สามารถปรับปรุงคุณภาพของ
น้้าให้ดขีึ้นอย่างมปีระสิทธิภาพ และเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม  

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณครู ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์      นายเดช  โขลา เกษตรกร บ. โนนภักดี ต.นาเชือก 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้ความร่วมมือในการท้าวิจัยในครั้งนี ้
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A4-010 

    การศึกษาและออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
Learning and Project Design for Housing Energy Saving 

วรฐ  อัศวลาภสกุล  วีระยุทธ  หอมหวลดี   สุพิชญา จันทร์ลอย   และนายสุพจน์ นลิโต 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  คณะอุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม   
สถาบันการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร             

 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อก าหนดเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมาย
ควบคุมอาคารเพื่อการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน  ศึกษา
การใช้ระบบ Passive Design ที่เหมาะสมกับการออกแบบบ้าน
ประหยัดพลังงาน  ศึกษาเรื่องเปลือกอาคารหรือวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และเพื่อออกแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ อาคารตัวอย่าง 
จ านวน 2 แห่ง คือ SMA Eco Town Harumi-Dai ในนครโอซา
กา ประเทศญี่ปุ่น และอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 
ณ บริเวณเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การวิเคราะห์เนื้อหา  สรุปเนื้อหา และการสังเกตแล้วจดบันทึก
ข้อมลูอย่างละเอียด เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสังเกต (Observe 
Schedule) และแบบบันทึกข้อมูล (Work Sheet) วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้วิธีการลดทอนข้อมูล (Data Reduction) การแสดงข้อมูล 
(Data Display) และการสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป 
(Conclusion and Verification) ผลการวิจัยพบว่าผู้วิจัยมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจัดสรรที่ดินและกฎหมายควบคุม
อาคาร  การใช้ระบบ Passive Design ที่อาศัยหลักการของ
ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ  และเรื่องเปลือก
อาคารหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และ
ได้น าความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานอออกแบบบ้าน
ประหยัดพลังงานให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ

และภูมิอากาศของประเทศไทยที่สามารถน าไปใช้ในงาน
ก่อสร้างและประหยัดพลังงานได้จริง 

Abstract 

This research is qualitative research. The objective of research 
is study the legal requirements regarding the allocation of 
land and building control regulations for the construction of 
energy efficient homes. Study of the Use of Passive Design 
With proper design of energy-efficient homes. Study of the 
building envelope or the materials used in the construction of 
energy efficient homes Examples include the building of two 
of the SMA Eco Town Harumi-Dai in Osaka, Japan. Building 
and Energy Complex at Technopolis, Klong Har Klong Luang 
district. Pathum Thani Province Carry out research using data 
collected from content analysis and summary observations 
and note details. The tools of research is observed (Observe 
Schedule) and record (Work Sheet) analysis using attenuation 
data (Data Reduction) Overlay (Data Display) and the 
creation of conclusions and confirm the results (Conclusion 
and Verification) results showed that the researchers have a 
better understanding of the land allocation laws and law of 
building Control using Passive Design a principle of nature 
took part in. design And the building envelope or the 
materials used in the construction of energy efficient homes 
And has a deep understanding of these basic design of energy-
efficient homes in a style appropriate to the terrain and 
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climate of the country can be used in the construction and real 
energy savings. 

บทน า (Introduction) 
จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้น

ของจ านวนประชากรในเขตชุมชนเมือง ท าให้ภาพรวมของการ
ใช้พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย
นับวันจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงในภาคของที่
อยู่ อาศั ย  ไฟฟ้าถูกใ ช้ไปกับส่ิงอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ระบบแสงสว่าง 
ระบบปรับอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปรับอากาศเพื่อท า
ความเย็นแก่ผู้พักอาศัยภายในบ้าน เป็นระบบที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าในระบบอื่นๆ และพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้ในประเทศก็มีอยู่อย่างจ ากัด ต้องพึ่งพาการน าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศเพื่อมาผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยเฉพาะ
ก๊าซธรรมชาติ น้ ามัน และถ่านหิน  การผลิตพลังงานที่ต้อง
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ นับวันทรัพยากรจะเริ่มหมด
ไปและมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในการจัดหาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตพลังงานเพื่อใช้ใน
อนาคต การประหยัดพลังงานจึงมีความส าคัญต่อชาติและต่อ
โลกอย่างยิ่ง  สมควรที่ทุกคนจะหันมาให้ความสนใจ โดยอาจ
เริ่มจากที่อยู่อาศัยซ่ึงเป็นอาคารขนาดเล็กก่อน แล้วจึงค่อย
พัฒนาเป็นอาคารขนาดใหญข่ึ้นไปเรื่อยๆ  จากที่กล่าวมาข้างต้น
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการเลือกใช้
วัสดุที่จะน ามาก่อสร้าง และวิธีการออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีการ
ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วย
ชาติให้ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างคุ้มค่าที่สุด   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาข้อก าหนดเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดนิและ

กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน   
2. เพื่อศึกษาการใช้ระบบPassive Design ที่เหมาะสมกับ

การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
3. เพื่อศึกษาเรื่องเปลือกอาคารหรือวัสดุที่ใช้ในการ

ก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน 
4. เพื่อออกแบบบ้านประหยัดพลังงานให้มีรปูแบบที่

เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่ างที่ เ ลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ได้แก่ อาคารตัวอย่าง จ านวน 2 แห่ง คือ 
SMA Eco Town Harumi-Dai ในนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 
และอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเทคโน
ธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ได้แก่ ตัวอย่างอาคารประหยัดพลังงานจ านวน 
2 แห่ง คือ SMA Eco Town Harumi-Dai และอาคารอนุรักษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติ  

ตัวแปรตาม ได้แก่  การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน 
สมมติฐานในการวิจัย 

บ้านประหยัดพลังงานที่ออกแบบจะใช้ระบบ Passive 
Design ที่เหมาะสมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน และ
ใช้เปลือกอาคารหรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านประหยัด
พลังงาน รวมทั้งมีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศของประเทศไทย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
จึงใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสังเกต(Observe Schedule) และ
แบบบันทึกข้อมูล (Work Sheet)  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ลักษณะ คือ  
1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารของ

อาคาร SMA Eco Town Harumi-Dai ในนครโอซากา ประเทศ
ญี่ปุ่น จะเก็บรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา  สรุปเนื้อหา และจดบันทึกเนื้อหาเป็นข้อมูล
ในแบบบันทึกข้อมูล (Work Sheet)  

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานอาคาร
อนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเทคโนธานี ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามหัวข้อที่ก าหนดโดยการสัง เกตแบบทั่ วๆไป 
(Descriptive) ในเรื่องการใช้ระบบ Passive Design ที่เหมาะสม
กับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน  และเรื่องเปลือกอาคาร
หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน  แล้วจด
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกตและการบันทึกข้อมูลจากเอกสาร ได้วิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

1. การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) เป็นการเลือก
ข้อมูลเฉพาะจุดที่สนใจ น ามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
ได้แก่ การใช้ระบบ Passive Design ที่เหมาะสมกับการ
ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน  และเปลือกอาคารหรือวัสดุที่
ใช้ในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน  

2. การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมมาแล้วน ามาแสดงข้อมูลในรูปของการเขียนเล่า
เรื่อง (Narrative Text) 

3. การสร้างข้อสรุปและยืนยันผลสรุป (Conclusion and 
Verification) เป็นการสังเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลที่เขียนเล่าเรื่อง
ไว้ให้ชัดเจนและง่ายต่อการท าความเข้าใจ และยืนยันผลสรุป
โดยเขียนไว้ท้ายบททุกบท 
ผลการวิจัย 

การศึกษาและออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน มีผลการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อก าหนดเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินและ
กฎหมายควบคุมอาคาร ออกแบบรั้วให้โปร่งคุมอาคารเพื่อการ
ก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน  สรุปผลการวิจัยได้ว่า 

1.1 การศึกษากฎหมายผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 
ท าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ากรุงเทพฯ มีพ้ืนที่ชุมชนแออัดที่เป็น
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นกระจุกตัวบริเวณรอบๆ แม่น้ าเจ้าพระยาทั้ง
สองฝั่ง ในพื้นที่เขตรอบนอกถนัดมาเป็นพื้นที่โซนสีเหลืองที่
แสดงประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จึงสามารถสร้างบ้าน
ประหยัดพลังงานในรูปแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ ส่วน
พื้นที่ชายขอบของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเป็นพื้นที่
โซนสีเขียวที่ควรสงวนไว้ตามธรรมชาติ ไม่ควรจัดท าโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรใดๆ 

1.2 การศึกษากฎหมายควบคุมอาคาร ท าให้รู้
ข้อก าหนดต่างๆ ในการออกแบบอาคารหรือสร้างบ้านประหยัด
พลังงานในเรื่องขนาดที่ดิน ระยะร่นระหว่างอาคาร แนวเขต
ที่ดิน ช่องเปิด ความสูงของอาคาร ระยะห่างของอาคารกับแนว
ขอบที่ดินทั้งส่ีด้าน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการ
สร้างอาคารหรือบ้านประหยัดพลังงาน  

2. การใช้ระบบ Passive Design ที่เหมาะสมกับการ
ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ได้ข้อสรุปว่า ระบบ Passive 
Design หมายถึง การออกแบบอาคารโดยอาศัยหลักการของ
ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ได้แก่  การใช้
ประโยชน์จากแสงธรรมชาติให้ส่องกระทบช่องเปิดอาคารใน
ทิศเหนือที่มีมุมลาดเอียงที่เพียงพอต่อการน าแสงสะท้อนจาก
ท้องฟ้า (Diffuse Light) การใช้พืชพันธ์ุธรรมชาติช่วยระบาย
ความร้อน โดยการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่มีทรงแผ่กว้างและพุ่มใบ
โปร่งบริเวณรอบๆ อาคาร การปรับสภาพภูมิประเทศให้ลาด
เอียงไปทางทิศเหนือเพื่อรับแสงแดดน้อยลง ปรับแต่งเนินดิน
รอบอาคารเพื่อให้กระแสลมเย็นพัดผ่าน การใช้แหล่งน้ าขนาด
ใหญ่สร้างความเย็นให้แก่สภาพแวดล้อม 

3. การศึกษาเรื่องเปลือกอาคารหรือวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน โดยเปลือกอาคาร หมายถึง 
ส่วนที่ท าหน้าที่ปกป้องภายในอาคาร ได้แก่ พื้น ผนัง หลังคา 
ซ่ึงได้ค้นพบว่าการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานนั้นต้อง
เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อลดการน าความร้อน โดยเลือกใช้
วัสดุที่แตกต่างกันในพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ 
ออกแบบรั้วให้โปร่งเพื่อระบายอากาศได้ดี ออกแบบหลังคาที่
ช่วยระบายความร้อนและติดตั้งพัดลมระบายอากาศในที่ที่
เหมาะสม  ใช้กระจกตักคลื่นความร้อน ติดฟิล์มตัดคลื่นความ
ร้อน  ออกแบบให้มีช่องระบายความร้อนใต้หลังคา ออกแบบ
ผนังห้องที่มีฉนวนกันความร้อน ใช้อุปกรณ์บังแดดที่เหมาะสม  
เลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องที่ไม่ดูดซับความร้อน การหันด้านแคบ
ของตัวอาคารไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกจะท าให้ลด
ผลกระทบจากรังสีของดวงอาทิตย์ยามบ่าย 

4. การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานให้มีรูปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย  
ซ่ึงผู้วิจัยได้ออกแบบหมู่บ้านประหยัดพลังงานบนถนนร่วม
มิตรพัฒนา ติดกับห้าแยกวัชรพล โดยมีแนวคิดในการวางผัง
โครงการในแหล่งชุมชนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก 
จะท าให้เกิดการเปรียบเทียบกับชุมชนว่าหมู่บ้านประหยัด
พลังงานใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง การออกแบบบ้านจะเน้นวัสดุ
ที่ช่วยระบายความร้อน  โดยพิจารณาปัจจัยทางกายภาพ เช่น 
แสงแดดและสายลมเพื่อก าหนดทิศทางการวางต าแหน่งของ
บ้านให้สามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติและสายลมได้
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มากที่สุด ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการก าหนดพื้นที่ในการใช้งานของ
ห้องต่างๆ ภายในบ้านได้ 

การพัฒนาการออกแบบบ้าน เริ่มจากการออกแบบการจัด
วางผังโครงการเป็นแนวยาวที่มีขนาดพื้นที่ 9,145.12 ตาราง
เมตร แบ่งขนาดที่ดิน 200 ตารางเมตร จ านวนบ้าน 28 หลัง มี
ระยะห่างระหว่างบ้านตามความเหมาะสม  ออกแบบเลือก
ขนาดต้นไม้ในการใช้งานที่มีใบหนาเพื่อป้องกันแสงแดด 
ออกแบบการจัดวางต้นไม้ที่ใช้กันตัวบ้านทั้งส่ีทิศ ออกแบบ
เปลือกอาคารทั้งพื้น ผนัง หลังคาให้ช่วยลดความร้อน เน้นการ
ใช้ระบบ Passive Design ที่เหมาะสมกับการออกแบบบ้าน
ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ได้แบบแปลนบ้านเดี่ยวสองช้ันที่
ประหยัดพลังงานของหมู่บา้น มีรั้วโดยรอบที่ระบายอากาศได้ดี 
และร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่วางในต าแหน่งที่เหมาะสมกับตัวบ้าน 
บ้านมีขนาดที่ดินตั้งแต่ 35-50 ตารางวา  มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 
120-250 ตารางเมตร จ าแนกออกเป็น ห้องนอนเล็ก 12 ตาราง
เมตร ห้องนอนใหญ่ 15 ตารางเมตร ห้องรับแขก 35 ตารางเมตร 
ห้องครัว 9 ตารางเมตร ห้องน้ า 10 ตารางเมตร ห้องรับประทาน
อาหาร 22 ตารางเมตร ที่จอดรถ 30 ตารางเมตร รวมพื้นที่
ทั้งหมด 133 ตารางเมตร  
การอภิปรายผล 

1. การศึกษาข้อก าหนดเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินและ
กฎหมายควบคุมอาคาร  นับว่าเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ส่ิงปลู กสร้ า งต้ องสร้ า งบนที่ ดิ น  จึ ง จ า เป็ นต้อ งศึกษา
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ที่มีเนื้อความเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดินทั้งหมด ทั้งคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน การขอ
อนุญาตจัดสรรที่ดิน และอื่นๆ รวมทั้งบทลงโทษของผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตาม  การศึกษากฎหมายนี้เป็นประโยชน์ส าหรับการใช้
ที่ดินในการปลูกสร้างจะได้ไม่ท าผิดกฎหมาย  ส่วนส่ิงปลูก
สร้างที่เป็นอาคาร หรือบ้านพักอาศัยมีกฎหมายรองรับ คือ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ก าหนดเรื่องราว
เกี่ยวกับอาคารทั้งหมด โดยเฉพาะในมาตรา 8 ที่เน้นความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารอย่างละเอียด คุณสมบัติของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย การใช้อาคาร และรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ก่อสร้าง
จ าเป็นต้องรู้และปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได ้

2. การใช้ระบบ Passive Design ที่เหมาะสมกับการ
ออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน  โดยปกติบ้านประหยัด
พลังงาน หมายถึง บ้านพักอาศัยที่ได้รับการออกแบบให้ใช้
พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยยังคงสามารถรักษาและ
ควบคุมสภาวะความสบาย ตลอดจนคุณภาพชีวิตภายในบ้านไว้
เป็นอย่างดี  หากเราสามารถออกแบบบ้านให้มีอุณหภูมิเย็น
สบายแล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศให้เปลืองค่า
ไฟฟ้า ดังนั้น การออกแบบโดยค านึงถึงสภาวะน่าสบาย
(comfort zone) จึงเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ออกแบบควร
ค านึงถึงในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน โดยปัจจัยหลัก
ที่มีผลต่อสภาวะน่าสบาย ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความช้ืน
สัมพัทธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (mean radiant 
temperature; MRT) และความเร็วของกระแสลมที่พัดผ่านผิว
กาย อุณหภูมิที่ เป็นสภาวะสบายที่สุดส าหรับมนุษย์ คือ 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์ 50 
เปอร์เซ็นต์  ส าหรับภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนของประเทศไทย
ควรพิจารณาใช้การเพิ่มความเร็วลมและการลดอุณหภูมิเฉลี่ย
ของพื้นผิวโดยรอบ (MRT) เพื่อช่วยท าให้ผู้ใช้อาคารรู้สึกสบาย
มากย่ิงขึ้น เพราะถ้าอุณหภูมิส่ิงที่อยู่โดยรอบต่ ากว่าอุณหภูมิผิว
กาย (MRT เป็นลบ) ร่างกายจะคายความร้อนให้กับส่ิงรอบข้าง
ท าให้รู้สึกเย็นลง แนวทางการออกแบบเพื่อลดอิทธิพลของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบท าได้โดยการท าให้พื้นผวิของ
สภาพแวดล้อมโดยรอบมีอุณหภูมิต่ ากว่าผิวกายเพื่อให้รู้สึกเย็น 
เช่น การเลือกใช้กระจกที่มีค่าการป้องกันความร้อนสูง การ
ออกแบบพื้นที่ใช้งานให้อยู่ห่างจากแหล่งความร้อนและรังสี
ความร้อน การหุ้มฉนวนให้กับตัวอาคาร การแบ่งส่วนพื้นที่ใช้
งาน และออกแบบแต่ละส่วนตามลักษณะการใช้งานและ
สภาวะที่ต้องการ เป็นต้น  นอกจากนั้นควรวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเ สียของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาและน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อ
การใช้พลังงานในอาคาร คือ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่อง
ผ่านช่องเปิดของอาคาร ซ่ึงอิทธิพลของรังสีจากดวงอาทิตย์จะ
แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาล  ดังนั้น แนวความคิด
ในการออกแบบเพื่อป้องกันรังสีอาทิตย์ในแต่ละทิศทางอย่าง
เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยพิจารณาประกอบกับแนวการ
โคจรของดวงอาทิตย์ (diagram of solar path) ในแต่ละพื้นที่
ของประเทศไทย 
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3. การศึกษาเรื่องเปลือกอาคารหรือวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน นับว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง 
เพราะปัจจุบันสภาพอากาศของประเทศไทยค่อนข้างร้อน ท า
ให้เกิดการไม่สบายตัวและรู้สึกหงุดหงิดตามมา ซ่ึงเราสามารถ
สกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้ด้วยการเลือกวัสดุเปลือก
อาคารทั้งในส่วนของวัสดุพื้น ผนัง หลังคา และกระจก ให้มี
คุณสมบัติการป้องกันความร้อนได้ดี มีค่าการต้านทานความ
ร้อนสูง (Thermal Resistance Value = R-Value) หรือเรียกว่าค่า
ความเป็นฉนวน  ค่านี้จะช่วยสกัดกั้นการถ่ายเทความร้อนจาก
ด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ ท าให้ไม่เกิดการสะสมความร้อน
ในเนื้อวัสดุ ลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
บ้าน ท าให้อุณหภูมิภายในบ้านไม่แปรปรวนตามความรุนแรง
ของสภาพอากาศ ดังนั้น การเลือกวัสดุให้กับบ้านจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่จะช่วยสกัดกั้นความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้าถึงตัว
เราได้ อย่างน้อยท าให้อากาศในบ้านไม่ร้อนกว่าอุณหภูมิอากาศ 
ท า ให้ รู้ สึ ก เ ย็ น เ ร็ ว ขึ้ น  ลดก าร ใ ช้พลั ง ง านไฟฟ้ า จ าก
เครื่องปรับอากาศลง ท าให้ไม่เปลืองไฟ  ปัจจุบันมีการพัฒนา
วัสดุเปลือกอาคารเป็นวัสดุเดียว (Single material) ผสมผสาน
กับงานระบบโครงสร้างและระบบท่อต่างๆ ภายในเปลือก
อาคาร เพื่อลดขั้นตอนการก่อสร้าง โดยเปลือกอาคารมี
คุณสมบัติเป็นฉนวนในตัวเอง การใช้วัสดุแผ่นเรียบ 2 ด้าน 
และช่องว่างเติมเต็มด้วยโฟมคอนกรีต ซ่ึงเม็ดโฟมที่ใช้ผสมสาร
กันไฟไว้เรียบร้อยแล้วตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยใน
การออกแบบอาคารที่พักอาศัย วัสดุนี้มีน้ าหนักเบา ท าให้
เปลือกอาคารมีน้ าหนักน้อยกว่าบ้านทั่วไปถึง 4 เท่า แต่ความ
แข็งแรงยังเท่าเดิม ช่วยลดงบประมาณในการเสริมความ
แข็งแรงของฐานราก สามารถประกอบและยกติดตั้งด้วย
แรงงานคน ก่อสร้างรวดเร็ว ท าให้ลดขั้นตอนการก่อสร้าง 
ดังนั้นการศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนาวัสดุเปลือกอาคาร
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับช่างก่อสร้างเพื่อให้สามารถสร้างส่ิง
ปลูกสร้างที่ประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานให้มีรูปแบบที่
เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย   
ทั้งนี้เพราะมีบ้านพักอาศัยหลายหลังมักถูกสร้างโดยลืมนึกถึง
สภาพภูมิอากาศที่บ้านตั้งอยู่ หรือใช้วัสดุไม่เหมาะสม รวมถึง
การอยู่อาศัยอย่างไม่สอดคล้องกับเมืองร้อน ท าให้ต้องมาแก้ไข
ภายหลังสร้างบ้านเสร็จโดยการใช้เครื่องปรับอากาศ ซ่ึงเป็น

การส้ินเปลืองพลังงาน และท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่เรา
สามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ลดใช้
พลังงานในบ้านพักอาศัยแต่แรกที่เริ่มเลือกปลูกสร้าง รวมถึง
รู้จักปรับวิถีชีวิต พฤติกรรม และบ้านเรือนให้สามารถอยู่อาศัย
ได้สบาย โดยมีการใช้พลังงานน้อยที่สุด หรือหากต้องใช้
พลังงาน ก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ส าหรับประเทศ
ไทยถือเป็นชนชาติหนึ่งที่ออกแบบบ้านประหยัดพลังงานได้ดี
มาแต่ครั้งโบราณกาล เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิประเทศ
เขตร้อนช้ืน มีแม่น้ า เรือกสวน ไร่นา รวมทั้งการสร้างที่อยู่
อาศัยนิยมใช้ไม้ในการสร้างบ้าน มีชานเรือนกว้างขวาง บ้านแต่
ละหลังนิยมท าหน้าต่างบานใหญ่ รอบตัวบ้าน เปิดรับลมได้
เต็มที่ ปัจจุบันได้น าแนวคิดการสร้างบ้านในยุคสมัยเก่ามาปรับ
ใช้กับยุคสมัยใหม่  เพื่อให้บ้านประหยัดพลังงานเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
เป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัด และเป็น
พลังงานที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างคุ้มค่า โดยที่ยัง
ตอบสนองความต้องการ และค่านิยมของคนยุคปจัจบุันได้อยา่ง
สมบูรณ์ ประโยชน์ของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน คือ 
ลดภาระของระบบปรับอากาศภายในบ้าน ส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่สบาย ก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงออกแบบบ้านประหยัด
พลังงานที่อาศัยเทคนิคการออกแบบให้อากาศภายในบ้านเย็น
สบาย น่าอยู่ โดยใช้ต้นไม้รอบบ้านเป็นตัวปรับอุณหภูมิของ
อ าก า ศ ในบ้ า น ให้ เ ห ม า ะสม  โ ด ย ไม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
เครื่องปรับอากาศเป็นตัวท าความเย็น แต่ใช้ระบบ Passive 
Design ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นให้ร่มครึ้ม เพื่อให้ลมพัดไอเย็น
จากต้นไม้เข้าสู่ตัวบ้าน จึงเป็นโมเดลบ้านประหยัดพลังงานที่
เหมาะสมจะน าไปใช้ในสภาพพื้นที่ของประเทศที่มีอากาศร้อน
เช่นประเทศไทย 
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อิทธิพลของค่าก าลังอัดของคอนกรีตท่ีถูกออกแบบในตัวอย่างคอนกรีต 
ท่ีมีต่อผลการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก 

Effect of Compressive Strength of the Mixed-Design Concrete Specimens on Tested Results  
from Non-Destructive Tests Using Rebound Hammer 
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1อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
2ภาควิชาครุศาสตร์โยธา สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลของค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตที่ถูกออกแบบในตัวอย่างคอนกรีตที่มีต่อผลการ
ทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ในมุมทดสอบ 3 มุม 
คือ -90º, 0º และ +90º ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้ถูกออกแบบ
ตามมาตรฐาน ASTM C318-95 มี 7 ระดับ คือ 100 200 300 400 
500 600 และ 700 ksc  และรูปทรงตัวอย่างคอนกรีตมี 2 แบบ
คือมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์  ขนาด 15x15x15 cm และ 
มาตรฐานรูปทรงกระบอก ขนาด Ø15x30 cm  ตัวอย่างทั้งหมด
ถูกบ่มในน้ า 2 ระยะ คือ 3 วัน และ 28 วัน จากการศึกษาพบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน
กระแทกกับการทดสอบแบบท าลาย ส าหรับค่าก าลังอัดที่ถูก
ออกแบบให้มีค่าน้อยมากระหว่าง 100 ksc ถึง 200 ksc จะให้ค่า
ความผิดพลาดที่ค่อนข้างสูงมาก ระหว่างร้อยละ-29 ถึง 54 ใน
การออกแบบค่าก าลังอัดที่มากกว่า 300 ksc จะให้ค่าความ
ผิดพลาดที่น้อยลงที่ค่าอยู่ระหว่าง ร้อยละ -29 ถึง 5  และในการ
ออกแบบค่าก าลังอัดที่มากกว่า 500 ksc ค่าความผิดพลาดจะมีค่า
ต่ ากว่า โดยมีค่าระหว่าง ร้อยละ -18 ถึง 1 โดยในการทดสอบที่
มุม 0º จะมีค่าความผิดพลาดที่ต่ ากว่าในมุมทดสอบอื่น และ
ระยะเวลาการบ่มคอนกรีตที่ 28 วัน ให้ค่าความผิดพลาดที่ต่ ากว่า
ระยะเวลาการบ่มคอนกรีตที่ 3 วัน  
ค าส าคัญ: ก าลังอัดของคอนกรีต , การทดสอบแบบท าลาย,  
การทดสอบแบบไม่ท าลาย , ค้อนกระแทก 

Abstract  

This objective of this project was to study the effect of 
compressive strength of the mixed-design concrete specimens 
on tested results from non-destructive tests using rebound 
hammer with 3 different angles of -90º, 0º and +90º. The 
mixed designed of concrete according to ASTM C318-95 had 
7 levels; i.e. 100 200 300 400 500 600 and 700 ksc. Two 
different standard sizes of concrete samples were 
investigated: i.e. 15 cm cube and Ø15x30 cm cylinder. All 
concrete specimens were cured in water at 2 different ages (3 
and 28 days) before testing. It was found from the comparison 
between the results obtained from rebound hammer and 
destructive tests that the concrete strength between 100 ksc to 
200 ksc gave significant errors, about -29% to 54%, and the 
the lower errors of compressive strength of concrete was 
observed about -29% to 5% when the concrete strength was 
higher than 300 ksc. Furthermore, for concrete strength with 
more than 500 ksc, the lowest errors of compressive strength 
was attained about -18% to 1%. It was also seen that direction 
of rebound hammer at the angle of 0º showed the lower errors 
than other directions of test, and concrete specimens cured in 
water at 28 days presented less errors than 3 days of curing. 

KEYWORDS: Compressive Strength, Destructive Test, 
Nondestructive Test, Rebound Hammer * ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author)  
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1. ค าน า 

การทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีต เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพเบื้องต้นวิธีหนึ่งในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน [1,2] โดยวิธีการหนึ่งที่สะดวก รวดเร็ว สามารถ
แสดงผลการทดสอบได้ในทันทีไม่ส่งผลกระทบต่อวัสดุ 
ทดสอบ และเป็นที่ยอมรับในปัจจบุัน คือการทดสอบค่าก าลังอดั
ของคอนกรีตแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ซ่ึงเป็นการ
ทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C805-
02[4]โดยอาศัยสมบัติการดูดซับพลังงานจากค่า Stress Wave 
Ratio ซ่ึงเป็นอัตราส่วนของคลื่นความเค้นอัดที่สะท้อนกลับมา
จากเนื้อคอนกรีต กับคลื่นที่ส่งผ่านแท่งกดของเครื่องมือ โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับพลังงาน [3] คือ ความหนาแน่น ความ
แข็ง ความเรียบของผิว รวมไปถึงโมดูลัสยืดหยุ่นของวัสดุ ที่ผ่าน
มามีนักวิจัยหลายท่าน ได้ใช้เครื่องมือชนิดนี้ ท าการทดสอบค่า
ก าลังอัดของคอนกรีตในงานวิจัยต่างๆ [5,7,8,9,10] รวมถึงมีการ
ทดสอบเปรียบเทียบกับการทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีต
แบบไม่ท าลายด้วย วิธีอัลตราโซนิก [6] แต่ไม่พบว่า มีผู้ให้ความ
สนใจให้ความส าคัญต่อค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ 
(Mixed Design) หรือหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบแบบ
ท าลาย และการทดสอบแบบไม่ท าลาย เมื่อแท่งคอนกรีต
ตัวอย่างมีค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบที่แตกต่างกัน  

ในงานวิจัยนี้  ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบส่วนผสมของ
คอนกรีต เพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูก
ออกแบบ (Mixed Design) ในตัวอย่างทดสอบโดยการทดสอบ
แบบท าลาย (Destructive Compressive Test : D Test) ด้วย
เครื่องทดสอบแรงอัด (Compression Test Machine) และแบบ
ไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก (Rebound Hammer) ในมุมที่ท า
การสอบเป็น -90º มุม 0º และ มุม +90º โดยก าหนดช่วงค่าก าลัง
อัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบส่วนผสมไว้ที่ 100 200 300 400 
500 600 และ 700 ksc ใช้ตัวอย่างทดสอบที่มีรูปร่างมาตรฐาน 2
แบบคือ รูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 cm และ รูป
ทรงกระบอก ขนาด Ø15x30 cm  ตัวอย่างถูกบ่มในน้ าที่อายุ 3 
วัน และ 28 วัน และท าการเปรียบเทียบค่าที่ถูกออกแบบ กับการ
ทดสอบแบบท าลาย และแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก 
โดยหาค่าร้อยละของความผิดพลาด (% Error) ของผลการ
ทดสอบ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความน่าเชื่อถือของ

วิธีการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก เมื่อมีค่าก าลัง
อัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบในระดับที่แตกต่างกัน  

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาค่าร้อยละของความผิดพลาด (%Error) ของผล
การทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบในตัวอย่าง
ทดสอบโดยการทดสอบแบบท าลายด้วยเครื่องทดสอบแรงอัด 
และแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก  
2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความน่าเช่ือถือของวิธีการ
ทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก เมื่อมีค่าก าลังอัด
ของคอนกรีตที่ถูกออกแบบในระดับที่แตกต่างกัน 

3. ขั้นตอนการวิจัย 

3.1 การออกแบบส่วนผสมของตัวอยา่งทดสอบ 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัย ท าการเตรียมตัวอย่างทดสอบ โดยได้
ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต 7 ระดับคือ 100 200 300 400 
500 600 และ 700 ksc ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน ACI 211 ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และมีการใช้สารผสมเพิ่มชนิดน้ ายาผสม
คอนกรีต พลาสติไซเซอร์ ประเภทลดน้ าและหน่วงการก่อตัว 
ในปริมาณตามข้อแนะน าของผู้ผลิต 

 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมคอนกรีต  

ค่าก าลัง
อัด : ksc 

Water 
Cement 
Ratio : 

w/c 

ปริมาณวัสดุผสม 1 ลบ.ม. : กก. น้ าหนัก
กก. ต่อ
ลบ.ม. 

ปูนซี 
เมนต์ 

หิน ทราย น้ า 

100 0.8 231 989 913 203 2,336 
200 0.62 298 998 857 203 2,356 
300 0.28 409 751 953 125 2,238 
400 0.28 533 751 851 164 2,299 
500 0.28 593 751 7+90 182 2,316 
600 0.32 599 1,102 613 211 2,525 
700 0.28 845 1,053 811 260 2,969 

 

3.2 วัสดุทดสอบ 

ในการวิจัยนี้มีวัสดุที่ใช้ในการทดสอบ เป็นดังนี้  
 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ประเภทที่  1  ส าหรับงาน

โครงสร้าง ตราช้าง ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ทรายแม่น้ า ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และ ค้างที่ตะแกรง 

เบอร์ 50 ได้จากการจัดซื้อที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป 
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 หิน ผ่านตะแกรงเบอร์ ¾ นิ้ว และ ค้างที่ตะแกรงเบอร ์ 
⅜ นิ้วได้จากการจัดซื้อที่ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป 
 สารผสมเพิ่ม น้ ายาผสมคอนกรีต พลาสติไซเซอร์ 

ประเภทลดน้ าและหน่วงการก่อตัว เครื่องหมายการค้า ซีก้า ตาม
มาตรฐาน ASTM C 494 Type D 

3.3 จ านวนตัวอย่างในการท าการทดสอบ 

ผู้วิจัยได้ท าการจัดเตรียมตัวอย่างการทดสอบดังแสดงใน
ตารางที่ 2 แบ่งเป็น 
 แท่งตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 cm 

จ านวน 42 ตัวอย่าง  
 แท่งตัวอย่างรูปทรงกระบอก ขนาด Dia.15x30 cm 

จ านวน 42 ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 2 จ ำนวนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรทดสอบ  
Target 

 
[ksc] 

Rebound Hammer Test and Destructive Compression Test  
Cube Specimens Cylinder Specimens 

3 Days 28 Days 3 Days 28 Days 
100 3 3 3 3 
200 3 3 3 3 
300 3 3 3 3 
400 3 3 3 3 
500 3 3 3 3 
600 3 3 3 3 
700 3 3 3 3 

 

3.4 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

ผู้ วิจัยได้ท าการบันทึกผลการทดสอบ การรับแรงอัด
คอนกรีตแบบไม่ท าลาย บนแท่งตัวอย่างคอนกรีต โดยท าการหา
ค่าเฉลี่ยของค่าจ านวนครั้งของการสะท้อน (Rebound Number) 
ในแต่ละต าแหน่ง ให้อยู่ในมุมระนาบเดียวกันนับจากมุมระนาบ 
จากนั้น ท าการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) 
การหาค่าสูงสุด (Maximum) และค่าต่ าสุด (Minimum) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่า
ร้อยละ (Percentage) การแปลผลค่าจ านวนครั้งของการสะท้อน 
(Rebound Number) ให้อยู่ในมุมระนาบเดียวกัน นับจากมุม
ระนาบ จากกราฟที่มีความสัมพันธ์ รูปที่ 1 

 

การวิเคราะห์ทางสถิติของค่าก าลังอัดคอนกรีต คือ 
 ค่าเฉลี่ยของก าลังอัด 

1

1

n
xin i

 


      (1) 

โดยที่  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่างคอนกรีต, xi คือก าลัง
อัดของแต่ละตัวอย่างคอนกรีต และ n คือ จ านวนตัวอย่าง
คอนกรีต 
 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าลังอัดคอนกรีต 

1 2( )
1 1

n
xin i

 
 

     (2) 

 ค่าร้อยละความผิดพลาดของก าลังอัดคอนกรีต 

     

 
100%

Rebound Hammer Test D Test

D Test
Error


  (3) 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ของค่าก าลังอัดของคอนกรีต กับค่าจ านวนครั้ง

ของการสะท้อน ที่มา : http://www.ndtjames.com/Manual-Rebound-
Hammer-p/w-m.htm 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ความสัมพันธ์ของค่าก าลังอัดที่ถูกออกแบบกับค่าก าลัง
อัดที่ได้จากการทดสอบแบบท าลาย 

เมื่อท าการทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ
ด้วยวิธีท าลาย ในก้อนตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 
15x15x15 cm เปรียบเทียบกับรูปทรงกระบอกขนาด Ø15x30 
cm ที่มีระยะเวลาการบ่มที่ 28 วัน สามารถสร้างความสัมพันธ์
ได้ ดังสมการ (4) ซ่ึงในงานวิจัยนี้ ใช้สมการความสัมพันธ์เพื่อ
ค านวณค่า Cube Reading เนื่องจากค้อนกระแทกที่ใช้ในการ
ทดสอบ เป็นชนิด Cylinder Reading 

 0.9211Y X          (4) 

เมื่อ Y คือ ค่าก าลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธีท าลาย ในก้อน
ตัวอย่างรูปทรงกระบอก : ksc และ X คือ ค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตด้วยวิธีท าลาย ในก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ : ksc  
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รูปที่ 2 ค่าก าลงัอัดของคอนกรีตที่ทดสอบแบบท าลายในก้อนตัวอย่าง
รูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm เปรียบเทียบกับรูปทรงกระบอก

มาตรฐานขนาด Ø15x30 cm ที่มีระยะเวลาการบ่มที่ 28 วัน  
 

จากรูปที่ 2 พบว่าค่าก าลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธีท าลาย ใน
ก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ จะมีค่าสูงกว่า ค่าก าลังอัดของ
คอนกรีต ในก้อนตัวอย่างรูปทรงทรงกระบอก และมีค่า
โดยประมาณเท่ากับ ร้อยละ 92.11 ของค่าก าลังอัดในก้อน
ตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์  

4.2 ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบท าลาย
และแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก 

ผลการทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีต เมื่อพิจารณาค่า
ก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ (Target '

cf ) ได้แก่ 100 200 
300 400 500 600 และ 700 ksc เปรียบเทียบกับค่าก าลังอัดของ
คอนกรีต ตามมาตรฐาน BS EN12390-3 และ ASTM C39 ซ่ึงใช้
ก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานขนาด 15x15x15 cm 
และรูปทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15x30 cm ตามล าดับ ค่า
ก าลังอัดของคอนกรีตของตัวอย่างมาตรฐานขนาด 15x15x15  
cm มีค่าสูงกว่า ขนาด Ø15x30 cm โดยก้อนตัวอย่างมาตรฐาน
ขนาด 15x15x15 cm มีค่าใกล้เคียงกับค่าก าลังอัดที่ท าการ
ทดสอบแบบท าลาย เมื่อพิจารณาค่าก าลังอัดของคอนกรีตตาม
ส่วนผสมที่ออกแบบ พบว่าค่าก าลังอัดมีค่าที่สูงกว่า โดยก้อน
ตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm มีค่าสูง
กว่าก้อนตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงกระบอกขนาด Ø15x30 cm ที่
ระหว่าง 92% - 97.16% และในการทดสอบแบบไม่ท าลายโดย
ใช้ค้อนกระแทก ในก้อนตัวอย่าง ที่มุม -90º มุม 0º และมุม +90º 
โดยการอ่านแบบ Cube Reading มีค่าสูงกว่าที่ ค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตที่ถูกออกแบบ และสูงกว่าการอ่านแบบ Cylinder 
Reading ในทุกขนาดมุมสัดส่วนผสม ดังแสดงในตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบจริงแบบท าลาย (D Test) และการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก (Rebound Hammer) โดยอ่านค่า
เป็นค่า Cube Reading และ Cylinder Reading ของก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm และทรงกระบอกขนาด Ø15x30 cm บ่มที่ 28 วัน 

Target 
 

[ksc]  

D Test : ksc  
 Rebound Hammer Test of Cube Specimens 

15x15x15 cm. : ksc  
 Rebound Hammer Test of Cylinder Specimens 

ø15x30cm.x 30cm. : ksc  
BS EN12390-3 ASTM C 39 Cube Reading Cylinder Reading Cube Reading Cylinder Reading 
15x15x15 cm. Ø15x30 cm. -90º 0º +90º -90º 0º +90º -90º 0º +90º -90º 0º +90º 

100 94 71 83 95 67 79 88 62 118 108 98 108 99 90 
200 230 235 183 234 193 169 216 78 320 316 346 295 291 319 
300 335 321 311 316 295 286 291 272 346 367 356 319 338 328 
400 442 398 326 316 336 300 291 309 448 420 420 413 387 387 
500 520 484 395 385 380 364 355 350 470 435 445 433 401 410 
600 595 547 565 572 550 520 527 507 575 580 555 530 534 511 
700 678 610 660 595 558 608 548 514 670 655 635 617 603 585 

 
 

4.3 ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบท าลาย
และแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทกในก้อนตัวอย่าง
มาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm 

ผลการทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ตาม
ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ ได้แก่ 100 200 300 400 
500 600 และ 700 ksc ในก้อนตัวอย่างมาตรฐานรูปทรงลูกบาศก์

ขนาด 15x15x15 cm และมีระยะเวลาบ่ม 3 วัน และ 28 วัน ค่า
ก าลังอัดของคอนกรีต ที่ได้จากการทดสอบแบบไม่ท าลายโดย
ใช้ค้อนกระแทก ที่มีระยะเวลาบ่ม 3 วัน ดังแสดงในรูปที่ 3 และ
ตารางที่ 4 พบว่าที่มุม +90º จะมีค่าความผิดพลาดสูงกว่า ค่ามุม 
0º ซ่ึงสูงกว่าที่มุม -90º ในทุกส่วนผสม โดยมีค่าผิดพลาดอยู่
ระหว่าง -13% ถึง -63% -6% ถึง -65% และ -11% ถึง -68% และ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -31% -36% และ -41% ตามล าดับ โดยพบว่าใน
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การทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก จะท าให้ผิว
คอนกรีตที่ท าการทดสอบมีการยุบตัวจากแรงกระแทก ส่งผลให้
ค่าก าลังอัดของคอนกรีต มีความผิดพลาดมากกว่าค่าที่ได้จาก
การทดสอบค่าก าลังอัดแบบท าลาย 

   
รูปที่ 3 ค่าก าลงัอัดของคอนกรีตที่ทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน

กระแทกในก้อนตัวอย่างขนาด 15x15x15 cm มีระยะเวลาการบ่มที่ 3 วัน  
ที่มุม -90º มุม 0º และมุม +90º 

 
รูปที่ 4 ค่าก าลงัอัดของคอนกรีตที่ทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน

กระแทกในก้อนตัวอย่างขนาด 15x15x15 cm มีระยะเวลาการบ่มที่ 28 วัน  
ที่มุม -90º มุม 0º และมุม +90º 

 

จากรูปที่  4 และตารางที่  5 เมื่อเทียบกับค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตที่ถูกออกแบบ ที่ได้จากการทดสอบแบบไม่ท าลายโดย
ใช้ค้อนกระแทก เมื่อมีระยะเวลาบ่ม 28 วัน พบว่าที่มุม +90º จะ
มีค่าความผิดพลาดสูงกว่า ค่ามุม 0º ซ่ึงสูงกว่าที่มุม -90º ในทุก
ส่วนผสม และที่ 300 ksc และ 500 ksc มีค่าใกล้เคียงกับค่าก าลัง
อัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ โดยมีค่าความผิดพลาดอยู่
ระหว่าง -3% ถึง -26% 2% ถึง -29% และ -8% ถึง -29% และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -14% -11% และ -19% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ
ค่าก าลังอัดด้วยวิธีการทดสอบแบบท าลาย ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีในการ
เลือกใช้วิธีการทดสอบแบบไม่ท าลาย โดยเมื่อคอนกรีตทดสอบ

ยังมีค่าก าลังอัดต่ า จากอายุของคอนกรีต หรือค่าก าลังอัดของ
คอนกรีตที่ถูกออกแบบ ค่าการทดสอบที่ได้จะมีค่าต่ ากว่าค่า
ก าลังอัดของคอนกรีตแบบท าลาย ในการทดสอบแบบไม่ท าลาย
โดยใช้ค้อนกระแทกจะมีความแม่นย ามากขึ้น เมื่อทดสอบใน
ตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ที่มีค่าก าลังอัดของคอนกรีต
สูงกว่า 300 ksc ที่มีอายุคอนกรีตสูงกว่า 28 วัน  

 

ตารางที่ 4 ค่าความผิดพลาดของการทดสอบ แบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน
กระแทกในก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm และรูป
ทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15x30 cm เมื่อเทียบกับผลการทดสอบจริง
แบบท าลาย เมื่อมีระยะเวลาบ่ม 3 วัน 

 Target 
 

[ksc] 

D Test : ksc Error from Rebound Hammer (%)  

Cube Cylinder 
Cube Specimens Cylinder Specimens 

-90º 0º +90º -90º 0º +90º 
100 63 55 -63 -65 -68 4 -19 -53 
200 124 116 -23 -35 -40 2 35 15 
300 186 158 -38 -51 -53 21 34 39 
400 259 224 -31 -44 -51 -20 -24 -39 
500 325 345 -24 -22 -29 -30 -31 -28 
600 389 352 -24 -28 -34 -19 -23 -32 
700 445 417 -13 -6 -11 -7 7 -6 

 

4.4 ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบท าลาย
และแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทกในก้อนตัวอย่าง
มาตรฐานรูปทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15 x30 cm 

ผลการทดสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตรูปทรงกระบอกตาม
ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ ได้แก่ 100 200 300 400 
500 600 และ 700 ksc ในก้อนตัวอย่างมาตรฐานรูป
ทรงกระบอกขนาด Ø15x30 cm และมีระยะเวลาบ่ม 3 วัน และ 
28 วัน ค่าก าลังอัดของคอนกรีต ที่ได้จากการทดสอบแบบไม่
ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ที่มีระยะเวลาบ่ม 3 วัน ดังแสดงใน
รูปที่ 5 และตารางที่ 4 พบว่าที่มุม +90º จะมีค่าความผิดพลาดสูง
กว่า ค่ามุม -90º ซ่ึงสูงกว่าที่มุม 0º ในทุกส่วนผสม โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง -30% ถึง 21% -31% ถึง 35% และ -53% ถึง 39% และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ -7% -3% และ -15% ตามล าดับ โดยพบว่าค่า
ก าลังอัดที่ถูกออกแบบที่ 100 ksc ค่าที่ทดสอบได้จะมีค่าสูงกว่า
ในมุม-90º และที่ 700 ksc ค่าที่ทดสอบได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่
ทดสอบแบบท าลายมากที่สุด 
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เมื่อเทียบกับค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ ที่ได้จาก
การทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก เมื่อมีระยะเวลา
บ่ม 28 วัน พบว่าที่มุม -90º จะมีค่าความผิดพลาดสูงกว่า ค่ามุม 
0º ซ่ึงสูงกว่าที่มุม +90º ในทุกส่วนผสม และที่ 300 ksc มีค่า
ใกล้เคียงกับค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง -25% ถึง 54% -17% ถึง 41% และ -15% ถึง 36% และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10% 7% และ5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับค่าก าลัง
อัดด้วยวิธีการทดสอบแบบท าลาย ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้ในการเลือกใช้
วิธีการทดสอบแบบไม่ท าลาย โดยเมื่อคอนกรีตทดสอบยังมีค่า
ก าลังอัดต่ า จากอายุของคอนกรีต หรือค่าก าลังอัดของคอนกรีต
ที่ถูกออกแบบ ค่าการทดสอบที่ได้จะมีค่าใกล้เคียงค่าก าลังอัด
ของคอนกรีตแบบท าลาย ในการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้
ค้อนกระแทกจะมีความแม่นย ามากขึ้น เมื่อทดสอบในตัวอย่าง
คอนกรีตรูปทรงกระบอก ที่มีค่าก าลังอัดของคอนกรีตต่ ากว่า 
300ksc ที่มีอายุคอนกรีตสูงกว่า 28 วัน ดังแสดงในรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 ค่าก าลงัอัดของคอนกรีตที่ทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน
กระแทกในก้อนตัวอย่างขนาด Ø15x30 cm มีระยะเวลาการบ่มที่ 3 วัน  

ที่มุม -90º มุม 0º และมุม +90º 

 
รูปที่ 6 ค่าก าลงัอัดของคอนกรีตที่ทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน

กระแทกในก้อนตัวอย่างขนาด Ø15x30 cm มีระยะเวลาการบ่มที่ 28 วัน ที่
มุม -90º มุม 0º และมุม +90º 

 

ตารางที่ 5 ค่าความผิดพลาดของการทดสอบ แบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อน
กระแทกในก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 cm และรูป
ทรงกระบอกมาตรฐานขนาด Ø15x30 cm เมื่อเทียบกับผลการทดสอบจริง
แบบท าลาย เมื่อมีระยะเวลาบ่ม 28 วัน 

 Target 
 

[ksc] 

D Test : ksc Error from Rebound Hammer (%)  

Cube Cylinder 
Cube Specimens Cylinder Specimens 

-90º 0º +90º -90º 0º +90º 
100 94 71 -12 1 -29 -54 41 28 
200 230 235 -20 2 -16 25 24 36 
300 335 321 -7 -6 -12 -1 5 2 
400 442 398 -26 -29 -24 4 -3 -3 
500 520 484 -24 -26 -27 -11 -17 -15 
600 595 547 -5 -4 -8 -3 -2 -7 
700 678 610 -3 -12 -18 1 -1 -4 

 
5. สรุปผล 

1. ค่าก าลังอัดของคอนกรีตที่ถูกออกแบบ มีผลต่อค่าก าลัง
อัดที่ได้จากการทดสอบแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก โดย
ค่าก าลังอัดที่น้อยกว่า 300 ksc จะมีค่าความผิดพลาดที่สูง และ
ได้ผลการทดสอบที่มีค่าสูงกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบแบบ
ท าลาย แต่ค่าค่าก าลังอัดที่มากกว่า 300 ksc จะมีค่าความ
ผิดพลาดเช่นกันแต่ได้ผลการทดสอบที่มีค่าต่ ากว่าค่าที่ได้จาก
การทดสอบแบบท าลาย เพียงเล็กน้อย 

2. มุมในการทดสอบ ค่าก าลังอัดที่ได้จากการทดสอบแบบ
ไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ที่มุม 0º ผลที่ได้จากการทดสอบ
จะมีค่าความผิดพลาดที่ต่ ากว่า มุม -90º และมุม +90º ทั้งนี้ การ
ทดสอบที่มุม +90º จะมีค่าความผิดพลาดสูงสุด  

3. ระยะเวลาการบ่ม มีผลต่อค่าก าลังอัดที่ได้จากการทดสอบ
แบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก โดยะระยะเวลาการบ่มที่
น้อยกว่า ท าให้มีค่าความผิดพลาดสูงกว่า 

ดังนั้นในการเลือกใช้วิธีการทดสอบค่าก าลัง อัดของ
คอนกรีตแบบไม่ท าลายโดยใช้ค้อนกระแทก ผู้ทดสอบควรให้
ความส าคัญกับค่ าก าลั งอัดของคอนกรีตที่ ถูกออกแบบ 
ระยะเวลาบ่ม และทิศทางในการทดสอบ ซ่ึงควรน าค่าที่ได้จาก
การทดสอบมาปรับแก้ค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนน าไปใช้
ในการตรวจสอบค่าก าลังอัดของคอนกรีตจริงในอนาคต 
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B-001 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคาย 

The study of the behavior of coffee consumption. People in the municipality in Nong Khai 

 

ชลธิดา  โพธิสา  ชลกมล  ดิลกลาภ  สุนิษา อินทะราช  และประณิดา  วรรณยศ 

 
สาขาวิชาการตลาด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 

 
        การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจังหวัด

หนองคาย  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 400 คน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่  

ค่าความถ่ี  และ ค่าร้อยละ 

           ผลการศึกษาพบว่า 

          พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของประชาชนในเขต
เทศบาล เมืองหนองคาย  มีเหตุผลที่เลือกบริโภคกาแฟเพราะ
ช่ืนชอบในรสชาติ  จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3  
เพราะราคาถูก จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5  เพื่อความ
สดชื่นกระปรี้กระเปร่า จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5 
สถานที่บริโภคกาแฟ ที่ร้านค้าใกล้ที่ท างาน จ านวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.5 ห้างสรรพสินค้า จ านวน 179 คน คิดเปน็
ร้อยละ 44.8  บริโภคกาแฟในช่วงเวลา เช้า (05.00-09.59 น.)  
จ านวน 20 คน  คิดเปน็ร้อยละ 5.0 เที่ยง (10.00-12.59 น.)  
จ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ  49.5  บ่าย (13.00-15.59 น.)  
จ านวน 179  คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  มีความถี่ในการบริโภค
กาแฟทุกวัน จ านวน 46 คน คิดเปน็ร้อยละ 11.5  บริโภค 1-2 
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 16.5  บริโภค 3-4 
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3  5-6 ครั้ง/
สัปดาห์จ านวน 39 คน คน คิดเปน็ร้อยละ 9.8  ผู้บริโภค 
กาแฟเย็น มากที่สุด จ านวน 229 คน คดิเปน็ร้อยละ 57.3  
รองลงมา คือ กาแฟปั่น จ านวน 136 คน คิดเปน็ร้อยละ 34.0 
และรับประทานกาแฟร้อน จ านวน 35 คน คิดเปน็ร้อยละ 8.8  

 

Abstract 
 

            The study is intended to study the coffee 
consumption of municipal offense. The study used 
questionnaire from a sample of 400 people, and then bring 
the data was collected and analyzed by a computer program. 
The statistics used in the analysis were frequency and 
percentage. 
 The study found that 

 The sample was 400, which is why drinking 

coffee. Flavors of 373 people, representing 93.3 per cent at 

the 10 per cent of the popular current 2.5 percent 0. 0 

people find it of 3 percent to 0.8 rejuvenate. number14 

percent. 3.5 The place of coffee consumption. Stores near 

the school number 2, representing a 6.3 percent store work 

194 percent 48.5 mall of 179 people representing 44.8 

Number of two people representing 0.5 per cent of hotels 0. 

the 0 percent and consumption of coffee in the morning 

(5:00 to 09:59 hrs.) 20 5.0 percent midday (10:00 to 12:59 

hrs.), 198 people, representing 49.5 percent of the afternoon 

(13:00 to 15:59. hrs.) 179 people, representing 44.8 percent, 

which is the frequency of consumption of coffee daily were 

46 people. 11.5 percent 1-2 times / week, 66 people, 

representing 16.5 percent 3-4 times / week, 249 people, 

representing 62.3 percent 5-6 times / week, 39 percent of 

978



men and 9.8 categories. of coffee, iced coffee, coffee 

blender, 57.3 percent of 136 people, representing 34.0 per 

cent. eat a hot coffee, 35 percent of 229 8.8 
  

ค าส าคัญ    พฤติกรรมการบริโภค  กาแฟ  ประชาชน 
 

บทน า 
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มีถิ่นก าเนดิในประเทศไทยแต่

ก็สามารถที่จะปลูกในประเทศไทยได้หลายสายพันธ์ุ อาทิ อา
ราบิก้า และโรบัสต้า นอกจากนั้นยังมีวิธีการน ากาแฟผลิต
เป็นเครื่องดื่มในลักษณะต่างๆที่มเีอกลักษณ์แบบไทย เช่น 
กาแฟโบราณ  กาแฟเย็น โอเลี้ยง ซ่ึงแตกต่างจากรสนิยมของ
ต่างชาติที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในแถบ ยุโรป  ซ่ึงใน
ปัจจุบนัร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่มีอตัราการขยายตัวสูง 
ผู้ประกอบการขนาดย่อมมีการปรบัปรุงสูตรของกจิการ
ตนเองเสมอ อีกทั้งยังมีผูป้ระกอบการรายใหม่เข้ามาอีกเป็น
จ านวนมาก แม้ว่ากาแฟจะเป็นเครื่องดื่มทีค่นไทยรู้จักมานาน
แต่ลักษณะความนิยมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเองก็
เปลี่ยนไปและปจัจบุันตลาดร้านกาแฟอยู่ในช่วงขยายตัว และ
มีฐานลูกค้ารองรับอีกมากในขณะที่จ านวนร้านกาแฟใน
ปั๊มน้ ามันจะมีอยู่หลายร้อยร้านแต่ก็ยังไม่ถือว่ามีการแข่งขันที่
รุนแรงมาก การท าธุรกิจร้านกาแฟจากต่างชาติยังทยอยกัน
เข้ามาลงทุนเปดิกิจการในเมืองไทยแสดงว่าตลาดของธุรกิจ
กาแฟยังสามารถขยายตัวต่อไปได้ขณะเดียวกันก็เป็น
สัญญาณเตือนของธุรกิจข้ามชาติที่กดดันให้ร้านกาแฟของ
นักลงทุนไทยต้องปรับตัวทั้งรสชาติและบริการเพื่อเผชิญการ
บุกตลาดของเครือข่ายร้านกาแฟช่ือดังจากต่างชาติ
นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรบักันทัว่ไปแล้วว่ากาแฟท าให้
สมองและร่างกายตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าดื่มแล้วรู้สึกสดชื่น
แม้ว่าการดื่มกาแฟจะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นแต่อัตราการ
บริโภคกาแฟในประเทศไทยยังถอืว่าอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยมกีารส ารวจพบว่าคนไทยที่
บริโภคกาแฟมีเพียงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด
กล่าวคือคนไทยบริโภคกาแฟน้อยกว่า  0.5  กิโลกรัมต่อคน
ต่อปีหรือคิดเปน็เพียง 130-150 ถ้วยต่อคนต่อปีเมื่อเทียบกบั
หลายประเทศที่บรโิภคเกินกว่า 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เช่น 
นอร์เวย์ ซ่ึงมีอัตราการบริโภคกาแฟเฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดใน

โลกมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที ่10.7 กิโลกรัมต่อคนตอ่ปีฟินแลนด ์
10.1 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเยอรมน ี5.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
อิตาล ี3.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปีสหรัฐอเมริกา 3.0 กิโลกรัมต่อ
คนต่อปีและญี่ปุน่ 1.4 กิโลกรัมต่อคนต่อป ี(บริษัทศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2550) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้เร่งเหน็ว่าการท าวิจัยครั้งนี้จะมี
ประโยชน์ทีจ่ะได้ทราบถงึพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและทราบ
ว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือกาแฟเพื่อเปน็
แนวทางและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผู้ประกอบการในการ
คิดคน้สูตรกาแฟตลอดจนสามารถน าไปพัฒนารูปแบบสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ให้มีความแตกต่างโดยใช้ความได้เปรียบของ
ความเป็นสินค้าตามกระแสนิยมและให้ผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจร้านกาแฟน าไปปรับกลยุทธ์ทั้งรุกและรับให้ทนักับ
สถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งเพื่อเป็น
ทางเลือกใหผู้้บรโิภคและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ริโภคได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ

ประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวัดหนองคาย 
 

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ 
                   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟ (ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข, 2543) กาแฟแบ่งออกเป็น 6  ชนิด 

  1.1  กาแฟแท้ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผล
ที่แก่จัดของตน้กาแฟในสกุลคอฟเฟีย (Coffea) ผ่านกรรมวิธี
เอาเมล็ดออกน าเมล็ดมาคั่วจนไดท้ี่และอาจบดให้ได้ขนาด
ตามความต้องการ 

1.2  กาแฟผสม หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
กาแฟตามข้อ 1 ที่มีสิ่งอื่นที่ไมเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพเปน็
ส่วนผสมอยู่ด้วย 

 1.3  กาแฟที่สกัดกาเฟอีนออก หมายความว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกาแฟตามข้อ 1 ที่ได้สกัดเอากาเฟอีนออก 

 1.4  กาแฟส าเร็จรูป หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากผลที่แก่จดัของต้นกาแฟในสกุลคอฟเฟียผ่านกรรมวิธีเอา
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เมล็ดออก น าเมล็ดมาคั่วจนไดท้ี่โดยมิได้มีการผสมส่ิงอื่นใด
แล้วน ามาสกัดด้วยน้ าเท่านั้น น าไประเหยน้ าจนแหง้ด้วย
กรรมวิธีที่เหมาะสม มีลักษณะเปน็ผง หรือเปน็เกล็ด 
หรือลักษณะอื่น ๆ และสามารถละลายน้ าได้หมดทันท ี

 1.5  กาแฟส าเร็จรูปผสม หมายความว่า กาแฟ
ส าเร็จรูปตามข้อ 4 ที่มีสิ่งอื่นที่ไมเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพเปน็
ส่วนผสมอยู่ด้วย 

 1.6  กาแฟส าเร็จรูปที่สกัดกาเฟอีนออก 
หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ากข้อ 4 ที่ได้สกัดกาเฟอีนออก 
 

วิธีการศึกษา 

            1.  รูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ 
            2.  การสุ่มตัวอย่าง 
       การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี ้
คณะผู้วิจัยมีการสุ่มตัวอย่างดังนี้  
      2.1  ประชากร  (population)  คือ กลุ่ม
ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดหนองคาย  
      2.2  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ กลุ่มตัวแทนที่ให้
ข้อมูล กลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดหนองคาย 
ร้อยละ 10 คดิเป็น 400 ตัวอย่าง 
      2.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  (Sampling) คณะผู้ศึกษา
ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น 
           3.  เครื่องที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วย 
   3.1  แบบสอบถามตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้
ค าถามแบบปิด 
   3.2  แบบสอบถามตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนที่เลือกบริโภคกาแฟ ใช้ค าถามแบบปดิ 
        4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลเมือง จงัหวัดหนองคาย  
ได้ด าเนินการประมวลผลข้อมูลทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวม 
ตามขั้นตอนดังนี ้
  4.1  ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด 

  4.2  ลงรหัสข้อมูล  
  4.3  ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป        
            5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะหข์้อมูลโวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูหาค่าความถ่ี (Frequency)  
ร้อยละ (Percent) 
           6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
                6.1  ค่าร้อยละ (Percent)   
   

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไป ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไป 
 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
              หญงิ 
              ชาย 

 
251 
149 

 
62.80 
37.30 

อายุ 
       ต่ ากว่า 20 ปี 
      20 - 29 ปี 
      40 - 49 ปี 
      50 - 59 ปี 

 
15 

149 
158 
67 

 
3.80 

37.30 
39.50 
16.80 

การศึกษา 
     ระดับต่ ากว่า ม.3 
     ระดับ ม.6 /ปวช. 
     ระดับ ปวส. 
     ปริญญาตรี 
     สงูกว่าปริญญาตรี 

 
7 
69 

140 
183 
1 

 
27.30 
17.30 
19.80 
41.00 
0.33 
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ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไป (ตอ่) 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ 
    ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
     แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
     ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    พนักงานหน่วยงานเอกชน 

    นักเรียน/นักศึกษา 

 
109 
24 
79 

164 
24 

 
27.30 
6.00 

19.80 
41.00 
6.00 

รายได้ 
       น้อยกว่า 10,000 บาท 
       10,000-20,000 บาท  
    มากกว่า 20,000-30,000 บาท          
มากกว่า 30,000 บาท  

 
34 

125 
133 
108 

 
8.50 

31.30 
33.30 
27.00 

         รวม 400 100 
 

2. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของประชาชน 

    ในเขตเทศบาล เมืองหนองคายมีผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
 

 ตารางท่ี 2  แสดงพฤติกรรมการเลือกซ้ือกาแฟ 
 

              พฤติกรรม จ านวน ร้อยละ 
เหตุผลที่เลือกบริโภคกาแฟ 
    ชื่นชอบในรสชาติ   
    ราคาถูก 
    ตามกระแส 
    หาซื้อง่าย 
    เพื่อความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า  

 
373 
10 
- 
3 
14 

 
93.3 
2.50 

- 
0.80 
3.50 

สถานที่บริโภคกาแฟ 
    ร้านค้าใกล้สถานศึกษา     
    ร้านค้ าใกล้ที่ท างาน    
ห้างสรรพสินค้า  

   ร้านอาหาร  

 
25 

194 
179 
2 

 
6.30 
48.50 
44.80 
0.50 

ช่วงเวลาในการบริโภค 
      เช้า (05.00-09.59 น.)   
      เที่ยง (10.00-12.59 น.)   
      บ่าย (13.00-15.59 น.)   
      เย็น (16.00-18.59 น.)  

 
20 

198 
179 
3 
 

 
5.00 
49.50 
44.80 
0.80 

ความถี่ในการบริโภคกาแฟ 
     บริโภค ทุกวัน  
     1-2 ครั้ง/สัปดาห ์

 
46 
66 

 
11.50 
16.50 

    3-4 ครั้ง/สัปดาห์  
    5-6 ครั้ง/สัปดาห์  

249 
39 

62.3 
9.80 

ประเภทกาแฟทีบ่ริโภค 
     กาแฟร้อน  
     กาแฟเย็น  
     กาแฟปั่น  

 
35 

229 
136 

 
8.80 
57.30 
34.00 

รวม 400 100 

          

สรุปผล 

   การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองหนองคาย    ตวัอย่าง  400  

400 ราย  เปน็เพศหญิงมากกว่าเพศชาย จ านวน 251 คน ต่อ  

149  คน  มีอายุ 30-39 ปีมากที่สุด จ านวน 158 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.5 รองลงมา อายุ 20-29 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.3   มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากที่สุด

จ านวน  183 คน คิดเป็นร้อยละ  45.80  รองลงมาคือมีการ 

ศึกษาในระดับ ปวส. จ านวน 140 คน คิดเปน็ร้อยละ 35.0  

ประกอบอาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชน มากที่สุด จ านวน

164 คน คดิเป็นร้อยละ41.0 รองลงมาคืออาชีพประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว จ านวน 109 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 42 

คน  คิดเปน็ร้อยละ 6.0 รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 

34 คน คิดเปน็ร้อยละ 8.5 รายได้10,000-20,000 บาท จ านวน 

125 คน คดิเป็นร้อยละ 31.3 รายได้มากกว่า 20,000-30,000 

บาท จ านวน 133 คน คดิเป็นร้อยละ 33.3 รายได้มากกว่า 

30,000 บาท จ านวน 108 คน คดิเป็นร้อยละ 27.0 

 พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ ของประชาชนในเขต
เทศบาล เมืองหนองคาย  มีเหตุผลที่เลือกบริโภคกาแฟเพราะ
ช่ืนชอบในรสชาติ  จ านวน 373 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3  
เพราะราคาถูก จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5  เพื่อความ
สดชื่นกระปรี้กระเปร่า จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.5 
สถานที่บริโภคกาแฟ ที่ร้านค้าใกล้ที่ท างาน จ านวน 194 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.5 ห้างสรรพสินค้า จ านวน 179 คน คิดเปน็
ร้อยละ 44.8  บริโภคกาแฟในช่วงเวลา เช้า (05.00-09.59 น.)  
จ านวน 20 คน  คิดเปน็ร้อยละ 5.0 เที่ยง (10.00-12.59 น.)  

981



จ านวน 198 คน  คิดเป็นร้อยละ  49.5  บ่าย (13.00-15.59 น.)  
จ านวน 179  คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  มีความถี่ในการบริโภค
กาแฟทุกวัน จ านวน 46 คน คิดเปน็ร้อยละ 11.5  บริโภค 1-2 
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 16.5  บริโภค 3-4 
ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3  5-6 ครั้ง/
สัปดาห์จ านวน 39 คน คน คิดเปน็ร้อยละ 9.8  ผู้บริโภค 
กาแฟเย็น มากที่สุด จ านวน 229 คน คดิเปน็ร้อยละ 57.3  
รองลงมา คือ กาแฟปั่น จ านวน 136 คน คิดเปน็ร้อยละ 34.0 
และรับประทานกาแฟร้อน จ านวน 35 คน คิดเปน็ร้อยละ 8.8 
ตามล าดับ 
   

กิตติกรรมประกาศ 
 

        การศึกษาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาตลาดการบริโภค
กาแฟของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย  และ
ศึกษาแนวทางในการด าเนนิธุรกิจร้านกาแฟต่อไป    
        ขอขอบพระคุณสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ที่เปดิการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาขา
การตลาด ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
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B-002 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

The internal control and the risk management Subsidiary to office of the Vocational Education 
Commission NongKhai Vocational College 

 
พิมพา  อิ่มมาก1  ปภาภัทร  แสงแก้ว2  และพรทิพย์  เทือกประเสริฐ3 

 
1ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

2สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
3สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  2) เพื่อรายงานผลการควบคุม
ภายในและบริหารความเส่ียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัย คือหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา 
และรองผู้อ านวยการ จ านวน 46 คน  เครื่องมือที่ได้ในการ
จัดเก็บข้อมูล ประกอบไปด้วย แบบ ปย.1 รายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผล
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน  แบบ ปอ.1 รายงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แบบ ปอ.2 สรุปการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   แบบ ปอ.3 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ผลการวิจัย  พบว่า  การควบคุมภายในและบริหาร
ความเส่ียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการตามโครงสร้าง
การควบคุมภายใน  5  องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคายได้มีการก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในดังนี้ 1) การลดการหมุนเข้า-ออกของบุคลากร 
โดยประสานขออัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ จาก
ส่วนกลางต าแหน่งครู เจ้าหน้าที่งานหลักส าคัญ เช่น งาน

การเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ งานบริหารงานทั่วไป  งาน
บุคลากรฯ และน าผลการประเมินบุคลากรมาพิจารณา เพื่อจ่าย
ค่าครองชีพเพิ่ม ให้กับบุคลากร เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ   2)การ
อบรมครูด้านเทคนิคการสอนใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 3) การได้ออกแนะแนว
การศึกษาต่อของครูแผนกวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา โดยมี
การสาธิตที่เกี่ยวกับอาชีพตามสาขาอาชีพ  แก่กลุ่มเป้าหมาย 4)
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่าง
เรียน และได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริงก่อนออกสู่
ตลาดแรงงาน 

 

ค าส าคัญ:  การบริหารความเสี่ยง,  การควบคุมภายใน 
 

Abstract 
 The research’s objectives are 1. For control the internal 
control and the risk management in Nong Khai Vocational 
College which subsidiary to office of the Vocational 
Education Commission. 2 for report the internal control and 
the risk management in Nongkhai Vocational College which 
subsidiary to office of the Vocational Education Commission  
results. The representative samples are leaders, head 
assistants, head of Departments and deputy directors. There 
are totally 46 people. A result of the evaluation of internal 
control, a report of the evaluation and improvement of 
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internal control, the Report form to Secretary General of the 
Vocational Education Commission, Summary of component 
evaluation of internal control and Reported plans form to 
improve internal controls are been equipment. The internal 
control and the risk management in Nongkhai Vocational 
College that subsidiary to office of the Vocational Education 
Commission results has followed the five components of 
internal control. It has an effective enough to achieve the 
objective. Then, Nongkhai Vocational College has specified 
and planed how to improve internal control. 1. Slowing down 
the flow of personnel by requesting manpower officials such 
as teacher officials and government employees from office of 
the Vocational Education Commission or important main 
staffs such as Finance department, accounting department, 
procurement department, general administration department 
and human resources department. Then, get results of the 
personnel assessment considered for increase the living 
expenses, and it’s going to make the morale to personals. 2. 
Training teachers on new teaching techniques to increase the 
academic achievement of students. 3. Students and Each 
department teacher go some school to guide some students 
who further study by show the demonstration about position 
Branch 4.get bilateral contract made by 2 nation’s education 
system. Student can earn some money during study, and it let 
students to practice and get the important skills before enter 
the labor market. 
 

Keyword:  Risk Management ,The Internal Control 
 

1.บทน า 
 

การบริหารความเส่ียงถือเป็นเรื่องส าคัญในการบริหาร
จัดการองค์กร  มีความเกี่ยวข้องกับบุคลกรทุกระดับ ตั้งแต่
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ต้อง
ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ บูรณาการ และเช่ือมโยงเข้ากับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าให้ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  ที่
จะต้องด าเนินกิจกรรมขององค์กรให้ถูกต้องตามระเบียบ ใน
การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรถือเป็นส่ิง

ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินผลการด าเนินงาน      
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุด  โดยควบคู่ไปกับการควบคุมภายใน               
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการ
หลักของโครงการบริหารงานการเงินการคลัง ภาครัฐ (GFMIS) 
และเป็นหน่วยงานที่ก าหนดระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐน ามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใช้ เป็นแนวทางในการวางระบบการควบคุมภายใน 
และ ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายใน 
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ ดูแล 
และคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ ครั้ง เพื่อปรับปรุง
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเส่ียงที่ เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จึง            
ได้น ามาตรฐานดังกล่าว มาใช้ในการประเมินการควบคุมระบบ
สารสนเทศ ทางการบัญชีของหน่วยงานราชการที่มีการควบคุม
อยู่ ในปัจจุบัน [1] องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ประกอบไปด้วย  1)สภาพแวดล้อมการควบคุม 2)การประเมิน
ความเส่ียง 3)กิจกรรมการควบคุม 4) สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 5) การติดตามประเมินผล การน ากระบวนการบริหาร
ความเส่ียงมาใช้ร่วมกับกระบวนการท างานภายในองค์กร จะ
เป็นหลักประกันว่าการด า เนินงานต่างๆจะบรรลุเปา้หมายที่วาง
ไว้ เพราะการบริหารความเส่ียงเป็นการคาดการณ์อนาคตที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล และมีหลักการในการหาทางลดหรือ
ป้องกันปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานและความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น   ในการท างานแต่ละขั้นตอนไว้
ล่วงหน้า ดังนั้น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายจึงตระหนักถึง
ความส าคัญของการบริหารความเส่ียง สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้การบริหารความเส่ียงรวมกับกิจกรรมการด าเนินงาน
ขององค์กร มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเส่ียง  
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและด าเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
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2.แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนดประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยง
และเกื้อกูลกัน คือ [2] องค์ ประกอบทั้ง 5 ประการความ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  โดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
เป็นรากฐานที่จะท าให้องค์ประกอบอื่นๆ ด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง สภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการควบคุมภายในเป็นพื้นฐาน
ส าคัญ ท าให้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบอื่น ๆ องค์ ประกอบ
ทั้ง 5 นี้จะถือว่าเป็นมาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วย
1)สภาพแวดล้อมของการควบคุม(Control Environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆซ่ึงร่วมกัน
ส่งผลให้มีการ ควบคุมขึ้น ในหน่วยรับตรวจหรือท าให้การ
ควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น  2) การประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment) ความเส่ียงมีอยู่ในธุรกิจทุกประเภท และอยู่ ใน
องค์กรทุกขนาด ไม่ว่า   จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ องค์กร
ย่อมด าเนินอยู่ท่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งจากความเส่ียงที่มาจากภายใน  และความเส่ียงที่มาจาก
ภายนอกองค์กรการประเมิน ความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางการ
บริหารอีกอย่างหนึ่ง   3) กิจกรรมการควบคุม (Control 
Activity) หมายถึง การกระท า(Action) ที่สนับสนุนการปฏิบัติ 
งานให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน หรือตาม
ค าส่ังที่ฝ่ายบริหารก าหนด 4)สารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and communication) ข้อมูลข่าวสารมีความจ าเป็น 
ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งระดับบริหาร  และผู้
ปฏิบัติทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างราบรื่น 
มีความชัดเจนในการส่ังการ 5) การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) การควบคุมภายในจะสมบูรณ์
ไม่ได้หากขาดการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก การ
ประสิทธิผลของมาตรการและระบบการควบคุม  ภายใน
เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ ๆ จึงจ าเป็นต้องมี ระบบการติดตาม
และประเมินผลเพื่อให้ผู้บริหารมี  ความมั่นใจได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายใน ยังมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
การควบคุมภายในระบบ สารสนเทศทางการบัญช ี[3]  
 
 
 
 

3.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1. เพื่อควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงวิทยาลัย 

อาชีวศึกษาหนองคายสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3.2. เพื่อรายงานผลการควบคุมภายในและบริหารความ
เ ส่ี ย ง วิทยาลั ยอ า ชีวศึ กษาหนองคาย สังกั ดส านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    

4.สมมติฐานการวิจัย 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย มีการบริหารความเส่ียงเพื่อ
ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบ 
ประเภทของความเส่ียงอยู่ในระดับมาก คือกระบวนการ
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง การหมุนเข้า-ออกของบุคลากร 
 

5.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

5.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คือหัวหน้า 
งาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน หัวหน้าแผนกวิชา และรองผู้อ านวยการ 
จ านวน 46 คน   
 5.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

 5.2.1 แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 

 5.2.2 แบบ ปย.2 รายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 5.2.3 แบบ ปอ.1 รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 5.2.4 แบบ ปอ.2 สรุปการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

 5.2.5 แบบ ปอ.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จัดการประชุมส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการกรอก

ข้อมูลลงในเครื่องมือวิจัยตามแบบที่ตนรับผิดชอบ 
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.4.1 ท าการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ความเส่ียง โดย

การใช้วิธีการให้คะแนนดังนี้[4] 
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โอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยง

สงูมาก 1  เดอืนต่อคร้ังหรือมากกว่า 5

สงู 1-6 เดอืนต่อคร้ังแต่ไม่เกนิ 5 คร้ัง 4

ปานกลาง 1 ปต่ีอคร้ัง 3

น้อย 2-3 ปต่ีอคร้ัง 2

น้อยมาก 5 ปต่ีอคร้ัง 1

ความถี่ โดยเฉล่ีย คะแนน

 
ตารางที่ 1  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

สงูมาก > 10  ลา้นบาท 5

สงู > 2.5 แสนบาท - 10 ลา้นบาท 4

ปานกลาง > 50,000 บาท- 2.5 แสนบาท 3

น้อย > 10,000 บาท- 50,000 บาท 2

น้อยมาก ไม่เกนิ 10,000 บาท 1

มูลค่าความเสียหาย คะแนนผลกระทบ

 
ตารางที่ 2 ผลกระทบของความเสีย่งต่อหน่วยรบัตรวจ 

 

6.ผลการวิจัย 
 

6.1. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 6.1.1  การประเมินด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม อยู่

ในภาพรวมที่เหมาะสม จากการที่มีการหมุนเวียนเข้าออกของ
บุคลากร บางช่วงเวลาขาดความต่อเนื่อง แต่การควบคุมการ
ท างานโดยการท างานเป็นทีม และก ากับดูแลจากฝ่ายบริหาร ก็
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 6.1.2 การประเมินความเส่ียง  มีการประเมินโดยน า
หลักการบริหารความเส่ียงมาก ากับความเส่ียงต่างๆ รวมถึงหา
แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ 

 6.1.3 กิจกรรมการควบคุม  มีกิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอ กิจกรรมการควบคุมถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน  หัวหน้างานและฝ่ายบริหารมีการก ากับดูแลให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมติดตาม รายงานผล 
ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม จากที่ได้รายงานไว้ 

 6.1.4 สารสนเทศและการส่ือสาร  ระบบสารสนเทศที่
ใช้ในปัจจุบัน ไปยังบุคลากรในฝ่าย อาศัยใช้งานระบบ RMS  

และระบบ Line กลุ่ม  ในการติดต่อส่ือสาร เอื้อประโยชน์ใน
การติดต่อได้สะดวกและท าความเข้าใจในภาพรวมอย่างดี 

 6.1.5 การติดตามประเมินผล  มีการรายงานการควบคุม
ภายใน มีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน ณ วันส้ินปี พร้อม
เสนอแนะเพื่อการแก้ไข  โครงสร้างการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลเพียงพอที่ท าให้การปฏิบัติงาน
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรม
ที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น   

6.2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  จุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  1)การหมุนเข้า-ออกของบุคลากร 
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีผลท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
และเส่ียงต่อการเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากขาดทักษะและ
ประสบการณ์ของบุคลากรใหม่ 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ครอบคลุมพื้นที่แต่ยังไม่เสถียร 3) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ในรายวิชาสามัญดีขึ้น ส่วน
น้อยยังไม่ผ่านเกณฑ์ 4)ครูขาดความรู้และทักษะในการผลิตส่ือ
การสอน 5) การออกกลางคันของนักศึกษา ยังมีอยู่ สาเหตุจาก
การขาดทุนทรัพย์ ปัญหาสุขภาพและขาดการใส่ใจครอบครัว  

 
7.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคายสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการตามโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซ่ึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายได้มีการก าหนด
วิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 1)การลด
การหมุนเข้า-ออกของบุคลากร โดยประสานขออัตราก าลัง
ข้าราชการ พนักงานราชการ จากส่วนกลางต าแหน่งครู 
เจ้าหน้าที่งานหลักส าคัญ เช่น งานการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ 
งานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากรฯ และน าผลการประเมิน
บุคลากรมาพิจารณา เพื่อจ่ายค่าครองชีพเพิ่ม ให้กับบุคลกร เพื่อ
สร้างขวัญก าลังใจ   2)การอบรมครูด้านเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 3) การ
ออกร่วมแนะแนวการศึกษาต่อของครูแผนกวิชาชีพ และ
นักเรียน นักศึกษา โดยมีการสาธิตที่เกี่ยวกับอาชีพตามสาขา
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อาชีพ  แก่กลุ่มเป้าหมาย 4)จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้
นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และได้ฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริงก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 
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B-005 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการในณัฐวรรณคลินิก 
TheStudy of the customer to use the service in Nattawanclinic 

 
กีรติ   หล่มศรี  นพวรรณ  แก้วโกมินทวงษ์  นภาวรรณ  ฟัน่จูกุล  และกนกวรรณ  ฟั่นจูกุล 

 
สาขาวิชาการตลาด   วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการณัฐวรรณคลีนิกใน 7 ด้าน  ได้แก่ 
ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์  ด้านบรรยากาศและความสะอาดในคลินิก  
ด้านระยะเวลาในการเปิดใหบ้ริการ ด้านความเสมอภาคในการ
ให้บริการ ด้านการจดัโปรโมช่ัน ด้านความรู้ความสามารถของ
พนักงาน ด้านความเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 130 ชุด ส าหรับ
การประมวลผลข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ลูกค้าที่ใช้บริการณัฐวรรณคลินิค ส่วนใหญเ่ป็น
เพศหญงิ ร้อยละ 71.5 มีอายุ 20-30 ปี คิดเปน็ร้อยละ 31.5 
ประกอบอาชีพพนักงานบรษิทั คดิเปน็ร้อยละ 34.6 
 2.  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีตอ่การใช้บริการ
ณัฐวรรณคลินิก มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีระดบัความพึงพอใจต่อความสะดวก
รวดเร็วในการใหบ้ริการ อยู่ในระดับมาก  และมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง  ในด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
ด้านบรรยากาศและความสะอาดภายในคลินิก ด้านระยะเวลา 
ในการเปดิใหบ้ริการ ด้ายความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ด้าน
การจัดโปรโมช่ัน ด้านความรู้ความสามารถของพนักงาน ด้าน
ความเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน  
 
 
 

Abstract 

The research’s subjective is for study of the 
customer’s contentment who use the Nattawanclinic’s 
service in seven functions such as the service’s 
rapiditly, the advertiment and public relation, 
atmosphere and cleanness in the clinic, period of time, 
to service equality of customer, promotions, customer 
assistants’ abilities and carefulness. It divided by sex, 
age and job. The researcher gave 130 quastionairs out 
to cross section. We used SPSS program for 
evaluation and, we used percentage, frequency, 
moderate and variance for the statistic. Then the 
research resulf found that 
       1. The most Natawanclinic customers are women; 
representing a 71.5 percent. They are about 20-30 
years old; representing a 31.5 percent and their job is 
a office worker; representing a 34.6 percent 
       2.The customer’s contentment to 
Nattawanclinic’s service is at an average.  By the 
way, the service’s rapiditly is at a high.  The another 
ways, the advertiment’ and public relation,  The 
atmosphere and cleaness, period of time to service, 
equality of customer,  The promotions, The customer 
assistants’ abilities and the carefulness are at an 
average. 
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ค าส าคัญ 

ความพึงพอใจ  การใช้บริการณัฐวรรณคลินิก 
 

บทน า 
ในปจัจบุันกระแสความตื่นตัวทางด้านการดูแลสุขภาพและ
ความงามได้รับความสนใจจากคนไทยเป็น จ านวนมาก 
ประกอบกับบริการทางการแพทยค์วามงามของไทยมคีุณภาพดี
และราคาไม่แพง ท าใหค้นไทยหนัมาเสริมความงามกันมากขึ้น 
ประกอบกับการที่รัฐบาลไทยไดม้ีการก าหนดแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาให้ประเทศ ไทยเป็นศนูย์กลางสุขภาพของเอเชีย 
ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ สุขภาพและความงาม ได้รับ
ความนิยมมากขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงจะเห็นไดจ้าการเปดิใหบ้ริการ
ของธุรกิจเสริมความ งามประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยมี
แนวโน้มของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่มีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ดงัจะเหน็ได้จาก ข้อมูลของผูป้ระกอบการใน
ธุรกิจเสริมความงามที่มีธุรกิจคลินิกรักษาสิว เสริมความงาม
และศัลยกรรม ตกแต่งซึ่งอัตราการเติบโตต่อปเีฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 15-20% จนในปี 2556 มูลค่าตลาดเสริมความงามได้
เติบโตสูงถงึ 20,000 ล้านบาท (กอง บก. ฐานเศรษฐกิจ, 2556) 
อีกทั้ง อัตราการใช้บริการคลินิกเสริมความงามที่มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และจ านวนผูป้ระกอบการในธุรกิจคลินิก เสริม
ความงามเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันทีเ่พิ่มสูงขึ้นใน
อนาคต ธุรกิจคลนิิกเสริมความงามจึงต้องมีการ พัฒนาและ
ปรับปรุงรปูแบบของคลินิกรวมถึงรูปแบบการบริการทีด่ียิ่งขึน้ 
เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความ ต้องการของผูใ้ช้บริการและ
รองรับจ านวนผู้ใชบ้ริการที่เพิ่มมากขึ้น  
          ในจังหวัดหนองคายมีธุรกิจเสริมความงามเปิดให้บริการ
จ านวนมากเช่นกัน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการใช้บริการในณัฐวรรณคลินิก  ที่มีท าเลที่ตัง้อยู่
ในจังหวัดหนองคาย ซ่ึงเป็นเมืองชายแดนที่มีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  การวิจัยในครั้งนีน้่าจะมีส่วนช่วยเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจคลินิกเสริมความ งามในการ
วางแผนการตลาดให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ในการแข่งขัน
ทางธุรกิจและพัฒนาวิธีการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามต่อไป
 ดังนั้น  คณะผู้วิจัยจงึได้ท าการศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการใช้บริการในณัฐวรรณคลินิก 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ
ในณัฐวรรณคลินิก 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยไดก้ าหนดขอบเขตการวิจัยดงันี้ 
     1.  ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการ
ณัฐวรรณคลินิก  จ านวน 1,290 คน 
      2.  กลุ่มตัวอย่าง คือตัวแทนลูกค้าที่มาใช้บริการ
ในณัฐวรรณคลินิก  จ านวน 130 คน 
       3.  ตัวแปรในการศึกษา  คือ เพศ อายุ อาชีพ และความพึง
พอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการณัฐวรรณคลินิก 
       4.  ระยะเวลา  ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ถึง 12 
กุมภาพันธ์ 2559   
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ความหมายของความพึงพอใจตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตสถาน  และของนักวิชาการต่าง ๆ  เช่น ดิเรก (2528)  
วิรุฬ (2542)  ฉัตรชัย (2535) กิตตมิา (2529)  กาญจนา (2546)  
นภารัตน์ (2544)  เทพพนมและสวิง (2540) สง่า (2540)พอสรุป
ได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี
ของบคุคล ซ่ึงมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตน
ต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงนั้น  
 ความหมายของบริการตามพจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตสถาน  และของนักวิชาการต่าง ๆ  เช่น  Kotler (2000) 
วีรพงษ์ (2539)  ไพรพนา (2544)  พงษ์เทพ (2546) พอสรุปได้
ว่า บริการ  หมายถึง การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
ดังนั้นการทีจ่ะวัดการให้บริการว่าจะบรรลเุป้าหมายหรือไม่นั้น 
วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
เพราะการวัดความพึงพอใจนี้ เปน็การตอบค าถามว่าหน่วยงาน
มีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร พอสรุปความหมาย
ของการบริการได้ว่า เป็นการปฏบิัติรับใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความจ าเป็นของลูกคา้หรือคนที่มาขอรบับริการ 
บริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้หรือแสดงความ
เป็นเจ้าของได้ แต่สามารถที่จะถูกรับรู้ในเชิงความพึงพอใจ
และสามารถช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้  
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  กรอบแนวคิดการวิจัย 
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี่อการใช้บริการณัฐวรรณคลีนิกใน 

7 ด้าน  ได้แก่ ด้านความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ด้าน

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ด้านบรรยากาศและความ

สะอาดในคลินิก  ด้านระยะเวลาในการเปิดใหบ้ริการ ด้าน

ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ด้านการจัดโปรโมชั่น ด้าน

ความรู้ความสามารถของพนักงาน ด้านความเอาใจใส่ในการ

บริการของพนักงาน 

 

วิธีการศึกษา 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1  ประชากร  คือลูกค้าที่มาใช้บริการในณัฐวรรณ 

คลินิก จ านวน  1,290 คน (อ้างอิงข้อมูล : แบบบันทึกการเข้าใช้

บริการ) 

               1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  ใช้วิธีการสุ่ม
ใช้หลักความน่าจะเป็น จากจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ
ในณัฐวรรณคลินิก   คือ ตัวแทนลูกค้าที่มาใช้บริการ
ในณัฐวรรณคลินิก  ร้อยละ 10  คดิเปน็  130  ตัวอย่าง   
(อ้างอิงข้อมูล : แบบบันทึกการเขา้ใช้บริการ)  
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
              2.1  ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วยเพศ,  อายุ,  อาชีพ 
              2.2  ตัวแปรตาม ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อการ
ใช้บริการในณัฐวรรณคลินิก 7 ด้าน  ประกอบด้วย  ด้านความ
สะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ ด้านการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านบรรยากาศและความสะอาดในคลนิิก  
ด้านระยะเวลาในการเปิดใหบ้ริการ ด้านความเสมอภาคในการ
ให้บริการ ด้านการจดัโปรโมช่ัน ด้านความรู้ความสามารถของ
พนักงาน ด้านความเอาใจใส่ในการบริการของพนักงาน  
3.เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 3.1  แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล ใช้
ค าถามแบบปิด 
 3.2  แบบสอบถามตอนที่ 2 ศึกษาระดับความพึง
พอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการในณัฐวรรณคลินิก  7  ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ด้านการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ด้านบรรยากาศและความ
สะอาดในคลินิก  ด้านระยะเวลาในการเปิดใหบ้ริการ ด้าน

ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ ด้านการจัดโปรโมชั่น ด้าน
ความรู้ความสามารถของพนักงาน ด้านความเอาใจใส่ในการ
บริการของพนักงาน โดย 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1  ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด 
 4.2  ลงรหัสข้อมูล 
 4.3  ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะหข์้อมูลโวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูหาค่าความถ่ี (Frequency)  
ร้อยละ (Percent)ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean)และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ( S.D )   
6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

6.1  ค่าร้อยละ(Percent)  คือ  การหาผลของข้อมูลชุด
หนึ่งเปรียบเทียบกับข้อมูลทัง้หมดแล้วคูณด้วย 100 

6.2  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( x )   (บุญชม   ศรีสะอาด) 

2545:98,105) 

6.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D )   
 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไป  มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้
ตัวอย่าง  130  ราย  เป็นเพศหญงิจ านวน  93  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  71.5  มากกว่า เพศชาย  ที่มีจ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ  
28.5  อายุ  13 – 18 ปีจ านวน  10  คน คดิเปน็ร้อยละ 7.7 อายุ  
19 – 24 ปี จ านวน  27  คน คิดเปน็ร้อยละ  20.8  อายุ  25 – 30 
ปี  จ านวน  41 คน คิดเปน็ร้อยละ 31.5  อายุ  31 – 35 ปี จ านวน  
35  คน คิดเป็นร้อยละ  26.9  อายุ  และ อายุ 36 ปีขึ้นไป จ านวน  
17  คน คิดเป็นร้อยละ  13.1  อาชีพนักเรียน-นักศึกษา จ านวน  
18  คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  อาชีพรับราชการ จ านวน  26  คน 
คิดเป็นร้อยละ  20  อาชีพพนักงานบริษทั จ านวน  45  คน คิด
เป็นร้อยละ  34.6  อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน  40  คน คิดเป็น
ร้อยละ  30.8  อาชีพอ่ืน ๆ  จ านวน  1  คน คิดเปน็ร้อยละ  0.8  

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า  
ต่อการใช้บริการในณัฐวรรณคลนิิก  มีผลการวิเคราะห์ดังนี ้
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ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเขา้ใช้บริการที่ณัฐวรรณคลินิก  
มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ที่
ค่าเฉลี่ยรวม  3.27  โดยมีความพึงพอใจต่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการใหบ้ริการอยู่ในระดับมาก   
ที่ค่าเฉลี่ย  3.52  โดยมีความพึงพอใจต่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.37  
โดยมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศและความสะอาดภายใน
คลินิกอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.32  โดยมีความพึง
พอใจต่อระยะเวลาในการเปิดใหบ้ริการอยู่ในระดับปานกลาง  
ที่ค่าเฉลี่ย  3.30  โดยมีความพึงพอใจต่อความเสมอภาคในการ
ให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.26  โดยมีความ
พึงพอใจต่อการจดัโปรโมช่ันของคลินิกอยู่ในระดับปานกลาง  
ที่ค่าเฉลี่ย  3.23  โดยมีความพึงพอใจต่อพนักงานมคีวามรู้ 
ความสามารถในการให้บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทีค่่าเฉลี่ย  
3.12  โดยมีความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ในการบริการของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.04 

 
สรุปผล 

ตัวอย่าง  130  ราย  เป็นเพศหญิงจ านวน  93  คน  คิดเป็นร้อย

ละ  71.5  มากกว่า เพศชาย  ที่มีจ านวน  37  คน  คดิเป็นร้อยละ  

28.5  อายุ  13 – 18 ปีจ านวน  10  คน คิดเปน็ร้อยละ 7.7 อายุ  

19 – 24 ปี จ านวน  27  คน คิดเปน็ร้อยละ  20.8  อายุ  25 – 30 

ปี  จ านวน  41 คน คิดเปน็ร้อยละ 31.5  อายุ  31 – 35 ปี จ านวน  

35  คน คิดเป็นร้อยละ  26.9  อายุ  และ อายุ 36 ปีขึน้ไป จ านวน  

17  คน คดิเป็นร้อยละ  13.1  อาชีพนักเรียน-นักศึกษา จ านวน  

18  คน คิดเปน็ร้อยละ 13.8  อาชีพรับราชการ จ านวน  26  คน 

คิดเป็นร้อยละ  20  อาชีพพนักงานบริษทั จ านวน  45  คน คิด

เป็นร้อยละ  34.6  อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน  40  คน คิดเป็น

ร้อยละ  30.8   

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการเข้าใช้บริการ

ที่ณัฐวรรณคลินิก  มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ยรวม  3.27  โดยมีความพึงพอใจต่อ

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้รกิารอยู่ในระดับมาก  

ที่ค่าเฉลี่ย  3.52  โดยมีความพึงพอใจต่อการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์คลินิกอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.37  
โดยมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศและความสะอาดภายใน
คลินิกอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.32  โดยมีความพึง
พอใจต่อระยะเวลาในการเปิดใหบ้ริการอยู่ในระดับปานกลาง  
ที่ค่าเฉลี่ย  3.30  โดยมีความพึงพอใจต่อความเสมอภาคในการ
ให้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.26  โดยมีความ
พึงพอใจต่อการจดัโปรโมช่ันของคลินิกอยู่ในระดับปานกลาง  
ที่ค่าเฉลี่ย  3.23  โดยมีความพึงพอใจต่อพนักงานมคีวามรู้ 
ความสามารถในการให้บริการอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทีค่่าเฉลี่ย  
3.12  โดยมีความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ในการบริการของ
พนักงานอยู่ในระดับปานกลาง  ที่ค่าเฉลี่ย  3.04 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า  
ต่อการใช้บริการในณัฐวรรณคลนิิก ในการศึกษาในรายวิชา
การวิจัยการตลาดและสารสนเทศ และเพื่อเป็นการศึกษา
แนวทางในการด าเนินธุรกิจเสริมความงามในจงัหวัดหนองคาย 

ขอขอบพระคุณสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ที่เปดิการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ สาขาการตลาด 
ท าให้ผูเ้รียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 
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B-008 

เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 

 

กรองกาญจน์   ทองสุข1   ชลลดา  บุญช า2     
 

1สาขาวิชาการเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    
2สาขาวิชาการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด    

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3                       
 
 

บทคัดย่อ 

 เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น  
เป็นส่ือการเรียนการสอนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษที่ช่วยให้
ผู้เรียนจดจ าทักษะการวางนิ้วบนแป้นเหย้าและสามารถพิมพ์
แบบสัมผัสได้รวดเร็วยิ่งขึ้น    อีกทั้งเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะในการวางนิ้วบนแป้นเหย้า  และฝึกการสืบนิ้ว  โดยมี
สัญลักษณ์เป็นแผ่นสติ๊กเกอร์สีแยกตามนิ้วในการพิมพ์แต่ละ
แป้นพิมพ์ พร้อมมีเสียงและแสดงผลเป็นตัวอักษรและเป็น
ตัวเลขผ่านจอ  LCD  ขณะกดแป้นพิมพ์  เพื่อสามารถได้ทราบ
ถึงการพิมพ์ดีดอังกฤษว่าพิมพ์ถูกต้องตามแป้นอักษรที่ต้องการ  
ง่ายและสะดวกในการจดจ าว่าสีต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์บอกใน
การวางนิ้วและสืบนิ้วในการพิมพ์อักษรและเสียง แสดงถึงการ
พิมพ์อักษรหรือใช้นิ้วในการพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการ  ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์การพิมพ์ดีดอังกฤษ  โดยแสดงผลผ่านจอ  LCD
งานทั้งในขณะที่เรียนหรือท างาน 

1. ค าน า 

 การเรียนวิชาพิมพ์ดีดนั้น  ก่อนอื่นจะต้องเริ่มเรียนรู้
จากแป้นเหย้า  เพื่อเป็นหลักในการพิมพ์แป้นอักษรอื่นๆ  ต่อไป  
ผู้เรียนจะต้องรู้วิธีการวางนิ้วบนแป้นเหย้า  การเคาะแป้นอักษร  
การปัดแคร่  และการฝึกพิมพ์โดยวิธีพิมพ์แบบสัมผัสที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว  เพื่อพัฒนาทักษะความเร็วและความแม่นย าต่อไป   
เพราะสาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาและวิจัย
ในเรื่องนี้  โดยได้จัดท าโครงการส่ือการเรียนการสอนรายวิชา

พิมพ์ดีดอังกฤษขึ้น  เพื่อประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการ
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นที่มีลักษะที่ใช้แผ่นสติ๊กเกอร์แยกตามสี
การวางนิ้วบนแป้นเหย้าและมีเสียงประกอบขณะกดแป้นอักษร
ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ ในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น  ซ่ึงมี
ประโยชน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าทักษะการวางนิ้วบนแปน้
เหย้าและสามารถพิมพ์แบบสัมผัสได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดท าเครื่องพิมพ์ดีด
ฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นที่ช่วยให้ผู้เรียนจดจ า
ทักษะการวางนิ้วบนแป้นเหย้าและสามารถพิมพ์แบบสัมผัสได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2 .   เพื่ อ ให้นั ก เ รี ยนนักศึ กษาได้ตระหนั กใน
ความส าคัญของการฝึกทักษะการพิมพ์แบบสัมผัส 

3.  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออก
ถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  

3. สมมุติฐาน  
 ส่ิงประดษิฐ์ส่ือการเรียนการสอนรายวิชาพิมพ์ดีด
อังกฤษ  สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนได ้
เป็นอย่างดี  ท าใหผู้้เรียนมทีักษะในการพิมพ์แบบสัมผัสได้
แม่นย ายิ่งขึ้น 

4. วิธีการด าเนินงาน 
         การจัดท าส่ิงประดิษฐ์ประเภทที่  1  ส่ิงประดิษฐ์ด้าน

พัฒนาคุณภาพชีวิต  เรื่อง  “เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้น”  ผู้จัดท าได้ศึกษาขั้นตอน  วิธีการด าเนิน
โครงการและเอกสารด าเนินงานตามล าดับ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

* นางกรองกาญจน์   ทองสุข , นางสาวชลลดา  บุญช า 
E-mail address: krongkarn_poo@hotmail.com,  bc.chonlada@gmail.com 
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      4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
                4.5  สถิติพ้ืนฐาน 
 
4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      4.1.1  ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  

ได้แก่  นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่   1  
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ที่เรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ  ใน
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559     

      4.1.2  กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ที่เรียนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ  ใน
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  จ านวน  50  คนโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

 
4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       วิธีการด าเนินการของโครงการ “เครื่องพิมพ์ดีดฝึก

ทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น”  ผู้จัดท าโครงการได้แบ่ง
การท างาน  ออกเป็นขั้นตอนเพื่อสะดวกในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

         
4.2.1  ลักษณะของข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย  สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้ทดลองใช้ที่มีต่อส่ิงประดิษฐ์ซ่ึงแบ่งเป็น 3  ตอน คือ 

              ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  และแผนกวิชาที่
ก าลังศึกษาอยู่  โดยมีค าถามเป็นแบบเลือกตอบตามข้อความที่
ก าหนดให้ 

              ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้ทดลองใช้ที่มีต่อ“เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการ
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น”    ซ่ึงมีลักษณะเป็นค าถาม  ให้
เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ โดยให้ค่าตอบ
ตามข้อเท็จจริงในระดับ  มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อย  และ
น้อยที่สุด  ซ่ึงผู้วิจัยได้ให้เกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน  ดังนี้ 

 ความพึงพอใจมากที่สุด ให้คะแนน  5  คะแนน 
 ความพึงพอใจมาก  ให้คะแนน  4  คะแนน 

         ความพึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน  3  คะแนน 
      ความพึงพอใจน้อย  ให้คะแนน  2  คะแนน 
      ความพึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน  1  คะแนน 
            ตอนที่   3  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้  ซ่ึง
เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

       3.2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือ 
              วิธีการสร้างเครื่องมือ  ที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมีวิธีการด าเนินการ  ดังนี้ 
     3 .2 .2 .1   ศึ กษาเอกสารและงานวิจั ยที่

เกี่ยวข้องต่างๆ  ในเรื่องการสร้างแบบสอบถาม 
     3.2.2.2  ร่างแบบสอบถาม  โดยน าข้อมูลที่

ได้ จ ากการ วิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม 

   3.2.2.3  น าแบบสอบความที่ได้ให้อาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความถูกต้อง 

    3.2.2.4  น าแบบสอบถามที่แก้ไขสมบูรณ์
แล้วไปให้ผู้กรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง 

 
4.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม

ไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยการสุ่มเก็บจากผู้ที่มาทดลองใช้โดย
ช่วงเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คือ 13  
ตุลาคม  2559  ถึง  13  มกราคม  2560    

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
       เมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ได้แล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
      4.4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุก

ฉบับ 
      4.4.2  แบบสอบถามตอนที่   1  เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่า
ร้อยละ 

      4.4.3  แบบสอบถามตอนที่  2  เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ที่มีต่อ  “เครื่องพิมพ์ดีด
ฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น” ซ่ึงมีลักษณะเป็นข้อ
ค าถามให้เลือกตอบแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับโดยใช้
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วิธีหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
      4.4.4  แบบสอบถามตอนที่  3  เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ซ่ึงเป็นแบบสอบถามให้แสดง
ความคิดเห็นโดยใช้วิธีน าเสนอในรูปแบบความถี่น าคะแนนของ
ระดับความคิดเห็นมาหาค่าเฉลี่ย  (x̅)  และแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย  (x̅)    ที่ค านวณได้ตามเกณฑ์   

4.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       สถิติพ้ืนฐาน  
       4.5.1  ค่าร้อยละ  (%) 
      4.5.2  ค่าเฉลี่ย ( X̅ ) 
      4.5.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 
 
 
5. ผลการวิจัย 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจที่มีต่อ

ผลงานส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้น”  ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีที่  1  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ที่เรียนรายวิชาพิมพ์ดีด
อังกฤษ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559  ปรากฏผลดัง
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ตารางที่  5.3.1  จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูล จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

     -  ชาย - - 

     -  หญิง 50 100 

รวม 50 100 

2.  แผนกวิชา   

     -  การเลขานุการ 10 20 

     -  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   20 40 

     -  การบัญชี 20 40 

รวม 50 100 

 จากตารางที่  5.3.1  แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ านวน
ทั้งส้ิน  50  คน  เมื่อพิจารณาตามเพศพบว่า  กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดเป็นเพศหญิงจ านวน  50  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  เมื่อ
พิจารณาตามแผนกวิชาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนแผนก
วิชาการเลขานุการ  จ านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  20  
นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จ านวน  20  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  40  และนักเรียนแผนกวิชาการบัญชี  จ านวน  20  คน  
คิดเป็นร้อยละ  40 

  
              ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย  (X̅)  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
ผลงานส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีด
อังกฤษเบื้องต้น”  ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีที่  1  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ที่เรียนรายวิชาพิมพ์ดีด
อังกฤษ  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 โดยรวม 

 
ตารางที่  5.3.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อ

ส่ิงประดิษฐ์  “เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต้น” 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          จากตารางที่  5.3.2  ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมี
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องพิมพ์ดีด
ฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น”  โดยรวมอยู่ในระดับมาก   
( X̅  =  4.45)  เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  5  ข้อได้แก่ ข้อที่  10. การติดตั้งจอ LCD แสดงผล
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และมีเสียงประกอบ เป็นส่วนช่วยให้พิมพ์อักษรได้แม่นย า  
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์พิมพ์ดีดอังกฤษ ( X̅  =  4.90 )  
รองลงมาคือ  ข้อที่ 7. เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีขนาดเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้งาน ( X̅ = 4.70)  ข้อที่  5.  เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความ
เหมาะสมสามารถใช้งานได้จริง ( X̅  =  4.60 )  และข้อที่  6.  
เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความปลอดภัยในการใช้งานและข้อที่   9.  
เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ ( X̅  =  
4.50 )  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  5  ข้อได้แก่  ข้อที่  
1.  แผ่นสติ๊กเกอร์แยกสีมีส่วนช่วยในการจดจ าแป้นอักษร และ
ข้อที่  4.  เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความสะดวกในการดูแลและ
บ ารุงรักษา  ( X̅  =  4.40 )  ข้อที่  2.  ผู้เรียนสามารถจดจ า
การวางนิ้วบนแป้นเหย้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและข้อที่  8.  เครื่อง
พิมพ์ดีดฯ มีความแข็งแรง  คงทน ( X̅  =  4.20 )  และข้อที่  3. 
เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความเรียบร้อย  สวยงาม ( X̅  =  4.10 )   
 

6.  บทสรุป 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่ มี่ต่อผลงาน

ส่ิงประดิษฐ์  “เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต้น”  จากการตอบแบบสอบถาม  จ านวนทั้งหมด  10  ข้อ  
พบว่า  5  ข้อ  อยู่ในระดับมากที่สุด  และอีก  5  ข้ออยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณารายข้อจะพบว่ามีความพึงพอใจในหัวข้อ
อันดับต้น ๆ  คือ ข้อที่ว่า  “การติดตั้งจอ  LCD แสดงผลและมี
เสียงประกอบ เป็นส่วนช่วยให้พิมพ์อักษรได้แม่นย า  ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์พิมพ์ดีดอังกฤษ”,  “เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีขนาด
เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน”, “เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความ
เหมาะสมสามารถใช้งานได้จริง” และ เครื่องพิมพ์ดีดฯ มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมทั้งมีความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่
ได้รับ  ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ซ่ึงผู้ทดลองใช้
ส่ิงประดิษฐ์พบว่า “เครื่องพิมพ์ดีดฝึกทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษ
เบื้องต้น” มีประโยชน์สามารถเป็นส่ือในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการสร้าง
นิสัยและเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ให้ถูกต้องเสียก่อน ก่อนที่จดจ า
ทักษะการวางนิ้วบนแป้นเหย้าโดยสังเกตจากแผ่นสติ๊กเกอร์แยก
สีที่มีส่วนช่วยในการจดจ าแป้นอักษร และสามารถพิมพ์แบบ
สัมผัสได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากขณะพิมพ์ตัวอักษรโดยกด
แป้นพิมพ์ที่ติดแผ่นสติ๊กเกอร์แยกตามสี สามารถแสดงผลเป็น
ตัวอักษรและตัวเลขได้  โดยแสดงผลผ่านจอ  LCD  ซ่ึงเป็นการ
สร้างความมั่นใจในการพิมพ์ดีดอังกฤษและสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้องของช้ินงานได้โดยตรง อีกทั้งยังน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อให้
เกิดผลงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย 
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การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน 
แผนกบูติกสตรี  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 

STUDY ON THE OPINIONS TOWARD THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND 
CREATIVITY OF THE STAFF OF WOMEN’S BOUTIQUE DEPARTMENT   

AT THE MALL BANGKAPI 

จินตนา  มฤค  สุภาภรณ์  ธีระจันทร์  พัชรากาญจน์  ศุภเกษมพฒัน์  และรวิภาณีย ์ ปิติยานุวัฒน ์

 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย   สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

บทคัดย่อ 
     การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนกบูติกสตรี 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับ
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนกบูติกสตรี โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากพนักงานของแผนกบูติกสตรีจ านวน 100 คน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทาง
สถิติหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการศึกษาดังนี้ 
     พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีอายุ
งานในบริษัทปัจจุบัน น้อยกว่า 5 ปี ระยะเวลาที่ท างานกับ
ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน 1-5 ปี และเป็นพนักงานสังกัดฝ่าย
การตลาด แผนกขาย ส่วนความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท างานของพนักงาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ 
= 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับความส าคัญ ด้วยค่าเฉลี่ย 5 
ล าดับแรกคือ ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี 
และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข (x̄ = 4.38) 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ายกย่องเคารพนับถือและ
ไว้วางใจได้ (x̄ = 4.34)  ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางในการท างานส าคัญตามหน้าที่  (x̄ = 4.33)
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้ก าลังใจลูกน้องและ
พยายามวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา (x̄ = 4.33)  และ

ผู้บังคับบัญชากระตุ้นและสร้างความมั่นใจให้พนักงานท างาน
ได้ส าเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ (x̄ = 4.32) 

ค าส าคัญ : ความคิดเห็น,ภาวะผู้น า,ความคิดสร้างสรรค์ 

Abstract 
     The purpose of this research was to study on the opinions 
of the employees toward the relationship between  leadership 
and creativity of the staff of women’s boutique department at 
The Mall Bangkapi branch. Random Samples were collected 
by selecting 100 staff of the women’s boutique department. 
Data were analyzed using computer software for statistical 
analysis such as percentage, mean and standard deviation. 
     The results of this research  showed that most staff are 
women with aged under 30 who have worked for the 
company less than 5 years, have performed with the current 
supervisor from 1-5 years who worked at marketing and sale 
department. The opinions of the employees toward the 
relationship between leadership and creativity of the 
administrator were overall at a high level (x̄ = 4.25) which 
explained as follows. 
     1.The opinions of the staff on promoting unity of 
administrator and encouraging staff to work happily were at a 
high level (x̄ = 4.38) 
     2.The opinions of the professions among the  
Administrator’s respectability were at a high level (x̄ = 4.34) 
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     3.The opinions of the employees toward the 
administrator’s ability on job specialization were a high level 
(x̄ = 4.33) 
     4.The opinions of the employees among problem solving 
skill of the administrator’s were at a high level (x̄ = 4.33) 
     5.The opinions of the personnel among ensuring   
employees and pride of the executive officer were at a high 
level (x̄ = 4.32) 
KEYWORD : THE OPINIONS, 
LEADERSHIP,CREATIVITY 

1. บทน า 
     ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์เป็นองค์การธุรกิจที่มีพัฒนาการ
อันยาวนานกว่า 40 ปี และเจริญเติบโตเป็นล าดับจากสาขาแรกที่
ราชด าริ ในปี  พ.ศ .  2524  จนถึงสาขาปัจจุบันที่ จั งห วัด
นครราชสีมา เป็นองค์การที่เน้นภาพลักษณ์ของห้างสรรพสินค้า
ที่มีเจ้าของกิจการเป็นคนไทย มุ่งเน้นปรัชญาในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นแหล่งรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ  รวมถึงต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อ
วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยต้องเริ่มต้น
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก่อนเป็นอันดับแรก (วีรวุธ  มาฆะ
ศิรานนท์ : 2548) เพราะความคิดสร้างสรรค์จะน ามาซ่ึงการ
ปรับปรุงระบบการท างานให้พัฒนายิ่งขึ้น (ช านิ  จิตตรีประเสริฐ 
:2543)  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์จึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างพนักงานในระดับปฏิบัติการ 
กับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยก
ย่อง และยอมรับซ่ึงกันและกันอันเป็นปัจจัยหนึ่งในการน า
องค์การไปสู่ความส าเร็จ 
     ส่ิงส าคัญประการหนึ่งที่มีผลส าเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การ และมีผลต่อการส่งเสริมหรือท าลายความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานได้ก็คือ ภาวะผู้น า ที่จะเป็นผู้ก าหนดกรอบของการ
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการท างานของ
พนักงานท าให้องค์การสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการทุกคนจะอยู่ในความดูแลของผู้น า ซ่ึงก็คือ 
ผู้จัดการในแต่ละระดับ ลักษณะความเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น า
ของผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพงานของพนักงานในแผนกบูติกสตรี และแผนกอื่นๆ ใน
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  

2. วัตถุประสงค ์
     เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนกบูติกสตรี 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 

3.   ขอบเขตการวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานแผนกบูติก 
สตรีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์   9 สาขา จ านวน  721 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานแผนกบูติก ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ จ านวน 100 คน 
     ตัวแปรการวิจัย  ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง อายุงานในบริษัท
ปัจจุบัน ระยะเวลาท างานกับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน ฝ่าย
แผนกที่สังกัด จ านวนพนักงานในฝ่ายแผนกที่สังกัด  ตัวแปร
ตาม  คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า
กับความคิดสร้ า งสรรค์ของพนักงานแผนกบูติ กสตรี 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 

4.   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิด 
และปลายเปิด  โดยแบ่งออกเป็น  3 ตอนประกอบด้วย 1. ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานแผนกบูติกสตรี (เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า) และ 3. เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  คือ 
ข้อเสนอแนะ   
      โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ถึง 25 
พฤศจิกายน 2557 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

     น าข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดย
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
น าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนก  
บูติกสตรี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  สาขาบางกะปิ มา
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น า
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คะแนนเฉลี่ยไปแปลความหมายข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̄)ใช้
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986:195 อ้างถึงใน มาเรียม   นิลพันธ์, 
2551:167) ในการให้ความหมายของค่าที่ประเมิน ดังนี้      

คะแนนเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น 
4.50-5.00   หมายความว่า   มากที่สุด 
3.50-4.49   หมายความว่า   มาก 
2.51-3.49   หมายความว่า   ปานกลาง 
1.51-2.49   หมายความว่า   น้อย 
1.0  -1.49   หมายความว่า   น้อยที่สุด 
 

6. ผลการวิจัย 
     ผลการ วิ เ ค ร าะห์ ข องข้ อมู ล คว ามคิ ด เ ห็ น เ กี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานแผนกบูติกสตรี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบาง
กะปิ  โดยค านวณหาจ านวนร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอเป็นตารางพร้อมค าอธิบาย ซ่ึง
ผลการศึกษาเป็นดังนี้ 

ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 7 7.0 
ชาย 93 93.0 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 คน 
จ าแนกตามเพศ พบว่าเป็นเพศหญิงจ านวน 93คน คิดเป็นร้อยละ 93.0 และ
เป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 30 ปี 58 58.0 
30-39 ปี 33 33.0 
40 -49 ป ี 7 7.0 
51 ปีขึ้นไป 2 2.0 
รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 คน 
จ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 30-39 ปี ปีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาอายุ 40-49 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.0 

ตารางที่ 3 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
                 งานในบริษัทปัจจุบัน 
   อายุงาน จ านวน(คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 5 ปี 61 61.0 
5-10 ปี 28 28.0 
11-15 ปี 6 6.0 
มากกว่า 15 ปี 5 5.0 

รวม 100 100 

 
     จากตารางที่ 3 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 คน 
จ าแนกตามอายุงานในบริษัท พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุงานในบริษัทน้อยกว่า 
5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61.0รองลงมาคืออายุงานในบริษัทน้อย
กว่า 5-10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 อายุงานในบริษัท 11-15  
ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอายุงานมากกว่า 15 ปี จ านวน 5 
คนคิดเป็นร้อยละ 5 
 

ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                 ระยะเวลาที่ท างานกับผู้บังคบับัญชาคนปัจจุบัน 

ระยะเวลาที่ท างานกับ
ผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 1 ปี 36 36.0 
1-5 ป ี 58 58.0 
6-10 ปี 4 4.0 
มากกว่า 10 ปี 2 2.0 

รวม 100 100 
 

     จากตารางที่ 4 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100 คน 
จ าแนกระยะเวลาที่ท างานกับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันพบว่า ส่วนใหญ่
ท างานกับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน 1-5 ปี  จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 ท างานกับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.0 ท างานกับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบัน 6-10 ปี  จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 และ ท างานกับผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันมากกว่า 
10 ปี  จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 
 

ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 
                 ฝ่าย/แผนกที่สังกัด 

ฝ่าย/แผนกที่สังกัด จ านวน(คน) ร้อยละ 
การตลาด/ขาย 82 82.0 
แผนกอ่ืน ๆ 18 18.0 
รวม 100 100 
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     จากตารางที่ 5 พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 100  คน 
ท างานในฝ่ายการตลาด/ขาย จ านวน 82 คนคิดเป็นร้อยละ 82 และท างาน
ในแผนกอ่ืน ๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18  
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนกบูติกสตรี ห้างสรรพสินค้า
เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  ปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานแผนกบูติกสตรี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ 
 

n=100 
ภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชา x S.D ระดับความ

คิดเห็น 
1.ผู้บังคับบัญชามีความรู้และ
ความสามารถเฉพาะทางในการ
ท างานส าคัญตามหน้าที่ 

  4.33 0.59 มาก 

2.ผู้บังคับบัญชามีความสามารถใน
การตัดสินใจอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับงานของผู้บังคับบัญชา 4.28 0.65 มาก 
3.ผู้บังคับบัญชามีเป้าหมาย
อุดมการณ์ที่ชัดเจน 4.26   0.71 มาก 
4.ผู้บงัคับบัญชามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 4.29 0.74 มาก 
5.ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานได้
ตรงตามความสามารถของ
บุคลากร 4.24 0.65 มาก 
6.ผู้บังคับบัญชาสามารถวางแผน
และบริหารจัดการงานด้วยวิธีที่
เหมาะสม 4.26 0.65 มาก 
7.ผู้บังคับบัญชาเป็นที่น่ายกย่อง 
เคารพนับถือและไว้วางใจได้ 4.34 0.71 มาก 
8.ผู้บังคับบัญชามีศีลธรรมและมี
จริยธรรมสูง 4.12 0.78 มาก 
9.ผู้บังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีและมีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร 4.29 0.74 มาก 
10.ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ในสถานการณ์ที่วิกฤต 4.03 0.70 มาก 
11.ผู้บังคับบัญชาบริหารงานด้วย
ความยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง 
และหลีกเลี่ยงการก่อใหเ้กิดความ
ขัดแย้ง 4.02 0.77 มาก 
12.ผู้บังคับบัญชาหลีกเลี่ยงการใช้ 4.28 0.67 มาก 

อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่
จะประพฤติตนใหเ้กิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
13.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสามัคคีและ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข 4.38 0.68 มาก 
14.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น รับฟังเหตุผล 
และไม่วิจารณ์ความคิดเห็นของ
ลูกน้อง 4.10 0.69 มาก 
15.ผู้บังคับบัญชาสร้างบรรยากาศ
การท างานที่ดีภายในองค์กร และ
เปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 4.13 0.72 มาก 
16.ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
ลูกน้องเข้าพบและให้ค าปรึกษาได้
ดี 4.28 0.75 มาก 
17. ผู้บังคับบัญชาใหก้ าลังใจ
ลูกน้องและพยายามหาวิธีการ 
ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา 4.33 0.70 มาก 
18.ผู้บงัคับบัญชากระตุ้นและสร้าง
ความมั่นใจให้ท่านจนท างาน
ส าเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 4.32 0.72 มาก 
ภาพรวม 4.25 0.71 มาก 
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     จากตารางที่ 6  พบว่าโดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
แผนกบูติกสตรี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกรายการ 
โดยมีระดับความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนกบูติกในด้านผู้บังคับบัญชา
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี และปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขมีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่า
ยกย่องเคารพนับถือและไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ย 4.34  ผู้บังคับบัญชามี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการท างานส าคัญตามหน้าที่  และ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้ก าลังใจลูกน้องและพยายามวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ4.33  ผู้บังคับบัญชากระตุ้น
และสร้างความมั่นใจให้พนักงานท างานได้ส าเร็จและเกิดความภาคภูมิใจ 
มีค่าเฉลี่ย 4.32 

6.  สรุปผลการวิจัย 
     ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น ากับ
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร รค์ ข อ งพนั ก ง า น แ ผนกบู ติ ก ส ต รี 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  ในภาพรวมมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ  เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ 
ด้านผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามัคคี และ
ปฏิ บั ติ ง านร่ วมกั น ได้ อ ย่ า งมี ค ว าม สุข  รอ งลงม าคื อ 
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ายกย่องเคารพนับถือและ
ไว้วางใจได้ ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถเฉพาะทางใน
การท างานส าคัญตามหน้าที่  และผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้บังคับบัญชาที่ให้ก าลังใจลูกน้องและพยายามวิธีการใหม่ ๆ 
ในการแก้ไขปัญหา ผู้บังคับบัญชากระตุ้นและสร้างความมั่นใจ
ให้พนักงานท าง านได้ส า เ ร็ จและ เกิดความภาค ภูมิ ใจ 
ผู้บังคับบัญชามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการ
ติดต่อส่ือสาร ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผู้บังคับบัญชาหลีกเลี่ยงการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่
จะประพฤติตนให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้บังคับบัญชามี
ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับงานของ
ผู้บังคับบัญชา และในส่วนของความคิดเห็นที่มีระดับค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 2 รายการคือ ผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วิกฤต และผู้บังคับบัญชาบริหารงานด้วยความ
ยุติธรรม วางตัวเป็นกลาง และหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง   
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
     การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น ากับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแผนกบูติกสตรี 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ  เป็นการศึกษา
ส าหรับหน่วยงานที่ต้องการสร้างความร่วมมือ การยอมรับ 
ความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการปฏิบัติงาน ผล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น ากับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน
แผนกบูติกสตรี  มีความคิดเห็นรวมอยู่ในระดับมาก  แสดงให้
เห็นว่าพนักงานต้องการผู้บังคับบัญชาที่มีภาวะผู้น าที่ดีซ่ึงจะ
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการปฏิบัติงาน  
เป็นไปตามทฤษฏีภาวะผู้น าเปลี่ยนแปลง (สุเทพ พงศ์ศรีรัตน์ : 
2548) เนื่องจากสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันองค์กรทั้งหลาย
เผชิญกับการแข่งขันระหว่างกันมากขึ้นและต่างตระหนักถึง
ความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเผื่อความอยู่รอดขององค์กร  
ทฤษฏีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้กล่าวว่าเป็นลักษณะของ
ผู้น าที่ใช้ความสามารถเปลี่ยนแปลงความเช่ือ ทัศนะคติของผู้
ตามให้มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์  เพื่อให้สมาชิกในทีมงานท างาน
ได้ไกลเกินกว่าเป้าหมายที่ต้องการ  โดยผู้น าจะถ่ายทอดความ
คิดเห็นประสบการณ์และการกระตุ้นทางด้านความคิดเห็น
ต่างๆ ให้ลูกน้องอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

8. ข้อเสนอแนะ 
     8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 

   8.1.1 ควรน าผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น า
ซ่ึงจะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการท างานของพนักงาน 

   8.1.2 ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ 
     8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

   8.2.1 ควรมีการพัฒนาภาวะผู้น าของหน่วยงานอื่น ๆ ใน
องค์การ 

   8.2.2 องค์การควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ชลธิดา  โพธิสา  ณัฐกานต์  สุทธิแพทย์   พิชญา  แก้วแสนเมือง   และรัชนี  พรมบุตร 

 
สาขาวิชาการตลาด    วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันอกเฉียงเหนือ 1 

 
 
บทคัดย่อ 
 

        การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้า ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดอินโดจีน จังหวัด

หนองคาย  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากนั้นน า

ข้อมูลที่ได้มารวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรปู ค่าสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 

ค่าความถ่ี และ ค่าร้อยละ 

       ผลการศึกษาพบว่า 

       พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย  มีช่วงฤดูกาลเดินทาง  

ตุลาคม - ธันวาคม  มากที่สุด  จ านวน 204  คน คิดเป็นร้อยละ  

51.0  รองลงมานักท่องเที่ยวชาวไทยเดนิทางเมษายน -มิถุนายน  

134  คน คดิเปน็ร้อยละ   33.5  เดนิทางช่วงเดือน มกราคม - 

มีนาคม  44  คน คิดเป็นร้อยละ  11.0  สินค้าที่ซ้ือในตลาดอิน

โดจีนส่วนมากเป็นประเภทอาหารแปรรูป  เช่น หมูยอ, 

กุนเชียง, ไส้กรอก จ านวน  158  คน คดิเปน็ร้อยละ  39.5  

สินค้าที่ซ้ือประเภทเสื้อผ้า, กระเปา๋, รองเท้า, เครื่องประดบั

จ านวน  138  คน คิดเป็นร้อยละ  34.5  สินค้าที่ซ้ือเป็นอาหาร

เวียดนาม  จ านวน 88  คน คิดเปน็ร้อยละ  20.5  และสินค้าที่ซ้ือ

เป็นประเภทผลไม้แปรรูปอบแหง้ เช่น ขนุน, เการัด, ลูกหยี, 

เป็นตน้  22  คน คิดเปน็ร้อยละ  5.00  ราคาสินค้าที่ซ้ือ  200 

บาทขึน้ไป จ านวน  174  คน คิดเป็นร้อยละ  43.8  ราคาตั้งแต่  

100 - 200 บาท จ านวน  164  คน คิดเป็นร้อยละ  41.0  และ 

ราคาสินค้าตั้งแต่  35-100 บาท จ านวน  61  คน คิดเป็นร้อยละ 

15.3 การตัดสินใจซ้ือจากปจัจัยการจัดโปรโมชั่น จ านวน  183  

คน คดิเปน็ร้อยละ  45.5  การตัดสินใจซ้ือจากการใช้ประโยชน์

ของสินค้า จ านวน  106  คน คิดเป็นร้อยละ  26.5  การตัดสินใจ

ซ้ือจากคุณภาพดี  จ านวน  58  คน คิดเป็นร้อยละ  14.5  

วัตถุประสงคท์ี่ซ้ือสินค้าไปเป็นของฝากญาติ จ านวน  150  คน 

คิดเป็นร้อยละ  37.5  การน าสินค้าที่ซ้ือเพื่อน าใช้เอง  จ านวน  

136  คน คดิเปน็ร้อยละ  34.0  ซ้ือเป็นของฝากคนในครอบครัว  

จ านวน  91 คน คิดเปน็ร้อยละ  22.8  และ ซ้ือเป็นของฝากที่

ส านักงาน จ านวน 23 คน คิดเปน็ร้อยละ 5.8 

 

Abstract 

The study is intended to study the behavior and factor in 
a purchase of Thai tourism in Indochina Market, Nong Khai, 
By a survey research used questionnaire from a sample of 400 
people, and then bring the data was collected and analyzed by 
a computer program . The statistics to analyze are used the 
frequency and the results of this study.  
          Results   

 From 400 sample. By sex 305 were females 
representing 76.3 percent. And 95 were males representing 
23.8 percent. By Aged between 31-40 were 212 representing 
53.0 percent. Aged  between 41-55 were 85 representing 21.3 
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percent. Aged between 18-30 were 81 representing 20.3 
percent. Aged over 56 were 22 representing 5.5 percent. By 
occupation were employer 220 representing 55.0 percent. 
Pupils / student were 63 representing 15.8 percent. Private 
company employees were 57 representing 14.3 percent. 
Government official were 37 representing 9.3 percent. State 
enterprise employees were 23 representing 5.8 percent. By 
income more than 20,001 baht were 186 representing 46.5 
percent. Income between 15,001-20,000 baht was 109 
representing 27.3 percent. Incomes between 5,000-10,000 
baht were 51 representing 12.8 percent. Income between 
10,001 baht were 32 representing 8.0 percent. Income less 
than 5,000 baht were 22 representing 5.5 percent. 

2. From 400 samples travel during season October-
December, were 204 representing 51.0 percent. During April 
to June, were 134 representing 33.5  
percent. During January to March, were 44 representing 11.0 
percent. During July to September, were 18 representing 11.0 
percent .By goods purchased, processed foods such as pork, 
Chinese sausage. , sausage, etc. were 158 representing 39.5 
percent . By goods purchased such clothing, bags, shoes, 
jewelry, were 138 representing 34.5 percent. By goods 
purchased such Vietnamese food were 88 representing 20.5 
percent. By goods purchased such processed fruits, baked. 
like dry fruit were 22 representing 5 percent. By Table no.4 
Analysis of location price information for 200 baht were 174 
representing 43.8 percent .Price 100-200 baht were 164 
representing 41.0percent. Price 35-100 baht were 61 
representing 15.3 percent. By promotion were 183 
representing 45.5 percent. By utilization of 106 representing 
26.5 percent .By goods quality were 58 representing 14.5 
percent. By recommendation 37 representing a 9.3 percent. 
By lower price were 17 representing 4.4 percent. By buy a 
souvenir were 150 representing 37.5 percent .By buy to own 
were 136 representing 34.0 percent . By buy a souvenir for 
family were 91 representing 22.8 percent. By buy a souvenir 
for office friend were 23 people representing 5.8 percent 
 

ค าส าคัญ 
 

1.  การศึกษาพฤติกรรม  
2.  นักท่องเที่ยว  
3.  ตลาดอินโดจนี  

 
บทน า 
 

ในอดีตก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
ท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนรมิแม่น้ าโขง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย  เคยถูกใช้เป็นจดุผ่านแดนถาวรส าหรับผู้ซึ่ง

ต้องการจะเดินทางไปมาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  มีเรือข้าม

ฟากสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ าโขงอย่างคึกคัก คน

ท้องถิ่นจึงนิยมเรียกช่ือตลาดแห่งนี้อีกอย่างหนึ่งว่า  ตลาด

ท่าเรือ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 เกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ จึงท าให้

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช  พร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช

ด าเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัด

หนองคาย และได้เสดจ็ฯขึน้จากเรือพระที่นั่ง ณ ท่าเรือของ

ตลาดสินค้าอินโดจีนริมแมน่ าโขงแห่งนี้ สุดท้าย ตลาดท่าเรือ 

จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น ตลาดท่าเสด็จ และตลาดอินโดจีนใน

ปัจจุบนั                                                                                                                                                    

 ภายหลังจากที่มีการเปดิสระพานมิตรภาพไทย – ลาว
อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2537 จุดผ่านแดนถาวรก็ได้ถูกย้าย
จากตลาดท่าเสดจ็ไปยังสระพานมิตรภาพ  คงเหลือท่าเรือไว้ให้
ส าหรับคนท้องถิ่นชาวไทย  และชาวลาวใช้เรือข้ามฟาก
เดินทางไปมาหาสู่กันได้เท่านั้น  ซ่ึงภายในตลาดท่าเสด็จนั้นมี
สินค้ามากมายจากหลากหลายแหล่งที่มาใหเ้ลือกซ้ือหา  จึงท า
ให้ตลาดท่าเสด็จ  ณ  ปัจจุบัน มนีกัท่องเที่ยวหลากหลายชาติ
เข้ามาเที่ยวชมอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น
ภายในตลาดท่าเสดจ็ก็เริ่มมีการหาสินค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  ได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภค
ยอมรับได้   และผู้บริโภคยินดจี่ายเพราะเหน็ว่าคุ้ม รวมถึงมีการ
จัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซ้ือหา
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เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิด
ความชอบในสินค้า  และเกิดความชอบในสินค้าและพฤติกรรม
ในการซ้ืออย่างถูกต้อง 
 ดังนั้น  จงึได้ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินค้า ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดอินโดจีน จังหวัดหนองคาย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปจัจัยในการซ้ือสินค้าของลูกค้า 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมความต้องการการซ้ือของลูกค้าใน

ตลาดท่าเสด็จ 

 

ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

          1. ส่วนประสมการตลาดในการด าเนินการธุรกิจน าเที่ยว
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการขาย บุคลากร การจัดโปรแกรม และรายการ  
น าเที่ยวแบบส าเร็จรปู กระบวนการในการให้บริการ รวมทั้ง
การมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ แบ่งไดด้ังนี ้ 
                 1.1. ผลิตภัณฑ ์(Product) หมายถึง สินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ที่จดัไว้เพื่อใหบ้ริการ  
แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
เดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร มัคคเุทศก์รวมทั้งความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การจัดสินค้าและบริการ  
               1.2 ราคา (Price) เป็นสิง่แสดงภาพลักษณ์ และสร้าง
ความคาดหวังในสินค้า และ บริการ ที่นักท่องเที่ยวได้รับเมื่อ
เลือกซ้ือแล้ว  
              1.3. สถานที่จัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) พิจารณาสินค้าหรือบ ริการที่จัดขึ้นจะจัดจ าหน่ายโดย
วิธีใดบ้าง เพื่อให้สามารถกระจายและเข้าถึงลูกค้า ลุ่มเป้าหมาย
ได้  การตกแต่งสถานที่ในการขาย ท าอย่างไรให้สินค้าบริการ
หาซ้ือง่าย และ สะดวกที่สุดส าหรับลูกค้า  
             1.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะต้องท าการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ ์ ส่งเสริมการขาย เพื่อให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายสามารถทราบและต้องการซ้ือสินค้าและบริการ  

              1.5  บุคลากร (People) ที่ปฏบิัติงานอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วย นักทอ่งเที่ยว ต้องได้รับบริการที่ดี
เหมือนกันหมด  
             1.6  การจัดรายการท่องเที่ยว (Programming) ต้อง
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมคีวามสนใจและตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว  
             1.7 กระบวนการในการให้บริการ (Process) ต้องมี
กระบวนการในการใหบ้ริการที ่คล่องตัว สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงความสะดวกสบายที่
ได้รับและใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่  
              1.8  การมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Partnership) เนื่องจากอุตสาหกรรม  
              การท่องเที่ยวต้องพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน คือ ในการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรนัน้ จะต้องประสาน 
งานกันหลายฝ่าย เช่น ที่พัก ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม 
หน่วยงานของรัฐ  เช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง ร้านขายของที่
ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว 

2. การตลาดท่องเที่ยว  
             ประภาศรี สวัสดิ์อ าไพรักษ ์(2545) ให้ความหมาย 
การตลาดท่องเที่ยว เป็นการคน้หาความต้องการที่แทจ้ริงของ
ลูกค้า โดยการวิจัยเพื่อหาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการวาง
แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการทอ่งเที่ยวที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยการตลาดท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับ
การก าหนดตลาดเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลติภัณฑ์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์การก าหนดราคา การจัดการช่องทางการจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด  
             วิวัฒนาการของการตลาดท่องเที่ยว อาจแบ่งไดเ้ปน็ 
5 ระยะ ได้แก่  
              2.1. ระยะที ่1 การตลาดที่มุ่งผลิตภัณฑ์เปน็หลัก
มุ่งเน้นการผลิตให้ได้มากที่สุด    
เพื่อลดต้นทุน  
              2.2. ระยะที ่2 การตลาดที่มุ่งเนน้การขายเป็นหลัก เมื่อ
มีการแข่งขันมากขึ้น มุ่งเน้นที่การจูงใจ  
              2.3 ให้นักท่องเที่ยวซ้ือสินค้า หรือใชบ้ริการ หรือ
เดินทางมาท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยว  
              2.4 ระยะที ่3 การตลาดที่มุ่งผู้บริโภคเปน็หลัก 
ผู้บริโภคมเีงินจับจ่าย  ใช้สอยมากขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกและ
โอกาสในการเลือกสินค้าและบรกิารเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจึงตอ้งมุ่งที่
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การออกแบบผลิตผลติภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย  
              2.5 ระยะที ่4 การตลาดที่มุ่งผู้บริโภคเปน็หลักโดย
ค านึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ผู้บริโภคจะ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ซื้อ และต้องการจะรู้ว่า
การผลิตของผลติภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ซื้อนัน้มีผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมและ สภาพแวดล้อม  
              2.6 ระยะที ่5 การตลาดที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นหลักและ
มุ่งการคิดเชิงกลยุทธ ์ในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ยุค
โลกไร้พรมแดน ธุรกิจจะต้องสามารถแสวงหาโอกาสใหม่และ
มุ่งตลาดเฉพาะด้าน (niche market) โดยอาศัยความคิดเชิงกล
ยุทธ์และใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแสวงหา
ตลาดระหว่างประเทศมากกว่าการท าธุรกิจภายในประเทศ  

 

วิธีการศึกษา 

       1.  รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
       2.  การสุ่มตัวอย่าง  ซ่ึงผู้วิจัยมีการสุ่มตัวอย่างดังนี้  

      2.1  ประชากร  (population)  คือ นักท่องเที่ยว 

ชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวในตลาดอินโดจีน จงัหวัด   

หนองคาย  
                  2.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  คือ กลุ่มตัวแทนทีใ่ห้
ข้อมูลของนักท่องเที่ยวทีเ่ปน็ตัวแทนนักท่องเที่ยวชาวไทย 
จ านวน 400 ตัวอย่าง จากตาราง  Morgan 
             3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง  (Sampling) คณะผู้ศึกษาไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น 
           4.  เครื่องที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
       การศึกษาครั้งนีใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย 
   4.1  แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล ใช้
ค าถามแบบปิด 
   4.2  แบบสอบถามตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมของ
ประชาชนที่เลือกบริโภคกาแฟ ใช้ค าถามแบบปดิ 
        5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1  ตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมด 
  5.2  ลงรหัสข้อมูล  

  5.3  ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป        
          6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะหข์้อมูลโวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปูหาค่าความถ่ี (Frequency)  
ร้อยละ (Percent) 
        7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
                7.1  ค่าร้อยละ (Percent)  คือ  การหาผลของข้อมูล
ชุดหนึ่งเปรียบเทียบกับข้อมูลทัง้หมดแล้วคูณด้วย 100 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไป  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
   เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

                             รวม 
อาย ุ

1. 18 - 30  ปี 
2. 31 – 40  ปี 
3. 41 – 55  ปี 
4. 56  ปีขึ้นไป 
                รวม 

 
95 
305 
400 

 
81 
212 
85 
22 
400 

 
23.8 
76.2 
100 

 
20.3 
53.0 
21.3 
5.5 

       100.0 
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ตารางท่ี  1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ) 
         

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ 

1. ข้าราชการ 
2. พนักงานบริษัทเอกชน 
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
4. นักเรียน/นักศึกษา 
5.      เจ้าของกิจการ 
                            รวม 

รายได้ต่อเดือน 
1. น้อยกว่า 5,000 บาท 

2. 5,000-10,000 บาท 

3. 10,001-15,000 บาท 

4. 15,001-20,000 บาท 

5. 20,001 บาทขึ้นไป 

                         รวม 

 

 
37 
57 
23 
63 
220 
400 

 
22 

51 

32 

109 

186 

400 

 
9.3 
14.3 
5.8 
15.8 
55.0 
100.0 

 
5.5 

12.8 

8.0 

27.3 

46.5 

100.0 

 

       2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้า

ของนักทอ่งเที่ยวชาวไทยในตลาดอินโดจีน จงัหวัดหนองคาย

มีผลดังนี ้
ตารางท่ี  2  ประเภทของการซ้ือสินค้า ของนักท่องเที่ยว 
 

ช่วงฤดูกาลเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
1. มกราคม – มีนาคม 

2. เมษายน – มิถุนายน 

3. กรกฎาคม – กันยายน 

4. ตุลาคม – ธันวาคม 

รวม 

44 

134 

18 

204 

400 

11.0 

33.5 

4.5 

51.0 

100 

สินค้าท่ีซื้อ 

1. ผลไม้แปรรูปอบแห้ง เช่น 
ขนุน, เการัด, ลูกหย,ี เป็นต้น
ยี่ห้อมาลี 

2. อาหารเวียดนาม 
3. อาหารแปรรูป เช่น หมูยอ, 

กุนเชียง, ไส้กรอก, เป็นต้น 
4. เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, 

เครื่องประดับ  
รวม  

  

22 

 

 

82 

158 

 

138 

400 

 

5.5 

 

 

20.5 

39.5 

 

34.5 

100 

 

ตารางท่ี  2 ข้อมูลประเภทของการซ้ือสินค้า ของนักท่องเที่ยว
(ต่อ) 

ราคาที่ตัดสินใจซื้อ จ านวน ร้อยละ 
ราคา 

1. 35 – 100 บาท 
2. 100 – 200 บาท 
3. 200 บาทขึ้นไป 

รวม 

  
61 
164 
174 
400 

 
15.3 
41.0 
43.8 
100 

สาเหตกุารเลือกซื้อ จ านวน ร้อยละ 
1. ราคาถูก  
2. คุณภาพดี 
3. เพื่อนแนะน า 
4. การใช้ประโยชน ์
5. โปรโมชั่น 

รวม 
 

 17 
58 
37 
106 
183 
400 

4.4 
14.5 
9.3 
26.5 
45.5 
100 

วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ
สินค้า 

จ านวน ร้อยละ 

1. ซื้อเป็นของฝากที่
ส านักงาน 

2. ซื้อเพื่อใช้เอง 
3. ซื้อเป็นของฝากคนใน

ครอบครัว 
4. ซื้อเป็นของฝากญาติ 

รวม 
 

 23 

 
136 
91 

 
150 
400 

5.8 

 
34.0 
22.8 

 
37.5 
100 

 

สรุปผล 

         การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการซ้ือสินค้าของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดอินโดจีนจังหวัดหนองคาย 
ตัวอย่าง  400  ราย  เป็นเพศหญงิจ านวน  305  คน  คิดเปน็ร้อย
ละ  76.3  มากกว่า เพศชาย  ที่มีจ านวน  95  คน  คดิเป็นร้อยละ  
23.8  อายุ  31-40 ปีจ านวน  212  คน คดิเปน็ร้อยละ 53.0  อายุ  
41-55 ปี จ านวน  85  คน คดิเปน็ร้อยละ 21.3  อายุ  18 - 30 ปี  
จ านวน  81 คน คิดเปน็ร้อยละ 20.3  อาชีพเป็น เจ้าของกิจการ
จ านวน  220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 นักเรียน/นักศึกษาจ านวน  
63 คน คิดเปน็ร้อยละ 15.8   พนักงานบริษทัเอกชนจ านวน  57 
คน คดิเปน็ร้อยล่ะ 14.3  มีรายได้  20,001 บาทขึ้นไปจ านวน 
186 คน  คดิเปน็ร้อยล่ะ  46.5  รายได้ 15,001 – 20,000 บาท
จ านวน  109 คน  คดิเป็นร้อยละ  27.3   
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       พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าของนักทอ่งเที่ยวชาวไทย 

ในตลาดอินโดจนี จังหวัดหนองคาย  มีช่วงฤดูกาลเดินทาง 

 ตุลาคม-ธันวาคม  204  คน คิดเปน็ร้อยละ  51.0  เมษายน- 

มิถุนายน  134  คน คิดเปน็ร้อยละ   33.5  มกราคม-มีนาคม  44 

  คน คิดเป็นร้อยละ  11.0  และ กรกฎาคม-กันยายน  18  คน  

คิดเป็นร้อยละ  11.0  สินค้าที่ซ้ืออาหารแปรรูป เชน่ หมูยอ,  

กุนเชียง, ไส้กรอก, เป็นตน้จ านวน  158  คน  

คิดเป็นร้อยละ  39.5  สินค้าที่ซ้ือเส้ือผ้า,กระเป๋า, รองเท้า, 

 เครื่องประดบัจ านวน  138  คน คดิเปน็ร้อยละ 34.5  สินค้า 

ที่ซื้ออาหารเวียดนาม  88  คน คิดเป็นร้อยละ  20.5  และ 

สินค้าที่ซ้ือผลไม้แปรรปูอบแห้ง เช่น ขนุน, เการัด, ลูกหย,ี 

 เป็นตน้  22  คน คิดเป็นร้อยละ  5.0  การเลือกซ้ือสินค้าจาก 

เพราะโปรโมชั่นจ านวน  183  คน คิดเป็นร้อยละ  45.5 

 การใช้ประโยชน์จ านวน  106  คน คิดเป็นร้อยละ  

26.5  คุณภาพดีจ านวน  58  คน คิดเปน็ร้อยละ  14.5   

เพื่อนแนะน าจ านวน  37  คน คดิเป็นร้อยละ  9.3  และ 

ราคาถูกจ านวน  17  คน คิดเป็นรอ้ยละ  4.4  ซ้ือสินค้า 

โดยเปน็ของฝากญาติ จ านวน  150  คน คดิเปน็ร้อยละ  

37.5  ซ้ือเพื่อใช้เอง  จ านวน  136  คน คิดเปน็ร้อยละ  34.0 

 และ ซ้ือเป็นของฝากคนในครอบครัว  จ านวน  91 คน 

คิดเป็นร้อยละ  22.8  และ ซ้ือเป็นของฝากที ่

ส านักงาน จ านวน 23 คน คิดเปน็ร้อยล่ะ 5.8 
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C-001 

ผลการใช้วัสดุแตกต่างกันบ้าบัดน า้จากบ่อเลี ยงปลาส้าหรบัปลูกผักในระบบอะควาโปรนกิส ์
The Results of  Usage Bokashi From Fish Pond Waste to Change It into Fertilizer for Aquaponic System 

 
เพียงเพ็ญ  จ๋ายเจริญ 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       

 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาวัสดุที่เหมาะสม 
ในการบ้าบัดน้้าจากบ่อเลี้ยงปลาส้าหรับการปลูกผักในระบบ  
อะควาโปนิกส์ วิธีด้าเนินการวางแผนการทดลองแบบสุ่ม 
สมบูรณ์ (CRD) มี 5 ส่ิงทดลอง 3 ซ้้า ส่ิงทดลองที่ 1 น้้าจาก 
บ่อเลี้ยงปลา ไม่ใส่แหล่งคาร์บอน (control) ส่ิงทดลองที่ 2  
น้้าจากบ่อเลี้ยงปลา ใส่กากน้้าตาล 0.6 มิลลิลิตร/ลิตร (มล./ล.) 
ส่ิงทดลองที่ 3 น้้าจากบ่อเลี้ยงปลา ใส่แกลบดิบ 6.65 (ก./ล.)  
ส่ิงทดลองที่ 4 น้้าจากบ่อเลี้ยงปลาใส่โบกาฉิ 6.65 ก./ล.  
ส่ิงทดลองที่ 5 น้้าจากบ่อเลี้ยงปลา ใส่ฟางข้าว 6.65 ก./ล.  
วิธีด้าเนินการวิจัย ท้าความสะอาดถัง สูบน้้าจากบ่อเลี้ยง 
ปลาดุกบิ๊กอุยจนเต็มถังปริมาตร 30 ลิตร ทั้ง 15 ใบ  
เติมอีเอ็มขยายทุกถังปริมาณ 0.6 มล./ล. หลังจากนั้น 
ใสก่ากน้้าตาล แกลบ โบกาฉิและฟางข้าว ตามที่ก้าหนดและ 
ใส่แอร์ปั๊มเพื่อให้ออกซิเจน ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้้า (pH) แอมโมเนีย (NH3) ไนเตรท (NO3)  และค่าความ
เข้มข้นของธาตุอาหารพืช หรือค่าเหนี่ยวน้ากระแสไฟฟ้า 
ในของเหลว (EC) ทุกวันตั้งแต่เริ่มทดลอง เป็นเวลา 5 วัน  
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าตรวจด้วยชุดทดสอบปริมาณ 
ความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนียตรวจด้วยชุดทดสอบแอมโมเนีย 
ไนเตรทตรวจด้วยชุดทดสอบไนเตรท และค่า EC ตรวจด้วย
เครื่อง EC meter แล้วน้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบ ANOVA และทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย ค่าความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนีย ไนเตรท และค่า EC 
ระหว่าง Treatment โดยใช้ LSD สถานที่ทดลองวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ค่าความเป็น
กรด-ด่างของน้้า ส่ิงทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 

ส่ิงทดลองที่ 1 ส่ิงทดลองที่ 4 ส่ิงทดลองที่ 5 และส่ิงทดลองที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.0  0.61, 7.7 0.57, 7.6 0.54 ,  
7.5 0.35 และ 7.4 0.22 ตามล้าดับ แอมโมเนีย พบว่า  
ส่ิงทดลองที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาส่ิงทดลองที่ 1  
ส่ิงทดลองที่ 2 ส่ิงทดลองที่ 4 และส่ิงทดลองที่ 5 มีค่าเท่ากับ 
0.17 0.07, 0.16 0.12, 0.15 0.13, 0.14 0.13 และ  
0.11 0.10 มก./ล. ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ไนเตรท พบว่า ส่ิงทดลองที่ 4  มี
ค่าสูงที่สุดรองลงมาส่ิงทดลองที่ 5 ส่ิงทดลอง ที่ 2 ส่ิงทดลองที่ 
3 และส่ิงทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 6.88,    8.00
8.36, 7.00 6.70, 6.00 5.47 และ 2.00 2.73  มก./ล. 
ตามล้าดับ และค่า EC พบว่า ส่ิงทดลองที่ 4 มีค่าสูงที่สุด 
รองลงมาส่ิงทดลองที่ 5 ส่ิงทดลองที่ 2 ส่ิงทดลองที่ 3 และ 
ส่ิงทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.54 0.02, 0.50 0.04,0.4
 0.06, 0.38 0.02 และ 0.34 0.05 มิลลิซิเมน/เซนติเมตร
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบมีความแตกต่างกันทางสถิติ  
(p<0.05)  
 

ค้าส้าคัญ : โบกาฉิ  บ้าบัดน้้าจากบ่อเลี้ยงปลา  
                  ระบบอะควาโปนิกส์  

Abstract 

    The aim of this research is to study the effects of The 
results of  usage Materia differences from fish pond waste to 
change it into fertilizer for aquaponic system. The experiment 1 
design was completely randomized design and there were 5 Treatment, 
3 repeated 5 so  Treatment 1 Waste water from the fish pond,Treatment 
2  Waste water from the fish pond + Molasses 0.66 ml/l,  Treatment 3  
Waste water from the fish pond + Husk 6.66 mg/l.  Treatment 4 Waste 
water from the fish pond +  Bokashi 6.66 mg/l and Treatment 5 Waste 
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water from the fish pond + Rice straw6.66 mg/l and parameter check up 
pH , Ammonia , Nitrate and  Electric Conductivity : EC and pH check 
by pH test kit, Ammonia pH check by Ammoniam test kit and EC check 
by EC meter. Experiente was College Agricultural and Mahasarakham 
Technology. The results of different the Treatment 3 gave highest 
average pH followed by Treatment 1  Treatment 4 Treatment 5 and 
Treatment 2 with to 8.0  0.61, 7.7 0.57, 7.6  0.54 , 7.5 0.35 
and 7.4  0.22 respectively and Treatment 3 gave highest average 
Ammonia followed by 0.17  0.07, 0.16  0.12, 0.15  0.13, 0.14 
 0.13 and 0.11  0.10 mg/l respectively and showed nonsignificant 
differentce (p>0.05). Treatment 4 gave highest average Nitrate followed 
by Treatment 5  Treatment 2 Treatment 3 and Treatment 1 with to 
12.00  6.88, 8.00  8.36, 7.00  6.70, 6.00  5.47 and 2.00 
 2.73 mg/l respectively and Treatment 4 gave highest average  
Electric Conductivity : EC followed by Treatment 5  Treatment 2 
Treatment 3 and Treatment 1 with to 0.54  0.02, 0.50  0.04, 0.41 
 0.06 ,0.38  0.02 and 0.34  0.05 mS/cm respectively and 
showed significant differentce (p<0.05). 

Keywords : Bokashi, water treatment from the pond, 
aquaponic System 
 
 

1. บทน้า 

การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักหรืออะควาโปรนิกส์ 
ได้รับความนิยมในปจัจบุันโดยเอาของเสียจากระบบหนึ่งไปใช้
ประโยชน์ในอีกระบบหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มาอัตราการ
บริโภคปลาของคนไทยเฉลี่ย 33.38 กก./คน/ปี และบริโภคปลา
มากกว่าเนื้อสัตว์อ่ืนสูงถึง 34.5 เท่า [1] การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจึง
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและปริมาณของเสียก็เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงของเสียจากส่ิงขับถ่ายและ
เศษอาหารเหลือท้าให้เกิดการสะสมแอมโมเนียซ่ึงเปน็พิษ 
ต่อสัตว์น้้า ในบ่อเลี้ยงปลาดุกปริมาณแอมโมเนียสูงเกินเกณฑ์
มาตรฐานตั้งแต่สัปดาห์แรกและสะสมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
การเลี้ยง ในป ี2557 กรมประมงได้ประกาศใช้นโยบายเกษตร 
สีเขียวไม่ทิ้งของเสียออกจากฟารม์แต่ให้น้ามาบ้าบัดก่อน
น้าไปใช้  "สร้างสมดุลให้ธรรมชาติสู่ความยั่งยืน" โดยอาศัย
จุลินทรีย์ หลักการคือ กระตุ้นใหจุ้ลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ 
เจริญเติบโตขึน้ภายในบ่อเลี้ยงเพราะจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพ
ในการเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็นไนเตรทซึ่งพืชน้าไปใช้เพื่อการ

เจริญเติบโต ปี 2554 ได้ทดลองเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักที่
เรียกว่าอะควาโปนิกส์ ภายในศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม โดยน้าน้้าจากบ่อ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกหมุนเวียนมาใช้ปลูกผักพบว่า 
ผักแคระแกรนเพราะน้้าจากบ่อเลีย้งปลามีแร่ธาตุอาหาร 
ไม่เพียงพอ และมีสัดส่วนคาร์บอนไนโตรเจน (C/N) ประมาณ  
3-5/1 ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะจุลินทรีย์  
(จุลินทรีย์ต้องการค่า C/N ประมาณ 30/1) จึงเปน็อุปสรรคต่อ 
กระบวนการไนติรฟิเคชันทีเ่ปลี่ยนแอมโมเนียในน้้าให้เป็น 
ไนเตรทซึ่งแก้ไขได้โดยเติมแหลง่คาร์บอนเพื่อปรบัสัดส่วน
คาร์บอนไนโตรเจน [2-5] 

ในการวิจัยครั้งนี้จงึน้าวัสดุที่ราคาถูกหาง่ายในท้องถิน่
ได้แก่กากน้้าตาล แกลบดิบ โบกาฉิและฟางข้าวมาใช้เป็นแหลง่
คาร์บอนกระตุ้นให้จุลนิทรีย์อเีอม็เจริญเติบโตและย่อยสลาย
ตามกระบวนการไนตริฟิเคชันเพือ่เปลี่ยนแอมโมเนียให้เป็น 
ไนเตรท ประโยชน์ทีเ่กิดขึ้นจากการทดลองครัง้นี้ได้นวัตกรรม
ใหม่ในการบ้าบัดน้้าจากบ่อเลี้ยงปลาให้เป็นปุ๋ยโดยอาศัยกลไก
การท้างานของจุลินทรีย์อีเอ็มในการเปลี่ยนแอมโมเนียใหเ้ปน็
ไนเตรท  
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาวัสดุที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้าเสียจากบ่อเลี้ยง
ปลาส้าหรับการปลูกผักในระบบอะควาโปนิกส์ 
3. สมมุติฐานการวิจัย 
     การใช้วัสดุที่เหมาะสมสามารถบ้าบัดน้้าเสียจากบ่อเลี้ยงปลา
ให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณแอมโมเนียและค่า EC 
เหมาะสมต่อการปลูกผักในระบบอะควาโปนิกส์ 
 

4. วิธีด้าเนินการวิจัย  
4.1 เตรียมถังทดลอง 
         เตรียมถังขนาดบรรจุ 30 ลิตรท้าความสะอาดถัง  

สูบน้้าจากบ่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยจนเต็มถัง ปริมาตร 30 ลิตร 
ทั้ง 15 ใบ เติมอีเอ็มขยายทุกถังปริมาณ 0.6 มล./ล. หลังจากนั้น
ใสก่ากน้้าตาล แกลบดิบ โบกาฉิและฟางข้าว ตามที่ก้าหนดและ
ใส่แอร์ปั๊มเพื่อให้ออกซิเจน 
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4.2 ตรวจสอบ 
       ความเป็นกรด-ด่างของน้้า (pH) แอมโมเนีย 

(NH3) ไนเตรท (NO3)  และค่า EC ทุกวันตั้งแต่เริ่มทดลอง เป็น
เวลา 5 วัน  

4.3 การบันทึกข้อมูล   
               1) ความเป็นกรด-ด่าง ตรวจด้วยชุดทดสอบปริมาณ
ความเป็นกรด-ด่าง 
             2) ปริมาณแอมโมเนีย ตรวจด้วยชุดทดสอบแอมโมเนีย 

        3) ปริมาณไนเตรท ตรวจด้วยชุดทดสอบไนเตรท 
        4) ค่า EC ตรวจด้วยเครื่อง EC meter 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
         น้าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 

ANOVA (Analysis of variance) และทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนีย ไนเตรท และค่า EC 
ระหว่าง Treatment โดยใช้ LSD (Lest Significant Difference) 

4.5 สถานที่ทดลอง  
         วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  
4.6 ระยะเวลาการทดลอง   
      28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559 
         

5. ผลการวิจัย 
เมื่อส้ินสุดการทดลองไดผ้ลดังนี้  
5.1 ความเปน็กรด-ด่างของน ้า  
      พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 มีค่าสูงที่สุด รองลงมาส่ิงทดลอง 

ที่ 1 ส่ิงทดลองที่  4 ส่ิงทดลองที่ 5 และส่ิงทดลองที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 8.0  0.61, 7.7 0.57, 7.6 0.54 , 7.5 0.35 และ 
7.4  0.22 ตามล้าดับ (ภาพที่ 1) เมื่อเปรียบเทียบไม่มคีวาม
แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)   
  จะเห็นได้ว่าการใส่โบกาฉิและฟางข้าวบ้าบัดน้้าจากบ่อเลี้ยง
ปลาท้าใหค้่าความเป็นกรด-ด่างของน้้าเปน็ด่างเล็กน้อย (7.4-
7.7) ซ่ึงผักต้องการความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 5.5 - 7.0 
แต่ก็ขึ้นอยู่กับชนดิของพืช [6] อัญชนาและคณะ ได้ทดลอง 
เปรียบเทียบการใช้โบกาฉิปริมาณแตกต่างกันในการบ้าบดัน้้า 
จากบ่อเลี้ยงส้าหรบัปลูกผักในระบบอะควาโพนิกส์. พบว่า  
การใส่โบกาฉิปริมาณ 16.66 ก./ล. ท้าให้ได้ค่า EC 1.5  

ความเป็นกรด-ด่างของน้้า 6.8 ซ่ึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของผัก [7] 
 

ภาพที่ 1 แผนภูมิค่าความเปน็กรด-ด่างของน้้า 
 

5.2 ปริมาณแอมโมเนีย  
      พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 มีค่าสูงที่สดุ รองลงมาส่ิงทดลอง 

ที่ 1 ส่ิงทดลองที่ 2 ส่ิงทดลองที่ 4 และส่ิงทดลองที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.172 0.07, 0.168 0.12, 0.156 0.13,  
0.152 0.13 และ 0.116  0.10 มก./ล. ตามล้าดับ (ภาพที่ 2)  
เมื่อเปรียบเทียบไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05)  
 
           จากการทดลองจะเห็นได้วา่การใส่ฟางข้าวบ้าบัดน้้า 
จากบ่อเลี้ยงปลามีผลท้าให้ปริมาณแอมโมเนียลดลงมากที่สุด 
รองลงมาคือโบกาฉิ   
  5.3 ปริมาณไนเตรท    
            พบว่า ส่ิงทดลองที่ 4 มีค่าสูงที่สุดรองลงมา ส่ิงทดลอง 
ที่ 5 ส่ิงทดลองที่ 2 ส่ิงทดลองที่ 3 และส่ิงทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 12.00 6.88, 8.00 8.36, 7.00 6.70, 6.00 5.47 
และ 2.00 2.73 มก./ล. ตามล้าดับ (ภาพที่ 3) เมื่อเปรียบเทียบ
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)   
         จะเห็นได้ว่าการใสโ่บกาฉิบ้าบัดน้้าจากบ่อเลี้ยงปลา 
มีผลท้าใหป้ริมาณไนเตรทมากทีสุ่ด ซ่ึงไนเตรทเกิดจากการ 
เปลี่ยนรปูของแอมโมเนียเปน็แอมโมเนียเนียม ไนไตรท์ และ 
ไนเตรทตามล้าดับโดยกจิกรรมของจุลินทรีย์ทีเ่รียกว่า 
Nitrification (Seginer et al., 1998) [8] 
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ภาพที่ 2 แผนภูมิปริมาณแอมโมเนีย 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิปริมาณไนเตรท 
 

5.4 ค่า EC 
     พบว่า ส่ิงทดลองที่ 4 มีค่าสูงที่สุด รองลงมาส่ิงทดลอง 

ที่ 5 ส่ิงทดลองที่ 2 ส่ิงทดลองที่ 3 และส่ิงทดลองที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.54  0.02, 0.50  0.49, 0.41  0.61, 0.38  0.02 
และ 0.34 0.05 มิลลิซิเมน/เซนติเมตร ตามล้าดับ (ภาพที่ 4)  
เมื่อเปรียบเทียบมคีวามแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) 
   จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการใส่โบกาฉิและฟางข้าวบ้าบัด
น้้าจากบ่อเลี้ยงปลา ใหค้่า EC เฉลีย่เท่ากับ 0.54 และ  
0.50 มิลลิซิเมน/เซนติเมตร และมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาทดลอง ซ่ึงผักต้องการค่า  EC ในช่วง 0.5-5.0   
มิลลิซิเมน/เซนติเมตร โดยพืชแต่ละชนิดต้องการค่า EC 
แตกต่างกันไป เช่น ผักสลัดน้้าต้องการค่า EC 0.4-1.6  
มิลลิซิเมน/เซนติเมตร โหระพาตอ้งการค่า  EC 1.0-1.6  
มิลลิซิเมน/เซนติเมตร เป็นตน้ หากพืชได้รับค่า EC  

ไม่เหมาะสมกับความต้องการจะท้าให้พืชเจริญเตบิโตไม่เป็น
ปกติหรือขาดความสมบูรณ ์[9] 

ภาพที่ 4 แผนภูมคิ่า EC 
 

4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาจะเหน็ได้ว่าการใชโ้บกาฉิบ้าบัดน้้าจาก 

บ่อเลี้ยงปลาท้าให้ไนเตรทและค่า EC มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อ 
เปรียบเทียบมีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) และมีค่า EC 
เหมาะสมกับความต้องการของผกัสลัดน้้า อย่างไรก็ตามโบกาฉิ
แต่ละสูตรมีแร่ธาตุอาหารพืชแตกต่างกัน เมื่อน้าไปวิเคราะห ์
ทางเคมี พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.82 ค่า EC 1.34  
มิลลิซิเมน/เซนติเมตร ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 1.93 % 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (P) 2.47 % โปตัสเซียมทั้งหมด (K) 1.31 % 
ธาตุอาหารในโบกาฉิมีความเข้มขน้การน้ามาใช้ต้องเจือจางให้
ได้ค่า EC ที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิด [10]  
เมื่อขยายผลสู่ชุมชนได้แนะน้าใหน้ายนฤทธ์ิ  ทองหล่อ  
เกษตรกรบ้านตะคุ อ. แกด้า จ. มหาสารคาม ใช้โบกาฉิบ้าบัดน้้า
จากบ่อเลี้ยงปลาในอัตราเดียวกันกับที่ทดลอง วัดค่า EC ได้  
1.23 มิลลิซิเมน/เซนติเมตร ซ่ึงค่า EC สูงกว่าที่ผู้วิจัยทดลอง 
เนื่องจากนายนฤทธ์ิได้น้าใบไผ่แห้งและใบประดู่แหง้มาเปน็
ส่วนผสมในการท้าโบกาฉิและหมักไว้นาน 4 เดือนก่อน 
น้ามาใช ้[11] มีรายงานว่าต้นไม้ที่มีอายุมากส่วนของพืชก็จะให้
คาร์บอนสูง [12] รวมทั้งใบไม้แหง้ เปลือกมะพร้าว ฟางข้าว 
 แกลบหญ้าแห้งก็มีคารบ์อนสูงและเมื่อน้าวัสดุเหล่านี้ไปผสม
กับมูลสัตวท์ี่มีไนโตรเจนสูงอัตรา 3 ต่อ 1 ส่วน จะท้าให้การ
ย่อยสลายเร็วและท้าให้ได้อัตราส่วนคาร์บอนไนโตรเจน 30/1  
ตามที่จุลินทรีย์ต้องการท้าให้การเปลี่ยนแอมโมเนียใหเ้ปน็ไน
เตรทตามกระบวนการ Nitrification ได้สมบูรณ์ซ่ึงไนเตรทเปน็
ประโยชน์ต่อพืช [9] จึงมีการพัฒนาน้าน้้าหมักโบกาฉิมาผสม 
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กับปุ๋ยเคมี อัตราส่วน 1:3 มาใช้ปลูกผักระบบไฮโดรโปรนิกส์
สามารถท้าให้พืชเจริญเติบโตไมแ่ตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่าง
เดียว ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและลดต้นทุนการ 
ผลิต [13]   
           โบกาฉิหรือจุลินทรีย์อเีอ็มแห้ง [14] ที่ใช้ในการทดลอง 
ครั้งนี้มีแกลบ ฟางข้าว น้ามาผสมกับมูลวัว อัตรา 3 ต่อ 1  
แล้วใชก้ากน้้าตาลและจุลินทรีย์อเีอ็มละลายน้้าผสมคลุกเคล้า
ให้เข้ากันหมักไว้ 1 เดือน จากการทดลองครั้งนีเ้มื่อได้รบั 
คาร์บอนจากโบกาฉิจุลินทรียจ์ะดงึคาร์บอนมาเปน็พลังงาน
แล้วก็จะดึงเอาไนโตรเจนซึ่งเป็นสารประกอบของแอมโมเนีย 
ที่มีอยู่ในน้้ามาเป็นตัวสร้างเซลล์เพื่อการเจริญเตบิโต ดังนัน้ถ้า
มีการเติมคาร์บอนลงไปมากๆ ก็เท่ากับเปน็การส่งเสริมให ้
จุลินทรียด์ึงแอมโมเนียมาใช้มากขึ้นส่งผลให้ปริมาณ
แอมโมเนียในน้้าก็จะลดลงขณะเดียวกันปริมาณของจุลินทรีย์ก็
เพิ่มมากขึ้นด้วยเท่ากับว่าประสิทธิภาพของการบ้าบัดน้้าในบ่อ
ก็ย่อมจะดขีึ้นตามล้าดับ [15]   
 
5. กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ส้านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ นายดุสิต  สะดวก ผู้อ้านวยการวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามที่ให้การสนับสนนุในการ
ท้าวิจัยในครั้งนีจ้นส้าเรจ็ลุล่วงด้วยดี 
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C-003 

ผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมักโบกาฉิร่วมกับแหนแดง 
ต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ กข 6 

The Effect of Bokashi Compost and Bokashi Compost in Combination with Azolla   
on Growth and Yield of  RD 6 Rice  

 

สุพัฒชัย  กาบุญค ้า  

 
แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น   สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

บทคัดย่อ 
 

     ผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมักโบกาฉิ
ร่วมกับแหนแดงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
พันธ์ุกข 6 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อค
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design, RCBD) 
ประกอบด้วย 3 วิธีการ จ านวน 3 ซ  า คือ วิธีการที่ 1 ไม่ใส่
ปุ๋ยเป็นตัวควบคุม, วิธีการที่ 2 การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 
500 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีการที่ 3 การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ 
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100  
กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า ผลผลิตต่อไร่ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500  
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดงอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  
ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุดคือ 470.33 กิโลกรัมต่อไร่ รองลง 
มาได้แก่  การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่   
ให้ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 453.67 กิโลกรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ยมี
ผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุดคือ 412.33 กิโลกรัม การน าเอาปุ๋ย
หมักโบกาฉิร่วมกับแหนแดงมาใช้ในแปลงปลูกข้าวของ 
เกษตรกรสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ เกษตรกรสามารถ
ผลิตได้เองเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตปุ๋ยหมักโบกาฉิและแหน
แดงสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีราคาถูกและลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรได้          
ค้าส้าคัญ : ข้าวพนัธุก์ข 6, ปุ๋ยหมักโบกาฉิ, แหนแดง 

Abstract 
     The effect of bokashi compost and bokashi compost in 
combination with azolla on growth and yield of rd 6 rice. 
Experimental design was a randomized complete block  

 
design, RCBD with 3 treatment and 3 replication : 1st 
treatment no compost as controlgroup, 2nd treatment 
bokashi compost 500 kg per rai and 3rd treatment bokashi 
compost 500 kg per rai combination azolla 100 kg per rai. 
The results of  yield per rai non-significant different but it 
is likely that bokashi compost 500 kg per rai combination 
azolla 100 kg per rai highest yield per rai 470.33 kg per 
rai followed by that bokashi compost 500 kg per rai 
453.67 kg per rai and no compost minimal yield per rai 
412.33 kg per rai. To remove the Bokashi compost in 
combination with Azolla used in coverting rice farmers 
can be brought into practice. Farmers can product on its 
own because the material used to product compost and 
azolla can be found in the local area. There are cheap and 
farmers production costs.  
Keywords : RD 6 Rice, Bokashi compost, Azolla  
  

1. บทน้า 
     ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิต
ของต้นข้าวสูงขึ นนั น  ปุ๋ยเคมีเป็นอีกปัจจัยที่สามารถให้
ผลผลิตได้ในปริมาณที่แน่นอน และเด่นชัดที่สุด  ปัจจุบัน
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มธาตุอาหาร
ในดิน  แต่ก็มีปัญหาส าหรับเกษตรกรคือ ปุ๋ยเคมีมีราคา
แพงขึ นเรื่อยๆ ท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ นตามไปด้วย 
และยังท าให้สภาพของดินในนาเลวลง [1] ดังนั นเกษตรกร
จึงจ าเป็นต้องหาชนิดวัสดุอินทรีย์ทีส่ามารถน ามาใช้เป็นปุย๋ 
และปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ซ่ึงการใช้ปุ๋ย
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อินทรีย์สามารถเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และสามารถ
ปรับคุณสมบัติต่างๆ ของดินให้เหมาะกับการปลูกพืช แต่
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายชนิดขึ นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่
น ามาผลิต และต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสม โดยการศึกษา
ในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบ
กาฉิ  และปุ๋ ยหมักโบกาฉิ ร่ วมกับแหนแดงต่ อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธ์ุกข 6   
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ข้าวเหนียวพันธ์ุกข 6  เป็นข้าวเหนียวต้นสูง  ส่งเสริมให้
ป ลู ก แ บ บ ข้ า ว น า ส ว น ใ น ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี  ได้จากการ
ปรับปรุงพันธ์ุโดยการชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กรรมพันธ์ุ  โดยการใช้รังสีแกมม่าขนาด  20  กิโลแรต   
อาบเมล็ดพันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้กลายเป็นพันธ์ุข้าว
เหนียว   แล้วน ามาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขน 
และสถานีทดลองข้าวพิมาย   จากการคัดเลือกพันธ์ุ   ได้
ข้าวเหนียวหลายสายพันธ์ุด้วยกันในต้นข้าวช่ัวที่ 2 แต่สาย
พันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ ขาวดอกมะลิ 105,  65-G2U-
68-254  เป็นข้าวเหนียวหอมที่มีคุณภาพดีพันธ์ุแรกที่ได้
จากการอาบรั ง สี  ปรับตั วได้ดี เป็นที่ นิ ยมปลูกและ
รับประทานกันมาก  คณะ กรรมการพิจารณาพันธ์ุให้ใช้
ขยายพันธ์ุได้เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม พ.ศ.  2520 โดยให้ใช้
ช่ือพันธ์ุ  กข 6  มีลักษณะประจ าพันธ์ุคือ  ทรงกอกระจาย
เล็กน้อย  ใบยาวสีเขียวเข้ม  ใบธงตั ง  เมล็ดยาวเรียว ข้าว 
เปลือกสีน  าตาล วัน เก็บ เกี่ ยวได้ประมาณ วันที่  21  
พฤศจิกายน ความสูงประมาณ 154 เซนติเมตร ผลผลิต
ประมาณ 670  กิโลกรัมต่อไร่   ลักษณะพันธ์ุ เป็นข้าวไวต่อ
ช่วงแสง คุณภาพข้าว นุ่ม เหนียว หอม ระยะพักตัว
ประมาณ 5  สัปดาห์   ลักษณะข้อดีของข้าว กข 6   1. ทน
แล้งได้ดีพอสมควร ท าให้ได้ผลผลิตไม่ลดในฤดูการท านา
ที่ฝนทิ งช่วง  2. คุณภาพการขัดสีดี และการคุณภาพการหุง
ต้มดีมาก ได้ข้าวสุกที่อ่อนนิ่ม มีกลิ่นหอม 3. ล าต้นแข็ง ไม่
ล้มง่าย  4. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี   5. ลักษณะ
ต้นสูงเหมาะกับสภาพนาลุ่ม   6. การแตกกออยู่ในเกณฑ์ดี   
7. รวงยาว ลักษณะเมล็ดยาว  8. ให้ผลผลิตสูง 9. ต้านทาน
โรคใบจุดสีน  าตาล 10. เก็บเกี่ยวง่าย นวดง่าย ส่วนลักษณะ

ข้อเสียของข้าวพันธ์ุ กข 6   1. เป็นพันธ์ุที่ปลูกได้เฉพาะฤดู
นาปี 2. เนื่องจากข้าวพันธ์ุนี  มีต้นก าเนิดมาจากข้าวเจ้า   
เมื่อปลูกไปนานๆ  จะกลายพันธ์ุเป็นข้าวเจ้าได้ง่าย 3. ไม่
ต้านทานโรคขอบใบแห้ง 4. ไม่ต้านทานเพลี ยกระโดด สี
น  าตาล และแมลงบั่ว [2] 
     การท าปุ๋ยหมักหรือจุลินทรีย์แห้ง (โบกาฉิ)  หมายถึง 
การน าเอาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ หรือ EM มาหมักกับ
อิ นท รี ย วั ต ถุ  เ ป็ น ก า ร ขย า ย จ า น วนจุ ลิ นท รี ย์ ที่ มี
ประสิทธิภาพให้มีจ านวนมากขึ น  แข็งแรงขึ น และฟักตัว
อยู่ในอินทรียวัตถุ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงสภาพดินให้ร่วน
ซุย  มี ธาตุ อ าหารที่ ส าคัญ เหมาะแก่ การ เพาะปลู ก   
นอกจากนี ยังใช้กับการเลี ยงสัตว์ได้ด้วย โดยการท าปุ๋ยหมัก
มีส่วนผสมคือ 1) มูลสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ สุกร เป็ด ค้างคาว 
วัว กระบือ เป็นต้น น ามาผึ่งให้แห้ง 1 ส่วนหรือ 1 กระสอบ  
2) แกลบดิบหรือฟางแห้งหรือหญ้าแห้งหรือใบไม้แห้ง  
หรือผักตบชวาแห้งหรือขี เลื่อย 1 ส่วน หรือ 1 กระสอบ 3) 
ร าละเอียดหรือมันส าปะหลังป่นหรือคายข้าว 1 ส่วน หรือ 
1 กระสอบ  4) EM + กากน  าตาล อย่างละ 2  ช้อนโต๊ะ 
ผสมน  า 10 ลิตร หรือ 1 ถัง คนให้เข้ากัน   วิธีการท าเริ่มจาก
คลุกร าละเอียดกับมูลสัตว์แห้งที่บดหรือย่อยให้เล็กเข้า
ด้วยกัน   น าแกลบดิบหรือวัสดุที่ใช้แทนตัดสั นๆ แช่ลงใน
ถังน  าที่ผสม  EM +  กากน  าตาลไว้   ช้อนเอามาคลุกกับร า 
และมูลสัตว์ที่ผสมไว้แล้ว  คลุกส่วนผสมทั งหมดให้เข้ากัน 
ปรับความชื นให้ได้ 40 - 50 % ดูได้จากการท าส่วนผสม
เมื่อบีบเป็นก้อนจะไม่มีน  าไหลออกจากง่ามนิ ว  และแตก
เมื่อคลายมือออก หรือเมื่อทิ งลงพื นแสดงว่าใช้ได้   น าส่วน 
ผสมไปใส่กระสอบถุงปุ๋ย หรือถุงอาหารสัตว์ที่อากาศ
ถ่ายเทได้ 3/4 ของกระสอบไม่ต้องกดให้แน่น มัดปาก
กระสอบไว้  พลิกกระสอบแต่ละด้านทุกวัน วันที่ 2-3 จับ
กระสอบดูจะร้อนอุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส  
วันที่ 4-5 จะค่อยๆ เย็นลงจนอุณหภูมิปกติ เปิดกระสอบดู
จะได้จุลินทรีย์แห้งร่วนน าไปใช้ได้ [3]  
     แหนแด ง ( azolla) เ ป็ น เ ฟิ ร์ นน  า เ ล็ ก ๆ ชนิ ดหนึ่ ง
เจริญเติบโตลอยอยู่ใต้ผิวน  าในเขตร้อนและเขตอบอุ่นโดย
จะด ารงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันกับสาหร่ายสีเขียวแกมน  า
เงินที่สามารถตรึงไนโตเจนได้   แหนแดงถูกใช้เป็นปุ๋ยใน
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นาข้าว และใช้เป็นอาหารสัตว์เลี ยงเช่น สุกร เป็ด และห่าน   
เนื่องจากแหนแดงมีโปรตีน  ไขมัน  และแร่ธาตุต่างๆ  เป็น
องค์ประกอบอยู่จ านวนมาก   อีกทั งมีกรดอะมิโนจ าเป็น  
(essential  amino  acid)  ในปริมาณที่สูงพอเพียงต่อการ
เจริญเติบโตของปลา   จึงเหมาะที่จะเลี ยงปลาในนาข้าวที่มี
แหนแดงอยู่ด้วย ประโยชน์ของแหนแดงมีคุณสมบัติเป็น
ทั งปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพเนื่องจากในใบของแหนแดงมี
สาหร่ายสีเขียวแกมน  าเงิน (blue green algae) ช่ือ  
Anabaena azollae  อาศัยอยู่โดยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันกับ
แหนแดงแบบพึ่งพาอาศัยกัน   สามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศได้  ท าให้แหนแดงกลายเป็นปุ๋ยพืชสดที่ส าคัญ  และ
มีศักยภาพสูงที่สามารถน ามาใช้ในระบบเกษตรพอเพียง  
เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้ นอกจากนี ยังสามารถ
ลดการเจริญเติบโตของวัชพืชในนาข้าวเป็นอย่างดี การ
ขยายพันธุ์ท าได้  2  วิธี  คือ  1) การขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัย
เพศ โดยการแตกหน่อเมื่อต้นมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว 
2) การขยายพันธ์ุแบบอาศัยเพศ  โดยการสร้างสปอร์
สืบพันธุ์เพศผู้ และเพศเมีย   สายพันธ์ุของแหนแดงที่ใช้ใน
นาข้าว Azolla filiculoides, Azolla pinnata, Azolla  critata,  
Azolla rubra และ Azolla nilotica  วิธีการเลี ยงเพื่อ
ขยายพันธ์ุเลี ยงในบ่อดินโคลน  กระถาง และซีเมนต์ เลี ยง
ในบ่อธรรมชาติและเลี ยงในแปลงโดยตรง  [4] โดยแหน
แดงนั นมีปริมาณไนโตรเจน 3.30 %, ฟอสฟอรัส 0.57 % 
และโพแทสเซียม 1.23 % [5] 
     การใช้แหนแดงในนาข้าวสามารถท าได้ 3 วิธี คือ  1) 
เลี ยงแหนแดงก่อนปักด าข้าว หลังจากเตรียมดินเรียบร้อย
แล้ว รักษาระดับน  าในนาให้ลึก 5-10  เซนติเมตร ให้หว่าน
แหนแดงอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต 
อัตรา 3-6  กิโลกรัมต่อไร่   ภายใน 2-3  สัปดาห์ระบายน  า
ออก   แล้วไถกลบแหนแดงลงดินให้เน่าเปื่อยผุพังแล้วจึง
ปักด า  2) เลี ยงแหนแดงภายหลังปักด าข้าว  ภายหลังปักด า
ข้าวแล้วน าแหนแดงมาเลี ยงในนาข้าวอัตรา 50-100  
กิโลกรัมต่อไร่  ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 3-6 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่อแหนแดงขยายตัวเต็มเนื อที่ จึงระบายน  าออกแล้วจึงย่ า
แหนแดงลงดินและระบาย น  ากลับมาอีกครั งหนึ่ง 3) เลี ยง
ปลาในนาข้าว โดยปล่อยลูกปลา 400-600 ตัวต่อไร่ ใช้

แหนแดงที่เลี ยงขยายในนาข้าวเป็นอาหารของปลา [3] การ
ใช้แหนแดงในนาข้าวเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินน้อยมาก 
เพราะแหนแดงสลายตัวได้เร็ว  ดังนั นควรใช้แหนแดง
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
พืชสดชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินใน
ระยะยาว [4] การขยายพันธ์ุแหนแดงโดยเตรียมขยายพันธ์ุ
แหนแดงในพื นที่  20-25  ตารางเมตร  เพื่อใช้ส าหรับพื นที่
เพาะปลูกข้าว1 ไร่  รักษาระดับน  าในนาข้าวให้ลึก 5-10 
เซนติเมตรใช้แหนแดงในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ ใน
วันที่ใส่แหนแดงควรมีการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ (มูลไก่) ที่ให้ธาตุ
ฟอสฟอรัสอัตรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ท าการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์อีก
ครั งเมื่อแหนแดงมีอายุ 7-10 วัน แหนแดงต้องการธาตุ
อาหารหลักเหมือนพืชสีเขียวชนิดอื่นๆ ยกเ ว้นธาตุ
ไนโตรเจน  รวมทั งต้องการธาตุอาหารรองในการเจริญ 
เติบโต [6]  
     การปลูกข้าวโดยการใส่แหนแดงและการใส่ปุ๋ยส่ังตัด
ให้ผลผลิต และการเจริญเติบโตใกล้ เคียงกับวิธีการ
เพาะปลูกของเกษตรกรทั่วไป แต่การใช้แหนแดงจะช่วย
เพิ่มปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  อินทรียวัตถุใน
ดิน และค่าความเป็นกรด-ด่าง และที่ส าคัญยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยลงไปได้ [7]  
 

 3. การด้าเนินงานวิจัย 
     โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์   
(Randomized Complete Block Design, RCBD)  ประกอบ 
ด้วย 3  วิธีการ มีจ านวน 3 ซ  า ดังนี  
     วิธีการที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย  (ตัวควบคุม) 
     วิธีการที่ 2 การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500 กิโลกรัม
ต่อไร ่
     วิธีการที่ 3 การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500 กิโลกรัม
ต่อไร ่ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
    โดยในแต่ละหน่วยการวิจัยท าการใส่ปุ๋ยตามวิธีการที่
ก าหนด แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วทั งแปลง  น าต้นกล้าข้าวอายุ 
30 วัน น ามาปักด าในแปลงวิจัยขนาด 3 x 5 เมตร โดยใช้
ระยะปักด า 25 x 25 เซนติเมตร ปักด าจับละ 3 ต้น  
     การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิที่แห้งและร่วนน ามาช่ังน  าหนัก
ใส่ในแปลงวิจัย แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วทั งแปลง 
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     การใช้ปุ๋ยโบกาฉิร่วมกับแหนแดง  น าปุ๋ยโบกาฉิน ามา
ช่ังน  าหนักใส่ในแปลงวิจัยแล้วคลุกเคล้าให้ทั่วทั งแปลง  
หลังจากปักด าข้าว 15 วัน  น าแหนแดงช่ังน  าหนักปล่อยลง
น  าในแปลงวิจัย จากนั นประมาณ 7 วัน ปล่อยน  าออกแล้ว
ย่ าแหนแดงแล้วปล่อยน  าเข้าอีกครั งหนึ่ง   
     การปฏิบัติดูแลรักษาจนถึงวันเก็บเกี่ยว ท าการสุ่ม
ตัวอย่างในเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยการวิจัยจ านวน 10  ต้น 
คือ ความสูง (โดยวัดจากโคนต้นจนถึงใบธง),  จ านวนต้น
ต่อกอ, จ านวนรวงต่อกอ, น  าหนักเมล็ดต่อรวง และ
น  าหนักเมล็ดต่อกอ ส่วนการเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่ท าการ
สุ่มตัวอย่างในเก็บข้อมูลแต่ละหน่วยการวิจัยในขนาดพื นที่ 
2 x 2 เมตร  น าตัวอย่างที่เก็บมาตากแดด สุ่มวัดความชื นไม่
ต่ ากว่า 14 %  แล้วจึงน ามาช่ังน  าหนักเพื่อบันทึกข้อมูล  
     ข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์ทางสถิติแบบ  Analysis  of  
variance    ตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) และ
เปรียบเทียบความแตก ต่างของค่าเฉลี่ย โดยวีธี Least 
significant  difference (LSD) 
 

 
 

รูปที ่1 ปุ๋ยหมักโบกาฉิ 
 

 
 

รูปที่ 2 แหนแดงสายพันธุ์ Azolla  pinnata     

 
 

รูปที่ 3 แปลงท าการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 4 เก็บข้อมูลในแปลงวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 5 เก็บข้อมูลในแปลงวิจัย 
 

4. ผลการวิจัย 
     ผลของการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิและปุ๋ยหมักโบกาฉิ
ร่วมกับแหนแดงต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิตของข้าว
พันธ์ุกข 6 พบว่า จากตารางที่ 1 ความสูงต่อต้น ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า การใช้ปุ๋ยหมักโบ
กาฉิ  อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100  
กิโลกรัมต่อไร่  มีความสูงต่อต้นสูงที่ สุดคือ  117.80  
เซนติเมตร  รองลงมาได้แก่  ไม่ใส่ปุ๋ย มีความสูงต่อต้น
เท่ากับ 105.33  เซนติเมตร  ส่วนการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีความสูงต่อต้นต่ าสุดคือ 103.07  
เซนติเมตร         
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     จ านวนต้นต่อกอพบว่า   ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ   
แต่มีแนวโน้มว่า  การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500  
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง  อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่  
มีจ านวนต้นต่อกอมากที่สุดคือ 9.80 ต้น รองลงมาได้แก่  
ไม่ใส่ปุ๋ย  มีจ านวนต้นต่อกอเท่ากับ 8.73 ต้น ส่วนการใช้
ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวนต้นต่อ
กอน้อยที่สุดคือ 8.60  ต้น         
     จ านวนรวงต่อกอพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
แต่มีแนวโน้มว่า  การใช้ปุ๋ ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500  
กิโลกรัมต่อไร่  ร่วมกับแหนแดง  อัตรา 100  กิโลกรัมต่อ
ไร่  มีจ านวนรวงต่อกอมากที่สุดคือ 11.33 รวง รองลงมา
ได้แก่  ไม่ใส่ปุ๋ย มีจ านวนรวงต่อกอเท่ากับ  8.73 รวง  ส่วน
การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ มีจ านวน
รวงต่อกอน้อยที่สุดคือ 8.63  รวง    
ตารางที่ 1 ความสูงต่อต้น, จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนรวงต่อกอ  

วิธีการ/ข้อมูล 
 

ความสูง 
ต่อต้น 
(ซม.) 

จ านวนต้น 

ต่อกอ   
(ต้น) 

จ านวนรวง 
ต่อกอ  
(รวง) 

วิธีการที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย   
(ตัวควบคุม) 

105.33 8.73 8.73 

วิธีการที่ 2  การใช้ 
ปุ๋ยหมักโบกาฉ ิ 
อัตรา  500  กก./ไร ่

103.07 8.60 8.63 

วิธีการที่ 3  การใช้ 
ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  
อัตรา  500  กก./ไร่  
ร่วมกับแหนแดง  
อัตรา  50  กก./ไร่ 

 
117.80 

 
9.80 

 
11.33 

F – test ns ns ns 
C.V. (%) 0.92 1.44 2.00 

หมายเหตุ ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

     จากตารางที่ 2  น  าหนักเมล็ดต่อรวงพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า  การใช้ปุ๋ยหมัก      
โบกาฉิ  อัตรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง อัตรา 
100 กิโลกรัม มีน  าหนักเมล็ดต่อรวงมากที่สุดคือ 4.80 กรัม  
รองลงมาได้แก่ การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500 กิโลกรัม
ต่อไร่ มีน  าหนักเมล็ดต่อรวงเท่ากับ 4.10 กรัม ส่วนไม่ใส่
ปุ๋ยมีน  าหนักเมล็ดต่อรวงน้อยที่สุดคือ 4.03 กรัม   

     น  าหนักเมล็ดต่อกอพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ  แต่มีแนวโน้มว่า การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500  
กิโลกรัมต่อไร่  ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100  กิโลกรัม  มี
น  าหนักเมล็ดต่อกอมากที่สุดคือ 43.13  กรัม รองลงมา
ได้แก่  การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500  กิโลกรัมต่อไร่  มี
น  าหนักเมล็ดต่อกอเท่ากับ 41.73  กรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ย มี
น  าหนักเมล็ดต่อกอน้อยที่สุดคือ 35.07 กรัม 

ผลผลิตต่อไร่พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ แต่มีแนวโน้มว่า  การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา  500  
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100  กิโลกรัมต่อไร่  
ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุดคือ  470.33  กิโลกรัม รองลงมา
ได้แก่  การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่  ให้
ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 453.67  กิโลกรัม ส่วนไม่ใส่ปุ๋ยให้
ผลผลิตต่อไร่น้อยที่สุดคือ 412.33  กิโลกรัม 
ตารางที่ 2 น  าหนักเมล็ดต่อรวง, น  าหนักเมล็ดต่อกอ และผลผลิตต่อ
ไร่   

 
วิธีการ/ข้อมูล 

 

น  าหนัก
เมล็ดต่อรวง 

(กรัม) 

น  าหนัก
เมล็ดต่อกอ 
(กรัม) 

ผลผลิต 
ต่อไร่  

(กิโลกรัม) 
วิธีการที่ 1  ไม่ใส่ปุ๋ย   
(ตัวควบคุม) 

4.03 35.07 412.33 

วิธีการที่ 2 การใช้  
ปุ๋ยหมักโบกาฉ ิ 
อัตรา  500  กก./ไร ่

4.10 41.73 453.67 

วิธีการที่ 3  การใช้ 
ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  
อัตรา  500  กก./ไร่  
ร่วมกับแหนแดง  
อัตรา  50  กก./ไร่ 

 
4.80 

 
43.13 

 
470.33 

F – test ns ns Ns 
C.V. (%) 1.10 1.04 0.53 

หมายเหตุ ns ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 
     การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ และปุ๋ยหมักโบกาฉิร่วมกับแหน
แดงสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว
พันธ์ุกข 6 ได้ โดยการใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ อัตรา  500  
กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับแหนแดง อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  
ให้ผลผลิตต่อไร่มากที่สุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการ
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ใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  อัตรา 500  กิโลกรัมต่อไร่ แต่ทั ง 2  
วิธีการมีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย  
แสดงให้เห็นว่า การใช้ปุ๋ยหมักโบกาฉิ และปุ๋ยหมักโบกาฉิ
ร่วมกับแหนแดงมีผลท าให้ผลผลิตของข้าวเพิ่มขึ นได้  เป็น
การลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ควรมีการใส่ปุ๋ยหมัก
อย่างน้อยปีละ1 ถึง 2  ตันต่อไร่ โดยการหว่านให้ทั่วทั ง
แปลงจะสามารถเพิ่มผลผลิตของพืชได้อย่างชัดเจน [6] 
การใช้แหนแดงในนาข้าวจะช่วยเพิ่มปริมาณโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้ อินทรียวัตถุในดิน และความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน [7]   ดังนั นควรใช้แหนแดงร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ชนิด
อื่นๆ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสดชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาว   ผลผลิตข้าวที่
เพิ่มขึ นเป็นเพราะปุ๋ยหมักโบกาฉิหรือจุลินทรีย์แห้งและ
แหนแดงมีส่วนประกอบที่ให้ธาตุอาหารส าหรับการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว ดังนั นการน าเอาปุ๋ยหมัก
โบกาฉิ และปุ๋ยหมักโบกาฉิร่วมกับแหนแดงมาใช้ในแปลง
ปลูกข้าวของเกษตรกรสามารถที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้     
อีกทั งเกษตรกรสามารถผลิตได้เองเนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิต
ปุ๋ยหมักโบกาฉิ  สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีราคาถูก 
และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้    

 

เอกสารอ้างอิง 
[1] ทัศนีย์  อัตตะนันท์ และประทีป  วีระพัฒนนิรันดร์.  2550.  คู่มือ 
       ส าหรับเกษตรกรยุคใหม่ ธรรมชาติของดินและปุ๋ย.  โครงการ 
       รวมพลังพลิกฟ้ืนผืนดินเกษตรไทย. พิมพ์ที่  หจก.กรครีเอชั่น. 
       25 น. 

[2] กองเกษตรสัมพันธ์. 2524. ข้าวกข 6 (RD 6). กรมวิชาการเกษตร. 
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       และการใช้ประโยชน์. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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C-004 

การใช้ประโยชน์จากน้้าส่าเหล้าในการเลี้ยงโคเน้ือ 
The  Usability  of  Mollasses  distiller's  soluble   for  cattle 

 

บรรเจิดโสม  ขันแข็ง   อ้านาจ  ขันแขง็   สมหมาย   ขาวผิว  และสุภชล  ขันแข็ง 
 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
บทคัดย่อ 
          น ้ำส่ำเหล้ำเป็นผลพลอยได้จำกกำรกลั่นสุรำ  
ซ่ึงจะมีน ้ำส่ำเหล้ำเหลือทิ งจ้ำนวนมำกก่อให้เกิด
มลภำวะต่อ ส่ิงแวดล้อม  กำรน้ำส่ำเหล้ำมำใช้
ประโยชน์ยังมีน้อยทั งที่น ้ำส่ำเหล้ำยังคุณค่ำของ
โปรตีนจำกยีสต์อยู่   แนวทำงหนึ่งที่เป็นวิธีกำรก้ำจัด
น ้ำส่ำเหล้ำอย่ำงเหมำะสมและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ผู้ทดลองจึงได้ท้ำกำรศึกษำกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำ
ในกำรเลี ยงโคเนื อ 
           ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำเลี ยง
โคเนื อ  ไม่พบควำมแตกต่ำงของกำรกินได้หญ้ำสด   
หญ้ำแห้ง  น ้ำหนักก่อนและหลังกำรทดลอง(P>0.05)  
จำกผลกำรทดลองดังกล่ำวได้บ่งชี ว่ำกำรใช้น ้ ำ
ส่ำเหล้ำในกำรเลี ยงสัตว์ไม่ส่งผลเสียที่เป็นอันตรำย
กับสัตว์แต่กลับมีแนวโน้มว่ำจะส่งผลดีต่อกำรผลิต
สัตว์โดยเฉพำะในด้ำนกำรจัดกำร  ซ่ึงผลกำรทดลอง
ของกลุ่มที่ใช้น ้ำส่ำเหล้ำมีพฤติกรรมกำรเคี ยวเอื อง
บ่อยกว่ำกลุ่มไม่ได้ใช้น ้ำส่ำเหล้ำอันจะเป็นข้อมูลใน
กำรผลิตสัตว์ต่อไป 
 
ค้าส้าคัญ : น ้ำส่ำเหล้ำ  โคเนื อ   
 
บทน้า 
ความเป็นมาและความส้าคัญของงานวิจัย 
       กำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำเลี ยงสัตว์เป็นกำรน้ำส่ิงเหลือ
ใช้จำกโรงงำนกล่ันสุรำมำทดลองผสมในอำหำรและ
น ้ำให้กับสัตว์ เนื่องจำกในปัจจุบันกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำ
มำเลี ยงสัตว์นั นยังไม่เป็นที่แพร่หลำยเพรำะยังขำด
กำรศึกษำทดลองที่จะน้ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงจริงจัง  

 
 
ส่วนที่มีกำรศึกษำมำนำนแล้วคือกำรน้ำส่ำเหล้ำแห้ง
และกำกเบียร์มำใช้เป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์และจำก
กำรรำยงำนพบว่ำได้ผลดี สำมำรถใช้ได้ในสัตว์เลี ยง
หลำยชนิด  
       เนื่องจำกน ้ำส่ำเหล้ำยังมีคุณค่ำด้ำนโปรตีน  
ควำมหวำนจำกน ้ำตำล  น ้ำส่ำเหล้ำเป็นผลพลอยได้
จำกกำรกล่ันสุรำที่มีปริมำณมำกโดยในกำรกลั่นสุรำ 
1 ส่วนจะได้ปริมำณน ้ำส่ำเหล้ำ 4 -5 ส่วนซ่ึงเป็น
ปัญหำต่อกำรก้ำจัด ทำงโรงงำนกลั่นสุรำต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ้ำบัดก่อนกำรปล่อยน ้ำทิ งลงคลอง
สำธำรณะในแต่ละปีเป็นจ้ำนวนมำก น ้ำส่ำเหล้ำที่ทิ ง
จำกโรงงำนสร้ำงปัญหำเรื่องมลภำวะต่อส่ิงแวดล้อม
โดยเฉพำะเรื่องน ้ำเสีย ดังนั นหำกน้ำมำเลี ยงสัตว์ได้ก็
จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์  
จำกกำรศึกษำกำรใช้สำรที่ได้จำกกำรหมักธัญญพืช
เพื่อท้ำเครื่องดื่มจ้ำพวกแอลกอฮอล์พบว่ำกำรหมัก
จ้ำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยเร่งกำรหมักให้เร็ว
ขึ น เมื่อเกิดกำรหมักส่ิงที่ได้จำกกำรหมักคือน ้ำส่ำซ่ึง
มีปริมำณมำก ในปัจจุบันกำรผลิตสุรำมีมำกส่ำเหล้ำ
ที่ได้จึงมีจ้ำนวนมำกดังนั นจึงควรหำวิธีกำรก้ำจัดที่มี
คุณภำพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
       กำรน้ำน ้ำส่ำเหล้ำสดมำใช้ในกำรเลี ยงสัตว์ยังไม่
มีข้อมูลที่เด่นชัด กลุ่มผู้ทดลองจึงได้ท้ำกำรศึกษำใน
ครั งนี และได้ใช้ทดลองในสัตว์หลำยชนิดเพื่อหำ
ข้อมูลควำมเป็นไปได้ในกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำเพื่อกำร
เลี ยงสัตว์หลำยชนิดโดยในที่นี เน้นในกลุ่มโคเนื อ 
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วัตถุประสงค์ 
         กำรทดลองในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
กำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำเลี ยงโคเนื อโดยมีข้อที่ศึกษำ
ดังต่อไปนี  
          1.  เพื่อศึกษำผลของกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำต่อกำร
เจริญเติบโตและประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร 
          2.   เพื่อศึกษำผลกระทบจำกน ้ ำส่ำ เหล้ำต่อ
สุขภำพสัตว์ 
          3. เพื่อศึกษำพฤติกรรมสัตว์ที่กินน ้ำส่ำเหล้ำ 
          4. เพื่อศึกษำผลตกค้ำงของแอลกอฮอล์ในร่ำงกำย
สัตว์ 
          5. เพื่อศึกษำรูปแบบกำรน้ำน ้ำส่ำเหล้ำไปเลี ยงโค 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
           1.  ทรำบผลของกำรน้ำน ้ำส่ำเหล้ำไปเลี ยง
สัตว์   
           2.  ทรำบพฤติกรรมสัตว์ที่กินน ้ำส่ำเหล้ำ 
           3.  ทรำบถึงผลตกค้ำงต่อแอลกอฮอล์ที่มีใน
น ้ำส่ำเหล้ำ 
           4.  ทรำบเรื่องสุขภำพสัตว์ที่กินน ้ำส่ำเหล้ำ             
 
คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของส่าเหล้ำ 

F.A.O.(1975 )   ร ำยง ำน ว่ำ   กำรหมั ก
กำกน ้ำตำลเพื่อผลิตแอลกอฮอล์จะใช้เวลำประมำณ  
40  ช่ัวโมง  พวกยีสต์ที่ตำยจะตกไปรวมกันอยู่ที่ก้น
ถังหมัก เรียก  Rum vet yeast กำกส่ำเหล้ำหลังจำก
กำรกลั่นเอำแอลกอฮอล์ออกไปแล้วจะมียีสต์อยู่
ประมำณ 1.5 % โดยน ้ำหนัก Rum vet yeast  จะมี 
leucine และ lysine  อยู่ต่้ำ  แต่เป็นแหล่งที่มีไวตำมิน 

 
 
 
 
 
 
 

อยู่มำก  และเป็นแหล่งของ Unidentified 
growth factors (U.G.F.) 

 
 
ตาราง  แสดงโภชนะในกำกส่ำเหล้ำจำกกำกน ้ำตำล 
หมำยเหตุ  

 
         ที่มำ : 1   F.A.O. (1975) 
                      2   ภำควิชำสัตวบำล  มก. (2526) 
 
        สุนทรีพร (2548)  รำยงำนว่ำ  จำกกำรศึกษำส่ิง
คงเหลือในน ้ำส่ำเหล้ำ  ได้แก่  ค่ำโปรตีน  น ้ำตำล
ซูโครส  แอลกอฮอล์  และกำรทดลองน้ำน ้ำส่ำเหล้ำ
ไปใช้ในกำรเลี ยงสัตว์  ผลจำกกำรศึกษำเบื องต้น
พบว่ำ  น ้ำส่ำเหล้ำจำกแหล่งผลิต  3  แห่ง  มีค่ำ
โปรตีนเฉลี่ย 0.86%  น ้ำตำลซูโครส 9.10%  และ
แอลกอฮอล์ 0.98%  เยำวมำลย์(2522)  ก็ได้รำยงำน
ผลกำรวิเครำะห์โภชนะในตัวอย่ำงกำกส่ำเหล้ำจำก
หลำยแห่งพบว่ำค่ำของโภชนะจะแตกต่ำงกันออกไป
ตำมแหล่งที่ผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต 
 
การใช้ส่าเหล้าในการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ 
        กำรใช้ส่ำเหล้ำแห้งในม้ำ  จำกกำรศึกษำของ 
Leonard,Baker, and Willard (1975)  พบว่ำกำรเสริม
ส่ำเหล้ำแห้ง(DDS)ในอำหำรม้ำระดับ 5-10 %ของ

ชนิด 
โภชนะเป็น % ของวัตถุแห้ง 
DM. CP. CF. ASH. EE. NEF. Ca. P. 

น ้ำกำกส่ำเหล้ำทั งหมด1 

ตะกอนก้นถังหมัก1 

ส่ำเหล้ำ2 

7.00 
10.60 
88.68 

16.60 
25.70 
16.27 

0.60 
0.80 
2.01 

21.80 
12.10 
12.38 

0.20 
0.30 
- 

60.80 
61.10 
69.34 

- 
- 
1.24 

- 
- 
0.23 

DM.     

CP. 

CF. 

ASH. 

= 

= 

= 

= 

วัตถุแห้ง 

Crude  protein 

Crude fiber 

เถ้ำ  

EE. 

NEF. 

Ca. 

P. 

= 

= 

= 

= 

Ether extract 

Nitrogen  Free extract 

Calcium 

Phosphorus 
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อำหำรข้น  จะท้ำให้กำรย่อยได้ของเซลลูโลสในข้ำว
ฟ่ำงดีขึ น  แสดงว่ำในส่ำเหล้ำแห้งมีปัจจัยที่ทำ้ให้กำร
ย่อยเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์บริเวณไส้ติ่งและล้ำไส้
ใหญ่ของม้ำดีขึ น  Donna  M.and  R.W.  
Hemken(2005)  ได้รำยงำนเกี่ยวกับกำรใช้ผลพลอย
ได้ เ พื่ อ เ ป็ นอ ำห ำร โคนม   โ ด ยพิ จ ำ รณำถึ ง
องค์ประกอบของโภชนะพบว่ำในส่ำเหล้ำแห้งวัตถุ
แห้งร้อยละ 92  มีโปรตีนหยำบ  25%  มีพลังงำน  
0.93%  มีแคลเซียม  0.15%  ฟอสฟอรัส  0.71%  
ตำมล้ำดับ  และในส่ำเหล้ำเปียกจำกเมล็ดธัญพืชมี
วัตถุแห้งอยู่ 60 % โปรตีน 25 % พลังงำน 0.93 % แค
ลเซ่ียม 0.15 %  และฟอสฟอรัส  0.71%  ตำมล้ำดับ  
พันทิพำ(2539)  กล่ำวว่ำผลิตภัณฑ์ข้ำงเคียงจำกกำร
ท้ำเบียร์(Brewer’s  By  Products)  ข้ำวบำร์เลย์หมัก
แช่น ้ำให้งอก 6 วัน  แป้งจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งเปียก
(Dextrin)  และ Molltose  เรียกข้ำวบำร์เลย์ที่ก้ำลัง
งอกว่ำข้ำวมอลท์ 
(Malt)  น้ำไปผสมกับแป้งข้ำวโพดหรือข้ำวเติมน ้ำ
แล้วหมักให้ได้อุณหภูมิ  65 องศำเซลเซียส  ได้
น ้ำตำลเรียกว่ำ  Wort กำกที่เหลือเป็น Brewer’s  
grain  ใช้เป็นอำหำรสัตว์ได้ทั งแห้งและเปียก  ส่วน  
Wort   เมื่อน้ำไปหมักกับ Yeast  น ้ำตำลจะถูก
เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์  และ  CO2 Yeast  จะถูก
กรองออกมำอบแห้งเรียกว่ำ Brewer’s Yeast  หรือ
กำกเบียร์  กำกเบียร์แห้ง(Brewer’s Dried grain)  จะ
มีข้ ำวโพดหรือข้ ำวปนอยู่ ในสภำพสดจะมีน ้ ำ
ประกอบอยู่  70-75%  นิยมเลี ยงวัว  ม้ำ  แกะ  เมื่อ
น้ำไปอบแห้งจะเหลือควำมชื น  8-10%  CP  25-27%  
เยื่อใย  13-15%  ให้พลังงำน  80%  ผลพลอยได้จำก
กำรกลั่น (Distillers By  Product)  ของเหลวที่เหลือ
ตกค้ำงจำกกำรกลั่นถูกน้ำไปอบแห้งจะได้ผลแห้งสี
น ้ำตำลเรียบเรียกว่ำ ส่ำเหล้ำแห้ง(Distiller Dried  
Soluble)  ส่วนกำกเมล็ดพืชน้ำไปอบแห้งจะได้กำก
ส่ำเหล้ำ(Distiller Dried Grains)  มีโปรตีนอยู่  20-
28%  เยื่อใย  12-13%  ใช้ได้ดีในสัตว์เคี ยวเอื อง  ใน
สัตว์ใช้  25%  ของสูตรอำหำรข้น  ส่ำเหล้ำแห้งนิยม

ใช้เป็นแหล่งเสริมโปรตีนและวิตำมินบีส้ำหรับสัตว์
ทุกชนิด 
        จำกเอกสำรอ้ำงอิงเหล่ำนี พบว่ำส่วนใหญ่ผล
พลอยได้จำกกำรผลิตแอลกอฮอล์ที่น้ำมำใช้เลี ยง
สัต ว์นั นจะอยู่ ในรูปส่ำ เหล้ ำแห้งหรือกำกส่ำ 
(Distiller  Dry  Soluble,DDS)  กำรใช้ประโยชน์ใน
รูปน ้ำส่ำเหล้ำ (Distiller  Soluble,DS)  ยังไม่พบ
รำยงำน  โดยน ้ำส่ำเหล้ำนี เป็นผลผลิตที่คงเหลือจำก
ขบวนกำรผลิตสุรำในปัจจุบันซ่ึงกำกน ้ำตำลเจือจำง
ให้เหลือควำมหวำน 16-18%  ดังนั นส่ิงคงเหลือจึง
ไม่ปรำกฏในรูปของกำกวัตถุดิบ  เช่นกำรใช้ข้ำว
หรือข้ำวโพดในสมัยก่อน  กำรวิจัยในครั งนี จึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรใช้น ้ำ
ส่ำเหล้ำในกำรเลี ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ  ทั งนี 
เพื่อเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตและลดปัญหำด้ำน
มลภำวะจำกน ้ำส่ำเหล้ำ 

            
วิธีการทดลอง 
           วำงแผนกำรทดลองแบบ T-test โดยแบ่งกลุ่ม
ทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม ใช้โคกลุ่มละ 3  ตัว    
จัดให้แต่ละกลุ่มมีเพศผู้จ้ำนวน  1  ตัว  เพศเมีย  2  
ตัว  โคเนื อลูกผสมทั ง  6  ตัว  มีน ้ำ   หนักตั งแต่  206  
กิโลกรัม  ถึง  260  กิโลกรัม 
          การเก็บข้อมูล   
                1.   ประสิทธิภำพกำรใช้อำหำร (Feed 
convertion rate FCR)  
                2.  กำรเจริญเติบโตต่อตัวต่อวัน (Average 
daily  gain ADG) 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 วิเครำะห์ค่ำควำมแปรปรวนของกลุ่ม
ทดลอง(Treatment)  โดยใช้โปรแกรมส้ำเร็จรูป  
 
สถานที่ท้าการทดลอง 
              ท้ำกำรศึกษำทดลองที่วิทยำลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร  อ. มหำชนะชัย จ. ยโสธร 
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ระยะเวลาในการทดลอง          
              เริ่มด้ำเนินกำร  วันที่  5     กันยำยน  2559   

ถึง  3  พฤศจิกำยน  2559 
 
ผลการทดลอง 

ผลกำรทดลองปรำกฎว่ำ น ้ ำหนักก่อน
ทดลองในกลุ่มที่ใช้น ้ำส่ำเหล้ำเป็น  231  กลุ่มไม่ใช้
น ้ำส่ำเหล้ำเป็น  228 ไม่แตกต่ำงทำงสถิติ(P>.05) 
                 ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ หำกมองในด้ำน
เศรษฐกิจแล้วถือว่ำกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำในโคเนื อมี
ควำมคุ้มค่ำในแง่ของกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้
อำหำร   และสำมำรถลดรำยจ่ำยค่ำฟำงแห้ง(กก.ละ 2 
บำท) อำหำรหยำบสด (กก.ละ 2 บำท) และอำหำร
ข้น(กก.ละ 5 บำท)ลงได้ตลอดระยะกำรทดลองได้
คิดเป็นมูลค่ำตลอดระยะกำรทดลอง เป็นเงิน  24.29  
บำท/ตัว/วัน ถ้ำคิดต่อปี จะสำมำรถลดรำยจ่ำยลงได้ปี
ละประมำณ  8,865.85 บำท  และหำกคิดมูลค่ำ
อำหำรที่ลดลงต่อโคเนื อภำยในฟำร์มทั งหมดกำรน้ำ
น ้ำ-ส่ำเหล้ำมำเสริมในฟำงแห้งให้กับโคเนื อจึงเป็น
เรื่ องที่ ควรน้ ำมำใ ช้ภำยในฟำร์ม เป็นอย่ ำงยิ่ ง 
เนื่องจำกมีรำคำ ถูก และสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับส่ิง
ที่เป็นปัญหำ ทั งทำงน ้ำ  ทำงกลิ่น  กำรลงทุนในกำร
บ้ำบัด และก้ำจัดที่ปีหนึ่งๆมีลูลค่ำสูงมำใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อกำรผลิตโคเนื อซ่ึง ปัจจุบันยังมีผู้ให้
ควำมสนใจน้อยมำก จำกกำรศึกษำครั งนี ผลที่ปรำกฏ
จึงควรน้ำไปศึกษำเพิ่มเติมในเรื่องของระดับกำรใช้ที่
เหมำะสมต่อโคเนื อ และน้ำผลกำรศึกษำที่พบไป
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับทรำบ  และน้ำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 
 
      ตาราง  แสดงผลของกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำเลี ยงโคเนื อ 

 

 

              ผลจำกกำรศึกษำทดลอง  ปรำกฏว่ำมี

แนวโน้มในเรื่องอัตรำกำรเจริญเติบโต  FCR  และ

สุขภำพ  ดีกว่ำกลุ่มที่ไม่ใช้น ้ำส่ำเหล้ำจึงควรมี

กำรศึกษำกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำในโคเนื อซ ้ำอีก และเพิ่ม

ควำมหลำกหลำยของระดับที่เหมำะสมในกำรใช้

เลี ยงโคและสัตว์เคี ยวเอื องอืน่ๆตอ่ไป 

สรุปผลการทดลอง 
          กำรทดลองนี เป็นกำรศึกษำซ ้ำครั งที่สองซ่ึงยัง
มีแนวทำงในกำรน้ำน ้ำส่ำเหล้ำมำกำรศึกษำเพื่อใช้
ในกำรเลี ยงสัตว์ได้อีกมำก  ซ่ึงพบว่ำน ้ำส่ำเหล้ำ  
สำมำรถน้ำมำใช้เลี ยงโคเนื อได้ และมีแนวโน้ม
ในทำงที่ดี    ในน ้ำส่ำเหล้ำมีจุลินทรีย์  แบคทีเรีย  
และยีสต์เป็นจ้ำนวนมำกหำกมีกำรศึกษำพัฒนำ
รูปแบบกำรใช้น ้ำส่ำเหล้ำ  จะช่วยส่งผลให้ลด
มลภำวะต่อส่ิงแวดล้อมจำกโรงงำนผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลงได้  
ข้อเสนอแนะ 
        1.  กำรศึกษำในสัตว์ควรศึกษำกำรใช้น ้ำ
ส่ำเหล้ำในสัตว์ที่มีอำยุแตกต่ำงกันเพื่อให้ทรำบถึง
ควำมสำมำรถของสัตว์ในแต่ละช่วงอำยุที่สำมำรถน้ำ
น ้ำส่ำเหล้ำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
       2.  ควรมีกำรศึกษำถึงอัตรำส่วนกำรใช้น ้ำ
ส่ำเหล้ำ 
 

ลักษณะที่ศึกษา กลุ่มที่ใช้น้้าส่าเหล้า กลุ่มไม่ใช้น้้าส่าเหล้า Sig. 

การเจริญเติบโต 
    น ้ำหนักก่อนทดลอง(กก./ตัว) 
    น ้ำหนักหลังทดลอง(กก./ตัว) 
    ส่วนต่ำงน ้ำหนัก(กก./ตัว) 
    อัตรำกำรเจริญเติบโต(กก/ตัว/วัน) 
การกินอาหาร 
    อำหำรข้น (กก/ตัว/วัน) 
    กำรกินได้ฟำงแห้ง(กก/ตัว/วัน) 
    กำรกินได้หญ้ำสด(กก./ตัว/วัน) 
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร    
      อำหำรข้น 
      ฟำงแห้ง 
      หญ้ำสด 
 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกจิ  
     ค่ำอำหำรหยำบแห้ง (บำท) 
     ค่ำอำหำรหยำบสด (บำท) 
     ค่ำอำหำรข้น  (บำท)     

 
231.33  
249.00  
17.67  
0.34 

 
3.75 
3.26 

11.87 
 

1.70 
1.47 
5.23 

 
393.20 

1,423.80 
1,125.00 

 
228.00 
236.33  
8.33 
0.15 

 
3.75 
3.10 

12.58 
 

3.94 
3.26 

13.24 
 

372.00 
1,510.20 
1,125.00 

 
0.78ns 

0.12ns 
 

1.00 ns  
 
- 
- 
- 

 
 1.00 ns 
1.00 ns 
1.00 ns 

 
- 
- 
- 
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ต่อเกษตรกร และผู้สนใจในกำรศึกษำนี ขออุทิศให้
แด่ บิดำ จ.ส.อ. มั่นใจ เสริมศิลป์ มำรดำ นำงบังคม 
เสริมศิลป์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว  เจ้ำกรรมนำยเวรของ
ข้ำพเจ้ำ โคเนื อทุกตัวที่ข้ำพเจ้ำท้ำกำรศึกษำ และขอ
ผลอำนิสงค์ในครั งนี หนุนส่งให้ ครู อำจำรย์ ที่ส่ัง
สอนข้ำพเจ้ำรวมทั งตัวข้ำพเจ้ำพร้อมด้วยสำมีและ
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ญำติ มิตร และผู้มีส่วนร่วมในกำรด้ำเนินงำนศึกษำ
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เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป   
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C-005 

อิทธิพลของปุ๋ยคอกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท 
Effect of Farm manure on Seed yield  of Brachiaria hybrid cv. Mulato 

 
อ านาจ  ขันแข็ง 1  บรรเจิดโสม  ขันแขง็ 1  สมหมาย  ขาวผิว 2   และสุภชล  ขันแข็ง 3    

 

1ประจ ำหลักสูตรแผนกวิชำสัตวศำสตร์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
2 ครูผู้สอนร่วมแผนกวิชำสัตวศำสตร์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
3 ครูจ้ำงสอนแผนกวิชำสัตวศำสตร์ วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 

สถำบันกำรอำชีวศึกษำเกษตรภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

บทคัดย่อ 
      งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของ
ปุ๋ยคอกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท 

 (Mulato) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ยโสธร  หมู่ที่ 2 ต าบลบากเรือ อ าเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน 
2559   ถึงวันที่  15 ธันวาคม 2559  โดยท าการ
ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ต ล อ ด   Completely  
Randomized  Design  :  (CRD)  มี  4  ซ้ า  สิ่ง
ทดลองประกอบด้วย  ปริมาณการใช้ปุ๋ยคอก
มูลไก่  4  ระดับ  คือ  แปลงควบคุม 500 1,000  
และ  1,500  กิโลกรัมต่อไร่  ในแปลงทดลอง 
ขนาด 4 x 4 เมตร    
          ผลการทดลองพบว่า  การใช้ปุ๋ยคอกมูล
ไก่  1,500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้ามูลา
โทให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงใกล้เคียงกันคือ 
44.80 และ 41.40 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ รองลงไปคือใช้ปุ๋ยคอกมูล
ไก่ในอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลง 
 
 
 

 
ควบคุม โดยได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์  38.25 และ 
34.20 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  มีความ
แตกต่างทางสถิติ  (P< 0.05) ส่วนการใช้ปุ๋ย
คอกมูลไก่ในอัตราที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความ
สูงของหญ้ามูลาโท แต่อย่างใด  
 
ค าส าคัญ : หญ้ามูลาโท ปุ๋ยคอกมูลไก่   
 

บทน า 
           ใ น ปั จ จุ บั น มี ห ญ้ า ห ล า ย ช นิ ด ที่
เกษตรกรปลูกเพื่อการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่
นิยมซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกเพราะสะดวกและ
ซื้อใหม่ทุกคร้ังที่มีการปลูก ท าให้เกิดการ
สิ้นเปลือง หญ้ามูลาโท (Mulato) เป็นหญ้าที่มี
คุณภาพดีมีโปรตีนสูง 16 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต
สูงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
เป็นหญ้าอาหารสัตว์ลูกผสมระหว่างหญ้ารูซี่ 
(Ruzi grass) และหญ้าซิกแนล (Signal) เมล็ด
พันธุ์ที่เก็บได้ในรุ่นต่อไปมีลักษณะเหมือนกับ
ต้นพันธุ์เดิมทุกประการ เกษตรกรรายย่อย
สามารถขยายพันธุ์เองได้ (ฉายแสง  ไผ่แก้ว 
และคนอ่ืนๆ 2547 : 28-29) แต่มีข้อจ ากัดที่ท า
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ให้การขยายพันธุ์ท าได้ล่าช้าคือผลผลิตเมล็ด
ต่ า โดยให้ผลผลิตน้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อไร่ 
(Eduardo and  Nicolayevsky 2005 : 9-35) 
ประกอบกับดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนใหญ่มีความอุดสมบูรณ์ของดินค่อนข้าง
ต่ า ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืชอาหารสัตว์  
                       แนวทางหนึ่งที่จะท าให้ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตคือ 
การใส่ปุ๋ยคอก โดยเฉพาะปุ๋ยคอกมูลไก่ 
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของปุ๋ยคอก
ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท (Mulato) 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเกษตรกรที่ปลูก
หญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ โดยจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการลดต้นทุนการผลิตเกี่ยวกับ
อัตราการใช้ปุ๋ยคอกที่เหมาะสมส าหรับการ
ปลูกหญ้ามูลาโท เพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่มากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการ
และมีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ดีขึ้น 
                  การทดลองคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยคอกต่อการผลิต
เมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท (Mulato) ซึ่งผลการ
ทดลองที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร
รวมทั้งสามารถน าผลการทดลองคร้ังนี้ไปใช้
ประกอบเพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า
ชนิดอ่ืนต่อไป 
 
 
สมมุติฐาน 
               สมมุติฐานของการทดลองในคร้ังนี้
คือ การใช้ปุ๋ยคอก คือ มูลไก่ ในอัตราที่เหมาะ
ท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโทสูงขึ้น 

การท าการทดลอง 
                   ท าการทดลองที่แผนกพืชอาหาร
สัตว์ คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างเรียบเป็นที่ดอน
ผืนเดียวติดต่อกัน 
                 วางแผนการทดลองแบบ แบบสุ่ม
ตลอด  Completely  Randomized  Design  :  
(CRD)  มี  4  ซ้ า  สิ่งทดลองประกอบด้วย  
ปริมาณการใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่   4  ระดับ  คือ  
แปลงควบคุม  500  1 ,000   และ   1 ,500  
กิโลกรัมต่อไร่  ในแปลงทดลอง ขนาด 4 x 4 
เมตร    
                 ดินที่ใช้ในการทดลองเป็นดินชุด
ก าแพงแสนโดยปลูกหญ้ามูลาโทที่มีรากติด
ในแปลงทดลองย่อยขนาด 4 x 4 เมตร จ านวน 
16 แปลง หลังจากหญ้ามูลาโทตั้งตัวได้  (4 
สัปดาห์หลังปลูก)  ใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่ อัตรา
คร่ึงหนึ่งที่ก าหนดไว้ในแผนการทดลอง ส่วน
ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งใส่เมื่อต้นหญ้าตั้งท้องก่อน
แทงช่อดอกประมาณต้นเดือนกันยายน 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 
มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2559 วัดผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ บันทึกข้อมูลความสูงล าต้น จ านวนหน่อ
ต่อกอ จ านวนช่อดอกต่อกอ เปอร์เซ็นต์การ
ออกดอก น้ าหนักเมล็ดต่อช่อ สถิติน้ าฝนและ
จ านวนวันฝนตก  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
                 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ผล
การทดลองทางสถิติโดยวิธี Analysis of 
variance ของการทดลองแบบ Completely  
Randomized  Design  :  (CRD)  และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s 
new multiple range test (DMRT) 
 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
 ปริมาณน  าฝน 
                       ปริมาณฝนในปี 2559 ฝนตก
ค่อนข้างสูงตลอดตั้งแต่ช่วงฤดูปลูกถึงฤดูเก็บ
เกี่ ย ว  ป ริมาณน้ า ฝนทั้ งปี  วั ดได้  1 , 3 5 0 
มิ ลลิ เมตร  มี วั นฝนตก   80  วัน  สู ง กว่ า
ระยะเวลา 10 ปี ก่อนหน้านี้  
(ปี 2549-3558)  มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,180 
มิลลิเมตรต่อปี และมีวันฝนตกเฉลี่ย 62.8 วัน
ต่อปี  
(ส านักงานเกษตรอ าเภอมหาชนะชัย 2559 : 3) 
       
คุณสมบัติของดินก่อนและหลังการทดลอง 
                      ลั กษณะดินที่ ใ ช้ เ ป็ นแปล ง
ทดลองเป็นดินชุดก าแพงแสน เป็นที่ดอนซึ่ง
เดิมใช้ปลูกหญ้า 
อะตราตั้ม  จากการวิ เคราะห์ดินก่อนการ
ทดลอง พบว่าค่าความเป็นกรด- ด่าง เท่ากับ 
4.5 ซึ่งจัดว่าเป็นดินที่มีสภาพกรดรุนแรงมาก 
(Very Strongly Acid) (กรมพัฒนาที่ดิน 2559 
: 1-2) พืชโดยทั่วไปต้องการค่าความเป็นกรด- 
ด่าง 6-7 จึงจะเหมาะสมต่อระดับการใช้

ประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆในดินส าหรับ
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง พื ช 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 : 186-198)  
ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.84 เปอร์เซ็นต์อยู่ใน
เกณฑ์ต่ าตามเกณฑ์มาตรฐานของค่าวิเคราะห์
คุณสมบัติทาง เคมีของดิน  โดยต้องมีค่ า
มากกว่า 4.5 ขึ้นไปจึงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก 
(เอิบ เขียวร่ืนรมย์  2533 : 651) มีธาตุ
ไนโตรเจน 0.06 เปอร์เซ็นต์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของดินทั่วไปที่มีปริมาณไนโตรเจน 0.14 
เปอร์เซ็นต์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 : 
186-198)  ธาตุฟอสฟอรัส  86.7 ppm  อยู่ใน
เกณฑ์สูงมาก และธาตุโพแทสเซี่ยม  30 ppm 
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า และสภาพการน าไฟฟ้า ( 
EC)  116.7 ไมโครโมล/เซ็นติเมตร อยู่ใน
เกณฑ์ที่สูงมากจัดอยู่ในระดับความเค็มมาก
ที่สุด ซึ่งพืชที่ทนความเค็มบางชนิดเท่านั้นที่
เจริญเติบโตได้ดี (เอิบ เขียวร่ืนรมย์ 2533 : 
651)  จัดว่า เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนข้างต่ า 
                      ดินในแปลงหลังการทดลองมี
ค่าความเป็นกรด- ด่าง  อยู่ในช่วง 4.2-4.6 
ใกล้ เคียงกับดินก่อนการทดลอง ปริมาณ
อินทรียวัตถุลดลงคืออยู่ในช่วง 0.51 -0.81 
เปอ ร์ เซ็ นต์  ค่ า ไนโตร เจน   0.045-0.054 
เปอร์เซ็นต์ลดลงต่ ากว่าดินก่อนการทดลอง
แล ะต่ า ก ว่ า ค่ า เ ฉลี่ ย ข อ ง ดิ นทั่ ว ไ ป  ค่ า
ฟอสฟอรัส  อยู่ในช่วง 50-85.4 ppm อยู่ใน
เกณฑ์สูงมาก ส่วนค่าโพแทสเซียม  14 -24 
ppm อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก ลดลงจากก่อนการ
ทดลอง (กรมพัฒนาที่ดิน, ผลวิเคราะห์ดิน
ตัวอย่าง) และสภาพการน าไฟฟ้า ( EC)  27.3-
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57.3 ไมโครโมล/เซ็นติเมตร ลดลงจากก่อน
การทดลองแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก (เอิบ 
เขียวร่ืนรมย์  2533 : 651)    การที่ค่ า
ไนโตรเจน   ค่าฟอสฟอรัส  และค่าโพแท
สเซี่ยม  ในดินหลังการทดลองลดลง อาจ
เนื่องจากการดูดไปใช้ของพืชและ บางส่วน
อาจสูญเสียไปกับการชะล้างของดินซึ่ง ถวิล 
ครุฑกุล (2531 : 106) อธิบายว่าอนุภาคของ
ดินทรายสามารถดูดยึดแร่ธาตุอาหารไว้ได้
น้อย และวิเชียร ฝอยพิกุล (2536 : 238) 
รายงานว่า ธาตุไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และ
โพแสเซียม  สามารถถูกชะล้างได้ โดยเฉพาะ
ฟอสฟอรัส  เป็นธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปของ
ประจุลบ จะไหลไปกับน้ าได้ง่าย 
 
อิทธิพลของปุ๋ยคอกต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
หญ้ามูลาโท 
                   ผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท  
จากการทดลอง พบว่าการใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่  
1,500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้ามูลาโท
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงใกล้เคียงกันคือ 44.80 
และ 41.40 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ รองลงไปคือใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ใน
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงควบคุม 
โดยได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์  38.25 และ 34.20 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  มีความแตกต่าง
ทางสถิติ  (P< 0.05) การใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่ ใน
ปริมาณที่เหมาะสม ผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้า
มูลาโท  เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะการใส่ปุ๋ยคอก  ใน
ปริมาณที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของหญ้ามูลาโท  เพื่อน าไปสร้างใบ
ดอกและผลแต่ในทางกลับกันถ้าให้ปุ๋ยคอก

มากเกินไปกลับท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลง  
เพราะเกิดการเฝือใบ  ต้นล้ม  ผลผลิตเมล็ดจึง
ลดลง  สอดคล้องกับ  ยงยุทธ  โอสถสภา และ
คนอ่ืนๆ (2551 : 201) ที่รายงานว่า มูลไก่เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ให้ธาตุอาหารพืชค่อนข้างสูง การ
ใส่อัตรา ไร่ละ 1,500 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) 
ให้ธาตุอาหารดังนี้ 43.3 กก. N, 16 กก.P , 26.4 
กก.K, 26.2 กก. Ca, 7.2 กก. Mg, 7.2 กก. S, 
0.3- 0.8 กก. Cu, 0.3 – 0.8 กก. Zn ต่อไร่ ซึ่ง
เพียงพอส าหรับพืชหลายชนิด   ธงชัย  มาลา  
(2546 : 234)  รายงานว่า อัตราการใส่ปุ๋ยคอก 
เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารหลักเพียงพอกับ
พืชเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีแล้ว จะต้องใส่ปุ๋ยคอก 
อัตรา 800 – 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งอาจจะ
กระท าได้ยากเพราะมักหามาได้ไม่เพียงพอ 
ดังนั้นอัตราการใส่ปุ๋ยคอกจึงปรับได้ คือ ถ้ามี
มากก็ใส่มาก มีน้อยก็ใส่น้อย แต่ควรใส่อย่าง
สม่ าเสมอทุกฤดูปลูก จุรีรัตน์  สัจจิพานนท์ 
และคนอ่ืนๆ (2528 : 74-90) ที่รายงานว่าการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  อัตรา 64 กิโลกรัม N ต่อไร่  
ทั้งในปีแรกและปีที่สอง  มีผลท าให้ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่สูงสุดคือ  69.13 และ 44.75 
กิโลกรัมต่อไร่และตามล าดับ  ส าราญ วิจิตร
พันธ์ ,  สุวิทย์  อินทฤทธิ์  และสถิต  มั่งมีชัย 
(2545 : 1-17) รายงานว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอะ
ตราตร้ัมเพิ่มขึ้น  โดยเมื่อใส่ปุ๋ย ไนโตรเจน
อัตรา 20 กิโลกรัม N ต่อไร่ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
175 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากการไม่ได้ใส่
ปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจน (N) ซึ่งได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
126 กิโลกรัมต่อไร่ สุวิทย์ อินทฤทธิ์, โอภาส 
รอดชมภู และสถิต มั่งมีชัย (2545 : 1-12) ยัง
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พบว่าการใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมท าให้ผล
ผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากัมบ้าสายพันธุ์ Kent ใน
พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ล า ป า ง เ พิ่ ม ขึ้ น คื อ ใ ส่ ปุ๋ ย
ไนโตรเจน  อัตรา 16 กิโลกรัม N ต่อไร่ ได้
ผลผลิตเมล็ด 193 กิโลกรัมต่อไร่สอดคล้อง
กับสมศักดิ์ เภาทอง, วิรัช สุขส าราญ และวีระ
ศักดิ์ จิโนแสง (2542 : 120-131) ที่พบว่าการ
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มีผลต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์
หญ้ากินนีสีม่วง โดยเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  
อัตรา 16, 32 และ 48 กิโลกรัม N ต่อไร่ ท า
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ เพิ่มขึ้นเป็น 205.28 , 
218.35 และ 189.83 กิโลกรัมต่อไร่ตามล าดับ 
มากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจน  ซึ่งได้ผล
ผลิต เมล็ด เพี ยง  126 .13  กิ โลก รัมต่อไ ร่ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.05) 
 
 จ านวนหน่อต่อกอ ความสูง และจ านวนช่อ
ดอกต่อกอหญ้ามูลาโท 
                การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ในอัตรา 1,500 
กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้จ านวนหน่อต่อกอของ
หญ้ามูลาโทสูงที่สุด คือ 134.00 หน่อต่อกอ 
รองลงไปคือใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ในอัตรา 1,000  
500 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงควบคุม มีความ
แตกต่างทางสถิติ  (P< 0.05) โดยหญ้ามูลาโท 
มีจ านวนหน่อเท่ากับ 124.00  91.15  และ 
80.00 หน่อต่อกอตามล าดับ   
                ส าหรับการใช้ปุ๋ ยคอกมูลไก่ ใน
อัตราที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความสูงของหญ้า
มูลาโท  คือ  แปลงควบคุม  500  1,000  และ 
1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้หญ้ามีความสูง 
1 4 1 . 1 5  1 4 2 . 7 5  1 4 3 . 5 0  และ  1 4 1 . 2 5 

เซ็นติเมตร ตามล าดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ   
 
  จ านวนช่อดอกต่อกอ เปอร์เซ็นต์การออก
ดอก และน  าหนักเมล็ดต่อช่อหญ้ามูลาโท              
                การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ในอัตรา 500 
กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้จ านวนช่อดอกต่อกอ
ของหญ้ามูลาโทสูงที่สุด คือ 31.40 ช่อ รองลง
ไปคื อใช้ปุ๋ ย คอกมู ลไก่ ใน อัตรา  1 , 000  
กิโลกรัมต่อไร่ คือ 27.30 ช่อ มีความแตกต่าง
ทางสถิติ  (P< 0.05) การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ใน
อัตรา  1,500  กิโลกรัมต่อไร่  และแปลง
ควบคุม จ านวนช่อดอกต่อกอของหญ้ามูลาโท
ใกล้เคียงกัน คือ 17.80 และ 18.90 ช่อ  ไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ  
                ส่วนการใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ในอัตรา 
500 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้เปอร์เซ็นต์การออก
ดอกของหญ้ามูลาโทสูงที่สุด  คือ 31 .82 
เปอร์เซ็นต์ รองลงไปคือใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ใน 
แปลงควบคุม  1,000  และ 1,500 กิโลกรัมต่อ
ไร่  มีความแตกต่างทางสถิติ  (P< 0.05) โดย
หญ้ามูลาโท มีเปอร์เซ็นต์การออกดอก เท่ากับ 
21 .68   1 9 .88   และ  11 .10  เปอร์ เซ็นต์ 
ตามล าดับ   
                ส าหรับการใช้ปุ๋ ยคอกมูลไก่ใน
อัตรา 500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้
น้ าหนักเมล็ดต่อช่อหญ้ามูลาโท สูงใกล้เคียง
กัน คือ 0.54 และ 0.53 กรัม  รองลงไปคือใช้
ปุ๋ยคอกมูลไก่  1,500 กิโลกรัมต่อไร่  และ
แปลงควบคุม  มีความแตกต่างทางสถิติ  (P< 
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0.05) โดยหญ้ามูลาโท มีน้ าหนักเมล็ดต่อช่อ 
เท่ากับ 0.50 และ 0.51 กรัม   ตามล าดับ   
 
สรุปผลการทดลอง 
                จาการทดลองอิทธิพลของปุ๋ยคอก
ต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท  ซึ่งมีสภาพ
เป็นพื้นที่ดอน เป็นดินชุดก าแพงแสน พอสรุป
ได้ดังนี ้
                การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่   1,500 และ 
1,000 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้ามูลาโทให้ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์สูงใกล้เคียงกันคือ 44.80 และ 
41.40 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ รองลงไปคือใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ในอัตรา 
500 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงควบคุม โดยได้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์  38.25 และ 34.20 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ  มีความแตกต่างทางสถิติ  
(P< 0.05)  

                การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ในอัตรา 1,500 
กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้จ านวนหน่อต่อกอของ
หญ้ามูลาโทสูงที่สุด  ส่วนการใช้ปุ๋ยคอกมูล
ไก่ในอัตราที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความสูงของ
หญ้ามูลาโท  ส าหรับการใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ใน
อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้จ านวนช่อ
ดอกต่อกอและเปอร์เซ็นต์การออกดอกของ
หญ้ามูลาโทสูงที่สุด และการใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่
ในอัตรา 500 และ 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้
น้ าหนักเมล็ดต่อช่อหญ้ามูลาโทสูงใกล้เคียง
กัน  
 
ตารางท่ี 1.  จ านวนหน่อต่อกอ ความสูงล าต้น 
จ านวนช่อดอกต่อกอ เปอร์เซ็นต์การออกดอก   
                   น้ าหนักเมล็ดต่อช่อ และผลผลิต
เมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโท  เมื่อใส่ปุ๋ยคอกมูลไก่   

                   ในอัตราที่แตกต่างกันในแปลงทดลอง 
 
อัตราการใช้ปุ๋ยคอก
มูลไก่  (กก./ไร่) 
 

จ านวน 
หน่อ 
ต่อกอ 
(หน่อ) 

ค ว า ม
สูง 
(ซม.) 

จ านวน 
ช่อดอก 
ต่อกอ 
(ช่อ) 

เปอร์เซ็นต ์
ก า ร อ อ ก
ดอก(%) 

น้ าหนัก 
เมล็ด 
ต่อช่อ 
(กรัม) 

ผลผลิต 
เมล็ดพันธุ์ 
ต่อไร่(กก.) 

       แปลงควบคุม 
       500 
       1,000 
       1,500 
        

80.00a 
91.15b 
124.00c 
134.00d 

 

141.15 
142.75 
143.50 
141.25 
 

18.90a 
31.40c 
27.30b 
17.80a 

21.68c 
31.82d 
19.88b 
11.10a 

 

0.50a 
0.54b 
0.53b 
0.51a 

 

34.20a 
38.25b 
41.40c 
44.80c 
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อัตราการใช้ปุ๋ยคอก
มูลไก่  (กก./ไร่) 
 

จ านวน 
หน่อ 
ต่อกอ 
(หน่อ) 

ความ
สูง 
(ซม.) 

จ านวน 
ช่อดอก 
ต่อกอ 
(ช่อ) 

เปอร์เซ็นต์ 
การออก
ดอก(%) 

น้ าหนัก 
เมล็ด 
ต่อช่อ 
(กรัม) 

ผลผลิต 
เมล็ดพันธุ์ 
ต่อไร่(กก.) 

ความแตกต่างทาง
สถิติ (Significant) 
        
CV% 

 
 

** 
0.80 

 
 

ns 
5.95 

 
 

** 
8.25 

 
 

** 
7.92 

 
 

** 
0.08 

 
 

** 
5.87 

 
หมายเหตุ ตัวเลขที่มีอักษรที่แตกต่างกันก ากับในแนวต้ัง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
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C-006 

ผลของอัตราการใช้แกลบดิบและเปลือกต้นยูคาลิปตัสบดเพื่อให้ได้สิ่งรองพื้นคอก 
และอากาศคุณภาพดีต่อสุขภาพและสมรรถนะการผลิตของไก่ซี  

และการยอมรับคุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมบริโภค 
Effect of Ratio of Rice Husk and Eucalyptus Bark for The Quality of Litter and Air on   

A Young Cock of Egg Type Chicken Health and Performance and The Consumer Acceptance of 
The Quality of Frozen Prolonging Shelf Life of Roasting Them. 

 
พงศ์เทพ  พลแสง   พอใจ  ฤกษ์ใหญ่   สมหมาย  ขาวผิว  และสุวิทย์  อินฉายา 

 
แผนกวิชาสัตวศาสตร ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

บทคัดย่อ 
       การศึกษาผลของอัตราการใช้แกลบดิบผสมกับ
เปลือกต้นยูคาลิปตัสบดเพื่อให้ได้ส่ิงรองพื้นคอกและ
อากาศคุณภาพดีต่อสุขภาพและสมรรถนะการผลิตของ
ไก่ซี และการยอมรับคุณภาพไก่ซีย่าง แช่แข็งพร้อม
บริโภคนั้น แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้  
       การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองเลี้ยงไก่ซีที่ผ่านระยะ
กกแล้วอายุ 3 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 0 ของ การทดลอง) 
ทดลองจนอายุ 8 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 5 ของการทดลอง) 
วางแผนการทดลองแบบ สุ่มสมบูรณ์ (Completely 
Random Design, CRD) มีจ านวน 5 ทรีตเมนต์ ดังนี้ ทรีต
เมนต์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ใช้แกลบดิบและเปลือกต้นยูคา
ลิปตัสบดเป็นส่ิงรองพื้น อัตราส่วนร้อยละ 100:0, 75:25, 
50:50, 25:75 และ 0:100 โดยน้ าหนักตามล าดับ แต่ละท
รีตเมนต์มี 3 ซ้ า ใช้ไก่ซีจ านวน 20 ตัว/ซ้ า รวมทั้งส้ินใช้
ไก่จ านวน 300 ตัว พบว่า คุณภาพส่ิงรองพื้นที่ใช้เลี้ยงไก่
ซีในทรีตเมนต์ที่ 4 มีความเหมาะสมที่สุด ส่วนคุณภาพ
อากาศในคอกเลี้ยงไก่ซีในทรีตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 มี
ความเหมาะสมที่สุด ส่วนสุขภาพและสมรรถนะในการ
ผลิตของไก่ซีในทุกทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญ ทางสถิติ (P>.05) ดังนั้น ทรีตเมนต์ที่ 4 ที่ใช้
แกลบดิบและเปลือกต้นยูคาลิปตัสบดร้อยละ 25:75  โดย
น้ าหนัก จะเป็นส่ิงรองพื้นที่มีคุณภาพดีและให้คุณภาพ

อากาศในคอกที่มีความเหมาะสมที่สุด ในการเลี้ยงไก่ซี
ให้มีสุขภาพและสมรรถนะในการผลิตที่ดีได้ 
       การทดลองที่ 2 เมื่อส้ินสุดการเลี้ยงไก่ซีของการ
ทดลองที่ 1 ให้สุ่มฆ่าและช าแหละไก่ซีในแต่ละซ้ า ๆ ละ 
5 ตัว รวมไก่ซีที่ถูกช าแหละทั้งหมด 75 ตัว น ามาหมัก
เครื่องปรุงและย่างไก่ตามสูตรไก่ย่างเขาสวนกวาง 
จัดการชิมไก่ย่างตามวิธีการชิมของ Panel test โดยสุ่มผู้
ชิมจ านวน 10 คน ในแต่ละครั้งของการชิมจะวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของแต่ละทรีตเมนต์
ของผู้ชิมทุกราย โดยใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ ซ่ึงผู้ชิมแต่ละรายคือจ านวนซ้ ามี 10 ซ้ า และมี
จ านวน 5 ทรีตเมนต์ตามการจัดการส่ิงรองพื้นเลี้ยงไก่ซี
ดังกล่าว และหลังจากได้ท าการทดสอบการชิม 5 ครั้ง
แล้ว น าค่าเฉลี่ยแต่ละครั้งของการชิมมาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของแต่ละทรีตเมนต์ โดย
ใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อค 
(Randomized Complete Block Design, RCBD) ในการ
ชิมแต่ละครั้งให้เป็นการชิมตามระยะเวลาการเก็บรักษา
ไก่ซีย่างแช่แข็งแต่ละบล็อค ดังนี้ บล็อคที่ 1. 2, 3, 4 และ 
5 เป็นสัปดาห์ที่ 0, 7, 14, 21 และ 28 ของการเก็บรักษาไก่
ซีย่างแช่แข็งพร้อมรับประทานตามล าดับ ดังนั้น การชิม
ครั้งที่ 1 เป็นการชิมไก่ซีย่างที่เสร็จใหม่ทันที ซ่ึงใช้ไก่ซีที่
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ได้จากการทดลองที่ 1 ซ้ าละ 1 ตัว รวมจ านวนไก่ซีย่างที่
ชิม 15 ตัว ให้นับเป็นบล็อคที่ 1 ส าหรับไก่ซีย่างส่วนที่ 
เหลือทั้งหมดเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ -18 องศา
เซลเซียส น ามาอุ่นเพื่อจัดการชิมตามอายุการเก็บรักษา
อีก 4 ครั้งใช้ไก่ซีย่างที่ได้จากการทดลองที่ 1 ซ้ าละ 1 ตัว 
เหมือนกัน ผลการทดลองพบว่าระดับคะแนนความพึง
พอใจสีของไก่ซีย่างในทรีตเมนต์ที่ 1 และ 4 มี มากกว่าท
รีตเมนต์อื่น ความพีงพอใจความชุ่มฉ่ าของไก่ซีย่างในท
รีตเมนต์ที่ 4 และ 5 มากกว่าทรีตเมนต์อื่น  ความพีงพอ
ใจความเหนียวและรสชาติของไก่ซีย่างในทรีตเมนต์ที่ 1, 
2, 3  และ 4 มากกว่าทรีตเมนต์อื่น ส่วนความพีงพอ
ใจความนุ่มของไก่ซีย่างในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) จากผลการทดลองดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าภาพรวมในการใช้ไก่ซีจากการเลี้ยงด้วยส่ิง
รองพื้นเป็น แกลบดิบและเปลือกต้นยูคาลิปตัสบด
อัตราส่วนร้อยละ 25:75 โดยน้ าหนัก ให้ผลดีต่อคุณภาพ
ไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมรับประทานดีกว่าทุกทรีตเมนต์ 
ระดับคุณภาพไก่ซีย่างจะลดลงตามเวลาที่ เก็บนาน
ออกไป 
       ดังนั้น อัตราการใช้แกลบดิบผสมกับเปลือกต้นยูคา
ลิปตัสบดอัตราส่วนร้อยละ 25:75 โดยน้ าหนัก มีผลดีต่อ
คุณภาพส่ิงรองพื้นคอกและอากาศต่อสุขภาพและ
สมรรถนะการผลิตของไก่ซี และการยอมรับคุณภาพไก่ซี
ย่างแช่แข็งพร้อมบริโภคมากที่สุด    
 

ค าส าคัญ:     แกลบดิบ  เปลือกต้นยูคาลิปตัสบด  ไก่ซี  
อายุการเก็บรักษาไก่ซีย่าง  การยอมรับ
ของผู้บริโภค 

Key word:  Rice Husk,  Eucalyptus Bark,  A Young 
Cock of Egg Type Chicken, Prolonging 
Shelf Life of Roasting, Consumer  
Acceptance.  

 
 
 
 
 
 
 
 

บทน า 
       ไก่เนื้อเกรดซีหรือเรียกว่า “ไก่ซี” เป็นลูกไก่ไข่เพศผู้
ที่โดยปกติในต่างประเทศจะท าลายทิ้งโดยการน าเข้า
เครื่องบดขณะมีชีวิตอยู่ เพราะไม่คุ้มทุนกับการเลี้ยงเป็น
ไก่ ขุ น  แ ต่ ใ นป ร ะ เ ท ศ ไท ย โด ย เ ฉพ า ะ ใ นภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความนิยมบริโภคไก่ย่างเป็น
อาหารหลัก และไก่ที่น ามาย่างจะมีความอร่อยตามความ
ต้องการของผู้บริโภคต้องมีคุณภาพซากที่เนื้อไม่นุ่มมาก
เท่าไก่กระทงเกรดเอและเนื้อไม่แน่นมากเท่าไก่พื้นเมือง 
ดังนั้น เกษตรกรรายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตไก่ย่างที่ส าคัญ เช่น ไก่ย่างเขาสวน
กวาง จังหวัดขอนแก่น ไก่ย่างบ้านแคน จังหวัดยโสธร 
ไก่ย่างห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไก่ย่างวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นต้น จะมีการเลี้ยงไก่ซีส าหรับท า
ไก่ย่างอย่างแพร่หลายเป็นรายได้หลักและรายได้เสริม
เป็นอย่างดี 
       การใช้เปลือกไม้ยูคาลิปตัสมาเป็นส่ิงรองพื้นเลี้ยงไก่
ซี เพราะมีจ านวนมากจากโรงงานรับซ้ือต้นยูคาลิปตัส
เพื่อน าไปผลิตกระดาษ ซ่ึงตอนนี้ยังไม่สามารถพัฒนา
เปลือกต้นยูคาลิปตัสไปใช้ประโยชน์ได้  ท าให้ เกิด
มลภาวะเป็นขยะที่ต้องก าจัดให้หมดไป โดยโรงงานใช้
วิธีเผาทิ้งท าให้เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ โลกร้อนขึ้น 
ประกอบกับในเปลือกยูคาลิปตัสมีน้ ามันละเหยที่น่าจะ
ส่งผลดีต่อระบบหายใจของไก่ซี อาจท าให้สุขภาพไก่ซีดี
กว่าใช้ส่ิงรองพื้นชนิดอื่น และส่งผลให้ไก่ซีมีอัตรา
การจริญเติบโตที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ เมื่อน าไก่ซีมาท าไก่
ย่าง อาจจะท าให้การเก็บรักษาไก่ย่างในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ 
-18 องศาเซลเซียส (C) มีอายุนานมากขึ้น โดยที่ไก่ย่าง
ที่เอาออกมาจากการเก็บในตู้แช่แข็ง น ามาอุ่นใหม่ จะ
ยังคงมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถ
น าไปต่อยอดเป็นสินค้าอาหารพร้อมรับประทานส่งขาย
ไปต่างประเทศได้  ซ่ึงการน าเปลือกต้นยูคาลิปตัสมาเป็น
ส่ิงรองพื้น จึงควรผสมกับส่ิงรองพื้นเดิมทีใ่ช้อยู่ก่อนหน้า
นี้ คือ แกลบดิบ เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมใน
การใช้รองพ้ืนคอกและให้ผลดีต่อไก่ซี ดังนั้น จึงต้องการ
ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้แกลบดิบผสมกับ
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เปลือกต้นยูคาลิปตัสบดเป็นส่ิงรองพื้นคอกในการเลี้ยง
ไก่ซี ท าให้ส่ิงรองพื้นและอากาศในคอกมีคุณภาพดี 
ส่งผลให้ไก่ซีมีสุขภาพและสมรรถนะในการผลิตดี และ
ถ้าน าไก่ซีดังกล่าวไปท าไก่ซีย่างแล้วแช่แข็งเพื่อถนอม
อาหารไว้บริโภคนาน ๆ เมื่อน ากลับมาอุ่นรับประทาน 
ผู้บริโภคจะมีความพึงพอใจ ยอมรับคุณภาพไก่ซีย่าง และ
จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อสาระสนเทศในการ
พัฒนาการจัดการเลี้ยงไก่ซีเพื่อท าไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อม
บริโภคที่เหมาะสมต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อศึกษาคุณภาพส่ิงรองพื้นคอกในการเลี้ยงไก่ซี 
เมื่ อใ ช้แกลบดิบผสมกับ เปลือกต้นยูคาลิปตัสบด
อัตราส่วนต่างกัน  
       2. เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในคอกเลี้ยงไก่ซี เมื่อใช้
แกลบดิบผสมกับเปลือกต้นยูคาลิปตัสบดอัตราส่วน
ต่างกันเป็นส่ิงรองพื้นคอก  
       3. เพื่อศึกษาสุขภาพไก่ซี เมื่อใช้แกลบดิบผสมกับ
เปลือกต้นยูคาลิปตัสบดอัตราส่วนต่างกันเป็นส่ิงรองพื้น
คอก 
       4. เพื่อศึกษาสมรรถนะการผลิตของไก่ซี เมื่อเลี้ยง
ด้วยส่ิงรองพื้นคอกที่เป็นแกลบดิบผสมกับเปลือกต้นยูคา
ลิปตัสบดอัตราส่วนต่างกัน 
       5. เพื่อศึกษาการยอมรับคุณภาพของไก่ซีย่างแช่แข็ง
พร้อมบริโภค หลังจากเลี้ยงด้วยส่ิงรองพื้นคอกที่เป็น
แกลบดิบผสมกับเปลือกต้นยูคาลิปตัสบดอัตราส่วน
ต่างกัน 
 

วิธีการศึกษา 
       ในการทดลอง ได้แบ่งการทดลองเป็น 2 การทดลอง 
ดังนี้ 
       การทดลองที่ 1 เป็นการทดลองเลี้ยงไก่ซีที่ผ่านระยะ
กกแล้วอายุ 3 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 0 ของ การทดลอง) 
ทดลองจนอายุ 8 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 5 ของการทดลอง) 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์  (Completely 
Random Design, CRD) มีจ านวน 5 ทรีตเมนต์ ดังนี้ ทรีต
เมนต์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ใช้แกลบดิบและเปลือกต้นยูคา

ลิปตัสบดเป็นส่ิงรองพื้น อัตราส่วนร้อยละ 100:0, 75:25, 
50:50, 25:75 และ 0:100 โดยน้ าหนักตามล าดับ แต่ละท
รีตเมนต์มี 3 ซ้ า ใช้ไก่ซีจ านวน 20 ตัว/ซ้ า รวมทั้งส้ินใช้
ไก่จ านวน 300 ตัว บันทึกข้อมูล ดังนี้ (1) คุณภาพส่ิงรอง
พื้นคอกซ่ึงประกอบด้วย ค่าร้อยละความช้ืน ของส่ิงรอง
พื้น ระดับคะแนนความเป็นกรดด่าง ค่าความเข้มข้น
แอมโมเนียในรูปไนโตรเจน อุณหภูมิส่ิงรองพื้น การ
ประเมินคุณภาพส่ิงรองพื้น (2) คุณภาพอากาศ 
ประกอบด้วย ระดับคะแนนความเป็นฝุ่นในคอก (3) 
สุขภาพไก่ซี ประกอบด้วย ความสะอาดของขนไก่ และ
รอยไหม้ที่หน้าอกไก่ซี และ (4) สมรรถนะในการผลิต 
ประกอบด้วย น้ าหนักมีชีวิต ปริมาณอาหารกิน และอัตรา
การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย เพื่อ
น าค่าเฉลี่ยแต่ละทรีตเมนต์มาหาความแปรปรวน และ
ความแตกต่างทางสถิติต่อไป 
       การทดลองที่ 2 เมื่อส้ินสุดการเลี้ยงไก่ซีของการ
ทดลองที่ 1 ให้สุ่มฆ่าและช าแหละไก่ซีในแต่ละซ้ า ๆ ละ 
5 ตัว รวมไก่ซีที่ถูกช าแหละทั้งหมด 75 ตัว น ามาหมัก
เครื่องปรุงและย่างไก่ตามสูตรไก่ย่างเขาสวนกวาง 
จัดการชิมไก่ย่างตามวิธีการชิมของ Panel test โดยสุ่มผู้
ชิมจ านวน 10 คน ในแต่ละครั้งของการชิมจะวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ            แต่ละทรีต
เมนต์ของผู้ชิมทุกราย ซ่ึงประกอบด้วย คะแนนความพึง
พอใจ (1) สี  (2) กลิ่น (3) ความชุ่มฉ่ า (4) ความนุ่ม (5) 
ความเหนียว และ (6) รสชาติของไก่ซีย่าง  โดยใช้การวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ซ่ึงผู้ชิมแต่ละรายคือ
จ านวนซ้ ามี 10 ซ้ า และมีจ านวน 5 ทรีตเมนต์ตามการ
จัดการส่ิงรองพื้นเลี้ยงไก่ซีดังกล่าว และหลังจากได้ท า
การทดสอบการชิม 5 ครั้งแล้ว น าค่าเฉลี่ยแต่ละครั้งของ
การชิมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของ
แต่ละทรีตเมนต์ โดยใช้การวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ในบล็อค (Randomized Complete Block 
Design, RCBD) ในการชิมแต่ละครั้งให้เป็นการชิมตาม
ระยะเวลาการเก็บรักษาไก่ซีย่างแช่แข็งแต่ละบล็อค ดังนี้ 
บล็อคที่ 1. 2, 3, 4 และ 5 เป็นสัปดาห์ที่ 0, 7, 14, 21 และ 
28 ของการเก็บรักษาไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมรับประทาน
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ตามล าดับ ดังนั้น การชิมครั้งที่ 1 เป็นการชิมไก่ซีย่างที่
เสร็จใหม่ทันที ซ่ึงใช้ไก่ซีที่ได้จากการทดลองที่ 1 ซ้ าละ 
1 ตัว รวมจ านวนไก่ซีย่างที่ชิม 15 ตัว ให้นับเป็นบล็อคที่ 
1 ส าหรับไก่ซีย่างส่วนที่เหลือทั้งหมดเก็บรักษาในตูเ้ยน็ที่
อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส น ามาอุ่นเพื่อจัดการชิมตาม
อายุการเก็บรักษาอีก 4 ครั้งใช้ไก่ซีย่างที่ได้จากการ 
ทดลองที่ 1 ซ้ าละ 1 ตัวเหมือนกัน  สถานที่ทดลองทั้ง 2 
การทดลองที่  งานฟาร์มสัตว์ปีก และห้องปฏิบัติการ
อาหารสัตว์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร  เวลาในการทดลองที่ 1  วันที่ 14  
กันยายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม  2555 และการทดลองที่ 2 
วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 30 เมษายน 2556 

 
ผลการทดลอง 
       ผลการทดลองที่ 1 คุณภาพส่ิงรองพื้นที่ใช้เลี้ยงไก่ซี
ในทรีตเมนต์ที่ 4 มีความเหมาะสมที่สุด ส่วนคุณภาพ
อากาศในคอกเลี้ยงไก่ซีในทรีตเมนต์ที่ 2, 3 และ 4 มี
ความเหมาะสมที่สุด ส่วนสุขภาพและสมรรถนะในการ
ผลิตของไก่ซีในทุก              ทรีตเมนต์แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติ (P>.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 
Table 1 The quality of litter and air on a young cock of 
egg type chicken health and performance.  

 

Item  treatment 1 treatment 2 treatment 3 treatment 4 treatment 5 
Moisture percentage of litter  0 week 1/ 5.11 5.22  5.01  5.18  5.05  
 5 weeks 3/ 10.55 a 11.11 a 8.53 c 8.54 c 9.65 b 
 0-5 weeks3/ 5.44 a 5.89 a 3.52 c 3.36 c 4.60 b 

pH of litter                              0 week 1/ 6.74 6.47  6.99  6.60  6.81  
 5 weeks 1/ 8.89  8.94  8.91  8.79  8.98  
Ammonia- Nitrogen of litter   0 week 1/ 0.31  0.21  0.31  0.21  0.21  
                                              5 weeks 1/ 0.71  0.71  1.04  0.84  0.71  
Temperature of litter            / 3 weeks 1/ 24.17  24.20  24.23  24.40  24.37  
                                             5 weeks 1/ 27.50  27.57  27.63  27.67  27.50  
                                             3-5 weeks 1/ 3.33  3.37  3.40  3.27  3.13  
Quality score of litter           0-5 weeks 3/ 2.16 b 2.21 bc 2.29 a 2.18 b 2.28 ac 
Quality of litter  
(Evaluation from quality score of litter) 

 Very good Very good Very good Very good Very good 

Dust score in cage             0-5 weeks 1/ 2.68  2.44  2.47  2.44  2.51  

Air quality                           
(Evaluation from dust score in cage) 

0-5 weeks Moderate 
 

Very good  Very good  Very good  Moderate 
 

Temperature mean C  24.89 

Relative humidity mean (%)  74.41 
Feather clean score           0-5 weeks 1/ 4.59  4.60  4.59  4.59  4.60  

Chicken health                
(Evaluation from feather clean score)  

0-5 weeks Very good Very good Very good Very good Very good 

Breast burn, leg abnormal, and claw lesion score  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Chicken health (Evaluation from Breast burn, leg 
abnormal, and claw lesion score) 

 
 

Very good  Very good  Very good  Very good  Very good  

Live weight                         0 week 1/ 220.00  217.78  220.00  213.33  213.33  
                                           5 weeks 1/ 1,605.78   1,602.22   1,603.44  1,604.67  1,605.67  
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Weight gain                        0-5 weeks 1/ 1,385.78  1,384.44  1,383.44  1,391.34  1,392.34  
Feed intake                        0-5 weeks 1/ 2,622.89  2,608.89  2,610.21  2,605.44  2,619.33  
Feed conversion rate        0-5 weeks 1/ 1.89  1.88  1.89  1.87  1.88  

1/ Non Significant (P>0.05)    2/ Significant (P<0.05)    3/ Highly Significant (P<0.01) 
       
ผลการทดลองที่ 2 ผลการยอมรับคุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็ง
พร้อมบริโภค ระดับคะแนนความพึงพอใจสีของไก่ซีย่าง
ในทรีตเมนต์ที่ 1 และ 4 มี มากกว่าทรีตเมนต์อื่น ความ
พีงพอใจกลิ่นของไก่ซีย่างในทรีตเมนต์ที่ 1, 2 และ 4 
มากกว่า            ทรีตเมนต์อื่น ความพึ่งพอใจความชุ่มฉ่ า
ของไก่ซีย่างในทรีตเมนต์ที่ 4 และ 5 มากกว่าทรีตเมนต์
อื่น  ความพีงพอใจความเหนียวและรสชาติของไก่ซีย่าง

ในทรีตเมนต์ที่ 1, 2, 3  และ 4 มากกว่าทรีตเมนต์อื่น ส่วน
ความพีงพอใจความนุ่มของไก่ซีย่างในแต่ละทรีตเมนต์
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
Table 2 The consumer acceptance of the quality of 
frozen prolonging shelf life of roasting chick. 

 

 

 

Item  treatment 1 treatment 2 treatment 3 treatment 4 treatment 5 
Color of frozen prolonging shelf life of roasting chick  0  week1/ 3.60 3.40 3.70 3.50 3.40 
 7  weeks1/ 3.50 3.50 3.70 3.60 4.10 
 14  weeks1/ 3.40 3.30 3.20 3.10 2.90 
 21  weeks1/ 3.10 2.90 2.60 3.00 3.20 
 28  weeks2/ 3.00a 2.70 ab 2.20b 3.00a 2.30ab 
Smell of frozen prolonging shelf life of roasting chick  0  week1/ 3.90 3.30 3.50 3.60 3.70 
 7 weeks1/ 3.30 3.40 3.80 3.70 4.10 
 14  weeks1/ 3.00 3.00 2.90 2.60 2.70 
 21  weeks2/ 2.70abc 3.10a 2.30c 2.90ab 2.40bc 
 28  weeks1/ 2.40 2.70 2.70 2.50 2.70 
Juiciness of frozen prolonging shelf life of roasting chick  0  week1/ 3.60 3.10 3.70 3.30 3.30 
 7 weeks3/ 3.00b 3.40b 3.80ab 3.70ab 4.30a 
 14  weeks1/ 2.60 2.70 2.90 2.50 2.70 
 21  weeks1/ 2.60 2.70 2.90 2.50 2.70 
 28  weeks1/ 2.30 2.70 2.70 2.50 2.10 
Softness of frozen prolonging shelf life of roasting chick  0  week1/ 3.60 3.70 3.70 3.70 3.40 
 7 weeks1/ 3.30 3.60 3.80 3.70 4.10 
 14  weeks1/ 2.90 3.00 3.10 2.60 2.40 
 21  weeks1/ 2.70 2.40 2.50 2.40 2.90 
 28  weeks1/ 2.10 2.70 2.60 2.40 2.20 
Toughness of frozen prolonging shelf life of roasting chick 0  week1/ 3.30 2.70 3.00 3.20 2.80 
 7 weeks1/ 3.30 3.50 3.40 3.40 3.80 
 14  weeks1/ 2.30 2.70 2.70 2.70 2.80 
 21  weeks1/ 2.20 2.80 2.40 2.60 2.20 
 28  weeks2/ 2.30ac 2.60a 2.6 a 2.70a 1.90bc 
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1/ Non Significant (P>0.05)    2/ Significant (P<0.05)    3/ Highly Significant (P<0.01) 
     
วิจารณ์ผลการทดลอง 
       วิจารณ์ผลการทดลองที่ 1 จะเห็นได้ว่าทุกทรีตเมนต์
จะให้สมรรถนะในการผลิต  คุณภาพส่ิงรองพื้น คุณภาพ
อากาศ และสุขภาพไก่ซีไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>.05) 
ยกเว้นในสัปดาห์ที่ 5 และ 0-5 ของการทดลอง ค่าร้อยละ
ความช้ืนและคะแนนคุณภาพส่ิงรองพื้นในทรีตเมนต์ที่ 4 
ให้ค่าดีที่สุด คุณภาพอากาศ (ประเมินจากคะแนนความ
เป็นฝุ่นในคอก) อยู่ในระดับดีมากในทรีตเมนต์ที่ 2, 3 
และ 4 ดังนั้นจึงควรใช้ ทรีตเมนต์ที่ 4 คือใช้แกลบดิบ
ผสมเปลือกยูคาลิปตัสบดสัดส่วนร้อยละ 25:75 โดย
น้ าหนัก ส าหรับเป็นส่ิงรองพื้นในการเลี้ยงไก่ซี ซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Benabdewelil and Ayach 
(1996) ที่ รายงานว่าชนิดของส่ิงรองพื้นไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ ความ
ผิดปกติของขาไก่ ส่วนกลิ่นแอมโมเนียมีค่าไม่แตกต่าง
กับส่ิงรองพื้นชนิดต่าง ๆ 
       วิจารณ์ผลการทดลองที่ 2 ผลการประเมินมี ระดับ
คะแนนความพึงพอใจสี กลิ่น ความชุ่มฉ่ า ความนุ่ม 
ความเหนียว และรสชาติ ของไก่ซีย่างในแต่ละทรีตเมนต์ 
ในการชิมแต่ละครั้ง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(P>.05) ยกเว้นในการชิมครั้งที่ 5 อายุการเก็บรักษา 28 
สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<.05) ซ่ึงทรีตเมนต์ที่ 1 และ 4 มีระดับคะแนนความพึง
พอใจมากกว่าทรีตเมนต์อื่น  นั่นแสดงว่า ไก่ซีย่างที่มา
จากการเลี้ยงด้วยส่ิงรองพื้นเป็นแกลบดิบและเปลือกยูคา
ลิปตัสบดอัตราส่วนร้อยละ 25:75 โดยน้ าหนักซ่ึงเป็นท
รีตเมนต์ที่ 4 ให้ผลดีต่อคุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อม
รับประทานดีกว่าทุกทรีตเมนต์ เมื่อเปรียบเทียบระดับ
คะแนนในการทดสอบการชิมแต่ละครั้ง จะมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<.01) ดังนั้น การ

ท าไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมรับประทาน โดยใช้ไก่ซีจากการ
เลี้ยงด้วยส่ิงรองพื้นเป็นแกลบดิบและเปลือกยูคาลิปตัส
บดอัตราส่วนร้อยละ 25:75 โดยน้ าหนัก ซ่ึงเป็นทรีต
เมนต์ที่ 4 ให้ผลดีต่อคุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อม
รับประทานดีกว่าทุกทรีตเมนต์ แต่ระดับคุณภาพไก่ซีย่าง
จะลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่เก็บ  
 

สรุปผลการทดลอง 
       สรุปผลการทดลองที่ 1 สมรรถนะในการผลิตของไก่
ซีในทุกทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>.05)
คุณภาพส่ิงรองพื้นที่ใช้เลี้ยงไก่ซีในทรีตเมนตท์ี่ 4 มีความ
เหมาะสมที่สุด คุณภาพอากาศในคอกเลี้ยงไก่ซีในทรีต
เมนต์ที่ 2, 3 และ 4 มีความเหมาะสมที่สุด และสุขภาพ
ของไก่ซีในทุกทรีตเมนต์มีความเหมาะสมที่สุด ดังนัน้ 
ทรีตเมนต์ที่ 4 ที่ใช้แกลบดบิและเปลือกยูคาลิปตัสบด
ร้อยละ 25:75 โดยน้ าหนัก จะเปน็สิ่งรองพ้ืนที่มคีุณภาพ
ดีและใหคุ้ณภาพอากาศในคอกทีม่ีความเหมาะสมที่สุด
ในการเลี้ยงไก่ซีให้มีสมรรถนะในการผลิต และสุขภาพดี
ได้ 
       สรุปผลการทดลองที่ 2 เป็นผลการทดลองระดบั
ความพึงพอใจต่อคุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมบริโภคที่
อายุการเก็บรักษาต่างกัน โดยที่ไก่ซีย่างนี้มาจากการเลี้ยง
ด้วยส่ิงรองพื้นเปน็แกลบดบิและเปลือกยูคาลิปตัสบด
อัตราส่วนร้อยละดังนี้ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 และ 
0:100 โดยน้ าหนักตามล าดับ เมื่อส้ินสุดการเลี้ยงไก่ซี สุ่ม
ไก่ซีมาช าแหละท าไก่ซีย่างสูตรเขาสวนกวาง เก็บรักษา
ไก่ซีย่างในตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -18C แล้วน ากลับมาอุ่น
เพื่อรับประทานใหม่ในครัง้ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ใน
สัปดาห์ที่ 0, 7, 14, 21 และ 28 สัปดาห์ตามล าดบั สรุปผล
การทดลองในครั้งนี้ พบว่าการใช้ไก่ซีจากการเลี้ยงด้วย

Taste of frozen prolonging shelf life of roasting chick  0  week1/ 3.90 3.80 3.70 3.80 3.50 
 7 weeks1/ 3.40 3.60 4.00 3.90 4.10 
 14  weeks3/ 3.40a 3.50 a 3.60 a 3.40 a 2.60 b 
 21  weeks2/ 3.20 a 3.10 a 2.90 a 3.20 a 2.20 b 
 28  weeks1/ 3.00 3.00 2.80 3.20 2.70 
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ส่ิงรองพื้นเปน็แกลบดบิและเปลอืกยูคาลิปตัสบด
อัตราส่วนร้อยละ 25:75 โดยน้ าหนัก ซ่ึงเป็นทรีตเมนต์ที่ 
4 ให้ผลดีต่อคุณภาพไก่ซีย่างแช่แข็งพร้อมรับประทาน
ดีกว่าทุกทรีตเมนต์ แต่ระดบัคุณภาพไก่ซีย่างจะลดลง
เรื่อย ๆ ตามระยะเวลาทีเ่ก็บนานออกไป  
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ศึกษาการใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนม 
The Use of Leucaena Leucocephara Substitution Concentrate Feed on Milk Composition 

 

อุษา  พรพงษ์  
 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 
บทคัดย่อ 

ศึกษาการใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้นต่อ
สมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนมทั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนมด้าน
องค์ประกอบผลผลิตน้้านมที่ได้รับใบกระถินทดแทน
ในสูตรอาหารอาหารข้น โดยท้าการศึกษาในโคนม
ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรี เ ช่ียน ระดับสายเลือด 87.5 
เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 16 ตัว วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD (  Randommized Complete Block Design ) 
แบ่งเป็น  4  Treatment 4  Replication ดังนี้ คือ 
Treatment ที่ 1 สูตรควบคุม Treatment ที่ 2 ใช้ใบ
กระถินทดแทนอาหารข้น 5 เปอร์เซ็นต์ Treatment ที่ 3 
ใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้น 10 เปอร์เซ็นต์ 
Treatment ที่ 4 ใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้น 15 
เปอร์เซ็นต์  ท้าการทดลองเป็นเวลา 120 วัน พบว่า
องค์ประกอบน้้านม ส่วนของโปรตีนและวัตถุแห้งใน
น้้านมไม่แตกต่างกันแต่มีแนวโน้มว่าการทดแทนใบ
กระถินในระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ท้าให้องค์ประกอบของ
ไขมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ นอกจากนี้การ
ใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้นสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตน้้านมดิบให้เกษตรกรที่มีการใช้อาหารข้นเลี้ยงโค
นมเพียงอย่างเดียว 
ค าส าคัญ: ใบกระถิน,องค์ประกอบน้้านม,อาหารข้น 
 
 
 

 
Abstract 

The use of Leucaena leucocephara 
substitution concentrate feed on milk composition  
Sample were 16 crossbred 87.5 % HF milk cows  16  

 
milking cows.The experimental design was 
Randommized Complete Block Design (RCBD) in 4  
Treatment 4  Replication .Treatment 1 control diet, 
treatment 2 use of Leucaena leucocephara 5 percent 
substitution concentrate feed, treatment 3 use of 
Leucaena leucocephara 10 percent substitution 
concentrate feed, treatment 4 use of Leucaena 
leucocephara 15 percent substitution concentrate 
feed.  Result of the study milk composition it takes 120 
days for an experimental period.The result of this 
study showed that there were no significant difference 
in Total Solid and Milk Protein in the other hand, it 
tends to have  a significant different of the use of 
Leucaena leucocephara 15 percent substitution on fat 
composition. 
 
Keywords: Leucaena, milk composition, concentrate 
feed 
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1.บทน า 
การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรรายย่อยใน

ประเทศไทยจะให้ผลผลิตน้้านมต่้าเนื่องจากได้รับ
อาหารหยาบคุณภาพต่้า การเพิ่มปริมาณน้้านมของโค
เหล่านี้เกษตรกรมักใช้วิธีการเพิ่มปริมาณอาหารข้น แต่
มีข้อจ้ากัด คือ อาหารข้นมีราคาแพงท้าให้เพิ่มต้นทุน
การผลิต การน้าพืชตระกูลถั่วเช่นใบกระถินซ่ึงเป็นพืช
ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงปลูกง่าย ทนทานต่อโรคแมลง
ศัตรูพืช สามารถขึ้นได้ในดินที่มีคุณภาพต่้า มีโปรตีน
เฉลี่ยประมาณ 17.8 เปอร์เซ็นต์ มีความช้ืนประมาณ 63 
เปอร์เซ็นต์ และใบกระถินยังเป็นแหล่งที่ดีของเบต้าแค
โรทีนซ่ึงจะช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของร่างกาย
โดยเฉพาะระบบสืบพันธ์ุ ทั้ งนี้ ในอาหารหยาบที่
เกษตรกรใช้เลี้ยงโคนมมักมีเบต้าแคโรทีนต่้า ท้าให้มี
ปัญหาการผสมติดยากส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการ
ผลิตในโคนม  

บุญล้อมและคณะ [3]  ศึกษาการใช้กระถิน
หมักทดแทนบางส่วนของอาหารข้นเพื่อเลี้ยงโคนม 
พบว่าการน้าใบกระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดแล้ว
น้ามาใช้เลี้ยงโคนมโดยทดแทนอาหารข้น 30 และ 60 
เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตและองค์ประกอบของของน้้านมไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้ใบกระถินทดแทน
อาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนมเพื่อ
เป็นทางเลือกที่เกษตรกรสามารถน้ามาใช้ในภาวะที่
เศรษฐกิจยุคข้าวยากหมากแพง ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
พืชท้องถิ่นในชุมชนมาเป็นแหล่งทดแทนอาหารข้นที่มี
คุณภาพดี และยังช่วยให้ชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 
2.วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาระดบัการใช้ใบกระถินทดแทน
อาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนม 

2.2 เพื่อศึกษาผลการเสริมใบกระถินทดแทน
อาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนม 

3.วิธีการด าเนินการวิจัย 
          ศึกษาการใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้นต่อ
สมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนม ศึกษาในโคนม
ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน ที่ระดับสายเลือดเฉลี่ย 87.5 
เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 16 ตัว วางแผนการทดลองแบบ   
Randommized Complete Block Design (RCBD) 
แบ่งเป็น  4  Treatment 4  Replication ดังนี้ คือ  

Treatment ที่ 1 สูตรควบคุม  
Treatment ที่ 2 ใช้ใบกระถินทดแทนอาหาร

ข้น 5 เปอร์เซ็นต์  
Treatment ที่ 3 ใช้ใบกระถินทดแทนอาหาร

ข้น 10 เปอรเ์ซ็นต์  
Treatment ที่ 4 ใช้ใบกระถินทดแทนอาหาร

ข้น 15 เปอรเ์ซ็นต์      
ท้าการช่ังปริมาณน้้านมดิบเช้า-เย็น ทุกวันและสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้้านมดิบเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบในน้้านม
ทุกๆ 7 วัน 
          3.1 อุปกรณ์การทดลอง 

3.1.1 โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ระดับ
สายเลือด 87.5 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน  16  ตัว 

3.1.2  ขวดเกบ็ตัวอย่างน้้านม   
3.1.3  อาหารข้นระยะให้น้้านม โปรตีน 16 

เปอร์เซ็นต ์
3.1.4  เครื่องช่ัง 
3.1.5  หญ้าเนเปียร์สด 
3.1.6  ใบกระถินแห้ง 
3.1.7  สมุดบันทึกปริมาณน้้านมดบิ 

         3.2 วิธีการทดลอง 
3.2.1 สุ่มโคเข้าท้าการทดลองโดย Block ที ่

Lactation โคแต่ละตัว 
3.2.2 ให้กินหญ้าเนเปียร์สดที่ผ่านการหั่นเป็น

ช้ินโดยเครื่องหัน่หญ้าแบบเต็มทีทุ่ก Treatment 
3.2.3 ให้ใบกระถินทดแทนอาหารข้นตาม 

Treatment ที่ก้าหนด 
3.2.4 ช่ังปริมาณน้้านมดิบเช้า-เย็น ทุกวัน 
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3.2.5 เก็บตัวอย่างน้้านมดบิเช้า-เยน็รวมกันส่ง
วิเคราะห์องคป์ระกอบน้้านม ทุกๆ 7 วัน          
        3.3 วิธีการเตรียมใบกระถินแห้ง 

3.3.1 สับกิ่งกระถินที่มีขนาดพอเหมาะ 
3.3.2  น้ามาผึ่งแดด 1 แดดบนผ้าพลาสติก 
3.3.3  ท้าการเคาะใบกระถินออกจากกิ่งลงบน

ผ้าที่ปูรองกิง่กระถิน 
3.3.4  รวบรวมใบกระถินแห้งที่ได้บรรจุ

กระสอบเก็บในที่แห้งไม่โดนความช้ืนและพาหะ
รบกวน เช่น หนู 

3.3.5 ช่ังน้้าหนักเพื่อใช้ผสมอาหารข้นให ้
โคนมที่ทดลอง 
          3.4 สถานที่ในการทดลอง  
                ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นคิมสร้างตนเอง
ล้าตะคอง อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 
5.ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 
 การศึกษาผลการใช้ใบกระถินทดแทน
อาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนมโค
นมลูกผสมพันธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน ระดับสายเลือด 
87.5 เปอร์เซ็นต์ที่ให้กินหญ้าเนเปียร์สดแบบเต็มที่และ
เสริมอาหารข้นเปอร์เซ็นต์โปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ใน
อัตรา 1 กิโลกรัมต่อปริมาณน้้านมที่รีดได้ 2 กิโลกรัม 
โดยการใบกระถินในระดับ 0,5,10 และ 15 เปอร์เซ็นต์  
พบว่า ปริมาณน้้านมต่อวันเฉลี่ย เท่ากับ 15.4, 15.9, 
15.0 และ 16.1 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ตามล้าดับ ซ่ึง
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ (P >0.05) ส่วน
องค์ประกอบในน้้านม คือ โปรตีนจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 3.3, 3.1, 3.3 และ 3.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซ่ึงแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P >0.05)   องค์ประกอบนมในส่วนของวัตถุ
แห้งเฉลี่ยตลอดการทดลองเท่ากับ 13.0, 13.2, 13.2 
และ 12.9 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซ่ึงแตกต่างอย่างไม่มี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P >0.05)  องค์ประกอบน้้านมโค
ในส่วนของไขมันในน้้านมเฉลี่ยตลอดการทดลอง

เท่ากับ 3.6, 3.9, 4.1 และ 4.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ซ่ึง
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P< 0.05) และจาก
การศึกษาต้นทุนการผลิตต่อปริมาณคิดเป็นก้าไรต่อ
ปริมาณน้้านม 1 กิโลกรัม เท่ากับ 6.20 , 6.31, 7.93  
และ 8.25 ซ่ึงแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P< 
0.05)   (ตารางที่ 1) 
 จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการใช้ใบ
กระถินทดแทนในสูตรอาหารข้นในด้าน
องค์ประกอบของน้้านมโคในส่วนของไขมัน
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซ่ึงมีผลต่อ
รายได้ของเกษตรกรเนื่องจากการก้าหนดราคา
น้้านมดิบของสหกรณ์หรือศูนย์รับน้้านมใช้ค่า
ของไขมันในน้้านมเป็นก้าหนดราคาและยังมี
ผลต่อก้าไรต่อน้้านม 1 กิโลกรัมสูงกว่าอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับบุญล้อมและ
คณะ [3]  ศึกษาการใช้กระถินหมักทดแทน
บางส่วนของอาหารข้นเพื่อเลี้ยงโคนม พบว่า 
การน้าใบกระถินหมักร่วมกับร้าละเอียดแล้ว
น้ามาใช้เลี้ยงโคนมโดยทดแทนอาหารข้น 30 
และ 60 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตและองค์ประกอบ
ของของน้้านมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยระดับการทดแทนที่  30 เปอร์เซ็นต์มี
แนวโน้มให้ไขมันในนมสูงกว่ากลุ่มอื่น 
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตน้้านมและองคป์ระกอบของโคนม
ลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน ระดับสายเลือด 87.5 
เปอร์เซ็นต ์
 
 รายการ                        กลุ่มทดลอง 
    
                                   1       2       3       4 

ปริมาณน้้านมเฉลี่ยต่อวัน (ก.ก) 15.4   15.9  15.0  16.1 
ไขมันนม (เปอร์เซ็นต์)                 3.6a       3.9a   4.1b   4.6b 

โปรตีนนม (เปอร์เซ็นต์)               3.3    3.1    3.3     3.4 
วัตถุแห้งในนม (เปอร์เซ็นต์)       13.0   13.2  13.2  12.9 
ก้าไรต่อน้้านม 1 กิโลกรัม           6.20 a  6.31 a 7.93 b8.25 b  

ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรยกก้าลังแตกต่างกันในบรรทัดเดียวกัน
คือแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ (P < 0.05 ) 
 
6.สรุปผลการวิจัย 
             จากการศึกษาผลการใช้ใบกระถิน
ทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่
โครีดนมโคนมลูกผสมพันธ์ุโฮลสไตน์ฟรีเช่ียน 
ระดับสายเลือด 87.5 เปอร์เซ็นต์ที่ให้กินหญ้าเน
เ ปี ย ร์ ส ด แ บ บ เ ต็ ม ที่ แ ล ะ เ ส ริ ม อ า ห า ร ข้ น
เปอร์เซ็นต์โปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์ในอัตรา 1 
กิโลกรัมต่อปริมาณน้้านมที่รีดได้ 2 กิโลกรัม 
โดยการใบกระถินในระดับ 0,5,10 และ 15 
เปอร์เซ็นต์  พบว่า องค์ประกอบน้้านม ส่วน
ของโปรตีนและวัตถุแห้งในน้้านมไม่แตกต่าง
กันแต่มีแนวโน้มว่าการทดแทนใบกระถินใน
ระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ท้าให้องค์ประกอบของ
ไ ข มั น เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง มี นั ย ส้ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ 
นอกจากนี้การใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้น
สาม าร ถ ล ด ต้ น ทุ น กา ร ผ ลิ ต น้้ า น ม ดิ บ ใ ห้
เกษตรกรที่มีการใช้อาหารข้นเลี้ยงโคนมเพียง
อย่างเดียว 
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C-012 

ผลการใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง 
Effect of Rice Hull, Rice Hull Ash and Gypsum on Performance of Broiler 

นายบุญเลิศ  ดีเด่น 

 

แผนกวิชาสัตวศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยชีลบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 
 

บทคัดย่อ 

 ผลการใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นต่อ
สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง และต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิต
ไก่กระทง 1 กิโลกรัม ทดลองกับไก่กระทงคละเพศอายุ 1 วัน 
พันธ์ุซีพี 707 จ านวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ตลอด มี 3 ส่ิงทดลองๆ ละ 4 ซ้ าๆ ละ 10 ตัว ส่ิงทดลองที่ 1 ใช้
แกลบเป็นวัสดุรองพื้น ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุ
รองพื้น และส่ิงทดลองที่  3 ใช้ยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น ไก่
ทดลองได้รับอาหารแบบให้กินเต็มที่  มีน้ าสะอาดให้กิน
ตลอดเวลา เมื่อส้ินสุดการทดลองเมื่ออายุ 6 สัปดาห์ พบว่า ไก่
กระทงที่ใช้ขี้เถ้าแกลบและใช้ยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นมีค่าเฉลี่ย
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นสูงกว่าพวกที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นอย่างมี
นัยส าคัญ (P<0.01) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.267, 2.397 และ 
2.011 กิโลกรัม ตามล าดับ ปริมาณอาหารที่กินไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างพวกที่ใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ 
และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น ขณะที่ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
และต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม ของไก่กระทง
ที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าพวก
ที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
ค าส าคัญ: ไก่กระทง, วัสดุรองพื้น, สมรรถภาพการผลิต  

Abstract 

 Effect of rice hull, rice hull ash and gypsum as bedding 
material on broiler performance was conducted to determine the 
performance and income over feed cost of broiler chickens. A 
total of 120 C.P. 707 day-old chicks were randomly 
distributed into 3 treatments with 4 replications at 10 birds 

each following a completely randomized design. The 
treatments were distributed as follows: Treatment 1 the 
broilers were grown on rice hull as bedding material; 
Treatment 2 were grown on rice hull ash as bedding material; 
and Treatment 3 were grown on gypsum as bedding material. 
Feed and water were given ad libitum. Results showed that at the 
end of experiment, i.e. 6 weeks, broiler chickens grown on rice 
hull ash and gypsum were significantly (P<0.01) heavier than 
those grown on rice hull as bedding material with the means of 
2.267, 2.397 and 2.011 kg, respectively. There was no 
significant differences (P>0.05) in the feed consumption 
among the treatments.  However, feed conversion ratio and 
income over feed cost of broilers grown on rice hull ash and 
gypsum were significantly (P<0.05) better than those grown on 
rice hull as bedding material. 
Keywords: Broiler, Bedding Material, Broiler Performance  

1. ค าน า 

 การเลี้ยงไก่กระทงเป็นอาชีพที่สรา้งงาน และน ารายได้เข้าสู่
ประเทศจ านวนมาก ปี 2557 มเีกษตรกรผูเ้ลี้ยงไก่กระทงทั้งส้ิน 
31,964 ครัวเรือน ผลติไก่กระทง 1,209.5 ลา้นตวั หรอื 1.66 ลา้นตนั 
เพิม่ขึน้จาก 1,103.32 ลา้นตวั หรอื 1.51 ลา้นตนั ในป ี 2556 และ
ได้ส่งออกเนื้อไก่ไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ 570,000 ตัน 
คิดเป็นมูลค่า 77,700 ล้านบาท [1]   
 การเลี้ยงไก่กระทงในปัจจบุัน เลีย้งบนพื้นคอนกรีต ดังนั้น
ก่อนน าไก่เข้ามาเลี้ยงต้องปูทับด้วยวัสดุรองพื้นก่อน เพื่อป้องกัน
ความเย็นจากพื้น และเพื่อดูดซับความช้ืนภายในโรงเรือนที่เกิด
จากมูลไก่ น้ า หรือความช้ืนจากอากาศ [2] ซ่ึงนิยมใช้แกลบ
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เพราะหาได้ง่าย ราคาถูก มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค น้ าหนักเบา ปัจจุบัน
แกลบมีราคาแพงและขาดแคลนเป็นบางฤดู ท าให้กระทบต่อ
แผนการผลิตไก่กระทง   ดังนั้นควรศึกษาการน าวัสดุอย่างอื่นที่
สามารถใช้แทนแกลบได้ มาใช้เป็นวัสดุรองพื้นโรงเรือนแทน
แกลบ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่ง ที่สามารถลดต้นทุนการเลี้ยงไก่
กระทงและเพิ่มผลก าไรจากการเลี้ยงได้    
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาสมรรถภาพการผลิต
ของไก่กระทงและต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง 
ไก่กระทง (broiler) หมายถึง ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้เพือ่บรโิภคเนือ้

เป็นหลัก มีอายุการเลี้ยงสั้น ปัจจุบันไก่กระทงได้ถูกปรบัปรุง
พันธ์ุให้มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้เนื้อมาก อายุการเลี้ยงส้ัน 
สามารถน ามาบริโภคได้ตั้งแต่อายุ 28-60 วัน ปริมาณการผลติไก่
กระทงของประเทศไทยในช่วงปี 2553-2557 เพิม่ขึน้ในอตัรา 5.58 
เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในปี 2557 มีการผลิตไก่เนื้อ 1,209.52 ล้านตัว 
หรือ 1.66 ล้านตนั เพิ่มขึน้จาก 1,103.32 ลา้นตวั หรอื 1.51 ลา้นตนั 
ในปี 2556 คิดเป็น 9.63 เปอร์เซ็นต์ [1]  
2.2 วัสดุรองพื้น (litter)[2] 
 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทงมกัเลี้ยงไก่บนพื้นคอนกรีต 
ดังนั้น ก่อนที่จะน าไก่เข้ามาเลี้ยงจะต้องปทูับด้วยวัสดุรองพืน้ 
ให้มีความหนาประมาณ 8-10 เซนติเมตร วัสดุรองพื้นจะช่วย
ดูดซับความช้ืนจากมูลและน้ าที่หกท าให้พื้นโรงเรือนแห้ง วัสดุ
รองพื้นยังเป็นฉนวนกันความหนาวของพื้นคอนกรตีในช่วงฤดู
หนาว และช่วยเป็นส่ือน าความร้อนออกจากร่างกายในช่วงฤดูร้อน 
วัสดุรองพื้นที่ดจีะต้องมนี้ าหนักเบา สามารถดูดซับความช้ืน
และน้ าได้ดี ราคาไม่แพง หาได้ง่ายในท้องถิน่ ไม่เป็นพษิต่อไก่  

แกลบ (rice hull) แกลบท าหน้าที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวเปน็ผลพลอย
ได้จากการสีข้าว แกลบมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
สารอินทรีย์ ประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน ไซโลส อะลาบิโนส 
กรดเมทิลกลูโคโรนคิ และกาแลคโตส และสารอนินทรีย์ ได้แก่ 
ซิลิก้า อะลูมิเนียมออกไซด์ แมกนีไทต์ แคลเซียมออกไซด์ 
แมกนีเซียมออกไซค์ และแมงกานีสออกไซด์ [3] 

 

ขี้เถ้าแกลบ (rice hull ash) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผา
แกลบ และน าความร้อนไปใช้งานในโรงสีข้าวหรือโรงไฟฟ้า 
การเผาแกลบท าใหเ้กิดเถ้า 13-30 เปอร์เซ็นต ์ คุณสมบัติของ

ขี้เถ้าแกลบมีดังนี้ คือ มขีนาดอนุภาคเฉลี่ย 150.47 ไมครอน 
และมีค่าความหนาแนน่เป็น 104.9 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
รูพรุนขนาดกลาง มีพ้ืนที่ผิวเท่ากับ 36.44 ตารางเมตรต่อกรัม 
ขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 42.603 อังสตรอม พื้นผิวมีความเป็นขั้ว 
ท าให้สามารถเกิดการแลกเปลี่ยนไอออน ระหว่างพื้นผิวของเถ้า
แกลบกับตัวถูกดูดซับซึ่งเป็นไอออนของโลหะ [4] ขี้เถ้าแกลบ
ยังเหมาะที่จะน ามาใช้เปน็วัสดุรองพื้นไก่ เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ป้องกันแมลง โดยเฉพาะหนอนแกลบที่เป็นปญัหาในการเลี้ยง
ไก่กระทง เพราะขี้เถ้าแกลบมคีณุสมบัติไล่แมลง โดยน าขี้เถ้า
แกลบคลุกกับเมล็ดถั่วเหลืองสามารถป้องกันด้วงแกรมหบ์ีนได้
นอกจากนี้ยังสามารถในการดูดซับสารได้ดีกว่าถ่านกัมมันต์ [5] 

ยิปซัม (gypsum) หรือเกลือจืด มีสูตรทางเคมีว่า CaSO4·2H2O 
เป็นแร่อโลหะ มีความเปราะมาก สีขาว ไม่มีสีหรือสีเทา มักมีสี
เหลือง แดง หรือน้ าตาลปนอยู่ [6] จากสภาพความเปน็ดา่งของ
ยิปซัม จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ในดินได้ ใชฆ้่า
เช้ือโรคในดินตามแปลงเกษตร พื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รางระบาย
น้ าเสีย แหล่งบ าบดัน้ าเสีย แหล่งน้ าเน่า [7] ยิปซัมสามารถลดค่า 
pH ของวัสดุรองพื้นจาก 8.04 เปน็ 6.97 [8] นอกจากนีย้ปิซัมยงั
สามารถดูดซับความช้ืนในวัสดุรองพื้นด้วย ท าให้วัสดุรองพื้น
แห้งยับยั้งการท างานของแบคทเีรยี 

 

3. การด าเนินงานวิจัย 

3.1 การวางแผนทดลอง  

 ทดลองกับไก่กระทงคละเพศ อายุ 1 วัน พันธ์ุซีพี 707 
จ านวน 120 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 พวกๆ ละ 4 ซ้ าๆ ละ 10 ตัว ดังนี ้

 ส่ิงทดลองที่  1  ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น   
 ส่ิงทดลองที่  2  ใช้ขี้เถ้าแกลบเปน็วัสดุรองพื้น 
 ส่ิงทดลองที่  3  ใช้ยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น 

 ท าการกกลูกไก่ในแต่ละซ้ าด้วยหลอดไฟขนาด 60 วัตต์ จนถึง
อายุ 2 สัปดาห์ ให้อาหารแบบกินเต็มที่ (ad libitum) โดยใช้อาหาร
ส าเร็จรูป มีน้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา  
 
 

3.2 การบันทึกข้อมูลและการค านวณ  
 

 1. บันทึกน้ าหนักไก่เริ่มทดลอง และเมื่ออาย ุ 6 สัปดาห ์ โดย
การช่ังน้ าหนักรวมกันทั้งซ้ า 
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 2. บันทึกปริมาณอาหารที่กินช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์  
 

3.3 การวิเคราะหท์างสถิติ  
 

 วิเคราะห์ความแปรปรวน ตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test  
  

4. ผลการด าเนินงาน 

4.1 สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง 
 

เมื่อส้ินสุดการทดลองอายุ 6 สัปดาห์ พบว่า ไก่กระทงที่ใช้
แกลบเป็นวัสดุรองพื้น มีน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าพวกที่ใช้
ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<.01) 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01, 2.27 และ 2.40 กิโลกรัม ตามล าดับ 
ปริมาณอาหารที่กินพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) 
ระหว่างพวกที่ใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47, 3.49 และ 3.56 กิโลกรัม ตามล าดบั 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร พบว่าพวกที่ใช้ขี้เถ้าแกลบและ
ยิปซัมเป็นวัสดุรองพืน้ มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่า
พวกที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพืน้อย่างมีนัยส าคัญ (P<.05) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.54, 1.49 และ 1.73 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 สมรรถภาพการผลิตของไก่กระทงทีเ่ลี้ยงบนวัสดุ 
   รองพื้นชนิดต่างๆ 
 

สมรรถภาพการผลิต 
ชนิดของวัสดุรองพ้ืน 

แกลบ เถ้าแกลบ ยิปซัม 
น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (กก.) 1/ 2.01ข 2.27ข 2.40ก 
ปริมาณอาหารที่กิน (กก.) 3.47 3.49 3.56 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร2/ 1.73ก 1.54ข 1.49ข 
ต้นทุนค่าอาหาร/ไก่ 1 กก. (บาท) 2/ 28.77ก 25.67ข 24.78ข 
1/ ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันมีอักษรต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติ (P<.01) 
2/ ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันมีอักษรต่างกนัมีความแตกต่างทางสถิติ (P<.05) 
 
 
 

4.2 ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม  

พบว่าต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม ของพวก
ที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นสูงกว่าพวกที่ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัม
เป็นวัสดุรองพื้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
28.77, 25.67 และ 24.78 บาท ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

5. สรุปผลการทดลอง 

 ผลการใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นที่มีต่อ
สมรรถภาพของไก่กระทง ผลการทดลองสรุปได้ดังนี ้
 1. สมรรถภาพการผลิต พบว่า น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของไก่
กระทงพวกที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้น ต่ ากว่าพวกที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ 
และยิปซัมอย่างมีนัยส าคัญ (P<.01) ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารของพวกที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นดีกว่า
พวกที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<.05) ปริมาณ
อาหารที่กินไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>.05) ระหว่างพวกที่
ใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบและยปิซัมเปน็วัสดุรองพื้น  
 2. ต้นทุนค่าอาหารที่ใช้ผลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม ของไก่
พวกที่ใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นสูงกว่าพวกที่ใช้ขี้เถ้าแกลบ และ
ยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นอย่างมีนัยส าคัญ (P<.05)  

6. วิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการทดลองพบได้ว่า การใช้แกลบเป็นวัสดุรองพื้นมีผล
ท าให้น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นต่ า และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
สูงกว่าพวกที่ใช้ยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นในช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ 
ทั้งนี้น่าจะมีผลมาจากปริมาณแก๊สแอมโมเนียในคอกไก่มีผลต่อ
น้ าหนักตัว และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร  [9] ทั้งนี้เพราะ
แกลบสามารถดูดซับความช้ืนได้น้อย ท าให้วัสดุรองพื้นคอกมี
ความช้ืนสูงเหมาะแก่การเจริญของแบคทีเรียที่เปลี่ยนกรดยูริคให้
เป็นแอมโมเนีย ท าให้มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตข้างต้น [10]  
ยิปซัมสามารถดูดซับความช้ืนได้มากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถลด
ค่าความเป็นกรดด่างของวัสดุรองพื้น มีผลไปลดการท างานของ
แบคทีเรียที่เปลี่ยนกรดยูรคิใหเ้ปน็แก๊สแอมโมเนีย [11] ส่วน
การใช้ขี้เถ้าแกลบเป็นวัสดุรองพื้นมีผลท าให้น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น 
และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารดีกว่าพวกที่ใช้แกลบเป็น
วัสดุรองพื้น เพราะขี้เถ้าแกลบประกอบด้วยซิลิกาที่มีรูพรุนท าให้
ดูดซับปริมาณน้ าและแก๊สแอมโมเนียไว้ในโครงสร้างได้ ท าให้
ปริมาณแก๊สแอมโมเนียในคอกลดลง  

การใช้ขี้เถ้าแกลบเปน็วัสดุรองพืน้ และใช้ยิปซัมเป็นวัสด ุ
รองพื้นมีผลต่อน้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเฉพาะในช่วงปลายของการทดลอง ทั้งนี้เพราะปริมาณ
ส่ิงขับถ่ายและความช้ืนสะสมในคอกมากกว่าในช่วงไก่กระทง
อายุน้อย 
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยเมื่อปลูกร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นท่ีดินดาน 
THE GROWTH AND YIELD OF SUGARCANE PLANTED WITH VETIVER GRASS  

IN HARD PAN SOIL  
 

พรรณประไพ  โนนสินชัย   
 

สาขาวิชาพืชสวน  แผนกวิชาพืชศาสตร์     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของอ้อยเมื่อปลูกร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน โดย
จัดการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ปลูกอ้อยอย่างเดียว 
กลุ่มที่ 2 ปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝก แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 30 
แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยขนาด 1.50 x 10 เมตร  ท าการศึกษา
ที่แปลงพืชไร่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี (พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2559) 
เก็บข้อมูลจ านวนกอ จ านวนหน่อ จ านวนล าที่หีบได้ทั้งหมด 
และน้ าหนักผลผลิต (ล าต่อกิโลกรัม) น้ าหนักผลผลิต (กิโลกรัม
ต่อไร่)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติที (t-test) แบบเป็นอิสระ
ต่อกัน ผลการวิจัยพบว่าในอ้อยปลูกจ านวนหน่อต่อกอ และ
จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
น้ าหนักผลผลิต (กิโลกรัมต่อล า) และน้ าหนักผลผลิต (ตันต่อ
ไร่) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่
การปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกจะมีน้ าหนักผลผลิตสูงกว่าการ
ปลูกอ้อยอย่างเดียว ส่วนในอ้อยตอ 1 จ านวนหน่อต่อกอ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ปลูก
อ้อยอย่างเดียวจะมีจ านวนหน่อต่อกอ สูงกว่าการปลูกอ้อย
ร่วมกับหญ้าแฝกส่วนลักษณะจ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่ น้ าหนัก
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อล า) และน้ าหนักผลผลิต (ตันต่อไร่) ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ 

 ส่วนในอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 พบว่าทุกลักษณะที่
ท าการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ระหว่างการปลูก
อ้อยอย่างเดียวกับการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝก มีเพียงเฉพาะ
อ้อยตอ 1 ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่การ

ปลูกอ้อยอย่างเดียวจะมีจ านวนหน่อต่อกอสูงกว่าการปลูกอ้อย
ร่วมกับหญ้าแฝก 
ค าส าคัญ : หญ้าแฝก (vetiver grass) , พื้นที่ดินดาน (hard pan 
soil) 

Abstract 

The aim of this research was to study the growth and yield 
of sugarcane, planted with vetiver grass in the hard pan soil. 
The experiments were done in two groups: group 1, sugarcane 
cultivation only and group 2, sugarcane cultivation with 
vetiver grass. Each group consisted of 30 plots. Each plot was 
1.5x10 m size, studied on the fieldcrop area at Kanchanaburi 
College of Agriculture and Technology. The period study was 
three academic years in term of data (May 2014-March 2016) 
recording in number of clump, number of shoots per rai, 
weight of shoots (shoots/kilogram) and weight of vessels 
(tons per rai). The data was analyzed by T-test independent. 
The result of study presented that there was no statistic 
difference in term of number of shoots per clump and the 
number of shoots per rai. But there was the statistic difference 
at the 0.05 level between the plantations of sugarcane 
cultivation only and sugarcane cultivation with vetiver grass 
that yield of sugarcane cultivated with vetiver grass plantation 
was higher than the only sugarcane cultivated plantation. In 
case of first stock, there was the statistic difference at 0.05 
level in the number of shoots per clump for the only the 
statistic difference at 0.05 level in the number of shoots per 
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clump for the only sugarcane cultivation was higher than the 
cultivation with vetiver grass. But there was no statistic 
difference the weight of crop at kilogram per shoot and ton 
per rai. 

 In case of the first and second stock plantation, there 
was no statistic difference between the only sugarcane 
cultivation and the cultivation with vetiver grass. 

 
1. บทน า 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ ปลูกได้ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย ซ่ึงเกษตรกรชาว   ไร่อ้อยส่วนใหญ่จะมี
การปลูกอ้อยซ้ าๆ ในพื้นที่ เดิมอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ งใ ช้

เครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถแทรคเตอร์  รถเก็บเกี่ยวอ้อย 
รถบรรทุกอ้อย เข้าไปท างานอยู่ตลอดเวลา ท าให้บางพื้นที่เกิด
ปัญหาการกดทับของดิน ท าให้ดินเกิดเป็นช้ันดินดาน ซ่ึงมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ท าให้บริเวณที่เป็นช้ันดินดานอ้อย
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ แคระแกร็น ต้นเหลือง เนื่องจากรากอ้อย
ไม่สามารถหยั่งลึกลงไปถึงช้ันดินดานได้ ตรงกับ เสมอขวัญ  
ตันติกุล (2552) รายงานว่าดินดานเป็นดินที่ถูกบดทับอัดแน่น
โดยการใช้เครื่องจักรกลเกษตรหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
หลายปี ท าให้พื้นที่ปลูกพืชถ้ามีดินดานจะเป็นปัญหาคือในฤดู
ฝนถ้ามีฝนตกลงมาน้ าจะซึมลงช้ันล่างไม่ได้ เนื่องจากดินดาน
กักเก็บน้ าไม่ให้ซึมลงไปช้ันล่างได้ ในขณะเดียวกันในฤดูร้อน
ดินดานจะกั้นไม่ให้ความช้ืนที่อยู่ด้านข้างล่างขึ้นมาถึงรากพืช
ได้ท าให้พืชขาดน้ าและตายได้ ดังนั้นในพื้นที่ดินดาน ควรมีการ
แก้ปัญหาดินดานก่อนการปลูกพืชซ่ึง   กรมส่งเสริมการเกษตร 
(2553) รายงานว่าการแก้ปัญหาดินดานสามารถท าได้หลายวิธี
คือการใช้      ไถระเบิดดินดาน ซ่ึงสามารถแก้ปัญหาช้ันดินดาน
ได้ผลเป็นอย่างดี แต่มีข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่มี
ลักษณะเฉพาะต่องาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มต้นทุนของการปลูก
อ้อย และต้องมีการไถระเบิดดินดานทุกครั้งที่มีการรื้อตออ้อย
ใหม่ หรือการปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว เช่น 
ปอเทือง โสนแอฟริกัน เป็นต้นแล้วท าการไถกลบ ขุด ถาก 
ถอน พรวน ทับหมักกับดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ซ่ึง
เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินไปทีละน้อยๆ วิธีนี้อาจจะใช้

ระยะเวลาค่อนข้างนาน และอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
ดินดานคือการใช้หญ้าแฝก เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชทนแล้ง
ได้ดีมีจ านวนรากมาก และรากประสานติดต่อกันหนาแน่น
เหมือนม่าน หรือก าแพงใต้ดิน ท าให้ดินแตกร่วน สามารถกัก
เก็บน้ าและความช้ืนได้ รวมทั้งมีระบบรากหยั่งลึก 1.50 - 3.0
เมตร แต่แผ่ขยายทางกว้างเพียง 30 – 50 เซนติเมตร รอบกอ
เท่านั้น จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชข้างเคียง(กรมพัฒนาที่ดิน 
,2548) จากคุณสมบัติของหญ้าแฝก ท าให้ท าลายช้ันดินดานได้ 
และไม่มีผลลกระทบต่อพืชปลูก นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์
ต่อพืชที่ปลูกร่วม หรือปลูกตามหญ้าแฝกด้วย ซ่ึงข้อมูลเกี่ยวกับ
การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชอื่นๆ เ ช่นไม้ผล มีรายงาน
ค่อนข้างมาก แต่ข้อมูลการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับอ้อย  ยังไม่มี
การศึกษาแน่ชัด 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจะศึกษาการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้า
แฝกในพื้นที่ดินดานเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
ปลูกอ้อยในพื้นที่ดินดานต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อยเมื่อปลูก
ร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน 

 
3.       สมมติฐานการวิจัย 
 หญ้าแฝกสามารถแก้ปัญหาดินดานได้ มีผลท าให้การ
ปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโต และน้ าหนัก
ผลผลิตสูงกว่าการปลูกอ้อยอย่างเดียว 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 

4.1  อุปกรณ์ 
       4.1.1 อ้อยพันธุ์ LK 92 – 11 จ านวน 2,160 ท่อน 
        4.1.2 หญ้าแฝกลุ่ม  จ านวน 12,000 ต้น 
         4.1.3 ปุ๋ยสูตร 15 - 15 - 15  จ านวน 28 กิโลกรัม 
         4.1.4 ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0  จ านวน 84 กิโลกรัม 
          4.1.5 สารเคมีก าจัดวัชพืช ทูโฟดี  จ านวน 250 กรัม 
         4.1.6 สารเคมีก าจัดวัชพืช อามีทรีน จ านวน 250 กรัม 
         4.17  มีด 
         4.18  จอบ 

                4.19  ตาช่ัง 

* นางพรรณประไพ  โนนสินชัย   
E-mail address cpanprapai@gmail.com  
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         4.20  อุปกรณ์การเตรียมพ้ืนที่ เช่นรถแทรคเตอร์ 
         4.21  อุปกรณ์การให้น้ า เช่น ท่อน้ า หัวปิด- เปิดน้ า 
     
4.2  วิธีการ 
        4.2.1 การจัดการทดลอง 
                  การทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 2 ส่ิงทดลอง 

(treatment) ดังนี้    
                   สิ่งทดลองที่ 1  (T1)   ปลูกอ้อยอย่างเดียว  

   สิ่งทดลองที่ 2  (T2)   ปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝก  
 

        4.2.2  วิธีการทดลอง 

                   1) การเตรียมพ้ืนที่ 
                      - โดยการไถดะ ไถแปร พรวนย่อยดินให้

ละเอียด และยกร่องปลูกโดยมีขนาดของแปลงย่อย 1.50 x 10 
เมตร มี 1 แถวต่อ 1 แปลงย่อย ระยะระหว่างแถว 1.50 เมตร  
                            - แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมี 
30 แปลงย่อย 
                            - ปักป้ายบอกแต่ละส่ิงทดลอง 

 

4.2.2  การเตรียมท่อนพันธ์ุอ้อย 

                   - พันธ์ุอ้อยที่ใช้ปลูกเป็นอ้อยพันธ์ุ LK 92 - 11 
โดยเลือกท่อนพันธ์ุที่ไม่แก่ ไม่อ่อน จนเกินไป มีอายุประมาณ 8 
- 10 เดือน 

                  - สับท่อนพันธ์ุอ้อยเป็นท่อนๆ ละ 3 ตา โดยแต่
ละแปลงย่อยจะปลูกแบบท่อนคู่ ระยะห่างระหว่างท่อน 50 
เซนติเมตร โดยวัดจากระยะห่างของตาตรงกลางระหว่างท่อนที่ 
1 และท่อนที่ 2  ซ่ึงจะใช้ท่อนพันธ์ุจ านวน 36 ท่อนต่อแปลง
ย่อย 

 
4.2.3  การเตรียมกล้าแฝก 

                 - กล้าแฝกที่ใช้เป็นกล้าแฝกลุ่ม แบบเปลือยราก 
               - ในแต่ละแปลงย่อยจะใช้กล้าแฝกจ านวน 200 

ต้น 
                 4.2.4  การปลูก 

                     1) การปลูกอ้อย 
                         - หว่านปุ๋ยรองพื้นสูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 

50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วแปลงย่อย 

                         - วางท่อนพันธ์ุอ้อยแบบท่อนคู่  โดย 1 
แปลงย่อยจะใช้ท่อนพันธุ์  36 ท่อน 

                          - กลบท่อนพันธ์ุอ้อย โดยการใช้จอบขุด
ดินกลบบางๆ หนาประมาณ 10 เซนติเมตร 

  
                        2) การปลูกหญ้าแฝก 
                          - ขุดแนวปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวปลูก

อ้อย 
                           - วางกล้าหญ้าแฝกตามแนวที่ เตรียมไว้

โดยให้มีระยะระหว่างต้น     5 เซนติเมตร 
                           - กลบหญ้าแฝก โดยใช้จอบขุดดินกลบ

บางๆ 
            4.2.5  การปฏิบัติดูแลรักษาอ้อย 
                      1) การให้น้ า 

                                 - วิธีการให้น้ าอ้อยจะให้แบบร่อง (furrow  
irrigation) 

                           - ให้น้ าทันทีหลังปลูกอ้อยเรียบร้อยแล้ว 
หลังจากนั้นจะให้น้ าเมื่ออ้อยเริ่มแสดงอาการขาดน้ า ซ่ึงจะเห็น
ได้จากอาการที่ใบห่อในเวลาเที่ยงหรือเวลาบ่าย 

                          2) การใส่ปุ๋ย จะใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ดังนี้ 

                                     ครั้ งที่  1  ใส่ปุ๋ย สูตร 15 - 15  -15 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดย ใส่พร้อมกับการปลูกอ้อย 
                                     ครั้งที่ 2     ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา      

                    ครั้ งที่  2  ใ ส่ปุ๋ ย สูตร  46  - 0  - 0  อัตรา  25 
กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เมื่ออ้อยอายุได้ 1 เดือน 

                            ครั้ งที่  3  ใส่ปุ๋ ย สูตร 46 - 0  - 0  อัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เมื่ออ้อยอายุได้ 3 เดือน 

            3) การก าจัดวัชพืช ก าจัดวัชพืชโดยใช้จอบถาก และ
ใช้สารเคมีฉีดพ่นโดยใช้สารเคมีทูโฟดี (2, 4 - D) อัตรา 100 
กรัมต่อน้ า 15 ลิตร ผสมร่วมกับอามีทรีน อัตรา100 กรัมต่อน้ า 
15 ลิตร โดยฉีดพ่นเมื่ออ้อยอายุได้ 2 เดือน จ านวนครั้งของการ
ก าจัดวัชพืชตามความจ าเป็น 
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               4.2.6 ) การดูแลอ้อยตอ 

                          - หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 
แล้วจะสับตออ้อย โดยการสับตออ้อยจะใช้จอบสับให้ตออ้อย
ชิดดินมากที่สุดเพื่อให้อ้อยแตกหน่อใหม่  

         - การใส่ปุ๋ยจะใส่ 2 ครั้ง  
  ครั้งที่  1 ใส่ปุ๋ยสูตร 46 – 0 - 0 อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่เมื่ออ้อยอายุได้ 1 เดือน 
  ครั้งที่  2 ใส่ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เมื่ออ้อยอายุได้ 3 เดือน 
                      - ก า ร ก า จั ด วั ชพื ช  แ ล ะก าร ให้ น้ า ป ฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับอ้อยปลูก 

4.2.7)  การปฏิบัติดูแลรักษาหญ้าแฝก 
                         - จะตัดใบหญ้าแฝกโดยใช้มีดตัด ให้เหลือความ
สูงประมาณ 40 - 50 เซนติเมตร โดยตัดใบทั้งหมดจ านวน 2 
ครั้ง เมื่อหญ้าแฝกอายุได้ 3 เดือน และ 5 เดือน 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      4.3.1 วัดการเจริญเติบโตของอ้อยโดยนับจ านวนการ

แตกกอ  และการแตกหน่อของอ้อย เมื่ออ้อยอายุได้ 2 เดือน 
โดยนับจ านวนทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย ซ่ึงวิธีการนับจ านวน
การแตกกอโดยดูว่าถ้าอ้อยงอกพร้อมกันทั้ง 3 ตา ในแต่ละท่อน 
จะนับเป็น 1 กอ ส่วนการแตกหน่อของอ้อย จะนับจ านวนหน่อ
ทั้งหมดที่โผล่พ้นดิน  

     4.3.2 ผลผลิตของอ้อย เมื่ออ้อยอายุแก่พร้อมเก็บเกี่ยว 
(12 เดือน) จะนับจ านวนล าทั้งหมดที่หีบได้ และ น าไปช่ัง
น้ าหนักอ้อยทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย  เพื่อน าไปหาน้ าหนัก
ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อล า) และ น้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย (ตันต่อ
ไร่)  

4.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

      น าข้อมูลการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อย มา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 

 
 

กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติที (t - test) แบบเป็นอิสระต่อกัน (t - test 
independent ) 

4.5 สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการทดลองที่แปลงพืชไร่ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ปลูก
อ้อยในเดือนพฤษภาคม 2556 และเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก (ปีที่ 1) ใน
เดือนมีนาคม 2557 อ้อยตอ 1(ปีที่  2)  เก็บเกี่ยวในเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 และอ้อยตอ 2 (ปีที่3) เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 
2559  

5.  ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยเมื่อปลูก

ร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน เก็บรวบรวมข้อมูลอ้อยปลูก 
อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ในลักษณะจ านวนหน่อต่อกอ จ านวน
ล าที่หีบได้   และน้ าหนักผลผลิต ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

 

5.1 จ านวนหน่อต่อกอ (หน่อ) 
 

พบว่าจ านวนต่อกอ ของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 2 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนอ้อยตอ 1 มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังตาราง
ที่ 5.1  
ตารางที่5.1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ

ทดสอบที   จ านวนหน่อต่อกอ ของการ
ทดลองเปรียบ เที ยบการปลูกอ้อยอย่ า ง
เดียวกับการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกในพื้น
ที่ดินดาน 

 
 
5.2 จ านวนล าที่หีบได้ (ล าต่อไร่) 
 

พบว่าจ านวนล าที่หีบได้ของอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และ
อ้อยตอ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5.2  

 
 

สิ่งทดลอง n 
อ้อยปลูก อ้อยตอ 1  อ้อยตอ 2 

�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 
ปลูกอ้อยอย่างเดียว 30 7.74 1.21 12.49 1.83 14.03 1.76 
ปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝก 30 8.19 1.45 11.06 1.93 13.46 1.60 

t.05 -1.319 2.939* 1.295 
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ตารางที่5.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบที  จ านวนล าที่หีบได้ ของการทดลอง
เปรียบเทียบการปลูกอ้อยอย่างเดียวกับการ
ปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน 

 

 
 

5.3  น้ าหนักผลผลิต (กิโลกรัมต่อล า) 

พบว่าน้ าหนักผลผลิตอ้อยปลูกมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อ้อยตอ 1 และ
อ้อยตอ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทาง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 5.3  

 
ตารางที่ 5.3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ

ทดสอบที น้ าหนักผลผลิต (กิโลกรัมต่อล า) 
ของการทดลองเปรียบเทียบการปลูกอ้อย
อย่างเดียวกับการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝก
ในพื้นที่ดินดาน 

 

 
 
 
5..4  น้ าหนักผลผลิต (ตันต่อไร่) 

พบว่าน้ าหนักผลผลิตอ้อยปลูกมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน อ้อยตอ 1 และ

อ้อยตอ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทาง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 5.4  
ตารางที่5.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ

ทดสอบที  น้ าหนักผลผลิต (ตันต่อไร่) ของ 
การทดลองเปรียบเทียบการปลูกอ้อยอย่าง
เดียวกับการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกในพื้น
ที่ดินดาน 

 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
      6.1  สรุปผล  

จากการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย
เมื่อปลูกร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน จัดการทดลอง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 2 ส่ิงทดลอง ดังนี้ ส่ิงทดลองที่ 1 ปลูกอ้อย
อย่างเดียว และ   ส่ิงทดลองที่ 2 ปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝก โดย
แต่ละส่ิงทดลองจะมี 30 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาด 
1.50 x 10 เมตร พันธุ์อ้อยที่ใช้ทดลองเป็นอ้อยพันธ์ุ LK 92 - 11 
และหญ้าแฝกที่ ใ ช้ เป็น    หญ้าแฝกดอน เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1ได้แก่ จ านวน
หน่อต่อกอ จ านวนล าที่หีบได้ทั้งหมดต่อไร่ น้ าหนักผลผลิตต่อ
ล า และน้ าหนักผลผลิตต่อไร่ พบว่า  
 อ้อยปลูก การปลูกอ้อยอย่างเดียวมีจ านวนหน่อ
ต่อกอเฉลี่ย 7.74 หน่อ จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่เฉลี่ย 12,792.89 
ล า และมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 1.06 กิโลกรัมต่อล า และ 13.62 
ตันต่อไร่  ส่วนการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกมีจ านวนหน่อ
ต่อกอเฉลี่ย 8.19 หน่อ จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่เฉลี่ย 12,433.78 
ล า และมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 1.26 กิโลกรัมต่อล า และ 15.66 
ตันต่อไร่ 
 อ้อยตอ 1 การปลูกอ้อยอย่างเดียวมีจ านวนหน่อ
ต่อกอเฉลี่ ย  12 .49  หน่อ  จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่ เฉลี่ ย 
15,075.56 ล า และมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 1.25 กิโลกรัมต่อล า 
และ 18.83 ตันต่อไร่  ส่วนการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกมี

สิ่ง
ทดลอง 

n 
อ้อยปลูก อ้อยตอ 1  อ้อยตอ 2 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ปลูกออ้ย
อย่างเดียว 

30 12792.89 1412.58 15075.56 3077.92 21255.11 3351.74 

ปลูกออ้ย
ร่วมกับหญ้า
แฝก 

30 12433.78 1659.03 15253.33 2569.63 20014.22 2417.64 

t.05 0.903 -0.243 1.576 

สิ่งทดลอง n 
อ้อยปลูก อ้อยตอ 1  อ้อยตอ 2 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ปลูกออ้ย
อย่างเดียว 

30 1.06 0.18 1.25 0.13 0.97 0.25 

ปลูกออ้ย
ร่วมกับหญ้า
แฝก 

30 1.26 0.19 1.23 0.19 1.07 0.26 

t.05 -4.295* 0.392 -1.536 

สิ่งทดลอง n 
อ้อยปลูก อ้อยตอ 1  อ้อยตอ 2 
�̅� S.D. �̅� S.D. �̅� S.D. 

ปลูกออ้ย
อย่างเดียว 

30 12792.89 1412.58 15075.56 3077.92 21255.11 3351.74 

ปลูกออ้ย
ร่วมกับหญ้า
แฝก 

30 12433.78 1659.03 15253.33 2569.63 20014.22 2417.64 

t.05 -2.674* -0.093 -0.703 
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จ านวนหน่อต่อกอเฉลี่ย 11.06 หน่อ จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่
เฉลี่ย 15,253.33 ล า และมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 1.23 กิโลกรัม
ต่อล า และ 18.94 ตันต่อไร่ 
 อ้อยตอ 2 การปลูกอ้อยอย่างเดียวมีจ านวนหน่อ
ต่อกอเฉลี่ย 14.03 หน่อ จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่เฉลี่ย 21255.11 
ล า และมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 0.97 กิโลกรัมต่อล า และ 20.26 
ตันต่อไร่  ส่วนการปลูกอ้อยร่วมกับหญ้าแฝกมีจ านวนหน่อ
ต่อกอเฉลี่ย 13.46 หน่อ จ านวนล าที่หีบได้ต่อไร่เฉลี่ย 20014.22 
ล า และมีน้ าหนักผลผลิตเฉลี่ย 1.07 กิโลกรัมต่อล า และ 20.99 
ตันต่อไร่ 
 
      6.2  ข้อเสนอแนะ 
 
          6.2.1  ควรมีการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อน
และหลังท าการทดลอง 
          6.2.2  หลังจากรื้ออ้อยตอเพื่อปลูกใหม่ควรมีการศึกษาซ้ า
ในพื้นที่เดิมที่มีการปลูกหญ้าแฝก     เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตของผลผลิตอ้อยจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพิ่มขึ้น 
 6.2.3  ควรมีการศึกษาโดยการน าหญ้าแฝกไปปลูก
ร่วมกับพืชชนิดอื่น 
 6.2.4  ควรมีการศึกษาการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
อ้อย หลังจากการปลูกหญ้าแฝกใน     พื้นที่ดินดาน 
 6.2.5  ผลจากการวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหา
ดินดาน ในพื้นที่ท าการเกษตร รวมทั้งสามารถน าหญ้าแฝกไป
ปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นๆ นอกจากจะแก้ปัญหาดินดานแล้วยัง
ท าให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยเรื่อง การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
อ้อยเมื่อปลูกร่วมกับหญ้าแฝกในพื้นที่   ดินดาน ส าเร็จไปด้วยดี
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้ทุน
สนับสนุนง าน วิจั ย  ประจ าปี งบประมาณ 2555  และ
ปีงบประมาณ 2557 โดยเล็งเห็นประโยชน์ และคุณค่าของ
งานวิจัย ที่จะท าให้เกิด  องค์ความรู้ใหม่ และเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการผลิตอ้อยต่อไป  

ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ที่ให้ความรู้ใน
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามการด าเนินงานวิจัย 
ตลอดจนสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยจนท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้ค าแนะน า
ในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นผลให้งานวิจัยมี
ความสมบูรณ์ มากย่ิงขึ้น 

 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรีที่ ให้ความ
อนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าแฝก 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ที่ให้ความ
อนุเคราะห์สถานที่ในการด าเนินการวิจัย 

คณะครู ผู้บริหาร พนักงาน วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และ
ให้ก าลังใจจนการด าเนินงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้ก าลังใจตลอดมา 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยช้ินนี้      จะมีส่วนช่วยให้
เกษตรกร และผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ในการน าองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้      และเป็นแหล่งข้อมูลในการผลิตอ้อย
ต่อไป 
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C-014 

การศึกษาผลของไข่น ้าในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไก่ไข่ 
The Study on the Effect of Water meal on Layer Performances 

 
มลิวรรณ์   สังฆะภูม ิ

 
สาขาวิชา สัตวศาสตร์  แผนกวิชา สัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1. บทคัดย่อ 

 ก า ร ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ไ ข่ น ้ า ใ น อ าห า ร ต่ อ
สมรรถภาพการผลิตไก่ไข่ วางแผนการศึกษาแบบสุ่ม
ตลอด(Completely Randomized Design; CRD) 
ทดลองกับไก่พันธ์ุไข่ Isa – brown  อายุ 25 สัปดาห์ 
จ้านวน 120 ตัว การทดลองแบ่งเป็น 4 กลุ่มทดลอง แต่
ละกลุ่มมี 3 ซ ้า ๆ ละ 10 ตัว ดังนี  กลุ่มทดลองที่ 1 เลี ยง
ด้วยอาหารพื นฐานเป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2  เลี ยงด้วย
อาหารพื นฐานผสมไข่น ้า 0.12 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มที่ 3 
เลี ยงด้วยอาหารพื นฐานที่ผสมไข่น ้า 0.24 เปอร์เซ็นต์ 
กลุ่มที่ 4 เลี ยงด้วยอาหารที่ผสมไข่น ้า 0.36 เปอร์เซ็นต์ 
ผลการศึกษาเมื่อสิ นสุดการทดลองที่ 8 สัปดาห์ ใน
กลุ่มที่ 1 2 3 และ 4  ตามล้าดับ ปรากฏดังนี  น ้าหนักไข่
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 54.69 56.32 55.20 และ 55.99  กรัม 
ตามล้าดับ ความเข้มของสีไข่แดงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.81 
5.80 5.78 และ 5.96 ตามล้าดับ ความหนาของเปลือก
ไข่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.33 0.33 0.33 และ 0.33 มิลลิเมตร 
ตามล้าดับ ผลผลิตไข่เฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 79.65 
83.38 86.83 และ 83.26 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ ปริมาณ
อาหารที่กินต่อตัวต่อวันมีค่า เฉลี่ย เท่ากับ 109.44 
108.91 106.76 และ 110.64 กรัม ตามล้าดับ ต้นทุน
อาหารเพื่อการสร้างไข่ 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 34.01 
30.90 30.45 และ 31.87 บาท ตามล้าดับ เมื่อน้ามา
วิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า น ้าหนักไข่เฉลี่ย ความเข้ม
ของสีไข่แดง ความหนาของเปลือกไข่ ผลผลิตไข่เฉลี่ย 
ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน ราคาอาหารที่สร้างไข่ 
1 กิโลกรัม มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่
พบว่า ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่  1 

กิโลกรัมในช่วง 5 ถึง 8 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 2.86ก 2.67
กข 2.47ข และ 2.56ข ตามล้าดับ ประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 โหล ในช่วง 5 ถึง 8 สัปดาห์มี
ค่าเท่ากับ 1.85ก 1.74กข 1.65ข และ 1.68ข ตามล้าดับ  มี
ค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) จาก
ผลการศึกษาครั งนี  พบว่า สามารถใช้ไข่น ้าในระดับ 
0.24 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้เพิ่มผลผลิตไข่ไก่ ทั งยังช่วยลด
ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร
อาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม ประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเป็นไข่ 1 โหล และลดต้นทุนอาหารเพื่อการ
สร้างไข่ 1 กิโลกรัม ได้ 
 

ค้าส้าคัญ  :  ไข่น ้า,  ไก่ไข่,  สมรรถภาพการแสดงออก 
 

 Abstract 
 The study on the effect of water meal on layer 
performances was conducted using Completely 
Randomized Design (CRD).  Hundred and twenty 
Isa-brown layer, twenty five weeks old, were used in 
this experiment.  There were four treatments and 
three replications with ten layers per replication. 
Treatment 1, control group, used basic diet. 
Treatment 2, 3 and 4 used diet supplement with 0.12, 
0.24, and 0.36 percent of water meal, respectively. 
After eight weeks of the experiment, it was found 
that average of egg weight were 54.69, 56.32, 55.20 
and 55.99 grams, respectively. Yolk colors were 
5.81, 5.80, 5.78 and 5.96 percent, respectively. Egg 
shell thicknesses were 0.33, 0.33, 0.33 and 0.33 mm., 
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respectively. Average of egg productions were 79.65, 
83.38, 86.83 and 83.26 percent, respectively. Feed 
intakes were 109.44, 108.91, 106.76 and 110.64 
gram, respectively. Feed cost for producing 1 kg. 
egg, were 34.01, 30.90, 30.45 and 31.87 baht, 
respectively. Every group gave no significant 
difference (P>0.05). The results of feed conversion 
ratio for producing 1 kg.egg from week five to eight 
were 2.86a, 2.67ab, 2.47b and 2.56b, respectively 
which were significantly different (P<0.05). Feed 
conversion ratio for producing 1 dozen egg from 
week five to eight  were 1.85a, 1.74ab, 1.65b and 1.68b, 
respectively which were significantly different 
(P<0.05). The objectives of this study were : can used 
water meal at level 0.24 percent. Average of egg 
production. It also reduces of feed. The results of 
feed conversion ratio for producing 1 kg. Feed 
conversion ratio for producing 1 dozen and reduce 
the feed cost for producing 1 kg. 
 

Keyword : water meal,  Isa-brown layer,  
performances  
 
 

2. บทน้า 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไก่ไข่ก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว มีการคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุจนได้
สายพันธ์ุที่ให้ผลผลิตตอบแทนเศรษฐกิจสูง รวมถึง
การพัฒนาทางด้านอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ประกอบ
กับระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย จึง
ท้าให้มีศักยภาพในการให้  ผลผลิตสูง แต่เนื่องจาก
ต้นทุนการผลิต ส่วนใหญ่ เป็นค่ าพัน ธ์ุ สัต ว์และ
ค่าอาหารสัตว์ ซ่ึงมีค่าสูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของต้นทุน
การเลี ยงสัตว์ทั งหมด การหาแหล่งทดแทนวัตถุดิบ
อาหารสัตว์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดต้นทุนด้าน
อาหารสัตว์ลงได้ 
 การศึกษาชีววิทยาของไข่น ้าหรือผ้า (Water 
Meal (Wolffia globosa)) อยู่ในวงศ์ Lemnaceae สกุล 

Wolffia ที่พบในเมืองไทยมี 2 ชนิด คือ Wolffia 
arrhiza (L) Wimm แล ะ Wolffia globosa (L) Wimm 
เป็นพืชที่พบในแหล่งน ้าจืด มีขนาดเล็ก ลอยคลุม
บริเวณผิวน ้า บางชนิดจมใต้น ้า (Hayward, 1995) เช่ือ
ว่าเป็นพืชที่มี วิ วัฒนาการโดยลดโครงสร้างจาก
ลักษณะซับซ้อนไปสู่โครงสร้างง่ายๆ เช่น ไม่มีล้าต้น 
และใบ มีลักษณะเป็นทัลลัส อาจมีรูปร่างกลมรี รูปไข่
หรือแบนเป็นแผ่นบาง หรือมีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ 
ไม่มีราก (เสนาะ, 2516) ชอบขึ นในที่อากาศร้อนและ
แสงแดดมาก ไข่น ้าโดยทั่วไปมักพบในแหล่งน ้าซ่ึงมี
น ้านิ่ง เช่น หนอง บึง หรือบ่อเก่า ๆ ที่มีใบไม้และมูล
สัตว์สะสมอยู่ เพราะมีปริมาณอินทรียวัตถุมาก (เบญจ
ภรณ์, 2542) โดยปกติเป็นพืชที่เจริญเติบโตในช่วงฤดู
หนาวต่อกับฤดูร้อน อุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญ เติบโตอยู่ ระห ว่าง  32-33 อ งศา เซล เ ซียส 
(Landolt, 1986)  จากการวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการของไข่น ้า พบว่า ไข่น ้าแห้งมีความชื น 20-
22 เปอร์เ ซ็นต์ ปริมาณโปรตีน 17.88 เปอร์ เ ซ็นต์ 
ไขมัน 0.20 เปอร์ เซ็นต์  เถ้า 23.50 เปอร์เ ซ็นต์ 
คาร์โบไฮเดรต 38.20 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียม 0.09 
เปอร์เซ็นต์ (กรมประมง, 2532)  
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 3.1 เพื่อศึกษาระดับการใช้ไข่น ้าที่เหมาะสมต่อ
การเลี ยงไก่ไข่ 
 3.2 เพื่อศึกษาระดับผลผลิตและคุณภาพไข่ 
ปริมาณอาหารที่กิน และต้นทุนราคาอาหารในการ
ผลิตไข่ไก ่
4. สมมุติฐานการวิจัย 
 H0 = การใช้อาหารข้นโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ 
และการเสริมไข่น ้าในสูตรอาหารที่ ระดับ 0  0.12  
0.24 และ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการ
แสดงออกของไกไ่ข่ 
 H1 = การใช้อาหารข้นโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ 
และการเสริมไข่น ้าในสูตรอาหารที่ ระดับ 0  0.12  
0.24 และ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้มีผลต่อสมรรถภาพ
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การแสดงออกของไก่ไข่ และด้านราคาอาหารเพื่อ
สร้างไข่ 1 กิโลกรัม 
5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากร ได้แก่ ไก่ไข่พันธ์ุ Isa – brownn 
อายุ 25 สัปดาห์ จ้านวน 120 ตัว  
 5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.2.1 เก็บผลผลิตไข่ทุกวัน บันทึกจ้านวน
ไข่ชั่งน ้าหนักไข่สัปดาห์ละครั ง 
  5.2.2 วัดความหนาของเปลือกไข่สัปดาห์
ละครั ง 
  5.2.3 วัดความเข้มของสีไข่แดงสัปดาห์ละ
ครั ง 
  5.2.4 ช่ังอาหารที่ให้  และอาหารที่เหลือ
เมื่อสิ นสุดการทดลอง 
  5.2.5 ค้านวณต้นทุนอาหารเพื่อการสร้าง
ไข่  จากราคาอาหารข้น  
 5.3 วิธีการวางแผนการวิจัย 
 วางแผนการวิจัยแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design; CRD) ประกอบด้วย 4 กลุ่ม
ทดลองกลุ่มละ 3 ซ ้าๆ ละ 10 ตัว ซ่ึงไก่แต่ละตัวจะ
ได้รับอาหารที่มีโปรตีน 17 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับ
การใช้ไข่น ้า ดังนี  

กลุ่มทดลองที่ 1 เลี ยงโดยอาหารพื นฐาน 
กลุ่มทดลองที่ 2 เลี ยงโดยอาหารพื นฐาน

ผสมไข่น ้า 0.12 เปอรเ์ซ็นต ์
กลุ่มทดลองที่ 3 เลี ยงโดยอาหารพื นฐาน

ผสมไข่น ้า 0.24 เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มทดลองที่ 4 เลี ยงโดยอาหารพื นฐาน
ผสมไข่น ้า 0.36 เปอร์เซ็นต ์
 5.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
  น้าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาค้านวณหา
ค่าเฉลี่ยและน้าไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี (Analysis  
of Variance) วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’ s  New  Multiple  Range Test 
(จรัญ, 2540) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 
6. ผลการวิจัย 
 ผลของไข่น ้าในอาหารต่อสมรรถภาพการ
ผลิตของไก่ไข่ ประกอบด้วยความเข้มของสีไข่แดง 
น ้าหนักไข่  ความหนาของเปลือกไข่ ผลผลิตไข่ และ
ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน เมื่อสิ นสุดการทดลอง
ใน 8 สัปดาห์ น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผลปรากฏ 
ดังต่อไปนี  
 6.1 น ้าหนักไข่เฉลี่ย 
 น ้าหนักไข่เฉลี่ยตลอดระยะการทดลองมีค่าไม่
แตกต่างทางสถิติ ดังปรากฏในตารางที่ 1 น ้าหนักไข่
ก่อนการทดลอง มีค่าเท่ากับ 55.80 57.60 56.43 และ 
57.50 กรัม ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ตามล้าดับ 
และน ้าหนักไข่เฉลี่ยตลอดการทดลอง มีค่าเท่ากับ 
54.69 56.32 55.20 และ 55.99 กรัม ในกลุ่มทดลองที่ 1 
2 3 และ 4 ตามล้าดับ  น ้าหนักไข่มีค่าสูงสุดในกลุ่มที่ 2 
เมื่อได้รับไข่น ้าที่ระดับ 0.12 เปอร์เซ็นต์ ดังนั นการใช้
ไข่น ้าในอาหารไก่ไข่ไม่สามารถปรับปรุงน ้าหนักไข่
ได้ และไม่ส่งผลเสียต่อน ้าหนักไข่แต่ก็สามารถช่วยให้
น ้าหนักไข่เพิ่มขึ นได้ 

 

ตารางที่ 1 น ้าหนักไข่เฉลี่ย (กรัม) 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 56.38 53.02 52.36 55.87 54.88 55.13 55.35 54.54 54.69 1.37 

2 57.19 58.38 55.83 55.38 53.78 56.70 55.50 55.50 56.32 1.49 
3 55.63 55.71 54.38 53.85 54.82 55.07 55.97 54.90 55.04 0.72 
4 57.77 55.16 57.89 56.23 55.33 53.82 55.95 55.82 56.00 1.35 
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 6.2 ความเข้มของสีไข่แดง 
 การศึกษาทดลองการวัดค่าความเข้มของสีไข่
แดงโดยใช้ Yolk Color Fan ของ Roche (ระดับสี 15 
ระดับ) เป็นเครื่องมือเพื่อเปรียบเทียบสีไข่แดง ผล
ปรากฏดังตารางที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 มี
ความเข้มของสีไข่แดงก่อนการทดลอง มีค่าเท่ากับ 
8.00 8.00 8.00 และ 7.00 ตามล้าดับ และระยะการ
ทดลอง 8 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.66 6.55 6.77 

และ 6.44  ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ตามล้าดับ มี
ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) มีค่าต่้ากว่าในช่วง
ก่อนการทดลอง ค่าความเข้มของสีไข่แดงเฉลี่ยตลอด
ระยะการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.81 5.80 5.78 และ 
5.96 ตามล้าดับ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
เมื่อเปรียบกับกลุ่มทดลองไม่พบการเพิ่มของความเข้ม
สีไข่แดง ดังนั นการใช้ไข่น ้ าในอาหารไก่ไข่ไม่
สามารถปรับปรุงค่าความเข้มของสีไข่แดงได้  

 

ตารางที่ 2 ความเข้มของสีไข่แดงเฉลี่ย (ระดับ) 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6.22 5.44 5.44 5.44 5.00 5.88 6.44 6.66 5.82 0.58 

2 6.22 5.22 5.44 5.55 5.11 5.88 6.44 6.55 5.80 0.56 
3 5.99 5.22 5.22 5.77 5.22 6.11 6.00 6.77 5.79 0.55 
4 6.32 5.77 5.77 5.77 5.33 5.88 6.44 6.44 5.97 0.40 

 

 
6.3 ความหนาของเปลือกไข ่
 การใช ้Micrometer วัดความหนาเปือกไข่ โดย
ลอกเยื่อหุ้มไข่ก่อนการวัดความหนาเปลือกไข่ ผล
ปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ความหนาเปลือก
ไข่ที่วัดระยะการทดลองที่ 1 – 6 และ 8 สัปดาห์ มีค่า
ไม่แตกต่างกันในทางสถิติ (P>0.05) และระยะการ
ทดลอง 7 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.37ก 0.35ข 0.33ข 
และ 0.34ข มิลลิเมตร ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 

ตามล้าดับ มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ดังตารางที่ 3 ความหนาเปลือกไข่เฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.33 0.33 0.33 และ 
0.33 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ค่าความหนาของเปลือกไข่
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน และยังมีค่าน้อยกว่าก่อนการ
ทดลอง ดังนั นการเพิ่มไข่น ้ าในอาหารไก่ไข่ไม่
สามารถปรับปรุงความหนาของเปลือกไข่ได้ 

 

ตารางที่ 3 ความหนาของเปลือกไข่ (มิลลิเมตร) 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0.32 0.32 0.33 0.32 0.32 0.33 0.37ก 0.37 0.33 0.02 

2 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.32 0.35ข 0.35 0.33 0.01 
3 0.34 0.33 0.32 0.32 0.35 0.33 0.33ข 0.36 0.33 0.02 
4 0.32 0.31 0.32 0.32 0.33 0.33 0.34ข 0.35 0.33 0.01 
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6.4 ผลผลิตไข่เฉลี่ย 
 โดยเก็บผลผลิตไข่ทุกวันในตอนบ่าย  น้ามาหา
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตไขใ่นช่วงที่ 1 ถึง 
4  สัปดาห์ และ 5 ถึง 8 สัปดาห์ พบว่าผลผลิตไข่เฉลี่ย
ตลอดระยะการทดลองมีค่าเท่ากับ 79.65 83.38 86.83 
และ 83.26  เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 
ตามล้าดับ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และ
ในช่วงระยะเวลา 5 ถึง 8 มีค่าเท่ากับ 74.03ข 77.25ขค 

83.68ก และ 79.16กค เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 
และ 4 ตามล้าดับ มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ดังปรากฏในตารางที่ 4 ผลผลิตไข่มี
ค่าสูงสุดในกลุ่มที่ 3 ที่ได้รับอาหารผสมไข่น ้าที่ระดับ 
0.24 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าการเพิ่มไข่น ้าในอาหารไก่ไข่
ไม่ส่งผลเสียต่อการให้ผลผลิตไข่ แต่ก็ไม่สามารถ
ปรับปรุงผลผลิตไข่ให้เพิ่มขึ นได้เช่นกัน 

 

ตารางที่ 4 ผลผลิตไข่เฉลี่ย ( Hen – day production ) 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 - 4 5 - 8 

1 85.23 74.03ข 79.63 7.92 

2 89.52 77.25ขค 83.39 8.68 
3 89.99 83.68ก 86.84 4.46 
4 87.37 79.16กค 83.27 5.81 

 
 

 
6.5 ปริมาณอาหารท่ีกนิต่อตัวต่อวัน (กรัม) 
 ปริมาณอาหารเฉลี่ยที่กินต่อตัวต่อวัน ตลอด
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ มีค่าดังในตารางที่ 5 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 109.44 108.91 106.76 และ 110.64 กรัม ใน

กลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 ตามล้าดับ มีค่าไม่แตกต่าง
กันในทางสถิติ (P>0.05) กลุ่มทดลองที่ 4 มีปริมาณ
การกินอาหารเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 110.46 กรัม   

 

ตารางที่ 5 ปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน (กรัม) 
 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 - 4 5 - 8 

1 104.28 114.60 109.44 7.30 

2 105.10 112.73 108.92 5.40 
3 107.96 105.57 106.77 1.69 
4 110.02 111.27 110.65 0.88 
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6.6 ประสิทธภิาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม 
 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารคิดเป็นอาหาร
ทั งหมดที่ใช้เพื่อการสร้างไข่หนัก 1 กิโลกรัม ตลอด
ระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 
และ 4 มีค่าเฉลี่ยทั งสิ นเท่ากับ 2.62 2.37 2.32 และ 

2.39 ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์พบว่าไม่มีค่า
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดยในสัปดาห์ที่ 5-8 
สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 2.86ก 2.67กข 2.47ข  และ 2.56ข 
ตามล้าดับ ในกลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 มีค่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 6  

 

ตารางที่ 6 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปน็ไข่ 1 กิโลกรัม 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 - 4 5 - 8 

1 2.39 2.86ก 2.63 0.33 

2 2.06 2.67กข 2.37 0.43 
3 2.17 2.47ข 2.32 0.21 
4 2.23 2.56ข 2.40 0.23 

 

 
6.7 ประสิทธภิาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 โหล 
 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 โหล 
ตลอดระยะเวลาการทดลอง 8 สัปดาห์ ในกลุ่มทดลอง
ที่ 1 2 3  และ 4 มีค่าเท่ากับ 1.66 1.57 1.55 และ 1.59 
ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์ พบว่า มีค่าไม่แตกต่าง

ทางสถิติ (P>0.05) โดยในสัปดาห์ที่ 5 ถึง 8 สัปดาห์ มี
ค่าเท่ากับ 1.85ก 1.74กข 1.65ข และ 1.68ข ตามล้าดับ ใน
กลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4  มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปน็ไข่ 1 โหล  
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 - 4 5 - 8 

1 1.47 1.85ก 1.66 0.27 

2 1.40 1.74กข 1.57 0.24 
3 1.45 1.65ข 1.55 0.14 
4 1.51 1.68ข 1.60 0.12 

 

 
6.8 ต้นทุนอาหารเพื่อการสร้างไข ่1 กิโลกรัม 
 ในการทดลองครั งนี  คิดราคาไข่น ้าแห้งราคา
กิโลกรัมละ 80 บาท เมื่อน้าไปค้านวณต้นทุนอาหาร
ต่อกิโลกรัมของอาหารทดลองทั ง 4 สูตร มีราคาเท่ากับ 
12.94 13.02 13.10 และ 13.29 บาท ตามล้าดับ โดย

ต้นทุนอาหารไก่ไข่ทดลองทั ง 4 สูตร มีราคาแพงขึ น
ตามเปอร์เซ็นต์การใช้ไข่น ้าในอาหารที่สูงขึ น โดยใช้
แทนที่ร้าละเอียดในสูตรอาหาร 

จากผลการทดลอง พบว่า ต้นทุนอาหารเพื่อ
การสร้างไข่ 1 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาการทดลอง 1-
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กลุ่มทดลอง 

4  สัปดาห์  และ 5-8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 
4 ในสัปดาห์ที่ 1-4 สัปดาห์มีค่าต้นทุนอาหารเพื่อการ
สร้างไข่ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 30.94 26.92 28.48 และ 
29.70 บาท ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์พบว่า มีค่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กลุ่มที่ได้รับไข่น ้า
ผสมอาหารที่ระดับ 0.12 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนอาหาร

เพื่อการสร้างไข่ 1 กิโลกรัมต่้าที่สุด และในสัปดาห์ที่ 
5-8 กลุ่มทดลองที่ 1 2 3 และ 4 มีต้นทุนอาหารเพื่อการ
สร้างไข่ 1 กิโลกรัมค่าเท่ากับ 37.07 34.87 32.42 และ 
34.04 บาท ตามล้าดับ มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P 
>0.05) ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ต้นทุนอาหารเพื่อการสร้างไข่ 1 กิโลกรัม (บาท) 
 

    สัปดาห ์
X S.D 

1 - 4 5 - 8 

1 30.94 37.07 34.01 4.33 

2 26.92 34.87 30.90 5.62 
3 28.48 32.42 30.45 2.79 
4 29.70 34.04 31.87 3.07 

 

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 7.1 สรุปผล 
 จากการศึกษาทดลองผลของไข่น ้าในอาหาร
ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ที่ได้รับไข่น ้าต่าง
ระดับคือ 0  0.12 0.24 และ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ในอาหาร 
สรุปได้ดังนี  
  7.1.1 การผสมไข่น ้าในอาหารไก่ไข่ไม่
ส่งผลกระทบต่อน ้าหนักไข่ ความหนาของเปลือกไข่ 
ความเข้มของส ี         ไข่แดง ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย
ต่อตัวต่อวัน   
  7.1.2 ช่วงอายุ 5-8 สัปดาห์ ผลผลิตไข่ 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 1 กิโลกรัม 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร 1 โหล มีค่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
  7.1.3 สามารถใช้ไข่น ้าในระดับ 0.24 
เปอร์เซ็นต์ ท้าให้เพิ่มผลผลิตไข่ ทั งยังช่วยลดปริมาณ
อาหารที่กินประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารอาหารเป็น
ไข่ 1 กิโลกรัม ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นไข่ 
1 โหล และลดต้นทุนอาหารเพื่ อการสร้างไข่  1 
เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตไข่ดีที่สุด 
 

 7.2 ข้อเสนอแนะ 
  7.2.1. ควรเพิ่มระดับการใช้ไขน่ ้าให้มี
ระดับที่แตกต่างมากกว่านี  เพื่อท้าให้ผลการใช้แตกต่าง
กันอย่างเห็นได้ชัดเจน  
  7.2.2. ควรมีการทดลองใช้ไข่น ้าสดในการ
เลี ยงไก่ไข ่
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สาขาวิชาพืชศาสตร ์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาอัตราการใช้น ้าหมักจากใบยาสูบในการก้าจัด
เพลี ยแป้งมันส้าปะหลังเพื่อหาอัตราความเข้มข้นของน ้าหมักจาก
ใบยาสูบที่เหมาะสมต่อการก้าจัดเพลี ยแป้งมันส้าปะหลัง  ท้าการ
ทดลอง   ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยวาง
แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely  Randomized  
Design;CRD) ประกอบด้วย 4 ส่ิงทดลองจ้านวน 3 ซ ้า รวม 12 
หน่วยทดลอง  ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ใช้น ้าหมักจากใบยาสูบ
เข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร  ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้น ้าหมักจาก
ใบยาสูบเข้มข้น 15 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร    ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้น ้า
หมักจากใบยาสูบเข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร     และ       
ส่ิงทดลองที่ 4 ใช้น ้าหมักจากใบยาสูบเข้มข้น 25 มิลลิลิตรต่อน ้า 
1 ลิตร  ใช้เพลี ยแป้งส่ิงทดลองละ 20 ตัว รวมใช้เพลี ยแป้ง 240 
ตัว  ท้าการทดลองตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2558 ถึงวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 เก็บผลการทดลองทุกๆ สัปดาห์เป็นระยะเวลา  
3 สัปดาห์ 

จากผลการทดลองพบว่า การตายของเพลี ยแป้งที่ใช้น ้า
หมักจากใบยาสูบในปริมาณ  25  มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร มีอัตรา
การตายของเพลี ยแป้งเฉลี่ยสูงที่สุด ในระยะสัปดาห์ที่ 1, 2 และ 3 
โดยมีอัตราการตายเฉลี่ย 5.33 ตัว (ร้อยละ 22.12)  6.00  ตัว    
(ร้อยละ 24) และ 5.00 (ร้อยละ 20.00)  ตามล้าดับ รองลงมาคือ
การใช้น ้าหมักจากใบยาสูบในปริมาณ  20  มิลลิลิตรต่อน ้า 1 
ลิตร  พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งเฉลี่ย  4.00  ตัว (ร้อยละ 
16.00)  4.33 ตัว(ร้อยละ 17.32) และ 4.00  ตัว  (ร้อยละ 16.00)      
การใช้น ้าหมักจากใบยาสูบในปริมาณ  15  มิลลิลิตรต่อน ้า 1 

ลิตร    พบ อัตราการตายของเพลี ยแป้งเฉลี่ย  3.67  ตัว (ร้อยละ 
14.68)  4.00 ตัว(ร้อยละ 16.00) และ 3.33  ตัว  (ร้อยละ 13.32)  
และอัตราการตายของเพลี ยแป้งต่้าสุดคือการใช้น ้าหมักจากใบ
ยาสูบในปริมาณ 10  มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร  พบอัตราการตาย
ของเพลี ยแป้งเฉลี่ย 2.00 ตัว (ร้อยละ 8.00)   1.33  ตัว   (ร้อยละ 
5.32)     และ 2.00 (ร้อยละ 8.00) สัปดาห์ที่  1 ,  2 และ 3  
ตามล้าดับโดยที่ใช้น ้าหมักจากใบยาสูบในปริมาณ 25  มิลลิลิตร
ต่อน ้า 1 ลิตร   มีอัตราการตายของเพลี ยแป้งมากกว่า การใช้น ้า
หมักจาก     ใบยาสูบในอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร  15 
มิลลิลิตรต่อน ้า   1 ลิตร และ 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร เมื่อน้า
ข้อมูลอัตราการตายของเพลี ยแป้ง  มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ  (P<0.05) หลังฉีดพ่นในระยะ 
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ส่วนในระยะสัปดาห์ที่ 2 พบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่าง      มีนัยส้าคัญยิ่ง ( P<0.01) 
 
ค้าส้าคัญ : น ้าหมักจากใบยาสูบ, เพลี ยแป้งมันส้าปะหลัง   
 
Abstract 

The Study of the different ratio of the fermented 
water from tobacco leaves in insect room at Suphanburi 
College of Agriculture and Technology , Danchang , Danchang 
, Suphanburi from June 1,2013 to August 1,2013 There are 4 
experiment units. Treatment, 3 Replication 

The treatment 1 were used 10 millilitres of fermented water 
from tobacco leaves / 1 Litre of water. 
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The treatment 2 were used 15 millilitres of fermented water 
from tobacco leaves /1 Litre of water. 

The treatment 3 were used 20 millilitres of fermented water 
from tobacco leaves /1 Litre of water. 

The treatment 4 were used 25 millilitres of fermented water 
from tobacco leaves /1 Litre of water. 

The result , as follow : The first week , The second week , 
The third week  founded the Experiment that significantly The 
treatment 4 were use founded an average of the highest death 
rate of Mealy Bug 5.33/experiment unit (22.12 percentage) 
6.00/experiment unit (24.00 percentage) and 5.00/experiment 
unit (20.00 percentage). The treatment 3 were use founded an 
average death rate of Mealy Bug 4.00/experiment unit (16.00 
percentage) 4.33 experiment unit (17.32 percentage) and 
4.00/experiment unit (16.00 percentage). The treatment 2 were 
use founded an average death rate of Mealy Bug 
3.67/experiment unit (14.68 percentage) 4.00/experiment unit 
(16.00 percentage) and 3.33/experiment unit (13.32 percentage) 
and The treatment 1 were use founded the least death rate of 
Mealy Bug in an average of 2.00/experiment unit (8.00 
percentage) 1.33/experiment unit (5.32 percentage) and 
2.00/experiment unit (8.00 percentage) 
 
1. บทน้า 

เพลี ยแป้ง(Pseudococcus sp.)ในมันส้าปะหลังสร้างความ
เสียหายรุนแรงให้กับผลผลิตการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ของประเทศจากรายงานของศนูย์ประสานงานการจัดการศัตรูพืช 
กรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าในปี พ.ศ.2554 พบการระบาดของ
เพลี ยแป้งมันส้าปะหลังในพื นที่ 1.1 ล้านไร่ คิดเป็นผลผลิตที่
ได้รับความเสียหายประมาณ 4,000 ตัน มูลค่าความเสียหาย
มากกว่า 8,400 ล้านบาท เห็นได้ว่าการระบาดของเพลี ยแป้งมัน
ส้าปะหลังสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรเป็น
จ้านวนมาก เกษตรกรสูญเสียโอกาสที่จะมีรายได้จากการขาย
ผลผลิตการเกษตร ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลังพบปัญหาการระบาด
ของเพลี ยแป้งมันส้าปะหลังระบาดท้าความเสียหายให้กับมัน
ส้าปะหลังทั งต้นพันธ์ุและมันส้าปะหลังที่ก้าลังเจริญเติบโตได้

ทุกระยะเพลี ยแป้งเป็นแมลงปากดูด ทั งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย   
จะดูดกินน ้าเลี ยงตามส่วนต่างๆของพืช เช่น ใบ ยอด และส่วนตา 
ตัวเต็มวัยมีแป้งปกคลุมมาก  จะถ่ายมูลออกมาเป็นของเหลวท้า
ให้เกิดราด้า    บนใบและส่วนอื่นๆ ของต้นพืช ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อพืชท้าให้มีการสังเคราะห์แสงได้น้อยลง เจริญเติบโตไม่เต็มที่ 
ล้าต้นมีข้อถี่ ยอดและใบบิดเบี ยว ยอดแห้งตาย หรือยอดแตกพุ่ม 
ส่งผลกระทบต่อการสร้างหัว และสร้างความเสียหายให้กับ
ผลผลิต 

ปัจจุบันการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันก้าจัดศัตรูพืชเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรน้ามาใช้ป้องกันก้าจัดศัตรูพืชเพื่อ
ทดแทนการใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมุนไพรป้อง
ก้าจัดศัตรูพืชมีข้อดีหลายอย่าง คือ  ราคาถูก ปลอดภัยต่อ
เกษตรกรผู้ใช้ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
รวมทั งไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตอื่นในแปลง ไม่มีสารตกค้าง
ในดินและสภาพแวดล้อม และมีคุณสมบัติในการเป็นสารขับไล่
แมลงได้เป็นอย่างดี   จากความส้าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษา
จึงได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการใช้น ้าหมักจากใบยาสูบ 
ก้าจัดเพลี ยแป้งมันส้าปะหลัง เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยป้องกันก้าจัดเพลี ยในมันส้าปะหลังได้ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาอัตราความเข้มข้นของน ้าหมักจากใบยาสูบที่มี

ประสิทธิภาพต่อการก้าจัดเพลี ยแป้งมันส้าปะหลัง 
 
3.  การวางแผนการทดลอง 

การศึกษาการใช้น ้าหมักจากใบยาสูบก้าจัดเพลี ยแป้ง
มันส้าปะหลังอัตราที่แตกต่างกัน โดยมีการวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (CRD  : Completely  Randomized Design ) มี 4 
ส่ิงทดลอง (Treatment) ส่ิงทดลองละ 3 ซ ้า (Replication) รวม 12 
หน่วยทดลอง ดังนี  

ส่ิงทดลองที่ 1 ใช้น ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา 
ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 

ส่ิงทดลองที ่2 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา     ความ
เข้มข้น 15 มิลลิลิตรต่อน ้า   1  ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 3 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา     ความ
เข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 1  ลิตร 
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ส่ิงทดลองที่ 4 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา     ความ
เข้มข้น 25 มิลลิลิตรต่อน ้า  1  ลิตร 

 
ขั นตอนการด้าเนนิการ 
1.การเตรียมเพลี ยแป้ง 
1.1. คัดเลือกเพลี ยแป้งที่ตัวขนาดเท่าๆ กัน จ้านวน 240 ตัว 
1.2. จัดเพลี ยแป้งลงเลี ยงบนผลฟักทอง ผลละ 20 ตัว 
1.3. น้าผลฟักทองวางในกะละมัง ปิดปากกะละมังด้วยผ้า

ข้าวบาง จากนั นเลี ยงเพลี ยแป้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
2. การเตรียมน ้าหมักจากใบยาสูบ 
2.1 ส่วนผสม 
 มะพร้าวขูด   200  กรัม 
 ยาสูบ    100  กรัม 
 กาแฟ (100 เปอร์เซ็นต์)   50  กรัม 
 น ้าต้มสุก  1 ลิตร 
2.2. วิธีท้า 
2.2.1. น้ามะพร้าวขูดผสมกับยาสูบ  คลุกเคล้าให้เท่ากัน   

เติมน ้าร้อนลงไป  ทิ งไว้ให้อุ่น  แล้วคั นให้กะทิแตก 
2.2.2. คั นเอากากออก  กรองด้วยผ้าขาวบาง 
2.2.3. น้าน ้าที่ผ่านการกรองมาผสมกับกาแฟจะได้น ้าหมัก

จากใบยาสูบก้าจัดเพลี ยแป้ง 
2.2.4.  เก็บน ้าหมักจากใบยาสูบไว้ในตู้เย็น 
3. ผสมน ้าหมักจากใบยาสูบตามแผนการทดลอง 
4. ฉีดพ่นน ้าน ้าหมักจากใบยาสูบตามแผนการทดลอง คือ 

ส่ิงทดลองที่ 1 ใช้น ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา    ความ
เข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 2 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา    ความ
เข้มข้น 15 มิลลิลิตรต่อน ้า   1  ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 3 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา     ความ
เข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 1  ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 4 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตรา     ความ
เข้มข้น 25 มิลลิลิตรต่อน ้า  1  ลิตร 

6. ท้าการฉีดพ่นจ้านวน3สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั งโดยใช้
กระบอกฉีดสาร ฉีดพ่น 5 ครั ง ในแต่ละทรีตเมนต์ 

7. สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของเพลี ยแป้งเป็นเวลา 3 
สัปดาห์  
 

การเก็บขอ้มูล 
นับจ้านวนเพลี ยแป้งที่ตายในแต่ละส่ิงทดลองโดย

สังเกตลักษณะของเพลี ยแป้งจะหลุดจากอาหารที่เลี ยง 
 

วิเคราะห์ผลการทดลอง 
น้าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่วัดได้ทั งหมดมาหาค่าความ

แปรปรวนด้วยตารางANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตเมนต์โดยวิธี LSD (Least Significant 
Difference)] 

 
สถานที่การทดลอง 

ณ ห้องเลี ยงแมลง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรี ต้าบลด่านช้าง อ้าเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 

ตั งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
 
4. ผลการทดลอง 

การศึกษาการใช้น ้าหมักจากใบยาสูบป้องกันก้าจัด
เพลี ยแป้งมันส้าปะหลังอัตราที่แตกต่างกัน  ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1  
น ้าหมักจากใบยาสูบ อัตราความเข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อน ้า           
1  ลิตร ส่ิงทดลอง ที่ 2 ใชน้ ้าหมักจากใบยาสูบอัตราความเข้มข้น 
15 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร  ส่ิงทดลองที่ 3 ใชน้ ้าหมักจาก        ใบ
ยาสูบอัตราความเข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร และ         ส่ิง
ทดลองที่ 4  ใช้น ้าหมักจากใบยาสูบอัตราความเข้มข้น        25 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร ปรากฏผลดังนี  

สัปดาห์ที่ 1  พบว่าอัตราการตายของเพลี ยแป้งมัน-
ส้าปะหลังมีความแตกต่ างกันทางสถิติอย่ างมีนั ย ส้าคัญ              
ส่ิงทดลองที่ 4 การใช้น ้าหมักจากใบยาสูบความเข้มข้น       25 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งสูงสุดเฉลี่ย 
5.33 ตัวต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 22.12) รองลงมาได้แก่    ส่ิง
ทดลอง ที่ 3 การใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อ
น ้า 1 ลิตร พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งเฉลี่ย 4.00 ตัว       ต่อ   
ส่ิงทดลอง (ร้อยละ 16.00)  ส่ิงทดลองที่ 2 การใช้น ้าหมัก  ใบ
ยาสูบ ความเข้มข้น 15  
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มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร  พบอัตราการตายของเพลี ยแป้ง
เฉลี่ย 3.67 ตัวต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 14.68)   และส่ิงทดลองที่ 1  
การใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น 10 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 
(ร้อยละ 8.00) เมื่อน้าข้อมูลอัตราการตายของเพลี ยแป้งในระยะ  
1 สัปดาห์มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าอัตราการตายของเพลี ยแป้ง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ (P<0.05) ตามล้าดับ (ตาราง ที่ 
1) 

สัปดาห์ที่ 2  อัตราการตายของเพลี ยแป้ง ในส่ิงทดลอง
ที่ 4 การใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น 25 มิลลิลิตรต่อน ้า        
1 ลิตร พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งสูงสุดเฉลี่ย 6.00  ตัว      
ต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 24.00) รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 3 การ
ใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร        
พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งเฉลี่ย  4.33  ตัวต่อส่ิงทดลอง   
(ร้อยละ 17.32)   ส่ิงทดลองที่  2  การใช้น ้ าหมักใบยาสูบ          
ความเข้มข้น 15 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร  พบอัตราการตายของ
เพลี ยแป้งเฉลี่ย 4.00 ตัวต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 16.00)  และ       
ส่ิงทดลองที่ 1 การใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น 10 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 1 ลิตร พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งต่้าสุดเฉลี่ย 1.33  ตัว
ต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 5.32) เมื่อน้าข้อมูลอัตราการตายของ   
เพลี ยแป้งในระยะ 2 สัปดาห์มาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า        
อัตราการตายของเพลี ยแป้งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
(P<0.01) ตามล้าดับ(ตารางที่ 1) 

 สัปดาห์ที่ 3  อัตราการตายของเพลี ยแป้งมี         ใน           
ส่ิงทดลองที่ 4 การใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น  25 มิลลิลิตร  
ต่อน ้า 1 ลิตร พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งสูงสุดเฉลี่ย 5.00 ตัว
ต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 20.00) รองลงมาได้แก่ส่ิงทดลอง ที่ 3 การ
ใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น 20 มิลลิลิตร ต่อน ้า 1 ลิตร   พบ
อัตราการตายของเพลี ยแป้งเฉลี่ย 4.00 ตัว  ต่อส่ิงทดลอง (ร้อย
ละ 16.00)  ส่ิงทดลองที่ 2   การใช้น ้าหมัก  ใบยาสูบ ความ
เข้มข้น 15 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร พบอัตรา     การตายของ
เพลี ยแป้งเฉลี่ย 3.33 ตัวต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 13.32) และส่ิง
ทดลองที่ 1 การใช้น ้าหมักใบยาสูบความเข้มข้น        10 
มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร พบอัตราการตายของเพลี ยแป้งต่้าสุดเฉลี่ย 
2.00  ตัวต่อส่ิงทดลอง (ร้อยละ 8.00) เมื่อน้าข้อมูลอัตราการตาย
ของเพลี ยแป้งที่ระยะสัปดาห์ที่ 3 มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า
อัตราการตายของเพลี ยแป้งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส้าคัญ (P<0.05) ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ยอัตราการตายของเพลี ยแป้ง ระยะเวลา 
1, 2 และ 3 สัปดาห์ (ตัวต่อส่ิงทดลอง) 

 
หมายเหตุ : อักษร a b และ c แสดงลักษณะความแตกต่างทาง

สถิต ิอักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างทางสถิติ  
อักษรต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 
 
5. บทสรุป 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาการใช้น ้าหมักใบยาสูบก้าจัดเพลี ยแป้งมัน-
ส้าปะหลังอัตราที่แตกต่างกัน โดยมีการวางแผนการทดลอง  
แบบสุ่มตลอด (CRD : Completely Randomized Design) มี 4  
ส่ิงทดลอง (Treatment) ส่ิงทดลองละ 3 ซ ้า (Replication)  ได้แก่  

สิ่งทดลอง ค่าเฉลี่ยอัตราการ
ตายของเพลี ยแป้ง 
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการ
ตายของเพลี ยแป้ง 

ระยะเวลา 2 
สัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ยอัตราการ
ตายของเพลี ยแป้ง 
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ 

(ตัว/ สิ่ง
ทดลอง) 

ร้อยละ 
(ตัว/ส่ิง
ทดลอง) 

ร้อยละ 
(ตัว/ส่ิง
ทดลอง) 

ร้อยละ 

สิ่งทดลองที ่1 ใช้น ้าหมัก
ใบยาสูบอัตรา           
ความเข้มข้น 10 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 1 ลิตร 

2.00b 8.00 1.33c 5.32 2.00b 8.00 

สิ่งทดลองที ่2 ใช้น ้าหมัก
ใบยาสูบอัตรา            
ความเข้มข้น 15 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 1 ลิตร 

3.67ab 14.68 4.00b 16.00 3.33ab 13.32 

สิ่งทดลองที ่3 ใช้น ้าหมัก
ใบยาสูบอัตรา            
ความเข้มข้น 20 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 1 ลิตร 

4.00a 16.00 4.33 b 17.32 4.00a 16.00 

สิ่งทดลองที ่4 ใช้น ้าหมัก
ใบยาสูบอัตรา            
ความเข้มข้น 25 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 1 ลิตร 

5.33a 22.12 6.00 a 24.00 5.00a 20.00 

ANOVA * - ** - * - 
C.V. (%) 28.84 - 20.88 - 25.45 - 
LSD.05 2.02 - 1.54 - 1.70 - 
LSD.0 2.95 - 2.24 - 2.48 - 
SD. 1.36 - 1.93 - 1.25 - 
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ส่ิงทดลองที่  1 ใช้น ้าหมักใบยาสูบอัตราความเข้มข้น 10 
มิลลิลิตรต่อน ้า  1 ลิตร ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้น ้าหมักใบยาสูบ           
อัตราความเข้มข้น 15 มิลลิลิตรต่อน ้า  1 ลิตร ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้
น ้าหมักใบยาสูบอัตราความเข้มข้น 20 มิลลิลิตรต่อน ้า  1 ลิตร 
และ ส่ิงทดลองที่  4 ใช้น ้าหมักใบยาสูบอัตราความเข้มข้น          
25 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร สรุปผลดังนี  

จากการทดลอง สรุปได้ว่าอัตราความเข้มข้นของ      
น ้าหมักใบยาสูบคืออัตราความเข้มข้น   25 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 
เป็นอัตราความเข้มข้นที่ เพลี ยแป้งตายได้สูงที่สุด เนื่องจาก    
เพลี ยแป้งในส่ิงทดลองที่ 4 มีค่าเฉลี่ยอัตราการตายในสัปดาห์ที่ 1 
สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3  สูงที่สุดซ่ึงวัดค่าเฉลี่ยอัตราการตาย
ได้เท่ากับ 5.33 ตัว (P<0.05), 6.00 ตัว (P<0.01) และ 5.00 ตัว  
(P<0.05) ตามล้าดับ อัตราการตายของเพลี ยแป้งรวมทั งหมด       
3 สัปดาห์เฉลี่ย 16.33 ตัว 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 
 การศึกษาการใช้น ้ าหมักใบยาสูบป้องกันก้ าจัด        

เพลี ยแป้งมันส้าปะหลังอัตราที่แตกต่างกัน พบว่า  ส่ิงทดลองที่ 4   
ใช้น ้าใบยาสูบ อัตราความเข้มข้น 25 มิลลิลิตรต่อน ้า  1 ลิตร       
มี อั ต ราการตายของ เพลี ยแป้ ง สู ง สุด  ซ่ึ งสอดคล้อ งกับ            
ส้านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (2556)  กล่าวว่า ยาสูบ            
มีสารนิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสูบ 
มีพิษต่อระบบประสาทของส่ิงที่มี ชีวิต มี  LD50  เท่ากับ 40 
มิลลิกรัม   ต่อ 1 กิโลกรัม ของน ้าหนักตัว ท้าในรูปการค้าเป็น
นิโคตินซัลเฟต เช่น Black Leaf 40 ใช้ป้องกันก้าจัดแมลงพวก 
ปากดูด เช่น เพลี ย มวน ฯลฯ เมื่อแมลงมาถูก น ้ากะทิก็จะช่วย  
ดูดซึมสารเข้าร่างกาย  กาแฟมีคาเฟอีน ท้าให้ระบบประสาท
ส่วนกลางถูกกระตุ้นมากเกินไป ภาวะนี เรียกว่าภาวะพิษคาเฟอีน        
(caffeine intoxication) ซ่ึงจะท้าให้เกิดอาการกระสับกระส่าย 
เมื่อปริมาณเข้มข้นมากจึงท้าให้เพลี ยแป้งตาย ดังนั นการใช้      
น ้าสมุนไพรที่ใช้ผสมกันและอัตรา  ความเข้มข้นมาก จึงมีฤทธ์ิ
การท้าลายสูงท้าให้อัตราการตายของเพลี ยแป้งสูงสุด   
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C-017 

โครงการ เร่ือง  การเปรียบเทียบชนิดปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ผักกวางตุ้ง 

The Comparison of the Effective of Manures and Liquid  Bio-fertilizers for the Growth and the 
Productivity of Chinese Cabbage 

จันทร์จิราภรณ์  องศากิจบรบิูรณ ์
 

สาขาวิชาพืชศาสตร์   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุร ี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 
 
 

บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ต่างชนิด ท้า
การทดลอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โดยมี
ก า ร ว า ง แผนก า รทดลอ ง แบบ สุ่ม ในบล็ อ กสมบู ร ณ์  
(Randomized Complete Block Design ; RCBD) ประกอบด้วย 
5 ส่ิงทดลองๆละ 4 ซ ้า รวม 20 หน่วยทดลอง ส่ิงทดลองที่ 1 ใช้
ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้
ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้
ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่ิงทดลองที่ 4 
ใช้ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร และ    ส่ิง
ทดลองที่ 5 ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ   ท้าการทดลองตั งแต่วันที่ 
2 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ระยะเวลา     2 
เดือน 

 เมื่อสิ นสุดการทดลอง พบว่า ต้นกวางตุ้งที่ใช้ปุ๋ยน ้า
หมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร มีความสูงและน ้าหนัก
ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 31.15 เซนติเมตรและ 2.70 กิโลกรัม   ต่อ 
ส่ิงทดลองตามล้าดับ  รองลงมาคือ  ใช้ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค  20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้ความสูงของต้นกวางตุ้ง   เฉลี่ย 
29.28 เซนติเมตร และน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 2.65 กิโลกรัมต่อส่ิง
ทดลอง  ใช้ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้
ความสูงของต้นกวางตุ้งเฉลี่ย 28.80 เซนติเมตร และน ้าหนัก
ผลผลิตเฉลี่ย 2.65 กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง  ใช้ปุ๋ยน ้าหมักมูล
ค้างคาว 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้ความสูงของต้นกวางตุ้ง
เฉลี่ย 27.60 เซนติเมตร และน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 2.58 กิโลกรัม
ต่อส่ิงทดลอง และต่้าสุดคือกวางตุ้งที่ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ

จากมูลสัตว์ ให้ความสูงของต้นกวางตุ้งเฉลี่ย 23.95 เซนติเมตร 
และน ้าหนักผลผลิตเฉลี่ย 2.50 กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง  เมื่อน้า
ข้อมูลความสูงและน ้าหนักผลผลิตของกวางตุ้งมาวิเคราะห์ทาง
สถิติพบว่าชนิดของปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ไม่มี  ความ
แตกต่างกัน (P > 0.05) 

 
ค้าส้าคัญ : ผักกวางตุ้ง,ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ  

Abstract 

The comparison of the effective of manures and 
liquid Bio-fertilizers for the growth and productivity of 
Chinese Cabbage at Suphanburi College of Agriculture and 
Technology 288 Moo 1 Danchang , Danchang , Suphanburi 
from October 2,2015 to December 2,2015 by using RCBD : 
(Randomized Completed Block Design) includes 5 
Treatments, 4 Replication  are follow as  

- The treatment 1 were use 20 milliliters cow dung 
compost per 20 liters water. 

- The treatment 2 were use 20 milliliters chicken 
compost per 20 liters water. 

- The treatment 3 were use 20 milliliters pig dung 
compost per 20 liters water. 

- The treatment 4 were use 20 milliliters guano 
compost per 20 liters water. 

- The treatment 5 were not use Bio-fertilizer 
The result of the experiment are 
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For the height and weight of Chinese cabbages have 
non significant The treatment 3 were use 20 milliliters pig 
dung compost per 20 liters water with Chinese cabbage is 
31.15 centimetres in height and 2.72 Kilogram in weight Next 
The treatment 1 unit uses 20 milliliters cow dung compost per 
20 liters water with Chinese cabbage is 29.28 centimetres in 
height and 2.65 Kilogram in weight. The treatment 2 were use 
20 milliliters chicken compost per 20 liters water with 
Chinese cabbage is 28.80 centimetres in height and 2.65 
Kilogram in weight. The treatment 4 were use 20 milliliters 
guano compost per 20 liters water with Chinese cabbage is 
27.60 centimetres in height and 2.28 Kilograms in weight. 
And Finally , The treatment 5 were not use Bio-fertilizer with 
Chinese cabbage that is the least height that average 23.95 
centimetres and 2.50 Kilogram in weight. 

 
1. บทน้า 

ความส้าคัญของปัญหา 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศ ท้า

รายได้กับประเทศจ้านวนมาก ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมเปลี่ ยนไป แต่ยังมี เกษตรกรจ้านวนมากยึดอาชีพ
เกษตรกรรม ซ่ึงเป็นกระดูกสันหลังของชาติ กระบวนการผลิต
ในอดีตนั นอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อกันมาและ
ปัจจุบันก็มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ ปัจจัย
การผลิตที่ส้าคัญมีหลายอย่าง เช่น พันธ์ุ สภาพดินสภาพอากาศ
และการจัดการดูแลรักษา และที่ขาดเสียมิได้ในยุคปัจจุบันคือ 
การใช้ปุ๋ยและสารเร่งการเจริญเติบโตรวมทั งสารที่ใช้ป้องกัน
และก้าจัดศัตรูพืชด้วย สารเคมีจึงมีส่วนส้าคัญเพราะมีส่วน
พัฒนา สินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพดี ดึงดูดผู้บริโภค และ
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของสินค้าและช่วยเพิ่มปริมาณอีกด้วย 
ผลผลิตทางเกษตรกรรมและมีคุณภาพนั นต้องพึ่งพาสารเคมี
เป็นหลักยิ่งความเจริญด้านเทคโนโลยีการเกษตรเจริญขึ นเท่าไร 
การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงก็ยิ่งมีการใช้สารเคมีมากยิ่งขึ น
เท่านั น สารเคมีต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาแพง ไม่ใช่
เฉพาะเงินตราเท่านั นที่สูญเสียหากส่งผลกระทบทั งทางตรง
และทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อม เกิดการเส่ือมสภาพของระบบ

นิเวศเนื่องจากเกิดสารเคมีตกค้างในธรรมชาติ เช่น ดิน แม่น ้า
ล้าคลอง และที่ ส้าคัญสารเคมีบางชนิดยัง ส่งผลร้ายต่อ
เกษตรกรผู้เพาะปลูก ผู้บริโภคผลผลิตที่รับพิษจากสารตกค้าง 
เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายท้าให้เกิดการเสียชีวิตเป็น
จ้านวนมากอันเป็นผลมาจากการพัฒนาสารเคมี 

ผักกวางตุ้ง(Brassica pekinensis)เป็นผักที่ตลาดมี
ความต้องการสูงมาก เนื่องจากเป็นผักที่นิยมบริโภคและมี
คุณค่าทางอาหาร การปลูกผักนั นควรลดการน้าเข้าปัจจัยการ
ผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงบ้ารุงดินหรือ
ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ได้แก่ 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เป็นต้น ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยย้อนหลังกลับ
สู่ยุคก่อนที่จะมีสารเคมีว่าพืชพรรณต่างๆ เจริญเติบโตได้
อย่างไร เพื่อน้าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และ
แก้ปัญหาสารเคมีตกค้าง ซ่ึงผลสรุปโดยรวมพบว่าการใช้
ธรรมชาติพ่ึงพาธรรมชาติย่อมเกิดผลดีที่สุด  จึงท้าให้เกษตรกร
หันมาใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ในการเกษตรจน
ประสบผลส้าเร็จและเป็นที่รู้จักกันว่า “เกษตรชีวภาพ” อันเป็น
ทางเลือกใหม่ของการน้าส่ิงที่มีในธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และส่งผลดีต่อการผลิตสินค้าการเกษตรในรุ่นต่อไป 
ซ่ึงยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค ลดความเส่ียงต่อสารเคมีตกค้างใน
ร่างกาย จนกลายเป็นกระแสนิยมบริโภคพืช ผัก ผลไม้ปลอดภัย
จากสารพิษ และน้าไปสู่การการผลิตสินค้าเกษตรออกสู่
ตลาดโลก ตามนโยบายรัฐบาลเรียก “ครัวไทย สู่ครัวโลก” ด้วย
เหตุผลดังกล่าวคณะ ผู้ศึกษาทดลองจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ประสิทธิภาพของปุ๋ยคอกและปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์
ต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง 
2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง
เมื่อใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ต่างชนิด 

 2. เพื่อศึกษาชนิดของปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ที่
เหมาะสมต่อการปลูกผักกวางตุ้ง 

3. การวางแผนการทดลอง 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ

มูลสัตว์ต่างชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized  
Completed  Block Design ; RCBD) ประกอบด้วย 5 ส่ิง
ทดลอง (Treatment) ส่ิงทดลองละ 4  ซ ้า (Replication) 
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ส่ิงทดลองที่ 1  ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 
20 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 2  ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 
20 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 3  ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 
20 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 4  ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 20 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่  5  ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 
 

การด้าเนินการทดลอง 
1. ซื อเมล็ดพันธ์ุผักกวางตุ้งของบริษัทเจียไต ๋
2. การเตรียมปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 
- การท้าปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพมูลสัตว์ ได้แก่ มูลโค มูลสุกร มูล

ไก่ และมูลค้างคาว 
วิธีการท้าปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพมูลสัตว์ชนิดต่าง ๆ  
1)  น้ามูลสัตว์แต่ละชนิด จ้านวน 5  กิโลกรัม ใส่ถังขนาด 

100 ลิตร 
     2) กากน ้าตาล จ้านวน 2  ลิตร 

3) ร้าละเอียด จ้านวน  2  กิโลกรัม 

4) ใส่น ้าเปล่า 80 ลิตร คนใหเ้ปน็เนื อเดียวกัน ปิดฝาหมักทิ งไว้ 
15 วันกรองน ้า น้าไปใช้ได้ 
3. การเตรียมดินปลูกผักกวางตุ้ง 

3.1 เตรียมสถานทีท่้าการทดลอง 
3.2 พรวนดินให้ร่วนซุย 
3.3 ยกร่องแปลงขนาด  1  2 เมตร 
3.4 โรยปุ๋ยคอกรองพื นอัตรา 2 ตันต่อไร ่
3.5 หว่านเมล็ดพันธ์ุผักกวางตุ้งให้ทั่วแปลงอัตรา 1,000 

กรัม/ไร่ โดยใช้เมล็ดพันธ์ุ 1 ส่วนผสมทรายละเอียด 3 ส่วนแล้ว
หว่านให้กระจายทั่วแปลง 

3.6 คลุมด้วยฟางและรดน ้าให้ชุ่ม 
4. การดูแลรักษาหลังการปลูก 

4.1  ให้น ้าทุกวัน วันละ 2  ครั ง  คือ เช้า – เย็น  
4.2 เมื่อผักกวางตุ้งอายุ 1  สัปดาห์ ฉีดพ่นปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 

สัปดาห์ละ 1 ครั ง ตามแผนทดลอง 
ส่ิงทดลองที่ 1  ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 
ส่ิงทดลองที่ 2  ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 3  ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 
ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 
ส่ิงทดลองที่ 5 ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 

4.3 ก้าจัดวัชพืช รอบ ๆ แปลงตามความเหมาะสม 
5. การเก็บเกี่ยว  เมื่อผักกวางตุ้งอายุได้ 45 วัน เก็บผลผลิต 

การรวบรวมและบันทึกผล 
1. วัดความสูงของต้นกวางตุ้งตั งแต่โคนถึงปลายใบ (เซนติเมตร
ต่อต้น) 

 2. ช่ังน ้าหนักผักกวางตุ้งทั งหมด (กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง) 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู  

เมื่อสิ นสุดการทดลองน้าข้อมูลไปวิเคราะห์หาความ
แปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ตาราง ANOVA (Analysis of 
Variance) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละ 
Treatment โดยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

 
สถานที่ท้าการทดลอง 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
 

ระยะเวลาในการทดลอง 
 เริ่มตั งวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 
 
4. ผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ
มูลสัตว์ต่างชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 
ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตร ส่ิงทดลองที่ 2 ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตร ส่ิงทดลองที่ 3 ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตร ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตร และ ส่ิงทดลองที่ 5 ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 

 ด้านความสูงของต้นผักกวางตุ้ง พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3  
ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้ความสูงของ
ต้นผักกวางตุ้งสูงสุดเฉลี่ย 31.15 เซนติเมตรต่อต้น  รองลงมา
ได้แก่ส่ิง ส่ิงทดลองที่ 1 ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตรให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 29.28 เซนติเมตรต่อ
ต้น ส่ิงทดลองที่ 2 ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร
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ให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 28.80 เซนติเมตรต่อต้น ส่ิง
ทดลองที่ 4 ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 
ให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 27.60 เซนติเมตรต่อต้น 
และส่ิงทดลองที่ 5 ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ ให้ความสูงของต้น
ผักกวางตุ้งต่้าสุดเฉลี่ย 23.95 เซนติเมตรต่อต้น (SD. = 2.67) 
เมื่อน้าข้อมูลความสูงของต้นกวางตุ้งมาวิเคราะห์ทางสถติ 
พบว่าความสูงของต้นกวางตุ้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 1) 

 ด้านน ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้ง พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่ิงทดลองที่ 3 ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้ง
สูงสุดเฉลี่ย 2.70 กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง รองลงมาได้แก่ ส่ิง
ทดลองที่ 1 ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร  ให้
น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย 2.65 กิโลกรัมต่อส่ิง
ทดลอง  ส่ิงทดลองที่ 2 ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตรให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย 2.65 กิโลกรัมต่อ
ส่ิงทดลอง  ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตร
ต่อน ้า 20 ลิตรให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย 2.58 
กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง และส่ิงทดลองที่ 5 ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมัก
ชีวภาพ ให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งต่้าสุดเฉลี่ย 2.50 
กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง (SD. = 0.07) เมื่อน้าข้อมูลน ้าหนัก
ผลผลิตของผักกวางตุ้งมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าน ้าหนัก
ผลผลิตของผักกวางตุ้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 
(ตารางที่ 1)  
 
ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ยความสูง (เซนติเมตรต่อต้น) และ

ค่าเฉลี่ยน ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้ง (กิโลกรัม
ต่อส่ิงทดลอง)  

สิ่งทดลอง 
ค่าเฉลี่ยความสูง 

(ซม./ต้น) 
ค่าเฉลี่ยน ้าหนัก 
(กก./สิ่งทดลอง 

สิ่งทดลองท่ี 1 ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

29.28 2.65 

สิ่งทดลองท่ี 2 ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

28.80 2.65 

สิ่งทดลองท่ี 3 ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 
20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

31.15 2.70 

สิ่งทดลองท่ี 4ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 
20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 

27.60 2.58 

สิ่งทดลองที ่5ไม่ใช้ปุ๋ยน ้า
หมักชีวภาพ 

23.95 2.50 

ANOVA ns ns 
CV  (%) 11.48 31.36 
LSD.05 4.99 1.29 
LSD.01 6.99 1.77 

SD. 2.67 0.07 
 

5. บทสรุป 

สรุปผลการทดลอง 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ

มูลสัตว์ต่างชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized  
Completed Block Design ; RCBD) ประกอบด้วย 5 ส่ิงทดลอง 
(Treatment) ส่ิงทดลองละ 4  ซ ้า (Replication) ได้แก่ ส่ิง
ทดลองที่ 1 ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่ิง
ทดลองที่ 2 ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ส่ิง
ทดลองที่ 3 ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า  20 ลิตร ส่ิง
ทดลองที่ 4 ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร 
และส่ิงทดลองที่ 5 ไม่ใช้  ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ 

ด้านความสูง และด้านน ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้ง 
พบว่า ส่ิงทดลองที่ 3 ปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกร 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 
ลิตรให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 31.15 เซนติเมตร ให้
น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย  2.70 กิโลกรัมต่อส่ิง
ทดลอง รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1 ปุ๋ยน ้าหมักมูลโค 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตรให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย
29.28 เซนติเมตร ให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย 2.65 
กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง ส่ิงทดลองที่ 2 ปุ๋ยน ้าหมักมูลไก่ 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตรให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 
28.80 เซนติเมตร ให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย2.65 
กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยน ้าหมักมูลค้างคาว 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตรให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 
27.60 เซนติเมตร ให้น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย 2.58 
กิโลกรัมต่อส่ิงทดลอง ส่ิงทดลองที่ 5 ไม่ใช้ปุ๋ยน ้าหมักชีวภาพ
ให้ความสูงของต้นผักกวางตุ้งเฉลี่ย 23.95 เซนติเมตรต่อต้น ให้
น ้าหนักผลผลิตของผักกวางตุ้งเฉลี่ย  2.50 กิโลกรัมต่อส่ิง
ทดลอง (p>0.05) ตามล้าดับ 

สรุป การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ยน ้าหมัก
ชีวภาพมูลสัตว์ต่ างชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุ้ง  พบว่า ส่ิงทดลองที่  3  ปุ๋ยน ้ าหมักมูลสุกร 20 
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มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร มีแนวโน้มเหมาะสมต่อการปลูก
ผักกวางตุ้ง เนื่องจากให้การเจริญเติบโตและผลผลิตสูงสุด 

 
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของของปุ๋ยน ้าหมัก
ชีวภาพมูลสัตว์ต่ างชนิดที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
ผักกวางตุ้ง  พบว่า ส่ิงทดลองที่  3  ปุ๋ยน ้ าหมักมูลสุกร 20 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ให้ความสูงและน ้าหนักผลผลิตของ
ผักกวางตุ้งดีที่สุด 31.15 เซนติเมตร และ 2.70 กิโลกรัมต่อส่ิง
ทดลองเมื่ อน้ าข้อมูลความสูงและน ้ าหนักผลผลิตของ
ผักกวางตุ้งมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ (p>0.05) ซ่ึงสอดคล้องกับ วีระ (2547) กล่าวว่า ในมูลสุกร
ประกอบด้วยธาตุอาหารหลักที่ ส้าคัญได้แก่   ไนโตรเจน  
ฟอสฟอรัส และโปรแทสเซียม ซ่ึงมีปริมาณสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์
ชนิดอื่น จึงเป็นการเพิ่มธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการให้มาก
ยิ่งขึ นโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน  ซ่ึงเป็นธาตุที่มีผลต่อการช่วย
ให้พืชตั งตัวได้เร็ว ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและล้า
ต้นพืช จึงท้าให้ผักกวางตุ้งเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีกว่า
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ดังตารางท้ายนี  

 

ปุ๋ยมูลสัตวแ์ห้ง 
ปริมาณธาตุอาหารทั งหมด (เปอร์เซ็นต์) 

  ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพรแตสเซียม (K) 
มูลสุกร 2.80 3.24 1.12 
มูลไก่ไข ่ 2.59 1.96 2.29 
มูลโคเนื อ 1.36 0.51 1.71 
มูลโคนม 1.27 0.48 1.42 
มูลแพะ 1.03 0.66 0.64 
มูลแกะ 0.94 0.54 1.07 
มูลเป็ด 1.2 2.2 0.8 
มูลค้างคาว 1.05 10 1.2 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2540 
 

จากการทดลองปุ๋ยน ้าหมักมูลสุกรเป็นปุ๋ยที่มีแนวโน้มว่ามี
ความเหมาะสมต่อการผสมดินปลูกผักกวางตุ้งมากที่สุด แต่ใน
สภาพ การปลูกในท้องที่ทั่วไปอาจใช้ปุ๋ยคอกชนิดอื่น ๆ 
ทดแทนได้เช่นกัน ทั งนี เนื่องจากปุ๋ยอินทรียท์กุชนิดมีคุณสมบตัิ
ในการช่วยปรับโครงสร้างให้ดินและเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน
ได้เหมือนกันขึ นอยู่กับสภาพท้องที่ใดจะหาปุ๋ยคอกชนิดใดได้
ง่ายกว่ากันเท่านั นเอง 
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C-018 

 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ 
ผลผลิตของกุยช่ายโดยใช้ปุ๋ยน ้าชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยยูเรีย 

The Growth and yield of Chinese Chives using 
Bio-Fertilizer Compost Biological and Urea Fertilizers 

 

ฐิติพงศ์   ปัญญาค้า 
 

สาขาวิชา พืชศาสตร์     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลีพบุรี    สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง 

 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของกุยช่าย
โดยใช้ท าการทดลอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สุพรรณบุรีโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างง่ าย 
(Completely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย    4 
ส่ิงทดลองๆละ 3 ซ  า รวม 12 หน่วยทดลอง ส่ิงทดลองที่ 1 ไม่
ใช้ปุ๋ย ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา ส่ิงทดลองที่ 3 
ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่ิงทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยยูเรีย ท าการทดลอง
ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน  

 เมื่อสิ นสุดการทดลองพบว่าทางด้าน       การ
เจริญเติบโตด้านของความยาวใบของกุยช่าย ส่ิงทดลองที่ 2 
ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา ให้ผลผลิตด้านความยาวใบ   ของ
กุยช่ายสูงสุดเฉลี่ย 32.83 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่             
ส่ิงทดลองที่ 4 ส่ิงทดลองที่ 3 และส่ิงทดลองที่ 1 ให้ผลผลิต
ด้านความยาวใบเฉลี่ย 31.37,30.00 และ 27.33 เซนติเมตร      
(SD. = 2.34) (p<0.01) 
 ด้านความสูงของกุยช่าย ส่ิงทดลอง   ที่ 4 ใช้ปุ๋ยยูเรยี 
ให้ความสูงของกุยช่ายสูงสุดเฉลี่ย 4.33 เซนติเมตร รองลงมา
ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 3 ส่ิงทดลองที่ 2 และส่ิงทดลองที่ 1   ให้
ความสูงของกุยช่ายเฉลี่ย 3.60,2.60 และ 2.06 เซนติเมตร   
(SD. = 1.01) (p<0.01) 

ด้านน  าหนักผลผลิตของกุยช่าย ส่ิงทดลอง ที่ 4    
ใช้ปุ๋ยยูเรียให้น  าหนักผลผลิตของกุยช่ายสูงสุดเฉลี่ย 116.67 

กรัมต่อกอ รองลงมาได้แก่  ส่ิงทดลองที่ 3 ส่ิงทดลองที่ 2 และ    
ส่ิงทดลองที่ 1 ให้ผลผลิตด้านน  าหนักของกุยช่ายเฉลี่ย 
102.67,94.00 และ 91.67 กรัมต่อกอ(SD. = 11.32) (p>0.05) 
 
ค้าส้าคัญ : กุยช่าย , ปุ๋ยน  าชีวภาพ , ปุ๋ยหมักชีวภาพ , ปุ๋ยยูเรีย 
 
Abstract 

Comparison the Growth and yield of Chinese 
Chive using Liquid Bio-Fertilizer , Fermented Bio-Fertilizer 
and Chemical Fertilizer at vegetable garden of Suphanburi 
College of Agriculture and Technology Danchang , 
Danchang , Suphanburi From April 1,2015 to June 
30,2015.by using CRD  (Completely Randomized Design ) 
Compourd with treatment there are 3 Replication that are  

- Treatment 1 : The experiment were use  doesn’t 
fertilizer 

- Treatment 2 : The experiment were use  liquid Bio-
Fertilizer from fish 

- Treatment 3 : The experiment were use  Fermented 
Bio-Fertilizer 

- Treatment 4 : The experiment were use :chemical 
fertilizer 46-0-0 Formular 

 The result of the experiment are 
 For the length of Chinese Chives leaf , there found 

the Experiment that significantly. Between Treatment 1 :  
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The experiment were use and Treatment 2 : The experiment 
were use. Treatment 1 : The experiment were use doesn’t 
use fertilizer has a shortest length average of Chinese 
Chives leaf 27.33 centimetres/leaf and Treatment 2 : The 
experiment were use liquid Bio-Fertilizer from fish has a 
longest length average of Chinese Chives leaf 32.83 
centimetres/leaf 

 For the height of Chinese Chives found     the 
Experiment that significantly : Treatment 4 :      The 
experiment were use using Chemical Fertilizer 46-0-0 
Formular , can effect longest length average 4.33 
centimetres/plant and Treatment 1 : The experiment were 
use doesn’t use fertilizer has the shortest length of Chinese 
Chives 2.06 centimetres/plant 

 For product weight of Chinese chives founded 
Experiment that non significant , that are Treatment 4 :   
The experiment were use chemical fertilizer 46-0-0 
formular has the highest weight of Chinese Chives 116.67 
grams/experiment unit. Next , is Treatment 3 :        The 
experiment were use fermented Bio-Fertilizer , Treatment 2 
: The experiment were use liquid Bio-Fertilizer from fish 
and Treatment 1 : The experiment were use doesn’t use 
fertilizer have an average weight of Chinese Chives 102.67 , 
94.00 and 91.67 gram/experiment unit. 

1. บทน้า 
กุยช่าย(Allium tuberosum Rottl.exSpreng)เป็นผักที่มี   

ถิ่นก าเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่นสามารถน ามาเป็นกับข้าว
และประกอบอาหารได้เป็นผักที่รับประทานได้ทั งสุกและดิบ  
เช่น รับประทานสดๆกับผัดไทย เป็นต้น กุยช่ายมีรสเผ็ด
หวานมีฤทธ์ิร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายจึงเหมาะ
ที่จะรับประทานในฤดูหนาวและฤดูฝนที่มีอากาศชื นมีกลิ่น
ฉุนของน  ามันหอมระเหยเหมือนกลิ่นของพวกกระเทียม คือ 
มีสารพวกก ามะถันอุดมไปด้วยเหล็ก ฟอสฟอรัสและ
แคลเซียมคนทั่วไปนิยมผัดกุยช่ายกับตับหมูเพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก
ให้กับร่างกายและยังมีวิตามินอื่นๆ อีกมากมาย เช่น วิตามินบี
วิตามินซี คนจีนเช่ือว่า กุยช่ายเป็นยาบ ารุงสุขภาพที่ได้ผลดี

มากในร่างกายที่อ่อนแอ ไอเรื อรัง ไอแบบไม่มีแรง เป็นหวัด
ง่ายจึงน ากุยช่ายต้มกับตับหมู โดยให้กินตับหมูและดื่มน  าแกง 
ปัจจุบันมีความนิยมบริโภคพืชผักสมุนไพรเพราะช่วยรักษา
อาการป่วยไข้ค่อนข้างสูง กุยช่ายจึงมีประโยชน์มากมายหลาย
อย่างช่วยท าให้ระบบขับถ่ายดีขึ น ช่วยเรื่องระบบทางเดิน
อาหาร ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ใน
การปลูกกุยช่าย ดูแลกุยช่ายให้สมบูรณ์แข็งแรง คณะผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจในการศึกษาการเจริญเติบโตของกุยช่าย   
โดยใช้ปุ๋ย 3 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยน  าชีวภาพ ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมี  
ปุ๋ ยแต่ละชนิดที่ ใ ช้มีลักษณะเด่นดังนี  ปุ๋ ยน  า ชีวภาพมี
ประโยชน์ต่อการปลูกกุยช่ายซ่ึงมีความปลอดภัย ต้นทุนการ
ผลิตต่ า ท าให้พืชผักแข็งแรง ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย  
อุ้มน  าได้ดีเนื่องจากปุ๋ยน  าชีวภาพ สามารถให้ธาตุอาหาร  แก่
พืช ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้แก่พืช พืชสามารถดูด
ซึมไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเหมือนการใช้
ปุ๋ยเคมี ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด ด่างในดินและน  า   
ช่วยแก้ปัญหาจากศัตรูพืชและโรคระบาดต่างๆ ส่วนปุ๋ยหมัก 
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพดิน เพราะที่ดิน 
ที่มีลักษณะร่วนซุย ระบายน  า ระบายอากาศได้ดีนั นท าให้ราก
พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็ว แข็งแรง แตกแขนงได้มาก และ
ปุ๋ยเคมีสามารถใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถให้ธาตุ
อาหารแก่พืชได้ทันที จึงให้ผลเร็วหาซื อได้ง่ายและ     ไม่
เสียเวลาเพราะเหตุนี จึงมีคนสนใจที่จะใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปุ๋ย
อย่างอื่นแต่ ปุ๋ยเคมี มีราคาแพงหากเทียบจากปริมาณของเนื อ
ปุ๋ยและต้องซื อมาใช้อยู่เสมอ การขนส่งค่อนข้างแพง  เมื่อ ใส่
ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากๆ จะท าให้สูญเสียสภาพหน้าดินและ
สูญเสียธาตุอาหารโดยการถูกชะล้ างจากดินมากจาก
ประโยชน์ของปุ๋ยน  าชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยเคมี ปุ๋ยที่
กล่าวมาข้างต้นนี ล้วนมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของ
กุยช่ายเป็นอย่างมากจึงได้น าปุ๋ยทั ง 3 ชนิดนี  มาท าการศึกษา
เปรียบเทียบว่าปุ๋ยชนิดใดที่ให้ผลต่อการเจริญเติบโตของ
กุยช่ายได้มากกว่า 
 
      2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อศึกษาชนิดของปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการ   ปลูก
กุยช่าย 
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 2.เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของกุยช่ายระหว่างการ  
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 
 

3. การวางแผนการทดลอง 
การศึกษาการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ

กุยช่ายโดยใช้ ปุ๋ยน  าชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยยูเรีย  
โดยมีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design : CRD) มี 4 ส่ิงทดลอง (Treatment)  
ส่ิงทดลองละ 3 ซ  า (Replication) ดังนี  

ส่ิงทดลองที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย   
ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา อัตราความ

เข้มข้น 40 มิลลิลิตรต่อน  า 20 ลิตร 
ส่ิงทดลองที ่3 ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ 

จ านวน 3 ตันต่อไร่ 
ส่ิงทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยยูเรีย จ านวน 60 กิโลกรัมต่อไร ่
 

ขั นตอนการด้าเนินงาน 
1. การเตรียมต้นพันธ์ุกุยช่าย 

1.1 ซื อพันธ์ุกุยช่ายใบที่โตเต็มที่สมบูรณ์   ไม่
เป็นโรค 

         1.2 น าต้นกุยช่ายที่เตรียมไว้ตัดใบและราก  ตัด
ใบให้เหลือประมาณ 1 นิ ว 

1.3 น าส่วนหัวของกุยช่ายไปปลูก 
2. การเตรียมดินปลูก 

2.1 ผสมดินปลูกลงในวงบ่อขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 60 ซม. โดยผสมดินร่วน : ปุ๋ยคอก : แกลบดิบ 
อัตรา 1:1:1 ผสมให้เข้ากัน 

2.2 ใช้ช้อนปลูกขุดหลุมปลูกระยะ 30x30 ซม.  
2.3 น าต้นกุยช่ายที่ เตรี ยมไว้ปลูกลงหลุม     

หลุมละ 4 ต้น 
4.  การดูแลรักษา 

3.1 รดน  าเช้า – เย็น 
3.2 ก าจัดวัชพืชทุก ๆ สัปดาห์ 
3.3 เมื่อปลูกกุยช่ายอายุครบ 15 วัน ใส่ปุ๋ย     

ครั งที่ 1 ตามแผนการทดลองดังนี  
ส่ิงทดลองที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย   

ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา 
อัตราความเข้มข้น 40 มิลลิลิตร ต่อน  า 20 ลิตร 

ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก    
มูลสัตว ์อัตรา 3 ตันต่อไร่ 

ส่ิ ง ท ด ล อ ง ที่  4  ใ ช้ ปุ๋ ย ยู เ รี ย อั ต ร า                
60 กิโลกรัมต่อไร่ 

                   หมายเหต ุ – การใส่ปุ๋ยทุกชนิด 15 วัน/
ครั ง 
       3.6 ดูแลต้นกุยช่ายประมาณ 3 เดือน ต้นกุยช่าย   

มีการ เจริญ เติบโตสมบูรณ์จึ ง เริ่ มท าการ เก็บผลผลิต            
และเก็บข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูล 

บันทึกผลการทดลองหลังดูแลรักษาต้นกุยช่าย        
3 เดือน โดยการเก็บข้อมูลดังนี  

1. วัดความยาวของใบกุยช่าย วัดจากบริเวณคอใบ 
ถึงปลายใบที่ยาวที่สุด   

2. วัดความสูงของต้นกุยช่าย วัดจากบริเวณล าต้น
ชิดดินถึงคอใบ 

3. ช่ังน  าหนักผลผลิตกุยช่ายต่อกอ 
 

การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
น าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้ทั งหมดมาหาค่าความ

แปรปรวนด้วยตาราง ANOVA และเปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีตเมนต์โดยใช้วิธี LSD. (Least 
Significant Difference) 

 
สถานที่ท้าการทดลอง 

ณ แปลงผัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
 

ระยะเวลาในการทดลอง 
ตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
 
 5. ผลการทดลอง 

 การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยน  าชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และปุ๋ยยูเรีย ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และให้ผล
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ผลิตของกุยช่าย  ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1ไม่ใช้ปุ๋ย ส่ิงทดลองที่ 2 
ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากมูลสัตว์ และส่ิงทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยยูเรีย ปรากฏผลการ
ทดลองดังนี  

ด้านความยาวใบของกุยช่าย พบว่า ส่ิงทดลองที่ 2 
ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา ให้ความยาวใบของกุยช่ายสูงสุด
เฉลี่ย 32.83 เซนติเมตรต่อใบ รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลอง ที่ 4 
ใช้ปุ๋ยยูเรีย ให้ความยาวใบของกุยช่ายเฉลี่ย 31.37 เซนติเมตร
ต่อใบ และส่ิงทดลองที่  3 ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์       
ให้ความยาวใบของกุยช่ายเฉลี่ย 30.00 เซนติเมตรส่ิงทดลองที่ 
1 ไม่ใช้ปุ๋ย ให้ความยาวใบของกุยช่ายน้อยที่สุดเฉลี่ย 27.33 
เซนติเมตร (SD. = 2.34) เมื่อน าข้อมูลความยาวใบกุยช่าย     
มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าความยาวใบมีความแตกต่าง     
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (p<0.01) (ตารางที่ 1) 

ด้านความสูงของต้นกุยช่าย  พบว่า ส่ิงทดลอง ที่  4 
ใช้ปุ๋ยยูเรีย ให้ความสูงของกุยช่ายสูงสุดเฉลี่ย 4.33 เซนติเมตร  
รองลงมาได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ 
ให้ความสูงของกุยช่ายเฉลี่ย 3.60 เซนติเมตร ส่ิงทดลองที่ 2 
ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา ให้ความสูงของกุยช่ายเฉลี่ย 2.60 
เซนติเมตร  และส่ิงทดลองที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย ให้ความสูงของต้น
กุยช่ายต่ าสุด  เฉลี่ย 2.06 เซนติเมตร(SD. = 1.01) เมื่อน า
ข้อมูลความสูงต้นกุยช่ายมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าความสูง      
ของต้นกุยช่ายมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
(p<0.01) (ตารางที่ 1)  

ด้านน ้าหนักผลผลิตของกุยช่าย พบว่า ส่ิงทดลองที่ 
4  ใช้ปุ๋ยยู เรีย ให้น  าหนักผลผลิตของกุยช่ายสูงสุดเฉลี่ย 
116.67 กรัมต่อกอ รองลงมาได้แก่  ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากมูลสัตว์ ให้น  าหนักผลผลิตของกุยช่ายเฉลี่ย  
102.67 กรัมต่อกอ  ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา 
ให้น  าหนักผลผลิตของกุยช่ายเฉลี่ย  94.00 กรัมต่อกอ และ  
ส่ิงทดลองที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย ให้น  าหนักผลผลิตของกุยช่ายต่ าสุด
เฉลี่ย 91.67 กรัมต่อกอ(SD. = 11.32) เมื่อน าข้อมูล              
ด้ านน  าหนักผลผลิตของกุยช่ายมาวิ เคราะห์ทางสถิติ         
พบว่าน  าหนักผลผลิตของกุยช่ายไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
(p>0.05) (ตารางที่ 1) 

ตารางที่  1   แสดงค่ า เฉลี่ ย  ความยาวของใบ       
ความสูงของต้น และน  าหนักของกุยช่ายเมื่ออายุ 3 เดือน 

 

หมายเหตุ : อักษร a  และ b แสดงลักษณะความแตกต่างทาง
สถิติ   อักษรเหมือนกันแสดงว่าไม่แตกต่างทางสถิติ  อักษร
ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิต ิ

 
 
6. บทสรุป 

สรุปผลการทดลอง 

6. บทสรุป 

สรุปผลการทดลอง 

สิ่งทดลอง 

ความยาวใบ 
เฉลี่ย                   

(เซนติเมตร) 

ความสูงต้น 
เฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 

น  าหนัก
ผลผลิตเฉลี่ย 
(กรัม/กอ) 

T1 ไม่ใช้
สูตรปุ๋ย 

27.33c 2.06c 91.67 

T2 ใช้ปุ๋ยน  า
ชีวภาพจาก
ปลา 

32.83a 2.60c 94.00 

T3 ใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพ
จากมูลสัตว์
ต่างๆ 

30.00b 3.60b 102.67 

T4 ใช้ปุ๋ยยู
เรีย (46-0-0) 

31.37ab 4.33a 116.67 

ANOVA ** ** ns 

C.V. (%) 3.80 11.00 11.53 

LSD.05 2.17 0.65 21.98 

LSD.01 3.15 0.94 31.97 

SD. 2.34 1.01 11.32 
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การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยต่างชนิดที่มีผลต่อ

การเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของกุยช่าย  ประกอบด้วย 4 
ส่ิงทดลอง  ส่ิงทดลองละ 4 ซ  า ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 1ไม่ใช้ปุ๋ย   
ส่ิงทดลองที่ 2 ใช้ปุ๋ยน  าชีวภาพจากปลา ส่ิงทดลองที่ 3 ใช้ปุ๋ย
หมักชีวภาพจากมูลสัตว์ และ   ส่ิงทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยยูเรีย 
ปรากฏผลการทดลองดังนี  

ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยยูเรีย กุยช่ายสามารถเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตสูงสุดทั งในด้านความยาวใบ ความสูงต้น และ
น  าหนักผลผลิต (31.67 เซนติเมตร,4.33 เซนติเมตร และ 
116.67 กรัม) รองลงมา ได้แก่ ส่ิงทดลองที่ 3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากมูลสัตว์ที่ให้ค่าความยาวใบไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
ปุ๋ยเคมี (30.00 เซนติเมตร) ส่วนความสูงของต้น และน  าหนัก
ผลผลิต รองลงมาจากปุ๋ยเคมี (3.60 เซนติเมตร และ 102.67 
กรัม) ส่ิงทดลองที่  2 ปุ๋ยน  าชีวภาพ จากปลา พบอัตรา          
การเจริญเติบโตของกุยช่ายด้านความสูงและน  าหนักผลผลิต
ต่ าที่สุดในกลุ่มที่ใช้ปุ๋ย (2.60 เซนติเมตร และ 94.00 กรัม) 
แม้ว่าความยาวของใบจะสูงกว่าส่ิงทดลองที่ 3 และส่ิงทดลอง
ที่ 4 (32.83 เซนติเมตร) แต่พบว่า ลักษณะใบจะบางและเล็ก
กว่าจึ งท า ให้น  าหนักรวมของผลผลิตน้อยที่ สุด  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้ปุ๋ย 
 สรุปผลการทดลองได้ว่า ส่ิงทดลองที่ 4 ใช้ปุ๋ยยูเรีย 
มีแนวโน้มเหมาะสมต่อการปลูกกุยช่ายมากที่สุด เนื่องจาก
ให้ผลผลิตการเจริญเติบโต ทั งด้านความยาวใบ ด้านความสูง
ของต้น และน  าหนักดีที่สุด  
วิจารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยน  าชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และปุ๋ยยูเรียพบว่า ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยยูเรีย มีแนวโน้ม
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกุยช่าย ทั งในด้านความยาว
ใ บ  ค ว า ม สู ง ต้ น  แ ล ะ น  า ห นั ก  ซ่ึ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (2549)      
ที่กล่าวว่า ปุ๋ยยู เรียประกอบด้วย ธาตุอาหารไนโตรเจน           
ที่มีคุณสมบัติช่วยบ ารุงยอด ใบ  และการแตกกอ เป็นธาตุ
อาหารละลายน  าง่ายจึงสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารพืชที่มี
อยู่ในรูปที่รากพืชจะดูดดึงไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีพืชจึง
สนองต่อการใส่ปุ๋ยยู เรียได้ เร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์  จึงท าให้          
ส่ิงทดลองที่ 4 ปุ๋ยยูเรีย ให้ผลผลิตในด้านความยาวใบ,     

ความสูงต้น และน  าหนักผลผลิต ดีกว่าส่ิงทดลองอื่นๆ   
(31.37 เซนติเมตร,4.33 เซนติเมตร p<0.01 และ 116.67 กรัม
ต่อกอ p>0.05)  แต่ในทางปฏิบัติการใช้ปุ๋ยยูเรียเพียงอย่าง
เดียวจะเป็นผลเสียต่อโครงสร้างของดินท าให้ดินแข็งตัว    
รากพืชชอนใชหาอาหารได้ไม่ดี  ท าให้ดินเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเคมีท าให้ดินเค็มซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อดิน        
ในระยะยาวดังนั นเพี่อเป็นการช่วยรักษาสภาพดินให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนจึงควรใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยยูเรีย
ในการเพิ่มผลผลิตให้กับพืช และยังเป็นการลดต้นทุนใน   
การผลิต ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วย 
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ผลการใช้สารสกัดใบเปล้าน้อยและสารปฏิชีวนะในระยะเวลาการให้ท่ีแตกต่างกัน 
ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรแรกเกิดถึงหย่านม 

Effect of Thai Croton Extract and Antibiotic in Different Time Oral Pumping  
on the Productive Performance of Brooding Piglets 

 

ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์     ชิษณุชา  ผาบจันดา 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 

ผลการใช้สารสกัดใบเปล้าน้อยและสารปฏิชีวนะใน
ระยะเวลาการให้ที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิต
ของลูกสุกรแรกเกิดถึงหย่านมใช้แผนวิจัย  Factorial in 
Randomized Complete Block Design ปัจจัยที่ 1 อัตรา
การใช้สารสกัดใบเปล้าน้อย 0 กรัม (สารปฏิชีวนะ), 60 
กรัม, 80 กรัม และ 100 กรัม ปัจจยัที่ 2 ระยะเวลา 7 และ 
14 วัน ใช้ลูกสุกร 24 ตัว จากแม่สุกร จ านวน 3 แม่ ๆ ละ 
8 ตัว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาน  าหนักเพิ่มของลูกสุกร 
และการถ่ายเหลวของลูกสุกร  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สามารถใช้ใบเปล้าน้อยในทุก
ระดับ 60, 80 และ 100 กรัม โดยให้ทุก 7 หรือ 14 วัน มี
น  าหนักเพิ่มขึ นใกล้เคียงกับการใช้สารปฏิชีวนะ (p>.05)  
และไม่พบการถ่ายเหลวของลูกสุกรอายุ 4 – 18 วัน ของ
การใช้สารสกัดจากใบเปล้าน้อยในทุกระดบั การใหท้ั ง 7 
และ 14 วัน แต่อายุ 19 - 25 วัน ลูกสุกรทุกกลุ่มเกิดอาการ
ถ่ายเหลวในระดบัรุนแรง (75%) ยกเว้นการใช้สารสกัด
ใบเปล้าน้อย 100 กรัม ใหทุ้ก 7 วัน อย่างไรก็ตามพบว่า
ลูกสุกรทุกกลุ่มมีการหยุดถ่ายเหลวเมื่ออายุได้ 26-32 วัน 
ดังนั นสรปุได้ว่าสามารถใช้สารสกัดใบเปล้าน้อยอัตรา 
60-100 กรัม โดยไม่มีผลกระทบเสียหายต่อน  าหนักและ
การถ่ายเหลวในลูกสุกรอายุ 4- 18 วัน แต่เมื่อสุกรโตขึ น
ควรเพิ่มเป็น 100 กรัม นั่นแสดงวา่สามารถใช้สารสกัด
ใบเปล้าน้อยทดแทนสารปฏิชีวนะได้กรณีที่เกษตรกร
ขาดสารปฏิชีวนะหรือการท าฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ไม่
ต้องการใช้สารเคม ี
 

 
 
ค าส าคัญ : สารสกัดใบเปล้าน้อย, ลูกสกุรแรกเกิดถึงหย่านม และ 
การถ่ายเหลว 

Abstract 
 The experiment was conducted to evaluate of Thai 
Croton extract and antibiotic in different time oral 
pumping on the productive performance of brooding 
piglets. The experiment was laid out as 2x4 factorial in 
randomized complete block design, with 4 varying level 
of Thai carton extract (0, 60, 80 and 100 g) and 
different time of oral pumping with 7 day and 14 day. 
The experiment was performed using 24 piglets from 
three mothers 3 replications and 1 piglet was pointed in 
each replication. The experiment was conducted to 
determine the body weight gain of brooding piglets and 
assess the diarrhea of brooding piglets. Responses of 
piglets were determined during mother suckling (4 to 
32 days; after colostrum)  
 The findings showed that optimum weight gain was 
obtained in all groups (p>.05) with all concentration of 
Thai Croton extract be able to use at 7 day or 14 day 
and without experiencing diarrhea in piglets over the 
age of 4-18 days but after 19-25 days showed that all 
symptoms of severe diarrhea except Thai Croton extract 
concentration of 100 g oral pumping every 7 days. 
However, no diarrhea appeared in all group of piglets at 
26-32days. Therefore, Thai Croton extract could be 
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used as substitute for antibiotic especially organic 
animal production. 
Keyword: Thai Croton extract, Brooding piglets and Diarrhea 

1.  บทน า 

ต้นเปล้าน้อย จัดเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ต้นเปล้า
น้อย มีสารเปลาโนทอล (Plaunotol) ที่มีฤทธ์ิลดปริมาณ
การหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร และท าให้ระบบ
ป้องกันการดูดซับกรดของเนื อเยื่อบุกระเพาะที่ถูกท าลาย
จากสารบางชนิดให้กลับคืนปกติ อีกทั งยังช่วยกระตุ้น
การสร้างเนื อเยื่อในล าไส้ที่เสียไป ท าให้แผลหายเร็ว
ยิ่งขึ น และมีฤทธ์ิช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารและ
ในล าไส้เป็นอย่างดีและมีความเป็นพิษต่ า ซ่ึงสารเปลา 
โนทอลมีอยู่เกือบทุกส่วนของต้นเปล้าน้อย แต่มีปริมาณ
มากน้อยแตกต่างกันออกไป ส่วนที่มีสารเปลาโนทอล
สูงสุดคือใบที่อยู่บริเวณปลายช่อที่ได้รับแสงแดด และใบ
ที่แก่จะมีสารเปลาโนทอลน้อยกว่าใบอ่อน (คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553)  

ในการท าฟาร์มสุกรพันธ์ุเพื่อผลิตลูก เป้าหมายก็
เพื่อให้ได้ลูกสุกรที่แข็งแรง มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ที่
ส าคัญลูกสุกรเจ็บป่วยเนื่องจากอาการถ่ายเหลว เนื่องจาก
ลูกสุกรระยะแรกเกิดถึงหย่านมเป็นระยะที่ระบบทางเดิน
อาหารยังมีประสิทธิภาพต่ า และจากกิจกรรมของน  าย่อย
ยังไม่สมบูรณ์ (วิวัฒน์ และ นพรัตน์ , 2542) ถ้าลูกสุกร
ได้รับสารอาหารจากน  านมแม่เพียงอย่างเดียว จะมีน  าย่อย
ที่จ าเป็นต่อการย่อยโปรตีนของน  านม (Casein) น  าตาล
แลคโตส (Lactose) ไขมัน (Homogenized fat) เท่านั น 
แต่ถ้าให้อาหารที่มีโปรตีนจากพืชหรือสัตว์ที่ย่อยยาก 
รวมทั งวัตถุดิบอาหารจ าพวกแป้งในปริมาณมากจะท าให้
ลูกสุกรไม่สามารถย่อยและใช้ประโยชน์จากอาหาร
ดังกล่าวได้และยังก่อให้เกิดการบูดเน่าของอาหาร
ดังกล่าวในทางเดินอาหารส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียได้
ง่าย (Varley and Wisemen, 2001) และหากลูกสุกรได้รับ
เชื อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียใน
ระบบทางเดินอาหาร จะท าให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญจะมีการติดต่อจากลูก
สุกรตัวหนึ่งไปยังตัวอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมักท าให้

ลูกสุกรระยะแรกเกิดมีอัตราการป่วยสูงถึง 50–75%และ
อัตราการตายถึง 20% (กรมปศุสัตว,์ 2547) 
ดังนั นผู้วิจัยจงึสนใจทีจ่ะน าใบเปล้าน้อยมาสกัดใช้ใน
การป้องกันโรคท้องเสีย (ถ่ายเหลว) ในลูกสุกร เพื่อ
ทดแทนยาปฏิชีวนะที่มีข้อจ ากัดของสารพิษและปริมาณ
ที่ใช้ ที่ส าคัญจะเป็นทางเลือกของการลดต้นทุนการผลิต 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาน  าหนักและการถ่ายเหลวของลูกสุกร
ระยะแรกเกิดถึงหย่านม โดยการใช้สารสกัดจากใบเปล้า
น้อยในระดับที่แตกต่างกันเปรียบเทียบกับการใช้สาร
ปฏิชีวนะในระยะเวลาการให้ที่แตกต่างกัน 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เปล้าน้อย (Thai Croton) Croton stellatopilosus Ohba 
ช่ือพ้อง :  Croton  sublyratus  Kurz วงศ์ : Euphorbiaceae 
ช่ืออื่น :  เปล้าท่าโพ (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) 

ใบเปล้าน้อยสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารได้ 
ด้วยการทานร่วมกับน  าพริก หรือจะใช้ใบสดน ามาชง
เป็นชาสมุนไพรดื่มก็ได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดก็คือ ใบเปล้า
น้อยมีรสขมมาก จึงใช้รับประทานครั งละมาก ๆ ไม่ได้ 
และไม่เพียงพอต่อการรักษาอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือ
เฉียบพลันเหมือนกับการใช้ยา จึงนิยมรับประทานเพื่อ
เป็นการรักษาสุขภาพระยะยาวได้ จะลดโอกาสการ
เจ็บป่วยแบบเรื อรัง ลดอาการก าเริบของโรคได้ 

สมุนไพรเปล้าน้อย ใบและรากสามารถน าใช้มาท า
เป็นยาปฏิชีวนะได้ โดยใบเปล้าน้อยสามารถน าไปสกัด
เป็นยา เปลาโนทอล (Plaunotol) หรือยารักษาโรค
กระเพาะ โดยจะเริ่มเก็บใบได้เมื่อต้นมีอายุ 2 ปีขึ นไป ซ่ึง
ในหนึ่งปีจะสามารถเก็บผลผลิตจากต้นเดิมได้แค่ 3 ครั ง 
ถ้ามีการบ ารุงดูแลที่ดี ส าหรับวิธีการเก็บก็คือการตัดช่อ
ใบจากส่วนยอดของแต่ละก่ิง โดยนับจากปลายยอดลงมา
ไม่เกินใบที่ 10 หรือยาวไม่เกิน 6 นิ ว เมื่อเก็บใบมาได้ก็
น ามาผึ่งในร่มจนแห้ง แล้วน าไปบรรจุในภาชนะส่ง
โรงงาน เพื่อใช้ผลิตเป็นยาเปลาโนทอลในรูปเม็ดส าเร็จ 
แบบซอง หรือแบบแคปซูลซ่ึงแพทย์จะเป็นผู้ ส่ังจ่าย 
(ล าปางรักษ์สมุนไพร, 2556) 
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ชนะ (2538) กล่าวถึงรายงาน ดร. เต็ม สมิตินันทน์ ว่า
ความสนใจในเรื่องเปล้าน้อยนั น เริ่มต้นจากนักวิจัยญี่ปุ่น
ประจ าบริษัทซังเกียวได้สังเคราะห์สารเคมีชนิดหนึ่ง มี
สูตรทางเคมี (C20 H34 O2)  (ภาพ 1) ขึ นในปี พ.ศ.2508 ซ่ึง
มีคุณสมบัติในการรักษาโรคกระเพาะแต่ปรากฏว่าสาร
ดังกล่าวมีผลข้างเคียงมากเกินกว่าที่จะใช้ผลิตยา นาย
อนันต์ เหล่าพาณิชย์ ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทซังเกียวในประเทศไทยได้แนะน าให้สกัดตัวยา
ดังกล่าวจากพืชสมุนไพร และได้จัดส่งสมุนไพรแห้ง
ชนิดต่างๆ ไปให้ที่ญี่ปุ่น เพื่อดูว่าจะมีตัวยาดังกล่าวอยู่ใน
พืชชนิดใด จนกระทั่งค้นพบสารดังกล่าวในตัวอย่างที่ 
684 คือสมุนไพรของไทยที่เรียกว่า เปล้าน้อย ปลายปี 
2516 นายอนันต์น าคณะวิจัยญี่ปุ่นเริ่มค้นหาแหล่ง
ธรรมชาติของพืชชนิดนี  จนกระทั่งได้พบเปล้าน้อย
ขึ นอยู่ริมทางถนนในท้องที่ต าบลโนนห้อม จังหวัด
ปราจีนบุรี ต่อจากนั นพรรณไม้ชนิดนี ก็ถูกค้นพบอีกใน
บริเวณต าบลห้วยยาง และต าบลห้วยทราย  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  

 

ภาพที่ 1.โครงสร้างเปลาโนทอล (Plaunotol) (ชนะ, 
2538) 

ชนะ (2538) รายงานถึงผลการวิจัยบริษัทซังเกียว 
2526 ที่สรุปว่าส่วนที่เป็นใบให้ตัวยาสูงกว่าส่วนที่เป็น 
ล าต้น กิ่ง ก้าน และราก ซ่ึงสารสกัดดังกล่าวมีช่ือย่อว่า 
CS 684 (Croton sublyratus) ซ่ึงมีฤทธ์ิในการรักษาแผล
ในกระเพาะอาหารและล าไส้ และในปี 2526 ญี่ปุ่นได้น า
สารดังกล่าวไปจดทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก 
(WHO) ภายใต้ช่ือ เปลาโนทอล (Plaunotol) ผลิตยามีช่ือ
ทางการค้าว่า เคลเนกซ์ (Kelnac) 

สารสกัดเปลาโนทอล (Plaunotol) 
 ส่วนที่ใช้สกัดจากเปล้าน้อย คือ ส่วนใบ  เปลาโน
ทอล (Plaunotol) ในรูปสารสกัดบริสุทธ์ิ มีลักษณะเป็น
น  ามันใสสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองส้ม มีรสขมปัจจุบันยาแก้
โรคกระเพาะส่วนใหญ่จะออกฤทธ์ิในรูปแบบของการ
เข้าไปเคลือบกระเพาะอาหาร ฉาบในส่วนที่เป็นแผล 
หรือลดการหลั่งของกรด Plaunotol ออกฤทธ์ิในเชิงของ
การสร้างเซลล์กระเพาะใหม่ หรือฟื้นฟูเนื อเยื่อภายใน
กระเพาะที่เป็นแผล เป็นการรักษาอาการกระเพาะอาหาร
เป็นแผลได้โดยตรง  
 มีการวิจัยกรรมวิธีสกัดและแยกสารเปลาโนทอลให้
บริสุทธิ์  ซ่ึงด าเนินการโดยรองศาสตราจารย์นลิน       
นิลอุบลและคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและ
วิศวกรรมพันธุศาสตร์ โดยที่ด าเนินการในช่วง พ.ศ. 
2521 - 2532 และได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ       
ในปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบนักระบวนการนี ได้รับสิทธิบัตรที่
ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา มีการตกลงท าสัญญา
กับภาคเอกชนทีจ่ะร่วมกันพัฒนาตั งแต่วัตถุดิบขึ นมา 
การวิจัยโดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยไดค้้นพบกระบวนการผลิตสารเปลา
โนทอลโดยใช้เอนไซม์ มีการยื่นค าขอรบัสิทธิบัตรผล
การค้นพบนี  ในปี 2541 ปัจจบุันการผลิตยาแก้โรค
กระเพาะจากเปลาโนทอลนั น อยู่ในระหว่างการเตรียม
พื นที่การเพาะปลูกเปล้าน้อยบนพื นที่ 1,500 ไร่ในจังหวัด
ชลบุรี ที่จะปลูกพร้อมกับสร้างโรงงานการผลิตยา  
   

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของเปล้าน้อย 
 มีฤทธิ์สมานแผลในกระเพาะอาหาร และล าไส้ได้
เป็นอย่างดีกระตุ้นการสร้างเนื อเยือ่บุกระเพาะอาหารและ
ล าไส้ที่เสียไป ท าให้แผลหายเร็วขึ น ลดปริมาณการหลั่ง
ของกรดในกระเพาะอาหาร เปลาโนทอล มีคุณสมบัตใิน
การรักษาอาการติดเชื อแบคทีเรีย Helicobacter 
pylori  ซ่ึงเป็นเชื อสาเหตหุนึง่ของโรคกระเพาะอาหาร
เรื อรัง มีความเป็นพิษต่ า Plaunotol ถูกดูดซึมในระบบ
ทางเดนิอาหารได้ดี ส่วนใหญ่ถูก Oxidize ในตับ และ  
ขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระบริษทัซังเกียว (2526)   
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3. วิธีการวิจัย  
 ใชแ้ผนทดลอง Factorial in Randomized Complete 
Block Design ปัจจัยที่ 1 อัตราการใช้สารสกัดใบเปล้า
น้อย 0 กรัม (สารปฏิชีวนะ), 60 กรัม, 80 กรัม และ 100 
กรัม ปัจจัยที่ 2 ระยะเวลา 7 และ 14 วัน โดยใชลู้กสุกร 
24 ตัว จากแม่สุกรสองสายพันธ์ุลาร์จไวท์ แลนด์เลช 
จ านวน 3 แม่ ๆ ละ 8 ตัว   
ขั้นตอนการทดลอง 

1. เตรียมซองคลอดและเตรียมแมสุ่กรก่อนคลอด 
โดยน าแม่สุกรอุ้มท้องอายุ 107 วันขึ นซองคลอด 3 แม่ 
ให้อาหารแม่สุกร เช้า – เย็น ตามโปรแกรม 

2. การเตรียมสารสกัดใบเปล้าน้อย น าใบเปล้าน้อยมา
หั่นซอยฝอย ตากแดดให้แหง้ น าเข้าตู้อบ (Hot air oven) 
ที่อุณหภูมิ105 F นาน 8 ช่ัวโมง จากนั นน ามาต้มกับน  า
อัตรา 60, 80 และ 100 กรัม ต่อน  า 1,000 มิลลิลิตร ต้ม
นาน 1 ช่ัวโมง คั นสกัดสารใบเปล้าน้อย และน าไปผสม
กับน  าตาลกลูโคสอัตรา 1 : 3 เพื่อลดสภาพความเฝื่อน
และขม คนใหเ้ข้ากันจะได้สารสกัดเปล้าน้อยพร้อมใช้ 

3. การเตรียมลูกสุกรเพื่อการทดลอง  
1) การจัดการลูกสุกรหลังคลอดอายุ 1 วัน ท าการ   

ตัดเขี ยวป้องกันอันตรายต่อหัวนมแม่สุกรขณะลูกดูดนม 
ลดการบาดเจบ็เมื่อกัดหรือเล่นกนั และตัดหางลูกสุกร  

2) ท าการตัดเบอรห์ูลูกสุกรของแต่ละตัว เพื่อท า
เครื่องหมายแต่ละกลุ่ม โดยท าการตัดตามหลักสากล โดย
ให้หมายเลข 1 – 24 ก าหนดเบอรห์ูของแต่ละกลุ่ม 
จากนั น 1-3 วันแรกปล่อยให้ลูกสุกรกินนมน  าเหลืองจาก
แม่อย่างเต็มที่ อายุได้ 4 วัน ท าการให้สารสกัดใบเปล้า
น้อย และสารปฏิชีวนะโดยให้ 1 mg ต่อตัวต่อวัน เช้า - 
เย็น (07.00 น. – 17.00 น.) ครั งละ 0.5 mg ให้ทุก 7 และ 
14 วัน โดยการปั๊มเข้าปาก (Oral pumping)  
 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล:  
1.ช่ังน  าหนักลูกสุกรทุก 7 วันถึงสิ นสดุทดลอง 32 วัน 
2.บันทึกอาหารข้นที่ให้และอาหารเหลือในตอนเช้า 
3.วัดอุณหภูมิร่างกายแม่สุกร 2 ครั ง เช้า-เย็น (8.00 - 

9.00 น.และ 15.00 - 16.00 น.)  

4.สังเกตอาการถ่ายเหลวและอาการอื่นที่ผิดปกตขิอง
ลูกสุกรทุกวัน เช้าและเย็น  
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 วิเคราะหค์่าความแปรปรวน (Analysis of Variance) 
ตามแผน Factorial in RCBD เปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT และ LSD 
  

6. ผลและวิจารณ์ผล 
6.1 น้ าหนักเพิม่  
พบว่า น  าหนักเพิ่มขึ นของลูกสุกรตลอดระยะเวลา

การทดลอง (32 วัน)  ของการใช้สารสกัดใบเปล้าน้อย
ให้ผลไม่แตกต่างกัน (p>.05) ตาราง 1 โดยกลุ่มที่ใช้สาร
สกัดใบเปล้าน้อย 60 กรัม ทุก ๆ 14 วัน ให้น  าหนัก
เพิ่มขึ นดีที่สุด (4.85 กิโลกรัม) รองลงมาเป็นกลุ่มที่ใช้
สารสกัดใบเปล้าน้อย 60 กรัม และ 80 กรัม ที่ให้ทุก ๆ 7 
วัน ตามล าดับ อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มให้น  าหนักเพิ่มไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>.05)  
ตารางที่ 1. น  าหนักเริ่มต้นและน  าหนักเพิ่มของลูกสุกรที่
ใช้สารสกัดใบเปล้าน้อยในเวลาทีแ่ตกต่างกัน 

Treatment    
Int.wt. 
(kg/ตัว) 

Wt. gain (kg./ตัว)  

11 d 18 d 25 d 32 d  
ปฏิชีวนะ+ให้ทุก 7 วัน  2.67 1.23 2.56 3.39 4.42  
60 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 7วัน 2.48 1.29 2.63 4.56 4.53  
80 gใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 7วัน 2.47 1.33 2.78 3.98 4.49  
100 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 7วัน 2.73 1.39 2.78 3.82 4.39  
ปฏิชีวนะ+ให้ทุก 14 วัน  2.49 1.24 2.54 2.99 4.33  
60 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 14 วัน 2.61 1.36 2.73 3.87 4.85  
80 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 14 วัน 2.17 1.10 2.25 3.25 4.18  
100 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 14 วัน 2.47 0.69 2.62 3.85 4.35  

P-value ns ns ns ns ns  

สารปฏิชีวนะ   2.58 1.23 2.55 3.19 4.37  

ใบเปล้าน้อย 60 กรัม 2.55 1.32 2.68 4.21 4.69  
ใบเปล้าน้อย 80 กรัม 2.32 1.21 3.90 3.61 4.33  
ใบเปล้าน้อย 100 กรัม 2.60 1.04 2.70 3.83 4.37  
P-value ns ns ns ns ns  
ระยะเวลาการให้ทุก 7 วัน 2.59 1.31 2.69 3.94 4.46  
ระยะเวลาการให้ทุก 14 วัน  2.43 1.10 2.53 3.49 4.43  
P-value ns ns ns ns ns  
C.V. (%) 10.2 24.2 13.2 16.1 16.5  

จากผลการทดลองพบว่าน  าหนักของลูกสุกรที่ใช้สาร
สกัดใบเปล้าน้อยใหผ้ลเทียบเท่ากับการใช้สารปฏิชีวนะ
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ซ่ึงสอดคล้องกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (2553)  ที่รายงานคณุสมบัติของสาร CS 
684 (Croton sublyratus) หรือภายใต้ทะเบียนชื่อ เปลาโน
ทอล (Plaunotol) ในใบเปล้าน้อยที่สามารถช่วยป้องกัน
รักษาโรคกระเพาะ นอกจากนี ยังช่วยบ ารุงธาตุ ลดการ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท าลายของเชื อจุลินทรีย์ในกระเพาะ
ลูกสุกรไม่เจ็บป่วยจงึท าให้สามารถกินอาหารและย่อย
อาหารได้ดีส่งผลให้น  าหนักดีตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สายพันธ์ุสุกรด้วย เช่นเดียวกันกับชนะ (2538) ที่กล่าวว่า 
ส่วนที่ใช้สกัดจากเปล้าน้อย คือ ส่วนใบ เปลาโนทอล 
(Plaunotol) ในรูปสารสกัดบริสทุธ์ิ มีลักษณะเป็นน  ามัน
ใสสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองส้ม มีรสขมปัจจุบนัยาแก้โรค
กระเพาะส่วนใหญจ่ะออกฤทธิ์ในรูปแบบของการเข้าไป
เคลือบกระเพาะอาหาร ฉาบในส่วนที่เปน็แผล หรือลด
การหลั่งของกรด Plaunotol ออกฤทธิ์ในเชิงของการ
สร้างเซลล์กระเพาะใหม่ หรือฟ้ืนฟูเนื อเยื่อภายใน
กระเพาะที่เป็นแผล เป็นการรักษาอาการกระเพาะอาหาร
เป็นแผลได้โดยตรง  
 
6.2 การถ่ายเหลว  

พบว่ากลุ่มที่ให้สารสกัดใบเปล้าน้อย 60, 80, 100 g 
และให้สารปฏิชีวนะ ลูกสุกรไม่แสดงอาการถ่ายเหลวใน
ทุกกลุ่มที่ให้ทุก 7 และ 14 วัน ในช่วงอายุ 4 – 18 วัน แต่
พบการถ่ายเหลวที่อายุ 19 – 25 วัน ทุกกลุ่มที่ให้สารใบ
เปล้าน้อย ยกเว้นให้ 100 g อย่างไรก็ตามลูกสุกรทุกกลุ่ม
หยุดถ่ายเหลวช่วงอายุ 26-32 วัน ตารางที่ 2 ซ่ึงเป็นไปได้
ที่ เมื่อสุกรโตขึ นอัตราการให้สารใบเปล้ าน้อยไม่
เหมาะสมกับลูกสุกร ประกอบกับในช่วงแรกๆลูกสุกรยัง
ดื่มนมแม่ในปริมาณที่สูงกว่าการกินอาหาร แต่หลังจาก
โตขึ นลูกสุกรกินอาหารได้มากขึ น แต่การปรับตัวเข้ากับ
อาหารยังไม่ดี การผลิตเอนไซม์ช่วยย่อยอาหารยังไม่ดีพอ 
จึงท าให้เกิดการติดเชื อในระบบทางเดินอาหารและมีการ
ถ่ายเหลวรุนแรง (75%)  ยกเว้นกลุ่มการให้สารสกัดใบ
เปล้าน้อย 100 กรัม ในทุก 7 วัน ลูกสุกรไม่แสดงอาการ
ถ่ายเหลวตลอดระยะการทดลอง 
 

6.3 อุณหภูมิร่างกายของแม่สกุร  
พบว่าแม่สุกรมีอุณหภูมิร่างกายปกติ สม่ าเสมอซ่ึงนั่น

เป็นอาการบ่งชี ว่าแม่สุกรไม่มีไข้ สามารถให้นมลูก
ตามปกติและสม่ าเสมอ 

  
ตารางที่ 2. อาการถ่ายเหลวของลูกสุกรที่ให้สารสกัดใบ
เปล้าน้อยระเบที่แตกต่างระยะการให้ 7 และ 14 วัน 

Treatment 
ร้อยละการถ่ายเหลวของลูกสุกร 

4-11 12-18 19-25 26-32 

ปฏิชีวนะ+ให้ทุก 7 วัน  - (0) - (0) +++ (75) - (0) 
60 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 7วัน - (0) - (0) +++ (75) - (0) 
80 gใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 7วัน - (0) - (0) +++ (75) - (0) 
100 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 7วัน - (0) - (0) - (0) - (0) 
ปฏิชีวนะ+ให้ทุก 14 วัน  - (0) - (0) +++ (75) - (0) 
60 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 14 วัน - (0) - (0) +++ (75) - (0) 
80 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 14 วัน - (0) - (0) +++ (75) - (0) 
100 g ใบเปล้าน้อย+ให้ทุก 14 วัน - (0) - (0) +++ (75) - (0) 

– (0%) ไม่ปรากฏ,  + (25%)ระดับต่ า,  ++ (50%)ระดับปานกลาง  และ +++ (75%) ระดับรุนแรง 

 
อย่างไรก็ตาม วิวัฒน์กับนพรัตน์ (2542) กล่าวว่า   

การท าฟาร์มสุกรพันธุ์เพื่อผลิตลูก เป้าหมายก็เพื่อให้ได้
ลูกสุกรที่แข็งแรง มีอัตราการเจรญิเติบโตที่ดี กรณีที่ลูก
สุกรเจ็บป่วยเนื่องจากอาการถ่ายเหลว เนื่องจากลูกสุกร
ระยะแรกเกิดถึงหย่านมเป็นระยะที่ระบบทางเดินอาหาร
ยังมีประสิทธิภาพต่ า และจากกิจกรรมของน  าย่อยยังไม่
สมบูรณ ์สอดคล้องกับ Varley and Wisemen (2001) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาในทางด้านปรมิาณและการท างาน
ของน  าย่อยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน  าย่อยจากกระเพาะ
อาหาร ตับอ่อน หรือล าไส้เล็ก ขึ นอยู่กับความเป็นกรด
ของทางเดินอาหารบรเิวณที่น  าย่อยนั น ๆ ปรากฏอยู่
ประกอบกับประสบการณ์การปรบัตัวของลูกสุกรต่อ
อาหารที่รับ ถ้าลูกสุกรได้รับสารอาหารจากน  านมแม่
เพียงอย่างเดียว จะมนี  าย่อยทีจ่ าเปน็ต่อการย่อยโปรตีน
ของน  านม (Casein) น  าตาลแลคโตส (Lactose) ไขมัน 
(Homogenized fat) เท่านั น แต่ถ้าให้อาหารที่มโีปรตนี
จากพืชหรือสัตว์ที่ย่อยยาก รวมทั งวัตถุดิบอาหารจ าพวก
แป้งในปริมาณมากจะท าให้ลูกสุกรไม่สามารถย่อย
อาหารดังกล่าวได้และยังก่อใหเ้กิดการบูดเน่าของอาหาร
ดังกล่าวในทางเดินอาหารส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย  
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ได้ง่าย สอดคล้องกับกรมปศุสัตว ์(2547) ที่รายงานว่า
หากลูกสุกรได้รับเชื อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด
โรคท้องเสียในระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นที่มาของโรค
ท้องเสียในลูกสุกรจะท าให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ที่ส าคัญจะมีการติดต่อจากลูก
สุกรตัวหนึ่งไปยังตัวอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมักท าให้
ลูกสุกรระยะแรกเกิดมีอัตราการปว่ยสูงถึง 50 – 75%และ
อัตราการตายถึง 20%  
 
7. สรุปผล 

การใช้สารสกัดใบเปล้าน้อยและสารปฏิชีวนะใน
ระยะเวลาการให้ที่แตกต่างกันต่อสมรรถภาพการผลิต
ของลูกสุกรระยะแรกเกิดถึงหย่านม สรุปได้ดังนี  

7.1 การใช้ใบเปล้าน้อยระดับ 60, 80 และ 100 กรัม 
ทุก 7 และ 14 วัน มีน  าหนักเพิ่มขึ นเทียบเท่ากับการใช้
สารปฏิชีวนะ (p>.05) ในทุกช่วงอายุของการทดลอง  

7.2 ไม่ปรากฏอาการถ่ายเหลวของลูกสุกรอายุ 14-18 
วัน ที่ให้สารสกัดใบเปล้าน้อยทุกระดับ ทั งระยะการให้ 7 
และ 14 วัน แต่อายุ 19 – 25 วัน พบว่าทุกกลุ่มเกิดโรค
ท้องร่วงในระดับรุนแรง (75%) ยกเว้นการใช้สารสกัด
จากใบเปล้าน้อย 100 กรัม ทุก 7 วัน อย่างไรก็ตามช่วง
อายุ 26 - 32 วัน ลูกสุกรทุกกลุ่มหยุดการถ่ายเหลว 
 ดังนั นสามารถใช้สารสกัดใบเปล้าน้อยระดับ 60, 80 
และ 100 กรัม ทุก 7 และ 14 วัน ในช่วงอายุ 4 - 18 วัน 
และเมื่ออายุลูกสุกรเพิ่มขึ นควรเพิ่มเป็นระดับ 100 กรัม 
ซ่ึงสามารถใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะได้โดยไม่ส่งผล
กระทบเสียหายต่อลูกสุกรทั งน  าหนักและการถ่ายเหลว 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 สามารถใช้สารสกัดใบเปล้านอ้ยอัตรา 60 และ 80 
กรัมต่อการสกัดด้วยการต้มกับน  า 1 ลิตร นาน 1 ช่ัวโมง 
ในช่วงสุกรแรกเกิดแต่เมื่อสุกรโตขึ นควรเพิ่มเป็น 100 
กรัม ซ่ึงสามารถใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะได้กรณีที่
เกษตรกรขาดสารปฏิชีวนะหรือกรณีเกษตรกรท าฟาร์ม      
ปศุสัตว์อินทรีย ์

8.2 ควรมีการทดลองซ  าในอัตราการใช้ใบเปล้าน้อย
สูงขึ นเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ชัดเจนและครอบคลุม
ต่ออัตราการใช้ที่เหมาะสม และควรพิจารณาถึงการเพิ่ม
ความเข้มข้นในการให้ทั งปริมาตร และความถี่ในการให้
ของเปล้าน้อย 
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C-022 

การศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน GAท่ีมีผลต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดดองดึง 
Studies on concentration of IBA on stimulous seeding of Gloriosa 

 
สุพัตร  มูลเมือง 

 
เทคโนโลยีการผลิตพืช  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 

 

บทคัดย่อ 
      ดองดึ ง เป็นพืชที่ มีการน ามาใช้ประโยชน์
ทางด้านสมุนไพรและยารักษาโรคที่ส าคัญได้แก่ 
โรคมะเร็ง โรคไขข้ออักเสบ ปัจจุบันมีการน ามา
ผลิตเป็นไม้ดอกไม้ประดับประเภทไม้ตัดดอก การ
ขยายพันธ์ุดองดึงสามารถท าได้หลายวิธีได้แก่ การ
ใช้หัวหรือเหง้า การเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ การเพาะเมล็ดเป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปในการ
ผลิตลูกผสมใหม่ๆซ่ึงจะท าให้ได้ต้นจ านวนมาก 
ปัญหาของการเพาะเมล็ดดองดึงคือเมล็ดมีการพัก
ตัว เมล็ดงอกช้า และเมล็ดงอกไม่สม่ าเสมอ  

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ฮ อ ร์ โ ม น
GA(Gibberellins)  ที่เหมาะสมในการกระตุ้นการ
งอกของเมล็ดดองดึง เพื่อแก้ปัญหาการพักตัวของ
เมล็ด โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ์ มี 4 
กรรมวิธี คือ 1) แช่เมล็ดในน้ าเปล่าที่  2) แช่เมล็ดใน
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 100 ppm.3) แช่เมล็ดใน
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 200 ppm. 4) แช่เมล็ดใน
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 300 ppm น าเมล็ดมาแช่
ตามแผนการทดลองนาน 6 ช่ัวโมงจากนั้นน าเมล็ด
ไปเพาะในตะกร้าที่บรรจุวัสดุเพาะ ซ่ึงมีส่วนผสม
ของแกลบด า :ขุยมะพร้าว : ทราย อัตรา 
 ส่วน 1 : 1 : 1 แล้วน าไปไว้ในเรือนเพาะช า 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาที่เมล็ด
ในแต่ละกรรมวิธีงอกร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า การ
แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 300 ppm. 
เมล็ดงอกเร็วที่สุดโดยมีระยะเวลาที่เมล็ดงอก 22.25 
วัน รองลงมาคือการแช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความ 

 
เข้มข้น 200 ppm.ระยะเวลาที่เมล็ดงอก 23.25 วัน 
ซ่ึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนการแช่เมล็ดใน
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 100 ppm. และแช่ใน
น้ าเปล่า ระยะเวลาที่เมล็ดงอก 27.75 วัน และ35.50 
วัน ตามล าดับ ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิต ิ

จ านวนร้อยละของการงอกหลังเพาะเมล็ด
ได้ 40 วัน พบว่าฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 300 
ppm.เมล็ดงอกเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 71.25 รองลงมา
คือฮอร์โมน GA ความเข้มข้น200 ppm. เมล็ดงอก
เฉลี่ยร้อยละ 67.50 ซ่ึงไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 100 ppm.  และแช่เมล็ด
ในน้ าเปล่าเมล็ดงอกเฉลี่ยร้อยละ 61.25 และ 52.50 
ตามล าดับ แตกต่างอย่างกันมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  

จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า การแช่
เมล็ดดองดึงในสารละลายฮอร์โมน  GA ที่ระดับ
ความเข้มข้น 300 ppm นาน 6 ช่ัวโมง สามารถ
ท าลายการพักตัว และช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด
ดองดึงได้เร็วขึ้น และมีอัตราการงอกของเมล็ด
มากกว่ากรรมวิธีอื่น จากผลการวิจัยสามารถน าไป
วางแผนการผลิตดองดึง แก้ปัญหาการพักตัวของ
เมล็ด ช่วยย่นระยะเวลาการงอก และท าให้เมล็ดมี
การงอกสม่ าเสมอ  

 

Abstract 
         Studies on concentration 0f IBA on 
stimulouson seed germinate Of Gloriosa was 
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conducted on 4 experiments. Experiment 1: Seeds 
were soaked in waters Experiment 2:Seeds were 
soaked IBA 100 ppm.  Experiment3:Seeds were 
soaked in IBA200 ppm. Experiment 4:Seeds were 
soaked in IBA300 ppm. soaked for 6 hoursAfter 
that sowing in mixed media consist of  husk 
burn:coin :sand with 1:1:1:take under nursery  
      The result of Studies Seeds were soaked in 
IBA300 ppm had the best on seed germinated. 
 

1. บทน า 
 ดองดึง (Gloriosa) เป็นพืชสมุนไพรซ่ึง
เป็นที่รู้จักกันมานานแล้ว เพราะมีการน าดองดึงมา
ใช้ประโยชน์ทางด้านยาสมุนไพร  การแพทย์แผน
โบราณ ใช้รักษาโรคต่างๆ เช่น โรคไขข้ออักเสบ 
โรคผิวหนัง และโรคอื่นๆ ปัจจุบันมีการน ามาใช้ใน
วงการแพทย์แผนปั จจุบั นในด้ านการรักษา
โรคมะเร็ง ทั้งนี้เพราะดองดึงมีสารโคลชิซีน  ซ่ึงพบ
ในส่วนของหัวและเมล็ด ซ่ึงมีคุณสมบัติในการ
ยับยั้งการแบ่งเซลล์ และมีสรรพคุณในการรักษา
โรคปวดข้อได้ดี ในวงการเกษตรมีการน าสารโคลชิ
ซีนกระตุ้ นท า ให้ เ กิ ด การ เปลี่ ยนแปลงทา ง
พันธุกรรมในพืชให้ได้สายพันธ์ุแปลกๆหรือพันธ์ุที่
หลากหลายทางนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในด้าน
การผลิตเป็นไม้ดอกไม้ประดับ เพราะเป็นไม้ดอกที่
มีลักษณะของดอกที่แปลกและมีสีสันของดอกที่
สดใสสะดุดตาและสีของดอกจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามอายุการบานของดอก ดองดึงที่นิยมปลูกกันมาก
เป็นสายพันธ์ุไทยและสายพันธ์ุแอฟริกา โดยสาย
พันธ์ุแอฟริกาได้รับความนิยมมากที่สุด ดอกขนาด
ใหญ่ดอกดกและมีหลายสีสัน ร้านจัดดอกไม้นิยม
น าดอกดองดึงมาจากต่างประเทศมาจัดร่วมกับไม้
ดอกชนิดอื่นๆ ซ่ึงมีแนวโน้มว่าดองดึงจะเป็นไม้ตัด
ดอกหรือไม้กระถางที่ได้รับความนิยมในอนาคต  
ถ้ า มี ก า รป รั บปรุ ง คุณภาพ ให้ ได้ ม าต รฐ าน 
ดองดึงสามารถขยายพันธ์ุได้หลายวิธีได้แก่ การ

เพาะเมล็ด การแยกเหง้า และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในการเพาะเมล็ดจะใช้ระยะเวลานาน ทั้งนี้เมล็ด
ดองดึงมีการพักตัวประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ถึงจะ
น าไปเพาะให้งอกได้ ดังนั้นจึงน าฮอร์โมนGA ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด ท าลาย
การพักตัวของตาและการยืดข้อปล้องของพืช มาใช้
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว มีการศึกษาการกระตุ้น
ความงอกของเมล็ดพริกหยวกในสารละลาย GA3 
0.015% ท าให้ความงอกในห้องปฏิบัติการและ
สภาพโรงเรือนสูงสุดและมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว
ที่สุด(นิติภูมิและคณะ,2556)การใช้GAความเข้มข้น 
250 มิลลิกรัมต่อลิตรท าให้เมล็ดมะแขว่นงอกเร็ว
กว่าและมากกว่าที่แช่ในอีธีฟอน น้ าอุน่ และน้ าเปล่า
โดยมีการงอกเท่ากับ 31.50,29.75,15และ8.75% (ชิ
ติและคณะ,2557)  การพอกเมล็ดยาสูบโดยใช้วัสดุ
พอกร่วมกับฮอร์โมนGAอัตรา 3 มิลลิลิตรท าให้
เมล็ดมีความงอกและความเร็วในการงอกดีที่สุด
98% และ 14.059 ต้นต่อวัน(บุญมีและคณะ,2557)
คาดว่าการใช้GAแช่เมล็ดก่อนน าไปเพาะ  จะ
สามารถท าลายการพักตัวและกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดดองดึงให้เร็วขึ้นซ่ึงจะช่วยย่นระยะเวลาในการ
ปลูกและการออกดอกของดองดึงได้ 
 

2.วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  
เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน

GA  ที่เหมาะสมในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
ดองดึงเพื่อแก้ปัญหาการพักตัวของเมล็ด 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 เมล็ดดองดึงจะมีการพักตัวของเมล็ดนาน
ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้เพราะเปลือกหุ้มเมล็ด
แข็งและหนา การใช้ฮอร์โมน GAที่ระดับความ
เข้มข้น 300 ppm  น่าจะช่วยท าลายการพักตัว ช่วย
กระตุ้นให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
วิ ธีการวางแผนการทดลองแบบ สุ่ม

สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD)  
4 กรรมวิธี (Treatments) 4 ซ้ า (replications) ซ้ าละ 
20 เมล็ด ดังนี้ 
1. แช่เมล็ดในน้ าเปล่า 
2. แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความเข้มข้น100 ppm. 
3. แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 200 ppm. 
4.แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 300 ppm.
หมายเหตุ 

ppm. :part per million  :ส่วนต่อล้าน 
 

การด าเนินการทดลอง  มีขั้นตอนดังน้ี 
1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เ ช่น ตะกร้า
พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ และวัสดุเพาะ     
2.เตรียมฮอร์โมนGA  ระดับความเข้มข้นต่างๆตาม
แผนการทดลอง 
3. คัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ และนับเมล็ดแบ่งเป็น
ชุดๆละ 80 เมล็ด 
3. น าเมล็ดดองดึงมาแช่ในสารละลายฮอร์โมนGA
ในแต่ละกรรมวิธี เป็นเวลา 6  ช่ัวโมง 
4.เมื่อครบตามเวลา น าเมล็ดเพาะลงในวัสดุเพาะที่
เตรียมไว้ 
5. รดน้ าทุกวันๆวันละ 1 ครั้ง  
 

การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลระยะเวลาที่เมล็ดในแต่ละ

กรรมวิธีงอกร้อยละ50ขึ้นไป และร้อยละของการ
งอกหลังเพาะเมล็ดได้ 40 วัน 

 

การวิเคราะห์การทดลอง 
ระยะเวลาที่เมล็ดในแต่ละกรรมวิธีงอก

ร้อยละ 50 ขึ้นไป และร้อยละของการงอกหลังเพาะ
เมล็ดได้ 40 วันและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธี Least  
Significant Difference (LSD) 

 
 

 

สถานท่ีท าการทดลอง 
แผนกวิชาพืชศาสตร์  วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระยะเวลาการทดลอง 
ตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน – 30  ตุลาคม  

2559 
 
 

ผลการวิจัย  
ระยะเวลาที่เมล็ดในแต่ละกรรมวิธีงอก

ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า กรรมวิธีที่ 4 เมล็ดงอกเร็ว
ที่สุดเฉลี่ย  22.25 วัน รองลงมา คือกรรมวิธีที่ 3 
ระยะเวลาที่ใช้การงอกเฉลี่ยเท่ากับ 23.25 วัน  ซ่ึงไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 4 ส่วนกรรมวิธีที่ 
2 และกรรมวิธีที่ 1 ระยะเวลาที่ใช้ในการงอกเฉลี่ย 
27.75 วันและ 35.50 วัน ตามล าดับแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งสถิต ิ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาที่เมล็ดในแต่ละ
กรรมวิธีงอกร้อยละ 50 ขึ้นไป  

กรรมวิธี 
ระยะเวลาที่เมล็ดงอก
เฉลี่ย (วัน) 

 
1. ใช้น้ าเปล่า 
 
2. ใช้ฮอร์โมน GA 100 ppm. 
 
3.ใช้ฮอร์โมน GA 200 ppm. 
 
4. ใช้ฮอร์โมน GA 300 ppm. 

 
35.50 a 
 
27.75 b 
 
23.25 c 
 
22.25 c 
 

       LSD0.05 = 2.56  
       LSD0.01 = 3.48   
        C.V. = 6.12 % 
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ร้อยละของการงอกหลังเพาะเมล็ดได้ 40 
วัน พบว่ากรรมวิธีที่ 4 เมล็ดงอกเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ร้อยละ 71.25 รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 เมล็ดเฉลี่ย
ร้อยละ 67.50 โดยทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ ส่วนกรรมวิธีที่ 2 และกรรมวิธีที่ 
1  เมล็ดงอก เฉลี่ ยร้ อยละ  61 .25  และ 52 .50 
ตามล าดับ ซ่ึงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งใน
สถิต ิดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละของการงอกหลังเพาะ
เมล็ดได้ 40 วัน 

กรรมวิธี 
ร้อยละของการงอก
เฉลี่ย (ต้น) 

 
1. ใช้น้ าเปล่า 
 
2. ใช้ฮอร์โมน GA 100 ppm. 
 
3. ใช้ฮอร์โมนGA 200 ppm. 
 
4. ใช้ฮอร์โมน GA  300  ppm. 

 
52.50 c 
 
61.25 b 
 
67.50 a 
 
  71.25 a 
 

       LSD0.05 = 4.16 
       LSD0.01 = 5.83  
       C.V.                = 4.28  % 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลของระดับความเข้มข้นของ

ฮอร์โมน GAในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
ดองดึง บันทึกข้อมูล  ระยะเวลาที่เมล็ดในแต่ละ
กรรมวิธีงอกร้อยละ 50 ขึ้นไป  และจ านวนร้อยละ
ของการงอกหลังเพาะเมล็ดได้ 40 วัน พบว่าการใช้
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 300 ppm.และ200 ppm.
เมล็ดดองดึงมีการงอกเฉลี่ยเร็วที่สุดเท่ากับ 22.25 
วัน และ 23.25 วัน ตามล าดับ รองลงมาคือ ใช้
ฮอร์โมน GA ความเข้มข้น   100 ppm.เมล็ดงอก
หลังจากเพาะได้ 27.75 วัน ส่วนเมล็ดที่แช่น้ าเปล่า

เมล็ดงอกหลังจากเพาะเฉลี่ยเท่ากับ 35.50 วัน ส่วน
จ านวนร้อยละของเมล็ดที่งอกหลังจากเพาะเมล็ดได้ 
40 วัน ฮอร์โมน GA ระดับความเข้มข้น    300 ppm. 
มีการงอกของเมล็ดเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 71.25 
รองลงมาคือฮอร์โมน GA ระดับความเข้มข้น 200 
ppmมีการงอกของเมล็ดเฉลี่ยร้อยละ 67.50 ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนการใช้ฮอร์โมน GA 
ระดับความเข้มข้น 100 ppm และแช่ในน้ าเปล่า  มี
การงอกของเมล็ดเฉลี่ยร้อยละ 61.25 และ 52.50 
ตามล าดับ แตกต่างอย่างกันมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  

วิจารณ์ผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

ระดับความเข้มข้นของฮอร์โมน GA ในกรรมวิธีที่ 
3 และกรรมวิธีที่ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
ทั้งจ านวนวันที่เมล็ดงอกร้อยละ 50 และจ านวนร้อย
ละของการงอกหลังเพาะเมล็ดดองดึงไปได้ 40 วัน  
ซ่ึงสามารถเลือกใช้ฮอร์โมนได้ทั้งสองระดับการใช้
ฮอร์โมนที่ความเข้มข้น 300 ppm ก็มีแนวโน้มว่า
เมล็ดดองดึงอาจงอกได้เร็วขึ้นและมีร้อยละของการ
งอกมากกว่า 

ข้อเสนอแนะ 
ช่วงเมล็ดงอก มักมีมดกัดกินเมล็ดและ

ช่วงกล้ามักมีหอยทากกัดกินต้นอ่อน จึงควรป้องกัน
ท าลายของสัตว์ดังกล่าว 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้ วิจัยขอขอบคุณส านักงานโครงการ

หลวง ที่ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดดองดึง ขอบคุณ
นักศึกษาปริญญาตรีที่มีส่วนร่วมและช่วยบันทึก
ข้อมูลในการศึกษาทดลองครั้งนี้ 

7. เอกสารอ้างอิง 
ชิติ ศรีตนทิพย์, สันติ ช่างเจรจา,สัญชัย พันธโชติ 

ปัญญาวดี  ศรีตนทิพย์ และปรียาพร วิภา
หะ, 2557.ผลของวิธีกลและสารเคมีต่อ
การงอกของเมล็ดมะแขว่น.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง. 
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นิติภูมิ   เจริญศรีสัมพันธ์,พิจิตรา แก้วสอน และ 
 ปรียานุช จุลกะ 2556. ผลการกระตุ้น
ความ ง อ ก ข อ ง เ ม ล็ ด พ ริ ก ห ย ว ก ด้ ว ย วิ ธี 
 Osmopriming. วารสารวิทยาศาสตร์
 เกษตรศาสตร์ 42(2)(พิเศษ): 549-552 
บุญมี  ศิริและสุริยา  ตราชู  2557.  ผลของการพอก

 เมล็ดร่วมกับฮอร์โมน Gibberellincและ
 Indole - 3-butyric acid  ต่อคุณภาพเมล็ด
 พัน ธ์ุ ย า สู บพัน ธ์ุ เ ว อ ร์ จิ เ นี ย ร์  คณะ
 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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C-026 

ผลการเสริมโยเกิร์ต นมเปร้ียว และอีเอ็ม ต่อการป้องกันอาการอุจจาระร่วง และน้้าหนักของลูกสุกรระยะดูดนม 
Effect of Yoghurt, Drinking Yoghurt and Effective Microorganisms on Diarrhea Prevention  

and the Body Weight in Suckling Piglets 
 

ชิษณุชา  ผาบจันดา 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์  สถาบันการอาชีวะภาคเหนือ 1  

 

บทคัดย่อ 
 

งาน วิจั ย เรื่ อ งศึกษาผลการเสริมโย เกิร์ ต                  
นมเปรียว ละอีเอ็ม ต่อการป้องกันอาการอุจจาระร่วง 
และน ้าหนักของลูกสุกรระยะดูดนม แบ่งงานวิจัยเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกินนมแม่อย่างเดียวกลุ่มกิน กลุ่มกินนม
แม่ เสริมนมเปรี ยว และกลุ่มกินนมแม่ เสริมอี เอ็ม 
ตามล้าดับโดยเสริมในลูกสุกร ใช้ลูกสุกร 2 แม่ละ 12 ตัว 
ต ามแผนการทดลองแบบ สุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design;CRD) 4 กลุ่มๆ ละ 3 ซ ้า ๆ ละ 2 ตัว 
ผลการวิจัยพบว่าการใช้โยเกิร์ต นมเปรี ยว และอีเอ็ม 
ความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติยิ่ง(p<0.01)กับ
กลุ่มกินนมแม่เสริมอีเอ็ม และมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญ ทางสถิติ(p<0.05)กับกลุ่มกินนมแม่เสริมนม
เปรี ยว แต่มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ
(p>0.05)กับกลุ่มกินนมแม่เสริมโยเกิร์ต   

จากผลการวิจัย บ่งชี ว่าสามารถใช้โยเกิร์ต นม
เปรี ยว และอีเอ็มเสริมในลูกสุกร เพื่อป้องกันอาการ
อุจจาระร่วงในลูกสุกรระยะดูดนมได้ โดยไม่กระทบต่อ
การให้น ้าหนักของลูกสุกรระยะดูดนม 
 
ค้าส้าคัญ : โยเกิร์ต นมเปรี ยว อีเอ็ม ลูกสุกรระยะดูดนม 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1. บทน้า 
1.ที่มาและความส้าคัญ 
 ปัจจุบันอาการอุจจาระร่วงในลูกสุกรมักพบ
เสมอในคอกคลอด ซ่ึงพบมากในฟาร์มที่มีระบบการ
จัดการแม่สุกรที่ไม่ดีนัก ช่วงอายุของลูกสุกรที่มักพบ
อาการอุจจาระร่วงได้แก่ 1-4 วัน, 3 สัปดาห์ และ 4-5   
สัปดาห์ (1-2 สัปดาห์ก่อนหย่านม) สาเหตุที่ท้าให้ลูกสุกร
มีอาการอุจจาระร่วงเกิดจากลูกสุกรได้รับเชื อจากแม่สุกร
โดยตรงหรือจากเชื อที่สะสมในคอกโดยการกินเชื อเข้า
ไป หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีความชื น
และอุณหภูมิเป็นตัวก้าหนด ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ คือท้าให้ลูกสุกรเจริญเติบโตช้า ระยะเวลาการ
เลี ยงยาวนานออกไปท้าให้ต้นทุนการผลิตลูกสุกรหย่านม
สูงขึ น หรืออาจตายได้ ปัจจุบันการแก้ปัญหาอุจจาระร่วง
ในลูกระยะดูดนมจะเน้นไปที่การจัดการ เช่น ให้ลูกสุกร
แรกเกิดได้รับนม น ้าเหลืองจากแม่สุกรเร็วที่สุดเพื่อให้
ลูกสุกรได้รับภูมิคุ้มกันโรคดูแลด้านความสะอาดและ
แห้งของคอกคลอดการให้ความอบอุ่นแก่ลูกสุกร การฉีด
ธาตุเหล็กแก่ลูกสุกรเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเป็นต้น
อย่างไรก็ตามมาตรการที่ได้กล่าวมายังไม่สามารถลด
อาการอุจจาระร่วงในลูกสุกรระยะดูดนมในระดับที่น่า
พอใจ(ทัศนีย์และคณะ 2549) จากการพบว่ากันให้กลุ่ม
จุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร
แก่ลูกสุกรระยะดูดนมสามารถลดปริมาณเชื อจุลินทรีย์ที่
ก่อให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้นอกจากนี ในโยเกิร์ต นม
เปรี ยวและอีเอ็ม ต่างก็มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบทางเดินอาหาร 
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ดังนั นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน้าโยเกิร์ต นม
เปรี ยวและอีเอมเสริมในลูกสุกรระยะดูดนมเพื่อศึกษาผล
การใช้โยเกิร์ต นมเปรี ยวและ อี เพื่อป้องกันอาการ
อุจจาระร่วงในลูกสุกรระยะดูดนม ศึกษาน ้าหนักของลูก
สุกรระยะดูดนมที่เสริมด้วยโยเกิร์ต นมเปรี ยวและอีเอ็ม 
และหาต้นทุนการใช้โยเกิร์ต นมเปรี ยว อีเอ็มและยาต้าน
จุลชีพของลูกสุกรระยะดูดนมทั งนี น่าจะเป็นทางเลือกอีก
ทางหนึ่งที่จะลดปัญหาอุจจาระร่วงในลูกสุกรระยะดูด
นมลดการใช้ยาต้านจุลชีพและลดต้นทุนในการใช้ยาต้าน
จุลชีพในการรักษาลูกสุกรด้วยจุลินทรีย์ที่มีในโยเกิร์ตนม
เปรี ยวและอีเอ็ม ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในระบบทางเดิน
อาหารให้กับสัตว์ได้ 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อศึกษาผลการใช้โยเกิร์ตนมและอีเอ็ม 
ต่อการป้องกันอาการอุจจาระร่วงในลูกสุกรระยะดูดนม  

2.2 เพื่อศึกษาน ้าหนักของลูกสุกรระยะ 
ดูดนมที่เสริมด้วยโยเกิร์ต นมเปรี ยวและ อีเอ็ม  

2.3 เพื่อเปรียบเทียบต้นทนุการผลิตของโยเกิร์ต 
นมเปรี ยวที่ใช้ในการป้องกันอาการอุจจาระร่วงและ
ต้นทุนของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาอาการอุจจาระ
ร่วง 
 
3.ขอบเขตของงานวิจัย 

ศึกษาผลการใช้โยเกิร์ต  นมเปรี ยวและ em 
เสริมให้ลูกสุกรระยะดูดนมในปริมาณ 5 มิลลิลิตร 
(โยเกิร์ตใช้ 5 กรัมในอัตราส่วนเปรียบเทียบที่เท่ากัน 1 
มิลลิลิตร เทียบเท่า 1 กรัม) ด้านการแสดงอาการอุจจาระ
ร่วงและน ้าหนักของลูกสุกรระยะดูดนม (อายุ1- 28 วัน) 
ด้วยใช้ลูกสุกรจากสองแม่แม่ละ 12 ตัวโดยแบ่งเป็นส่ี
กลุ่มกลุ่มละสามซ ้าซ ้าละสองตัวรวมจ้านวน 24 ตัว 

 
4. สมมุติฐานงานวิจัย 

 ผลการเสริมโยเกิร์ต นมเปรี ยวและอีเอ็ม ในลูก
สุกรในอะไรยะดูดนมสามารถป้องกันอาการอุจจาระร่วง
ได้ดีกว่าการกินนมแม่เพียงอย่างเดียวและสามารถใช้ โย

เกิร์ต นมเปรี ยวและอีเอมเสริมในลูกสุกรระยะดูดนมเพื่อ
ป้องกันอาการอุจจาระร่วงได้ไม่แตกต่างกัน 
 

บทท่ี 3  วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
1. วัสดุและอุปกรณ์ 
1.) ลูกสุกรพันธ์ุผสมสองสายพันธ์ุ (พ่อลาร์จไวท์xแม่
แลนด์เรซ)                                       จ้านวน 24 ตัว  
2.) ซองคลอด                             จ้านวน 2 ซอง 
3.) ไซริ งค์ขนาด 5 มิลลิลิตร             จ้านวน 18 อัน  
4.) โยเกิรต์ชนิดธรรมดาเครื่องหมายการค้าดัชช่ี                                         
                                          จ้านวน 300 กรัม   
5.) นมเปรี ยวพร้อมดื่มเครื่องหมายการค้ายาคูลท์  
                                         จ้านวน 300 มิลลิลิตร 6.) อีเอ็ม
ขยาย                       จ้านวน 300 มิลลิลิตร 
7.) เครื่องช่ังน ้าหนักส้าหรับช่างลูกสุกร   จ้านวน 1 
เครื่อง 8.) กล่องส้าหรับช่างลูกสุกร             จ้านวน 1 
กล่อง  
9.) อุปกรณ์ท้าความสะอาดคอก          จ้านวน   1ชุด  
10.) วัสดุซ่อมซองคลอด                  จ้านวน 1ชุด                        
11.)อุปกรณ์บันทึกข้อมูล               จ้ านวน1ชุด                                 
12.) อุปกรณ์ตัดเบอร์หู ตดัหางและสายสะดือลูกสุกร                                                                        
                                                  จ้านวน 1ชุด  
13.) ยาและวัคซีน                               จ้านวน 1 ชุด 
 
2. วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน  

2.1 วางแผนการวิจัยวางแผนการทดลองแบบ
สุ่มตลอด(CRD)โดยใช้สุกร 2 แม่ แม่ละ 12 ตัว แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซ ้าใช้สัตว์ทดลองลูกสุกร
ระยะดูดนม 2 ตัวต่อซ ้า กลุ่มละ 6 ตัวรวมทั งหมด 24 ตัว
ด้วยแบ่งกลุ่มได้ดังนี                                                                       
กลุ่มที่ 1 กินนมแม่อย่างเดียว                                                      
กลุ่มที่ 2 กินนมแม่เสริมโยเกิร์ต 5 กรัม                                                         
กลุ่มที่ 3 กินนมแม่เสริมนมเปรี ยว 5 มิลลิลิตร                                              
กลุ่มที่ 4 กินนมแม่เสริมอีเอ็มขยาย 5 มิลลิลิตร 
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2.2 ส่ิงทดลอง 
- ลูกสุกรระยะดูดนมซ่ึงเป็นลูกผสม2 สายพันธ์ุ

(พ่อลาร์จไวทx์แม่แลนด์เรซ)อายุ 1 วันจ้านวน 24 ตัวจาก
แม่ 2 แม่ แม่ละ 12 ตัว 

- โยเกิร์ตชนิดธรรมดาเครื่องหมายการค้าดัชช่ี    
- นมเปรี ยวพร้อมดื่มเครือ่งหมายการค้ายาคูลท์      
 - อีเอ็มขยาย    
  
2.3 ขั นตอนการด้าเนนิงาน  
1.) เตรียมคอกวิจัยล้างท้าความสะอาดซอง

คลอกโดยใช้น ้ายาฆ่าเชื อลาดใหท้ั่วซองคลอกพักไว้ 1วัน
ท้าการตรวจเช็คสภาพสองคลอดและซ่อมแซมซอง
คลอดจากนั นน้าแม่สุกรที่มีระยะใกล้คลอด1 สัปดาห์ขึ น
ซองคลอด 

2.) ฉีดพื นซองคลอดเพื่อท้าความสะอาดมูล
สุกรในช่วงเช้าทุกวัน  

3.) เตรียมไซริ งคโ์ยเกิร์ตนมเปรี ยวและอีเอ็ม 
ขยาย  

4.) เมื่อแม่สุกรคลอดลูกท้าการตดัหางกับสาย
สะดือ ตัดเบอร์ลูกสุกร ช่ังน ้าหนกัลูกสุกรแรกคลอดท้า
การเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ลูกสุกรด้วยการกกไฟ แล้วเมื่อ
ตอนอายุ 3 วันฉีดธาตุเหล็กให้ลูกสุกรทุกตัว 

5.) ให้ลูกสุกรกินนมน ้าเหลืองจากแม่สุกร
หลังจากลูกสุกรคลอดทนัท ี

6.) ใช้ไซริ งค์ป้อนโยเกิร์ต นมเปรี ยวและอีเอ็ม 
ขยายกรอกเข้าปากเป็นเวลา 5 วันคือตั งแต่อายุ1-5วันใน
ปริมาณ 5 มิลลิลิตรต่อตัวต่อครั งโดยให้ 2 ครั งต่อวันเช้า
และเย็นในส่วนของโยเกิร์ตนั นมหีน่วยวัดเปน็กรัมใน
ส่วนของนมเปรี ยวและอีเอ็มขยายที่มีหน่วยวัดเป็นหน่วย
มิลลิลิตรผู้วิจัยจงึได้ท้าการเทียบโดยการช่ังน ้าหนักจาก
เครื่องช่ังที่มีหน่วยวัดเปน็กรัมและมิลลิกรัมเปรียบเทียบ
กันแล้วพบว่าบริมาณโยเกิร์ต 1 กรัมเทียบเท่ากับ 1 
มิลลิลิตร  

7.) ท้าการช่ังน ้าหนักลูกสุกรรายตัวทุก 2 วัน
ตั งแต่อายุ1- 28 วัน 

8.) สังเกตลูกสุกรที่แสดงอาการอุจจาระร่วง
ในช่วงอายุ1-5,6-10, 11- 15 ,16 - 20 และ 21- 25 วัน 
เมื่อพบลูกสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วงจดบนัทึกหมายเลข
ประจ้าตัวของลูกสุกรบันทึกภาพลักษณะอุจจาระของลูก
สุกรและบันทึกการรักษาซ่ึงจะรักษาด้วยใช้ยาต้านจุลชีพ
เครื่องหมายการค้าไตรพริม 

9.) การให้อาหารแม่สุกรให้อาหารส้าเร็จซ่ึง
เป็นสูตรส้าหรบัแม่สุกรระยะใหน้มมีคุณค่าทาง
โภชนาการตามความต้องการของแม่สุกรระยะให้นมมี
คุณค่าทางโภชนาการตามความตอ้งการของแม่สุกรระยะ
ให้นมโดยให้ 2 ครั งตอ่วันเช้าและเย็น  

10.) การให้อาหารลูกสุกรระยะดดูนม เริ่มให้
เมื่อลูกสุกรอายุ 1 สัปดาห์ (ซีพี 951) 

  
3. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  
 น้าจ้านวนและเปอร์เซ็นต์ของลูกสุกรที่แสดง
อาการอุจจาระร่วง มาเปรียบเทียบในเชิงสถิติเบื องต้น 
น้ ามาหาค่ า (ANOVA) ต ามแผนการทดลองแบบ
(CRD)และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง
กลุ่มโดยวิธี(LSD)   
 
4. สถานที่และวันเวลาที่ท้างานวิจัย 

สถานที่โรงเรือนคอกแม่พันธ์ุสุกรแผนกวิชา                         
สัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 
31 มกราคม 2559  

 
บทท่ี 4  ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
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บทท่ี 5  สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยการเสริมโยเกิร์ตนมเปรี ยวและ 

อีเอ็มในลูกสุกรระยะดูดนมให้ผลป้องกันอาการอุจจาระ
ร่วงผลการให้น ้าหนักและน ้าหนักเพิ่มต้นทุนการใช้โย
เกิร์ต นมเปรี ยวอีเอ็มและยาต้านจุลชีพสรุปได้ดังนี  

1.) ลูกสุกรกลุ่มกินนมแม่อย่างเดียวมีอาการ
อุจจาระร่วงสูงสุด เท่ากับ 66.67% และลูกสุกรกลุ่มกิน
นมแม่เสริมโยเกิร์ต กลุ่มกินนมแม่เสริมนมเปรี ยวและ
กลุ่มกินนมแม่เสริมอีเอ็มมีอาการอุจจาระร่วงเท่ากับ 
(16.67%) 

2.) ลูกสุกรมีอาการอุจจาระร่วงตั งแต่อายุ 6 วัน
ช่วงอายุที่ลูกสุกรมีอาการอุจจาระร่วงมากที่สุดคือช่วง
อายุ 11-15วัน โดยกลุ่มกินนมแม่อย่างเดียวมีอาการ
อุจจาระร่วง 2 ช่วงอายุ (ช่วงอายุ 6- 10 วัน และ 11-15 
วัน) ในขณะที่ลูกสุกรกินนมแม่เสริมโยเกิร์ต กลุ่มกินนม
แม่เสริมนมเปรี ยวและกินนมแม่เสริมอีเอ็มมีอาการ
อุจจาระร่วงเพียงหนึ่งช่วงอายุ(ช่วงอายุ 11-15 21-25 และ 
16-20 
วันตามล้าดับ 

3) ลูกสุกรกินนมแม่เสริมอีเอ็ม มีแนวโน้มให้
น ้าหนักสูงสุดมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยยะส้าคัญทาง
สถิติที่ (p>0.05) กับกลุ่มกินนมแม่เสริมโยเกิร์ตกลุ่มกิน
นมแม่อย่างเดียวและกลุ่มกินนมแม่เสริมนมเปรี ยว
ตามล้าดับ 

4) ลูกสุกรกินนมแม่เสริมอีเอ็มให้น ้าหนักเพิ่ม
สูงสุดเท่ากับ 4.4500 กิโลกรัมต่อตัวแต่ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยยะส้าคัญทางสถิติที่ (p>0.05) กับกินนมแม่อย่างเดียว
กลุ่มกินนมแม่เสริมโยเกิร์ตและกลุ่มกินนมแม่เสริมนม
เปรี ยว(4.1000,4.2167,4.0667 กิโลกรัมต่อตัวตามล้าดับ) 

5) ลูกสุกรกินนมแม่อย่างเดียวใช้ต้นทุนในการ
รักสาอุจจาระร่วงเท่ากับ 12.3750 บาทต่อตัวในขณะที่
กลุ่มกินนมแม่เสริมโยเกิร์ต กลุ่มกินนมแม่เสริมนม
เปรี ยวและกลุ่มกินนมแม่เสริมอีเอ็มขยายเป็นการเสริม
ในการป้องกันอาการอุจจาระร่วงแต่มีต้นทุนต่อตัวน้อย
กว่าการรักษา (7.8241,5.4167 และ0.4234 บาทต่อตัว) 
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2. ข้อเสนอแนะ  
2.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยจากงานวิจัย

สามารถใช้โยเกิร์ตนมเปรี ยวและอีเอ็มเสริมในลูกสุกร
ในช่วงอายุ 1- 5วัน ได้ซ่ึงสามารถท้าให้ลูกสุกรมีอาการ
อุจจาระร่วงมากกว่าการกินนมแม่เพียงอย่างเดียว 

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1.) ควรน้าอีเอ็มมาวิเคราะห์หาชนิดและจ้านวนของ
เชื อจุลินทรีย์เพื่อยืนยันข้อมูลที่ชัดเจนในเชิงวิทยาศาสตร์ 
2.) ควรเพิ่มจ้านวนสัตว์ทดลองเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติและเพื่อให้การวิจัยที่ได้
มีความถูกต้องแม่นย้ามากยิ่งขึ น 

3.) ควรเก็บตัวอย่างอุจจาระของลูกสุกรที่มี
อาการอุจจาระร่วงส่งตรวจเพื่อหาชนิดของเชื อที่เป็น
สาเหตุของโรค 

4.) ควรน้าไปใช้ในลูกสุกรระยะดูดนมใน
โรงเรือนระบบปิดเพื่อยืนยันผลการวิจัย 
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D-001 

การศึกษาการตลาดโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของผู้ประกอบการธุรกิจ 

เชิงการแพทย์ : กรณีศึกษา สถานพยาบาลและตัวแทนการท่องเท่ียว  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

A study of marketing by using marketing mix, 7Ps of medical services entrepreneur: case study of medical services 
providers and medical tour operators in Bangkok and perimeter provinces. 

 

อัชฌสิทธิ์ อังกนิันทน์   
 

สาขาวิชา  คหกรรมการโรงแรม คณะ.คหกรรมศาสตร ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน  
 
 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์
การตลาดโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps คือ ผลิตภัณฑ์ 
ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย หลักฐาน/
คุณลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ และ บุคคล  
 วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการก าหนด
ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลม ี
2 ชุด คือข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์และข้อมูลทุติยภูมิโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเอกสาร document researchใช้การ
วิเคราะหข์้อมูลเชิงเนื้อหา content analysis 
 ผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของสถาน 
พยาบาลคือบริการทางการแพทย์, ตัวแทนท่องเที่ยว คือบริการ
ให้ค าปรึกษาและประสานงานส่งผู้มาใช้บริการ ทั้ง 2 กลุ่มไม่
แสดงราคาชัดเจน โดยบอกเพียงช่วงราคา โดยราคาที่แสดงของ
สถานพยาบาล จะสูงกว่าตัวแทนท่องเที่ยว ช่องทางและสถานที่
จัดจ าหน่ายทัง้ 2 กลุ่มไม่ได้ค านึงถึงเรื่องท าเลที่ตั้งลูกค้าwalk in 
มีการท าตลาดออนไลนแ์ละสถานพยาบาลท าการตลาดทาง 
อ้อมผ่านตัวแทนท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่มมีระบบช าระเงนิหลาย
ช่องทาง การส่งเสริมการตลาดทั้ง 2 กลุ่มจะใช้การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์โดยใช้กลยุทธ์ด้านราคาและให้ส่ิงจูงใจแก่
พนักงานขาย สถานพยาบาลมีการแสดงหลักฐานต่างๆ ณสถาน
ที่ประกอบการมีการตกแต่งสวยงาม หรูหราทนัสมัย ซ่ึงตัวแทน
ท่องเที่ยวไม่มี ทั้ง 2 กลุ่มมีกระบวนการท าการตลาดเหมือนกัน 
บุคลากรทั้งสองกลุ่มที่มีทักษะและความสามารถต่างกัน  

ค าส าคัญ : ส่วนผสมการตลาด, บริการทางการแพทย์,                   
ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงการแพทย์ 
 

Abstract 
     The research was to study and compare information 
analysis, by using the marketing mix 7Ps as product, price, 
place, promotion, physical evidence, process and people. 
         The method of this qualitative research used  purposive 
sampling. The research evaluation were 2 dimensions as the 
experts interview and documents research (content analysis) 
to compare both dimensions. 
          The result found that the medical services providers 
product was medical services , medical tour operators product 
was medical intermediary consult. Both 2 groups showed the 
price rank, price was not clear. The medical services 
providers price was higher than agency. Both 2 groups did not 
concerned the position of the place and walked in clients. 
Both of them used online marketing. Both 2 groups offered 
many payments channel. They used advertising and public 
relation by price strategy and sales person incentive. The 
medical services providers had a luxury place decoration and 
showed physical documents at the operation place. Both of 
them had the same marketing process, but difference people 
skills. 
Key Words: Marketing Mix, Medical Services Provider, 
Medical Operator 
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บทน า 
        การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญเ่ปน็อันดบั1ของโลก 
(Education Bureau Hongkong, 2013) มีการคาดการณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวในปี 2030 จ านวน 1.8 พันล้านคนทั่วโลก 
(Tourism Highlights by UNWTO, 2015) และจากผลส ารวจ
ของMaster Global Destination Cities Index 2015 พบว่า 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอนัดับ2ของ
โลกด้วยจ านวน 18.24 ล้านคน ซ่ึงเพิ่มขึ้น 8% (จ านวน
นักท่องเที่ยวทีค่้างคืน)จากป ี 2014 รองจากลอนดอนซึ่งเปน็
อันดับ 1 ด้วยยอดนักท่องเที่ยว 18.82 ล้านคน อีกทั้งแนวโน้ม
ด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่ก าลังมาแรง คือ กลุ่มระดับกลาง 
Middle Class จะโตเป็น 2 เท่าของปจัจุบัน ในปี 2023 กลุ่ม
เศรษฐีใหม่ เช่น จีน โปแลนด์ เม็กซิโก บราซิล จะมีการเดินทาง
มากขึ้น (TAT, 2/2013) ตลอดจนการเกิดขึ้นของสายการบิน
ราคาประหยัด (Low Cost Airline) และการเปิดประชาคม
อาเซียน (AEC) ท าให้ภาพรวมธุรกิจการบินของไทยและธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกบัการท่องเที่ยวเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ([25], [18]) 
ประกอบกับกระแสการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้านก าลัง
เป็นที่นิยมเชน่ การท่องเทีย่วด้านสุขภาพและบริการทาง
การแพทย์ที่โตขึน้มาก ([24], [7], [25]) ท าให้มีธุรกิจด้าน
บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล เกิดขึ้นมากมาย [28] โดยมี
นักท่องเที่ยวที่ใช้การเดนิทางท่องเที่ยวในเชิงบริการทาง
การแพทย์ 35%-45% ด้วยเหตุผลหลักคือ เทคโนโลยีก้าวหน้า
กว่า 40% และคุณภาพการบริการที่ดีกว่า 32% ส่วนเหตุผลด้าน
ราคาที่ถูกว่า  13% [31] นอกจากนี้บริษทัประกันสุขภาพหลาย
แห่ง เช่น United Group (Florida), Blue  Cross Blue Shield 
(South Carolina) เลือกโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เป็น
โรงพยาบาลเป้าหมาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวด้านบริการทาง
แพทย์มาใช้บริการ [31] นอกจากนี้ยังพบว่าผู้มารับบริการที่เป็น
ชาวต่างชาติเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพ [27] อีกทั้งจาก
แผนส่งเสริม SMEs ของ สสว. 2555 - 2559 ฉบบัที่ 3 ได้มีการ
จัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏบิัตกิารส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสาขาสปาและบริการสุขภาพขึ้นโดยเฉพาะ 
อีกทั้งการบริการด้านการแพทย ์ เช่น โรงพยาบาลอย่างบ ารุง
ราษฎร์เปน็ทีน่ิยมมากในหมู่ชาวต่างชาติ [15] จะเหน็ได้ว่า เรามี
คู่แข่งที่ส าคัญๆ อย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย [12] อินเดีย เกาหล ี 
ญี่ปุ่น(สถาบันพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรบั

ประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปรน์ั้นมีการวางแผนทีเ่ป็น 
Medical Hub มานานตั้งแต่ปี 2003 [9] ในปี 2012 สิงคโปร์มี
นักท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์เปน็ชาวต่างชาติประมาณ 
850,000 คน มูลค่า 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ แม้สิงคโปร์จะมี
เครื่องมือที่ทนัสมัยกว่าประเทศไทยเรา แต่ว่าด้านราคา ประเทศ
ไทยยังถือว่าถูกกว่ามาก ([22], [6]) อีกทั้งมูลค่าทางการตลาด
ของการท่องเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์สุขภาพโตขึ้นร้อยละ 
18 ซ่ึงสร้างมูลค่าให้ธุรกิจหลักไม่ต่ ากว่า 140,000 ล้านบาท 
[18] โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนไทยเริ่มได้รบัการรับรอง 
คุณภาพและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น HA, ISO9001, และ JCI 
มากขึ้น โดยในปี 2545-2556 มีโรงพยาบาลที่ได้รับการรบัรอง
มาตรฐาน JCI ทั้งหมด 23 แห่ง [4] ปัจจุบนัข้อมูลของทัง้
โรงพยาบาลและผู้ให้บริการทางการแพทย์ใน scope ต่าง ๆ เช่น 
คลีนิค ในประเทศไทย ได้รบัการรับรอง 53 องค์กร [38] ทั้งนี้
เพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยและเหตผุลทาง 
การตลาดและความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อน
บ้านต่อไป [4] จากข้อมูลดงัที่กล่าวมาประเทศไทยก็มีความ
คาดหวังที่เป็น Medical Hub เช่นกัน จะเหน็ไดจ้ากยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไทย มีนโยบายส่งเสริมการท่อง-
เที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้ประเทศไทยเปน็ Medical Tourism Hub 
โดยเน้นศัลยกรรมความงาม และการแปลงเพศ [2] เพราะเรามี
ความได้เปรียบกว่าประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอนัดบัต้นๆของโลก ความได้เปรียบ
ทางภูมิศาสตร์ ที่เป็นศูนย์กลางการเดินทาง สามารถเชื่อมกับ
โยงอาเซียนและภูมิภาคอื่น ซ่ึงเมื่อเราทราบถึงแนวโน้มของ
ธุรกิจน าเที่ยวเชิงบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยจะท าให้
เราสามารถวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิ ภาพตรง
ตามความต้องการของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวได้ [10] ส่วนแบ่ง
การตลาดของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบ่งได้เปน็ 3 ส่วนคือ 1.
กลุ่ม Tourist ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นวัตถุประสงค์หลักและ
มาใช้บริการทางสุขภาพเป็นวัตถุประสงค์รอง 60% โดยเน้น
ตลาดญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา (ตรวจสุขภาพ 30% เสริมความ
งาม/ทันตกรรม 20% และรักษาโรคเฉพาะทางโรคร้ายแรง) 2.
กลุ่ม Direct Fly in ที่ไม่มีประกนัสุขภาพ 34% โดยเน้นตลาด
ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. กลุ่ม 
Direct Fly in ที่มีประกันสุขภาพ 6% โดยเน้นตลาดตะวันออก
กลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ อเมริกา [5]  
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แนวคิด ทฤษฎี ด้านส่วนผสมทางการตลาด SWOTAnalysis 
 ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด 4Ps (Product, Price, 
Place, Promotion) เริ่มมีชื่อในปี 1960 โดย McCarthy [37]  ซ่ึง
มีต้นแบบแนวคดิมาจากบอร์เดน (Borden) คิดไว้ในปี 1953  
เป็นศาสตราจารย์ด้านการตลาดและโฆษณาของหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาด ([37], [28]) แต่ว่า ส่วนผสมการตลาดขั้นต้นทั้ง 4 อย่าง
นี้มีจุดด้อยมากมายไม่สามารถน ามาเป็นส่วนผสมทางการตลาด
ของธุรกิจบริการได้  เพราะว่าคนในธุรกิจบริการเปน็ทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภคในเวลาเดียวกนัอีกทั้งยังไม่ครอบคลุมเพราะธุรกิจ
การบริการมีความพึงพอใจของลกูค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย [37] 
ท าให้มีนักวิจัยอีกหลายคนพยายามที่จะมองหาจดุทีค่รอบคลุม
ครบถ้วน มากกว่า 4Ps ซ่ึงKotler เคยเสนอเพิ่มอีก 2P คอื 
Politics, Public Opinion ขณะเดียวกัน Kotler ก็ได้น าเสนอ 4Cs 
แทนที่ 4Ps (Product=Consumer Value or Solution, 
Place=Convenience, Price=Consumer Cost, Promotion = 
Communication) ต่อมา Booms และ Bitner ก็มีการต่อยอดจาก 
4Ps เปน็7Ps ในปี 1981โดยมีการเพิ่ม 3P เข้ามา คือ Physical 
Evidence, Process, People [37] ซ่ึงงานวิจัยด้านส่วนผสมทาง
การตลาดด้านบริการที่ใช้ 7Ps ขา้งต้น (Product, Price, Place, 
Promotion, Physical Evidence, Process, People) มีนักวิจัยคน 
ไทยน ามาใช้มากมาย เช่น ([1], [8], [14], [17]) และ [11] ) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการใช้บริการ การรักษาด้วย
แพทย์ในคลินิกความงาม เขตกรุงเทพมหานคร (ใช้ 4Ps, Brand 
Royalty, Brand Image) ซ่ึงพบว่า นอกจาก 4Ps แล้วความภักดี
ในตราสินค้าและการสร้างภาพลักษณ์ที่าเชื่อถือ มีผลต่อการมา
ใช้บริการซ้ านอกจากนี้ Beamish and Ashford ได้น า 4Cs ของ 
Kotler มาพัฒนา เป็น 7Cs (Customer Benefit, Coordination, 
Cost, Convenience, Consideration, Communication, 
Confirmation)  
           นอกจากนี้การจัดท า SWOT เพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์
และสภาพขององค์กรหรือธุรกิจ จ าเปน็ต้องจัดท าเพื่อใช้เป็น
แนวทางการก าหนด พัฒนาส่วนผสมทางการตลาด เพื่อให้มี
ฐานความคิดที่ถูกต้องสมเหตุสมผล สามารถพัฒนาต่อไปได ้
ดังนั้นผู้วิจัยจงึได้ท าการวิเคราะห ์ SWOT ผูป้ระกอบการธุรกจิ
เชิงบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยและศึกษาการตลาด
โดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ซ่ึงผลจากการวิจัยครัง้นี้
อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้วางแผนกลยทุธ์ หรือการตลาดเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาโดยการจ าแนกการตลาดโดยใช้ส่วน 
ผสมทางการตลาด 7Ps ของผู้ประกอบการธุรกิจเชิงการแพทย์ 
กรณีศึกษา สถานพยาบาลและตัวแทนการท่องเที่ยว  
      2. เพื่อเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์การตลาดโดยใช้
ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของผู้ประกอบการธุรกิจเชิง
การแพทย์ กรณีศึกษา สถานพยาบาลและตัวแทนการท่องเที่ยว  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การก าหนดประชากรและการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผูเ้ชี่ยวชาญที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรือ่งการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แบ่งเป็น 2 
กลุ่มดังนี ้    1. เจ้าหน้าที่ หรือ บคุลกรทางการแพทย์ ที่
ปฏิบตัิงานในสถานพยาบาล จ านวน 10 คน  
         2. เจ้าหน้าที่ ทีป่ฏบิัติงานกับตัวแทนท่องเที่ยว จ านวน 
6 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
           การวิจัยครั้งนี้เปน็การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บ
ข้อมูล เปน็แบบการสัมภาษณ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามข้างตน้ 
ท าใหท้ราบโอกาสในการเก็บข้อมูลได้แน่นอนเนื่องจากจ านวน
ไม่มากเกินไปสามารถเข้าถึงผู้ใหข้้อมูลได้ไม่ยากและเปดิเผย
ได้ ([29], [35]) 
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ผลวิจัย       
ตอนที่ 1 ผลการ SWOT ANALYSIS ผู้ประกอบการธุรกิจเชิง
การแพทย์    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 มีแพทย์เฉพาะด้านท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศ
ไทย และ สมาคมศัลยแพทย์ตกแตง่
เสริมสวยแห่งประเทศไทยมแีพทย์
เฉพาะด้าน เป็นสมาชิก ISAPS = 
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย
นานาชาติ มากกว่า สิงคโปร์เท่าตัว 
(ไทย 30, สิงคโปร์15 
 , isaps.org) 

 สถานพยาบาล ส่วนใหญ่ไม่มี
มาตรฐานรองรับ 

 มีการร้องเรียน ของผู้ใช้บริการผ่าน
ส่ือออนไลน์จ านวนมากขึ้น  

 บุคลากร เช่น แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าท่ี ยังส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาอังกฤษ ได้จ านวนน้อย 

โอกาส (OPPORTUNITY) อุปสรรค/ภาวะคุกคาม (THREAT) 

 มีโอกาสแข่งขันกับเกาหลีด้าน
ศัลยกรรมได้ เพราะไทยเรามีชื่อเสียง
ด้านศัลยกรรมมานานกว่า 40 ปี แล้ว 
โดยเฉพาะการผ่าตัดแปลงเพศ 

 มีการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน
จากภาครัฐด้านบริการทางการแพทย์
และสุขภาพ เป็นแนวสุขภาพท่ัวๆ ไป  

 เซเลบ ดารา และผู้คนท่ัวโลก เปิดใจ 
ยอมรับ เร่ืองศัลยกรรม มากขึ้นกว่า2-
3 ปี ก่อน มากท าให้คนท่ัวไปสนใจ
ท าศัลยกรรมมากขึ้น 

 กระแสความนิยมด้านสุขภาพและ
ความงาม ก าลังมาแรง 

 คู่แขง่ด้านศัลยกรรมของประเทศไทย
เช่น เกาหลีใต้ ได้รับการสนับสนุน
และประชาสัมพันธ์จากทางภาครัฐ 

 หมอศัลยกรรมเถ่ือนของไทยมีมาก 
เพราะไม่ได้จบศัลยกรรมโดยตรง 
เพียงแตจ่บหมอท่ัวไป อีกท้ังไมม่ี
ใบอนุญาตเฉพาะทางส าหรับ
ศัลยกรรมตกแต่ง ซ่ึงผู้ใช้บริการท่ีไม่
มีความรู้ ไปดูจากอินเตอร์เน็ต หรือ 
รีวิวต่างๆ อาจหลงเชื่อข้อมูล คลีนิค
บริการทางการแพทย์บางแห่งไมไ่ด้
ใส่เร่ืองคุณภาพ ความสะอาด ความ
ปลอดภัยบุคลากรท่ีเก่ียวข้องไมม่ี
คุณภาพ ท าให้ผู้ใช้บริการขาดความ
เชื่อมั่น 

 

ตอนที่ 2 ผลของการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย
ผู้เช่ียวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงบริการทางการแพทยท์ั้ง 2 กลุม่  
 

หัวข้อ กลุ่มที่ 1  สถานพยาบาล กลุ่มที่ 2 ตัวแทนท่องเที่ยว  
1.Product 
ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

ด้านบริการเชิงการแพทย์ 
เช่น ด้านความงาม 
ศัลยกรรมและทันตกรรม 

บริการด้านให้ค าปรึกษาและ 
ประสานงานระหว่างผู้ใช้ 
บริการ กับสถานประกอบการ 

2.Price ราคา ไม่แสดงราคาชัดเจน บอก
เป็นช่วงราคา 
ช่วงราคาท่ีแสดง สูงกว่า 
ตัวแทนการท่องเท่ียว 

ไม่แสดงราคาชัดเจน บอก
เป็นช่วงราคาช่วงราคาท่ีแสดง 
ต่ ากว่า สถานพยาบาลมี 
การเปรียบเทียบช่วงราคาของ
สถานพยาบาล 

3.Place
ช่องทาง 
สถานท่ีจัด
จ าหน่าย 

ท าเลท่ีตั้ง ไม่ได้ค านึงถึง
ลูกค้า walk inท าการตลาด
ทางตรงท้ังวิธีปกติเช่น
ออกบู๊ท พนักงานขาย และ
ออนไลน์ โดยใช้เว็บไซด์ 
อีเมลล์ โซเชียลมีเดีย เช่น 
เฟสบุ๊ค ยูทูบอีกท้ังท าการ 
ตลาดทางอ้อมผ่านตัวแทน
ท่องเท่ียว ระบบช าระเงิน
หลายช่องทาง เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต โอนผ่านระบบ 
swift, western union ส่วน
ใหญ่มีการเก็บมัดจ าการ
บริการล่วงหน้า  

ท าเลท่ีตั้ง ไม่ได้ค านึงถึงลูกค้า 
walk in ท าการตลาดโดยทาง
ออนไลน์ส่วนใหญ่  โดยใช้
เว็บไซด์ อีเมลล์ โซเชียลมีเดีย 
เช่น เฟสบุ๊ค ยูทูบไม่ท าการ 
ตลาดผ่านตัวแทนท่องเท่ียว
ย่อยระบบช าระเงินหลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด บัตร
เครดิต โอนผ่านระบบ swift, 
western union ส่วนใหญ่ไมม่ี
การเก็บมัดการบริการจ า
ล่วงหน้า 

4.Promotion  
การส่งเสริม
การตลาด 

ลูกค้า โฆษณาประชา 
สัมพันธ์ โดยช่องทางปกติ 
และออนไลน์ โดยใช้กล
ยุทธ์ด้านราคา คือ ลดราคา 
เป็นหลัก ตัวแทนท่องเท่ียว 
ให้ส่วนลดคอมมิสชั่นพนัก 
งานขาย  ให้ส่ิงจูงใจ คอม
มิสชั่น โบนัส 

ลูกค้า โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ โดยช่องทาง
ออนไลน์ โดยใช้กลยุทธ์ด้าน
ราคา คือ ลดราคา เป็นหลัก 
พนักงานขาย  ให้ส่ิงจูงใจ 
คอมมิสชั่น โบนัส 

5.Physical 
Evidence 
หลักฐาน/ 
คุณลักษณะ
ทางกายภาพ 

หลักฐาน การแสดงใบ 
อนุญาต เอกสารมาตรฐาน
ต่างๆ เมื่อถูกร้องขอจาก
ลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ มีการ
แสดงรูปภาพ before/after 
ลักษณะกาย ภาพ สถานท่ีมี
การตกแต่งสวยงาม หรูหรา 
ทันสมัย 

หลักฐาน ไม่แสดงใบอนุญาต
หรือเอกสารมาตรฐานต่างๆ มี
การแสดงรูปภาพ before/after 
ลักษณะกายภาพ ไม่ค านึงถึง
การตกแต่งสถานท่ี อีกท้ังบาง
แห่ง เป็น sharing office  

6.Process 
กระบวนการ 

ช่องทางการขายปกติ  
การแสวงหาลูกค้า ตัว
เตรียมก่อนพบลูกค้า การ
น าเสนอขายผลิตภัณฑ์/
บริการ ตอบข้อซักถาม 
สร้างความมั่นใจ ปิดการ
ขาย ติดตามผล  
ช่องทางการขายออนไลน์ 
การแสวง หาลูกค้า การ
น าเสนอขายผลิตภัณฑ์/
บริการ ตอบข้อซักถาม 
สร้างความมั่นใจ ปิดการ
ขาย ติดตามผล 

ช่องทางการขายออนไลน์ 
การแสวงหาลูกค้า การ
น าเสนอขายผลิตภัณฑ์/
บริการ ตอบข้อซักถาม สร้าง
ความมั่นใจ ปิดการขาย 
ติดตามผล 
* ผู้ใช้บริการมีการ
เปรียบเทียบราคาของตัวแทน
การท่องเท่ียวหลายแหง่จาก
อินเตอร์เน็ตก่อนเข้าสู่
กระบวนติดต่อไปยังตัวแทน
ท่องเท่ียว เพื่อสอบถามข้อ
สงสัย 
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7.People 
บุคคล 

เน้นเร่ืองความเป็นมือ
อาชีพของบุคลากรผู้
ให้บริการ เช่น บุคลิกภาพ
ของพนักงานต้อนรับต้องดู
ดี เป็นมืออาชีพ service 
mind, แพทย์ และพยาบาล 
มีใบอนุญาตเฉพาะทาง 

เน้นบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ด้าน ภาษาอังกฤษระดับดีมาก 
มีทักษะการให้ค าปรึกษาและ
ปิดการขาย  เเละพบว่า
ตัวอย่างท้ังหมด ผู้ให้
ค าปรึกษา ไม่ใช่บุคคลากร
ทางการแพทย์ หมอ พยาบาล  

 

หมายเหต ุ: Place ช่องทาง สถานที่จัดจ าหน่าย →  ผู้ให้บริการ
ทางการแพทย์ทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า อตัราส่วนของผู้มารับบริการมา
จากช่องทางออนไลน์ มากกว่าช่องทางการตลาดปกติ ช่องทาง
ออนไลน์ที่ท าแล้วเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด คือ โซเชียลมีเดีย 
เช่น ยูทูบ, เฟสบุ๊ค,  G+ และสอดคล้องกับ Marketingcharts 
(2013) และเว็บไซด์ขององค์กร (การท าSEO, SEM, backlink 
และอื่นๆ) โดยทางผู้ใหบ้ริการพบว่า ช่องทางที่ผู้มุง่หวัง หรือ 
ผู้รับบริการใหค้วามสนใจมากทีสุ่ด คือ ส่ือที่เคลื่อนไหวได ้
เช่น ยูทบู เพราะมียอดดูสูงสุด และมีการแชร์ต่อสูงที่สุด ดังนัน้
ผู้ใหบ้ริการทางการแพทย์ควรที่จะน าเสนอสินค้าและบริการ
ผ่านส่ือออนไลน์ทีเ่ป็นวีดโีอ  สรุปผลการศึกษา วิจัยไดด้ังนี ้
 
1.Product ผลิตภัณฑ์และบริการ สถานพยาบาล : บริการทางการแพทย์, ตัวแทน
ท่องเท่ียว : บริการให้ค าปรึกษาและประสานงานส่งผู้มาใช้บริการ(คนไข้) โดย 
บริการทางการแพทย์ท่ีนิยม คือ ความงาม เช่น ฉีดโบท็อกร้อยไหม ดูดไขมัน 
ศัลยกรรม  เสริมหน้าอก แปลงเพศ เสริมจมูก ท าฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน 

2. Price ราคา ไม่แสดงราคาชัดเจน โดยบอกเพียงช่วงราคา โดยราคาท่ีแสดงของ
สถานพยาบาล จะสูงกว่าตัวแทนท่องเท่ียว ตลาดบริการทางการแพทย์ปัจจุบัน 
จะแข่งขันกันด้านราคา โดยลูกค้าจะเลือกจากปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับหน่ึง โดย
ไม่ได้ค านึงถึงปัจจัยอื่นๆ  
3. Place ช่องทาง สถานท่ีจัดจ าหน่าย ท้ัง 2 กลุ่มไม่ได้ค านึงถึงเร่ืองท าเลท่ีตั้ง 
ลูกค้า walk in โดย สถานพยาบาลท าการตลาดทางตรงท้ังวิธีปกติ เช่นออกบู๊ท 
พนักงานขาย และออนไลน์ โดยใช้เว็บไซด์ อีเมลล์ โซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ยู
ทูบ อีกท้ังท าการตลาดทางอ้อมผ่านตัวแทนท่องเท่ียว แต่ตัวแทนท่องเท่ียวท า
การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเดียว และท้ัง 2 กลุ่มมีระบบช าระเงินหลาย
ช่องทาง เช่น เงินสด บัตรเครดิต โอนผ่านระบบ swift, western union สถาน-
พยาบาลส่วนใหญ่มีการเก็บมัดจ าการบริการล่วงหน้า แต่ตัวแทนท่องเท่ียวไมม่ี
การเก็บบริการล่วงหน้า 
4.Promotion การส่งเสริมการตลาด ในส่วนของช่องทางออนไลน์ ท้ัง ๒ กลุ่ม 
ลูกค้า จะใช้การ โฆษณา ประชาสัมพันธ์  โดยใช้กลยุทธ์ด้านราคา คือ ลดราคา 
เป็นหลักแต่สถานพยาบาลมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางท าการตลาด
ปกติ อีกท้ังสถานพยาบาล ท าการตลาดผ่าน ตัวแทนท่องเท่ียว โดยให้ส่วนลด 
คอมมิสชั่น และท้ัง ๒ กลุ่ม ให้ส่ิงจูงใจ คอมมิสชั่น โบนัส แก่ พนักงานขาย  

5. Physical Evidence หลักฐาน/คุณลักษณะทางกายภาพ หลักฐาน สถานพยาบาล
มีการแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารมาตรฐานต่างๆ เมื่อถูกร้องขอจากลูกค้าเป็น
ส่วนใหญ่(จากช่องทางออนไลน์) แต่มีการแสดงหลักฐาน ใบอนุญาต ต่างๆท่ี
สถานประกอบการ ท้ัง 2 กลุ่มมีการแสดงรูปภาพ before/after และสถานพยาบาล 
จะเน้น ลักษณะกายภาพ โดยสถานท่ีมีการตกแต่งสวยงาม หรูหรา ทันสมัย แต่ 
ตัวแทนท่องเท่ียวไม่เน้นการตกแต่งสถานท่ี และบางเเห่งเป็นเพียง sharing office 
6. Process กระบวนการ สถานพยาบาลมีกระบวนการ ช่องทางการขายปกติ ดังนี้ 
การแสวงหาลูกค้า ตัวเตรียมก่อนพบลูกค้า การน าเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ 
ตอบข้อซักถาม สร้างความมั่นใจ ปิดการขาย ติดตามผล และช่องทางการขาย
ออนไลน์ ท้ัง 2 กลุ่ม มีกระบวนการเหมือนกัน ดังน้ี การแสวงหาลูกค้า การน า 
เสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ ตอบข้อซักถาม สร้างความมั่นใจ ปิดการขาย ติดตาม
ผล โดยท่ี ผู้ใช้บริการของตัวแทนท่องเท่ียวมีการเปรียบเทียบราคาของตัวแทน
การท่องเท่ียวหลายแหง่จากอินเตอร์เน็ตก่อนเข้าสู่กระบวนติดต่อไปยังตวัแทน
ท่องเท่ียว เพื่อสอบถามข้อสงสัย 
7.People บุคคล สถานพยาบาลเน้นเร่ืองความเป็นมืออาชีพของบุคลากรผู้ให้ 
บริการ เช่น บุคคลิกภาพของพนักงานต้อนรับต้องดูดี มีservice mind, แพทย์ และ
พยาบาล มีใบอนุญาตเฉพาะทาง แต่ตัวแทนท่องเท่ียว เน้นบุคลากรท่ีมีความ 
สามารถด้าน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก มีทักษะ การให้ค าปรึกษาและปิด
การขาย เเละพบว่าตัวอย่างท้ังหมด ผู้ใหค้ าปรึกษา ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ 
หมอ พยาบาล  
 

อภิปรายผลวิจัย  
 จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบโดย 
การวิเคราะห์การตลาดโดยใช้ส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจเชิงการแพทย์ กรณีศึกษา สถานพยาบาล
และตัวแทนการท่องเที่ยว ผลที่ได้จะสอดคล้องกัน แต่ส าหรบั
บริการทางการแพทย์กรณีสถานพยาบาลควรจะเพิ่มอีก 2Ps คอื 
Prompt และ Preparation (รวมเป็น 9Ps ดังนี้ Product, Price, 
Place, Promotion, Physical Evidence, Process, People and 
Prompt and Preparation) นั่นคือ ผู้ใหบ้ริการทางการแพทย์ควร
มีความพร้อมในการใหบ้ริการผู้รบับริการอยู่เสมอ เช่น ลูกค้า
เข้ามาติดต่อ (walk in) นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมการใน  
การให้บริการไว้ลว่งหน้า ดังกรณีของสถานพยาบาลขนาดเล็ก
แห่งหนึ่งประเภทคลินคิ ที่ไม่มคีวามพร้อมในการรองรับลูกค้า 
แบบลูกค้าเข้ามาติดต่อ (walk in) โดยจะใหบ้ริการได้เฉพาะ
ลูกค้าที่มีการจองมาล่วงหน้าและวางมัดจ าแล้วเท่านั้น ท าให้
เสียโอกาสทางธุรกิจไป ซ่ึง 7Ps อาจจะไม่เพียงพอส าหรบัการ
ให้บริการทางการแพทย์ ควรจะมีเพิ่มอีก 2Ps คือการตรงต่อ
เวลาและฉับไว (Prompt) และ การเตรียมการ (Preparation) 
รวมเป็น 9Ps ซ่ึงตรงกับลักษณะเฉพาะของการใหบ้ริการ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว [20] โดยที่ Prompt (Promptness): การ
บริการจ าเปน็ต้องมีการกระท าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วเพราะช่วง 
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เวลาการให้บริการจะส้ันมากผูใ้ช้บริการต้องการประสิทธิภาพ 
ความรวดเร็วและความประทับใจ อีกทั้ง มีความพร้อมในเรื่อง
การรอเวลาด้วยความพร้อม (Stand by) การใหบ้ริการ มีความ
พร้อมที่จะใหบ้ริการผู้ใช้บริการตลอดเวลา Preparation 
(Advanced Preparation): เนื่องจากผู้ใช้บริการมีการจองบริการ
ล่วงหน้าดังนัน้ผู้ให้บริการจึงต้องมีการประสานงานเตรียมการ
ไว้รอบริการล่วงหน้า เพื่อสร้างความประทบัใจในการบริการ 
ความเป็นมืออาชีพในการบริการ ส่วนกรณีกลุ่มที่ 2 ตัวแทน
ท่องเที่ยว ควรจะมีเพิ่มอีก 1P เปน็อย่างน้อย คือการเตรียมความ
พร้อม (Preparation) รวมเปน็ 8Ps ทั้งนีเ้พราะว่าผู้ใหบ้ริการ
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเอเจนซี่หรือทัวร์โอเปอรเ์รเตอร์ ไม่มีความ
จ าเปน็ทีจ่ะต้องพร้อมใหบ้ริการตลอดเวลามากนัก เพราะไม่ได้
ให้บริการผูใ้ช้บริการโดยตรง แต่จ าเปน็ต้องมี 1P คอื 
Preparation เพราะเมื่อลูกค้าส่ังจองบริการล่วงหน้าก็จะควร
ประสานงานกับสถานบริการในกลุ่ม 1 ไว้ล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมการและอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ใน
กระบวนการขาย (Process) พบว่า ผู้ให้บริการมีการสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้า เช่น ความน่าเชื่อถือของสถานประกอบการ 
องค์กร โดยแสดงหลักฐานทางคณุภาพและมาตรฐานต่างๆ เช่น 
สถานประกอบการได้รับรองมาตรฐาน เช่น JCI, ISO9001: 
2008, ([38] อีกทั้งแพทย์ก็เปน็แพทย์ที่ช านาญการ เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและมีใบอนุญาตเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตศัลยกรรม
ตกแต่ง หรือเปน็สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่ง
ประเทศไทย,สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศ
ไทย หรือ ISAPS = สมาคมศัลยแพทยต์กแต่งเสริมสวย
นานาชาติและในกระบวนการขายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
([32], [20]) มีดังนีค้ือ การแสวงหาลูกค้า ตัวเตรียมก่อนพบ
ลูกค้า การน าเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ ตอบข้อซักถาม ปิด
การขาย ติดตามผล จากงานวิจัยพบว่า มีกระบวนการสร้าง
ความมั่นใจให้ลูกค้าเพิ่มมาด้วยทัง้ ๒ กลุ่ม ท าให้กระบวนการ
ในการท าการตลาดหรือการขายเป็นดังนี้คือ การแสวงหาลูกคา้ 
ตัวเตรียมก่อนพบลูกค้า การน าเสนอขายผลิตภัณฑ์/บริการ 
ตอบข้อซักถาม สร้างความมั่นใจ ปิดการขาย ติดตามผล (เพิ่ม
การสร้างความมั่นใจเข้ามา จากงานวิจัยของ Morrison และ 
Kotler) ทั้งนี้การบริการทางการแพทย์บางอย่างมีการ กลับมาใช้
บริการซ้ าๆ เช่น การท าทรีทเมน้ท์ต่างๆ หรือ หากผู้ใช้บริการ
ทางการแพทย์มีความพอใจกบัการใช้บริการทางการแพทย์ใน

ครั้งแรก แล้วเกิดความประทบัใจมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการ
ทางการแพทย์อีกโดยแนะน าคนรูจ้ัก คนใกล้ชิดมาใช้บริการอีก
ด้วย ดังนั้น    ผู้ให้บริการควรคิดในส่วนของ Brand Awareness 
โดยอาจสร้าง Brand Royalty ความภักดีในตราสินค้า หรือ 
Brand Image ภาพลักษณ์ตราสินค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือท า
ให้ลูกค้าจดจ าไดเ้ช่น โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม CSR 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

Product ผลิตภัณฑ์และบริการ ควรบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์/บริการ 
ขั้นตอนของการใช้บริการ เงื่อนไข ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

Price ราคา ควรมีการแสดงราคาท่ีชัดเจน  
Promotion การส่งเสริมการตลาด อาจจะมองตลาด Niche เพราะตลาด Mass 
จะมีการแข่งขันด้านราคาท่ีสูง  
People บุคคลากร ของสถานพยาบาลยังขาดทักษะด้านภาษา ท าให้อาจมี
การส่ือสารท่ีผิดพลาดได้อีกท้ังการจ้างล่ามมาช่วยแปลยังเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนให้สถานประกอบการ 
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ก้อยคั่วสะดิ้ง 
Koy kua Sadigg 

 
นภาพร  ก้อนมณ ี   พิมพ์ลดา  โชติปรีชาธนานนัท์  และชัชวาลย์  ตาบ้านดู ่

 

 สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3        

 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาก้อยคั่วสะดิ้ง วัตถุประสงค์ คือ เพื่อคัดเลือก
สูตรและชนิดของจิ้งหรีดที่เหมาะสมในการท าก้อยคั่วสะดิ้ง  
เพื่อวิจัยกรรมวิธีในการผลิตก้อยคั่วสะดิ้ง  และเพื่อวิจัยการ
ยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อก้อยคั่วสะดิ้ง มีขั้นตอนการวิจัย  3
ขั้นตอน คือ 1.วิจัยสูตรและชนิดของจิ้งหรีดและที่เหมาะสมใน
การท าก้อยคั่วสะดิ้ง  2.วิจัยกรรมวิธีในการผลิตก้อยคั่วสะดิ้ง
โดยศึกษาขนาดช้ินของจิ้งหรีดและเวลาในการอบแห้งที่
เหมาะสม 3.วิจัยการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อก้อยคั่วสะดิ้ง 
พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการท า ก้อยคั่วคือ เนื้อสัตว์ร้อยละ 78 
ข้าวคั่วร้อยละ 5 น้ าปลาร้อยละ 4 น้ ามะนาวร้อยละ 4 ผักชีร้อย
ละ 2 ต้นหอมร้อยละ 2 ผักชีฝรั่งร้อยละ 2 หอมแดงร้อยละ 2 
พริกป่นร้อยละ 1 ชนิดของจิ้งหรีดที่เหมาะสม คือ จิ้งหรีดขาว 
ด้านการวิจัยกรรมวิธีที่เหมาะสมในการท าก้อยคั่ว พบว่าการใช้
จิ้งหรีดแบบทั้งตัวผู้บริโภคให้การยอมรับที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
8.6 อยู่ในเกณฑ์ชอบมากที่สุด ส่วนการวิจัยระยะเวลาในการ
อบแห้งพบว่า เวลาที่อบแห้งเหมาะสมคือ 5 ช่ัวโมง มีความช้ืน
ที่เหมาะสมคือ ร้อยละ 9 และการวิจัยการยอมรับขอผู้บริโภค
จ านวน 50 คนพบว่าผู้บริโภคตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ร้อยละ 95 และให้คะแนนด้าน
ความชอบที่ร้อยละ 85   
ค าส าคัญ : ก้อย, จิ้งหรีด 

Abstract 
  The study about Koy kua Sadigg objective is 1. To 
select the type of cricket and the right formula to make Koy ษ
Koy kua Sadigg. 2 to study the process of producing Koy kua 
Sadigg.3 To study consumer acceptance for the Koy kua 
Sadigg . The research has three steps that is 1. Study the 

formula and the right kind of cricket, and in doing Koy kua 
Sadigg. 2. Study the process of producing Koy kua Sadigg. 
By studying the size of cricket and the drying time is right.3. 
Study of consumer acceptance for the Koy kua Sadigg .The 
research found the right formula to Koy kua is 78 % of 
Cricket Sadigg, 5 % of Roasted rice, 4 % of fish sauce, 4 % of 
lime juice, 2% of Celery, 2 % of Onion, 2 % of Parsley, 2% of 
Shallots and 1% of Chili powder. Type of Cricket Suitable is  
White Cricket.Educational process appropriate to do Koy kua 
Sadigg . It was found that both male crickets consumers to 
accept the 8.6 grade point average. Like most in line, The 
study found that the drying period. Proper drying time is 5 
hours with proper humidity was 9%. The study asked 
consumers have found that consumers were 50 respondents to 
rate the suitability of the product to 95%. And a score of 
passion is 85%. 

Keywords: koy, cricket 
 
1. ค าน า 
   ปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความช านาญใน
การเพาะเลี้ยงจิ้ งหรีดในเชิงพาณิชย์  โดยมีฟาร์มจิ้งหรีด
ประมาณ 2 หมื่นแห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อาทิ จ.ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และมหาสารคาม ส าหรับพันธ์ุจิ้งหรีดที่
เกษตรกรนิยมเลี้ยงมี 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ จิ้งหรีดพันธ์ุทองแดง, 
จิ้งหรีดพันธ์ุทองด า และจิ้งหรีดขาว โดยมีก าลังผลิตสูงถึง 
7,500 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าจิ้งหรีดสดและแปรรูปรวมกว่า 900 
ล้านบาท” จากข้อมูลทางโภชนาการระบุว่า จิ้งหรีดมีคุณค่าทาง
อาหารสูง ในจิ้งหรีด 100 กรัม มีปริมาณโปรตีน เท่ากับ 18.6 
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กรัม ซ่ึงเทียบเท่ากับปริมาณโปรตีนที่มีในเนื้อหมู เนื้อไก่ และ
ปลาทู นอกจากนี้ยังมีปริมาณกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกาย
หลายชนิด ดังนั้น จิ้งหรีดจึงเป็นอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน
ทางเลือกที่มีคุณภาพชนิดหนึ่ง 
     จากประโยชน์ต่างๆของจิ้งหรีดขาวดังกล่าวข้างต้นทีมผู้วิจัย
จึงได้มีแนวความคิดในการน าจิ้งหรีดขาวหรือแมงสะดิ้งมาแปร
รูปเป็นอาหารอีสานประเภทก้อย เพื่อทดแทนการใช้เนื้อจาก
สัตว์ใหญ่ ช่วยลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และน าไปบรรจุกระป๋อง 
เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีดและยังสามารถพัฒนาเพื่อ
เป็นอาหารส่งออกได้ต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
    2.1 เพื่อคัดเลือกสูตรและชนิดของจิ้งหรีดที่เหมาะสมในการ
ท าก้อยคั่วสะดิ้ง 
    2.2 เพื่อศึกษากรรมวิธีในการผลิตก้อยคั่วสะดิ้ง 
    2.3 เพื่อศึกษาและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อก้อยคั่ว
สะดิ้ง 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
    ก้อยคั่วสะดิ้งการน าเอาแมงสะดิ้งมาใช้เป็นส่วนผสมในการ
ผลิตเหมือนกันกับก้อยทั่วๆไป แต่จะแตกต่างจากชนิดของตัวที่
จะน ามาก้อย แล้วน ามาท าเป็นก้อยคั่วสะดิ้ง คุณภาพของก้อยคั่ว
สะดิ้ง ทางด้าน สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส เป็นที่ยอมรับใน
ระดับมาก 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    ในการจัดท าก้อยคั่วสะดิ้ง มีรายละเอียดในการด าเนินการ
ด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     4.1 การคัดเลือกสูตรและชนิดของจิ้งหรีดที่เหมาะสมในการ
ท าก้อยคั่วสะดิ้ง 
            4.1.1 การคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการท าก้อยคั่ว
สะดิ้ง น าตัวอย่าง ก้อย จากร้านอาหารลาบ ก้อย ที่มีช่ือเสียงใน
จังหวัดของแก่น จ านวน 3 ตัวอย่าง น ามาคั่ว และน ามาทดสอบชิม
โดยใช้ผู้ผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นจ านวน 50 คน
ทดสอบชิมและกรอบแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามจะ
ระบุว่าให้ผู้บริโภคเลือกตัวอย่างก้อยจากร้านที่ชอบมาที่สุด  
มา 1 ตัวอย่างจากนั้นน าสูตรที่จากร้านที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้เลือก
มากที่สุด มาใช้เป็นสูตรพ้ืนฐานในการวิจัยต่อไป 

            4.1.2 การคัดเลือกชนิดของจิ้งหรีดที่เหมาะสมในการท า 
ก้อยคั่วจิ้งหรีดอบกรอบน าจิ้งหรีด 2 สายพันธ์ุ คือ จิ้งหรีดพันธ์ุ
ทองด า และจิ้งหรีดขาว โดยน าจิ้งหรีดทั้ง 2 สายพันธ์ุ มาท าก้อย
โดยใช้สูตรที่คัดเลือกได้ข้อ 4.1.1 โดยมีขั้นตอนและวิธีการท า
คือ 
                      4.1.2.1 น าจิ้งหรีด ไปล้างน้ าให้สะอาด ใส่ตะกร้า
ผึ่งให้สะเด็ดน้ า 
                      4.1.2.2 น าต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่ง  ล้างน้ าให้
สะอาด แล้วน ามาซอย ใส่ภาชนะเตรียมไว้ 
                      4.1.2.3 หอมแดงปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้ว
น ามาซอย ใส่ภาชนะเตรียมไว้    
                      4.1.2.4 ช่ังส่วนผสมคือ ข้าวคั่ว พริกป่น น้ าปลา 
น้ ามะนาว ใส่ภาชนะเตรียมไว้ 
                      4.1.2.5 น าจิ้งหรีดใส่ชามผสม ใส่ข้าวคั่ว พริกป่น 
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ าปลา น้ ามะนาว แล้วใส่
ต้นหอม ผักชี ผักชีฝรั่งคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
                      4.1.2.6 น าจิ้งหรีดที่ปรุงรสได้ที่แล้วไปคั่ว ด้วย
ไฟปานกลางเป็นเวลา 10 นาที แล้วยกลง  
                      4.1.2.7 น ามาเทใส่ถาดเกลี่ยให้ทั่วถาด แล้วเข้าอบ
ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง 
หรือความช้ืนไม่เกินร้อยละ 10 
                น าจิ้งหรีดมาท าก้อย มาเปรียบเทียบลักษณะ คุณภาพ 
ด้าน รสชาติ  สี  กลิ่น  และท าการคัดเลือกชนิดจิ้ งหรีดที่
เหมาะสมที่สุดมาวิจัยในขั้นตอนต่อไป 
      4.2  การศึกษากรรมวิธีการผลิตก้อยคั่วสะดิ้ง 
               น าจิ้งหรีดที่คัดเลือกได้จากข้อ 3.4.1 มาวิจัยกรรมวิธี
การท า ดังต่อไปนี้ 
               4.2.1 วิจัยขนาดช้ินของจิ้งหรีดในการท าก้อยคั่วสะดิ้ง  

 

 
1) การท าก้อยคั่วสะดิ้งแบบทั้งตัว 

 
           
 
 
       2) การท าก้อยคั่วสะดิ้งแบบโขลกหยาบ 
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                     3) การท าก้อยคั่วสะดิ้ง แบบโขลกละเอียด 
 

 ท าการคัดเลือกก้อยคั่วสะดิ้งที่ขนาดชิ้นต่างกันทัง้ 3 ตัวอย่าง
คือ ก้อยคั่วสะดิ้งแบบทั้งตัว ก้อยคั่วสะดิ้งแบบหยาบ ก้อยคั่ว
สะดิ้งแบบละเอียด มาทดสอบคุณภาพ ด้าน รสชาติ สี กลิ่น โดย
การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยการชิม โดยใช้
ผู้บริโภคจ านวน 50 คน ทดสอบชิมพร้อมแบบประเมินทาง
ประสาทสัมผัส (Hedonic 9scale) แล้วน าข้อมูลที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ยและคัดเลือกขนาดช้ินของจิ้งหรีดที่เหมาะสมที่สุดวิจัย
ในขั้นตอนต่อไป 
      4.2.2 ศึกษาระยะเวลาในการอบก้อยคั่วสะดิ้ง 
 น าก้อยคั่วสะดิ้งขนาดชิ้นที่คัดเลือกได้จากข้อ 4.2.1 
มาศึกษาระยะเวลาในการอบกรอบที่เหมาะสม (ความช้ืนต่ ากว่า
ร้อยละ 11 ตามเกณฑ์มาตรฐานชุมชน) โดยมีวิธีการท าดังนี้  
               4.2.2.1 น าก้อยคั่วที่ปรุงส าเร็จแล้ว และน าเข้าอบที่
ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
               4.2.2.2 อบที่ระยะเวลา 2, 3, 4, 5 และ 6 ช่ัวโมง โดย
เก็บตัวอย่างก้อยคั่วสะดิ้งน ามาวัดความช้ืนทุกๆ 1 ช่ัวโมงและ
เปรียบเทียบค่าความช้ืนและน ามาบันทึกผลความช้ืน 

 4.4.3 ศึกษาคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อก้อย
คั่วสะดิ้ง 
                น าก้อยคั่วสะดิ้งกระป๋อง ให้ผู้บริโภคท าการประเมิน
คุณภาพด้านต่างๆโดยใช้ผู้บริโภคจ านวน 50 คน คนละ1 
กระป๋อง ท าการประเมินและกรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑใ์นเรื่อง ความคิดเห็น ด้าน สี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ 
ความชอบโดยรวม น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
ร้อยละ และสอบถามข้อมูลการยอมรับด้านอื่นๆ  หลังใช้
ผลิตภัณฑ์ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ 
 
 
 
 
 

5. ผลการวิจัย 
  5.1 ผลการคัดเลือกสูตรและชนิดของจิ้งหรีดที่เหมาะสมใน
การท าก้อยคั่วสะดิ้ง 
 
 
 

 

  
   ภาพที่ 5.1 ก้อยคั่วจิ้งหรีดขาว             ภาพที่ 5.2 ก้อยคั่วจิ้งหรีดทองด า 
 

ตารางที่ 5.1 ลักษณะของก้อยคั่วสะดิ้ง 
    
           การคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมในการท าก้อยคั่วสะดิ้งได้
สูตรที่ใช้ในการวิจัย คือ สูตรก้อยจากร้านที่ 3 เพราะเมื่อทดสอบ
แล้วผู้ทดสอบชิมให้การยอมรับที่ 8.2 อยู่ในระดับมาก ส่วนผสม 
คือเนื้อสัตว์ร้อยละ 78 ข้าวคั่วร้อยละ 5 น้ าปลาร้อยละ 4 น้ า
มะนาวร้อยละ 4 ผักชีร้อยละ 2 ต้นหอมร้อยละ 2  ผักชีฝรั่งร้อย
ละ 2 หอมแดงร้อยละ 2 พริกป่นร้อยละ 1 
  5.2 ผลการศึกษากรรมวิธีในการผลิตก้อยคั่วสะดิ้ง 
            ก้อยคั่วสะดิ้งแบบทั้งตัว มีปัจจัยคุณภาพด้าน สี กลิ่น 
รสชาติ เนื้อสัมผัสความชอบโดยรวม ที่คะแนนเฉลี่ยสูง กว่า
ก้อยคั่วสะดิ้งแบบหยาบ แบบละเอียด ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะ
ด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนสูงที่สุด ที่ระดับ 8.6 คือ ชอบ
มากที่สุด 
 
 
 

ก้อยค่ัว
สะดิ้ง 

ลักษณะที่
ตรวจสอบ 

ระดับการตัดสิน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จิ้งหรีดขาว 
(แมงสะดิ้ง) 

สี     
กลิ่นและรส     
ลักษณะเนื้อสัมผัส     
ลักษณะทั่วไป     

จิ้งหรีด
ทองด า 

สี     
กลิ่นและรส     

ลักษณะเนื้อสัมผัส     
ลักษณะทั่วไป     
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ตารางที่ 5.2 ผลระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบก้อยคั่วสะดิ้ง 
 

ระยะเวลาในการอบ(ช่ัวโมง) ความช้ืน (%) 
2 
3 
4 
5 
6 

31 
20 
14 
9 
7 

 

            การน าก้อยคั่วมาอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการอบก้อยคั่วสะดิ้ง คือ ที่เวลา 5 
ช่ัวโมง ได้ความช้ืนที่ต่ า คือ ร้อยละ 9 ซ่ึงเป็นค่าความช้ืนที่ต่ า
กว่าค่ามาตรฐานชุมชนก าหนดและใช้เวลาในการอบที่เหมาะสม     
      5.3 ผลการวิจัยคุณภาพและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อ
ก้อยคั่วสะดิ้ง 
ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินความชอบโดยผู้บริโภค จ านวน  50 คน    
           ที่มีต่อขนาดของช้ินของก้อยคั่วสะดิ้ง         

ปัจจัย
คุณภาพ 

ก้อยค่ัวสะดิ้ง 

แบบ
ทั้งตัว 

แปร 
แบบ
หยาบ 

แปร 
แบบ

ละเอียด 
แปร 

สี 8.3 มาก 6.4 เล็กน้อย 6.2 เล็กน้อย 

กลิ่น 7.7 มาก 7.4 ปานกลาง 7.1 ปานกลาง 

รสชาต ิ 8.3 มาก 7.6 มาก 7.3 ปานกลาง 

เนื้อ
สัมผัส 

8.6 
มาก
ที่สุด 

7.1 ปานกลาง 6.6 ปานกลาง 

ความชอบ
โดยรวม 

8.8 
มาก
ที่สุด 

7.2 ปานกลาง 6.3 เล็กน้อย 

 
    ผลจากแบบสอบถามผู้บริโภค จ านวน 50 คน ผู้บริโภค
เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมถึง ร้อยละ 95 มีความสะดวก
ในการบริโภคร้อยละ 98 มีปริมาณและขนาดที่ก าลังดี ร้อยละ97 
ถ้าวางจ าหน่ายมีความสนใจจะซ้ือ ร้อยละ75 และเหมาะที่จะ
รับประทานเป็นอาหารว่างถึง ร้อยละ 55 ผลการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคให้การยอมรับด้าน
ความชอบรวม มากที่สุดถึง ร้อยละ 85 
 
 

ตารางที่ 5.4 ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัส  
 

เกณฑ์ความชอบ 

คุณภาพด้าน (ร้อยละ) 

สี รสชาติ 
ลักษณะ
โดยรวม 

กล่ินของ
เครื่องก้อย 

ความชอบ
รวม 

ชอบมากที่สุด 75 82 70 78 85 
ชอบมาก 10 10 15 10 5 
ชอบปานกลาง 10 5 10 7 3 
ชอบเล็กน้อย 5 3 5 5 2 
เฉยๆ - - - - - 
ไม่ชอบเล็กน้อย - - - - - 
ไม่ชอบปานกลาง - - - - - 
ไม่ชอบมาก - - - - - 

 
            ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค พบว่า
ผู้บริโภคให้การยอมรับด้านสี ชอบมากที่สุดถึง ร้อยละ 75 ด้าน
รสชาติร้อยละ 82 ด้านลักษณะโดยรวมร้อยละ 70 กลิ่นของ
เครื่องก้อยร้อยละ 78 และความชอบรวมมากที่สุดถึง ร้อยละ 85 
 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
      6.1 สรุปผล 
         จากการคัดเลือกชนิดของจิ้งหรีดทั้ง 2 ชนิด  ที่ได้น ามา
วิจัย จิ้งหรีดขาวหรือแมงสะดิ้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาก
ที่สุด เพราะจิ้งหรีดขาวเมื่อน ามาท าเปน็ก้อยคัว่แล้วมีความกรอบ
เนื้อสัมผัสไม่แข็ง ไม่มีกลิ่นสาบของจิ้งหรีด มีความหอมของ
เครื่องปรุง และเครื่องปรุงเข้าไปในตัวของเนื้อได้ดีกว่าจิ้งหรีด
พันธ์ทองด า และมีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมกว่าจิ้งหรีดชนิดอื่น 
ผู้บริโภคให้การยอมรับต่อก้อยคั่วสะดิ้ง ด้านความชอบโดยรวม
ในระดับชอบมากและสะดวกในการรับประทาน และพกพาได้
ง่ายน าติดตัวเดินทางได้สะดวก   
      6.2 ข้อเสนอแนะ 
    6.2.1 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยการ
ปรับปรุงรสชาติหรือคุณภาพด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
    6.2.2 ควรมีการพัฒนาแมลงชนิดอื่นน ามาท าผลิตภัณฑ์
ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ก้อยตั๊กแตน 
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D-008 

การออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องประดับนพเก้าร่วมสมัย 
The Design and Creation of The Nine-Gems Contemporary Jewelryn of  

The Nine-Gems Contemporary Jewelry 
 

จักรพล  เร่บ้านเกาะ  ประภาพรรณ  ประเสริฐศรี    

 
ภาควิชาช่างทองหลวง  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

บทคัดย่อ  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้หัวข้อการผลิต
งานเครื่องประดับสมัยใหม่  ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
พลอยอัญมณีนพเก้า เพื่อสร้างสรรค์เข้ากับรูปแบบ
เครื่องประดับสมัยใหม่เป็นการรวมรวมความรู้จากการศึกษา  
การเกิดของอัญมณีและคุณสมบัติของอัญมณี  ประวัติความ
เป็นมาของอัญมณีในประเทศไทยอัญมณีนพเก้าและความเช่ือ  
 ผู้จัดท างานวิจัยจึงได้น าข้อมูลความรู้มาสรุป
วิเคราะห์ออกแบบเป็นเครื่องประดับได ้1 ชุด ประกอบด้วย 
สร้อยคอ แหวน ต่างหูและได้น ามาจัดท าเป็นงานวิจัยโดยได้
ศึกษาข้อมูล เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างสรรค์ช้ินงานเครื่องประดับประกอบด้วยเทคนิคการ
ผลิตช้ินงานด้วยโปรแกรม JewelCAD เทคนิคการผลิตตัวเรือน
เครื่องประดับด้วยเครื่อง Rapid Prototypingเทคนิคการหล่อตัว
เรือนเครื่องประดบั เทคนิคการขัดและการเช่ือมประกอบ
เครื่องประดับ เทคนิคการชุบผิวโลหะและเทคนิคการ
ประดับอัญมณี และกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทุก
ขั้นตอน 
 
Abstract 

 
For educated and analyzed above the topic 

“production of modern accessory that was got the inspiration 
from ruby gems” to create in matching of a modern 
accessory. Therefore, it is the integrating from learning in 
born of gems, properties of it, history of gems in Thailand and 
its belief. 

So that, the researcher have to use the summary and 
analysis data for design 1 collection of jewelry include 
necklace, earrings and ring, then take it to be a special project 
by learning from a data ,techniques and production’ process 
to create a jewelry. In addition , the researcher use the 
technique to use the JewelCAD program, technique to 
produce body of the jewelry by using Rapid Prototyping 
machine, technique to cast its body, technique to rub/connect, 
technique to coating the metal surface and technique to 
decorate a jewel, and the last is technique for quality checking 
well step by step. 

 
  บทน า 

       จากหลักฐานประจักษ์พยานต่างๆทางโบราณคดี เช่น พบ
ควอตซ์ในบริเวณเดียวกันกับการขุดค้นพบโครงร่างบรรพบุรุษ
ของมนุษย์ (มนุษย์ปักกิ่ง) ส่ิงแกะสลักจากหิน กระดูก เขาสัตว์ 
ท าเป็นเครื่องประดับ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่พบตามถ้ า
หรือตามโบราณสถานในประเทศต่างๆ         
       จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่ามีการใช้อัญมณี
อย่างแท้จริงในสมัยอียิปต์โบราณ จีน และอินเดีย หลายพันปี
ก่อนพุทธกาล ในอียิปต์ซ่ึงเป็นชาติที่มีอารยธรรมต่อเนื่องกัน
ยาวนาน มีการใช้อัญมณีชนิดต่างๆ เช่น ลาพิส -ลาซูลี แอ
เมทิสต์ เทอร์คอยส์ คาร์นีเลียน ออบซิเดียน ไข่มุก มรกต เป็น
ต้น ในประเทศจีนซ่ึงเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่เช่นกัน อัญ
มณีที่นิยมใช้ คือ หยก ส าหรับประเทศอินเดียนั้น ถือได้ว่าเป็น
ประเทศที่มีอัญมณีที่มีค่า และมีความส าคัญหลายชนิด เช่น 
เพชร ทับทิม มรกต ไพลิน เป็นต้น ความรู้ ความเช่ือถือ และ
การใช้อัญมณีของคนไทยในสมัยโบราณ   เริ่มมีมาแต่สมัยใด
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ยังไม่มีหลักฐานก าหนดแน่ชัด เราอาจทราบเรื่องอัญมณีคน
ไทยในอดีต ได้จากวรรณคดีไทย บางเรื่อง บางตอน เริ่มตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คนไทยเริ่ม
รู้จัก และใช้อัญมณีไม่กี่ชนิด มีการจัดแบ่งอัญมณีออกเป็น 9 
ชนิด เรียกว่า นพรัตน์ หรือ นวรัตน์ หรือแก้วเก้าประการ เป็น
ต้น ในต ารานพรัตน์ มีค ากลอนที่มีอิทธิพล ท าให้คนไทยไม่
น้อยรู้จักสนใจและนิยมนับถืออัญมณีว่าเป็นสิริมงคลมีการจัด
แบ่งเป็นลักษณะ สี ชนิด ล าดับช้ันคุณภาพแตกต่างกันไป ค า
กลอนนั้นคือ “ เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสด
บุษราคัม แดงแก่ก่ าโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหาร
หมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์ ” จากค ากลอน
เหล่านั้นอัญมณีต่างๆ คือ เพชรดี หมายถึง เพชร (Diamond) 
มณีแดง หมายถึง ทับทิม (Ruby) เขียวใสแสงมรกต หมายถึง 
มรกต (Emerald) เหลืองสดใสบุษราคัม หมายถึง บุษราคัม 
(Yellow Sapphire) แดงแก่ก่ าโกเมนเอก หมายถึง โกเมน 
(Garnet)  ศรีหมอกเมฆนิ ลกาฬ หมายถึ ง  ไพลิน  (Blue 
Sapphire) มุกดาหารหมอกมัว หมายถึง มูนสโตน (Moonstone) 
แดงสลัว เพทาย หมายถึง เพทาย (Zircon) สังวาลสายไพฑูรย์ 
หมายถึง ไพฑูรย์หรือตาแมว (Chrysobery Cat’s eye) 
 ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับจากแรงบันดาล
ใจอัญมณีนพเก้า โดยการน าหลักความเช่ือในเรื่องอัญมณีสิริ
มงคลทั้ง 9 ชนิด ซ่ึงเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณของคนไทย
จนถึงปัจจุบันที่เช่ือกันว่า “อัญมณีนพเก้า” เป็นสิริมงคลสูงสุด
แก่ผู้ที่ได้ครอบครองและสวมใส่ มาออกแบบเครื่องประดับให้
เกิดความสวยงามมีความหมายอีกทั้งยังเป็นการออกแบบให้เข้า
กับยุคถึงสมัยนิยม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การเกิดของอัญมณีและ
คุณสมบัติของอัญมณี  ประวัติความเป็นมาของอัญมณีนพ
เก้าและหลักการออกแบบเครื่องประดบั 
2.  เพื่อน าผลการศึกษาข้อมูล มาเป็นแนวคดิในการออกแบบ
เครื่องประดับนพเก้าร่วมสมัย 
3. เพื่อจัดท าช้ินงานเครื่องประดับโดยบูรณาการเทคนิคที่มี
ความหลากหลาย 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การออกแบบและจัดท าเครื่องประดับการออกแบบและ
สร้างสรรค์งานเครื่องประดับพลอยนพเก้าร่วมสมัย ผู้จัดท าได้
ปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. การออกแบบช้ินงานเครื่องประดับ พลอยนพเก้าร่วมสมัย 
3. กระบวนการผลิตผลงานเครื่องประดบั พลอยนะเก้าร่วมสมัย 
 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ศึกษาจากเอกสารต ารา จากห้องสมุดกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย ช่างทองหลวง ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามค าแหง และ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ(ประสานมิตร)ใน
ส่วนของ   อัญมณีและงานเครื่องประดบัเพื่อใช้เป็นแนวคิดใน
กระบวนการออกแบบ 
2.  การออกแบบช้ินงานเครื่องประดับพลอยนพเก้าร่วมสมัย 
       ภายใต้แนวความคิดการผลิตงานเครื่องประดับโดยได้แรง
บันดาลใจจากพลอยนพเก้าจากการศึกษาความเป็นมาของ
พลอยและลักษณะของอัญมณีนพเก้า ผู้จัดท าจึงได้ออกแบบ
เครื่องประดับออกมา 1 ชุด ประกอบด้วย สร้อยคอ 1 เส้น ต่าง
หู 1 คู่  แหวน 1 วง  
       2.1 ขั้นตอนการออกแบบ 
               การร่างแบบ  เป็นการวาดโครงเส้นของเครื่องประดับ
โดยการวาดเส้นและการจัดวางของแบบงานเครื่องประดับให้มี
ความสวยงามและสมดุลทั้งสองข้าง ดังภาพประกอบที่    
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           แบบช้ินงานแบบที่ 1 

 

 
 แบบช้ินงานแบบที่ 2 

 

 
 แบบช้ินงานแบบที่ 3 

จากนั้นคดัเลือกแบบผลงานในการออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3. กระบวนการผลิตผลงานเครื่องประดบัพลอยนพเก้าร่วมสมัย 
    3.1  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบตัิงาน  
     จากการได้ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลศึกษา การเกิด
ของอัญมณีและคุณสมบัติของ อัญมณี ประวัติความเป็นมา
ของอัญมณีในประเทศไทย อัญมณีนพเก้าและความเช่ือ 
กระบวนการทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน และการเลือกวัสดุที่
น ามาใช้ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้  ในสมัย
ปัจจุบันเครื่องมือ และอุปกรณ์มีความทันสมัยพัฒนามากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้จึงมีการน าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์เป็นส่ิงที่ส าคัญที่สุดในการท างาน เนื่องจากช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
    3.2  การผลิตชิ้นงานด้วยโปรแกรม Jewel Cad 
      เทคนิคการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยี
รู ป แบบใหม่ ในการจั ดท า ช้ิ น ง านมี ส่ วน ช่ วย ในการ
ประหยัดเวลาท างาน เทคนิคนี้มีประโยชน์หลายด้าน เช่น ท า
ให้เห็นรูปแบบงาน 3 มิติที่ชัดเจน สามารถก าหนดรูปแบบและ
ขนาดของช้ินงานได้ตามต้องการ ในการจัดท าโครงการพิเศษ
ได้น าเอาเทคนิคการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ น ามาใช้ในการ
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ขึ้นต้นแบบ สร้อยคอ ต่างหูและแหวน เพื่อความสะดวกและ
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
    3.3  การหล่อตัวเรือนเครื่องประดับ 

เทคนิคการหล่อโลหะ เป็นขั้นตอนที่น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ ในการผลิตที่ต้องการช้ินงานในปริมาณมาก 
แล้วยังเป็นการประหยัดเวลา และต้นทุนในการผลิตช้ินงาน 
โดยเฉพาะการขึ้นตัวเรือนด้วยเทียน ในการจัดท าครั้งนี้ จึงได้
น าเทคนิคงานหล่อโลหะมาใช้ ในการหล่อช้ินส่วนของตัว
เรือนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน 
โดยที่จะได้ไม่ต้องมาขึ้นรูปงานโลหะทีละช้ิน เพราะในการขึ้น
รูปงานที่มีลักษณะช้ินงานที่คล้ายคลึงกัน ขนาดเดียวกันใน
ปริมาณที่มาก จึงน าเทคนิคงานหล่อโลหะเข้ามาประกอบกับ
ตัวช้ินงาน ซ้ึงท าให้การปฏิบัติงานนั้นมีความสะดวก และ
รวดเร็ว โลหะที่น ามาใช้ในการผลิตตัวเรือนโครงการพิเศษนั้น
คือ โลหะทองเหลืองซ่ึงท าให้การผลิตช้ินงานนั้นมีต้นทุนต่ า
และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย 
    3.4  การแต่งและเชื่อมประกอบเครื่องประดับ 
       เทคนิคการเชื่อมประกอบ เป็นการท าให้ช้ินงานส่วนต่างๆ 
ติดเข้าด้วยกันรวมกันเป็น   ช้ินเดียวกัน ก่อนเช่ือมประกอบทุก
ครั้ง ท าการตรวจสอบช้ินงานให้สะอาดและต้องแน่ใจว่าวาง
ช้ินงานอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง การเช่ือมน้ าประสานขึ้นอยู่กับ
การควบคุมไฟ เมื่ออุณหภูมิไฟพอเหมาะเช้ือประสาน จะหลอม
ละลายว่ิงประสานไปยังต าแหน่งที่ต้องการให้เช่ือมติดกัน เพื่อ
ความแข็งแรงของชิ้นงานการเชื่อมประกอบนั้นต้องใช้สัดส่วน
น้ าประสานให้เหมาะกับชิ้นงานเชื้อ.. 
      เทคนิคการขัดแต่ง เป็นเทคนิคที่ใช้ในการขัดแต่งพื้นผิว
ของชิ้นงานให้เรียบเนียน การขัดแต่งนั้นเริ่มจากใช้ตะไบหยาบ
ตะไบส่วนที่เกินออกส่วนตะไบละเอียดนั้นใช้ตะไบส่วนที่เกิน
ออกมาเพียงเล็กน้อย และท าให้พื้นผิวช้ินงานมีความเรียบเนียน 
จึงต้องตั้งใจในการตะไบให้ช้ินงานออกมาดูสวยงาม   แล้วขัด
ด้วยกระดาษทรายเบอร์หยาบและเบอร์ละเอียดตามล าดับ.. 
    3.5  การขัดตัวเรือน 
       เทคนคิการขัดเงา การขัดเงาเป็นขัน้ตอนหลังจากการฝัง

เสร็จสิ้นแล้วเพื่อน าไปขัดให้พื้น ผิวเรียบ และเงาสวยงาม ใน

การขัดเงาจะมีการล้างน้ าท าความสะอาดด้วยน้ ายาเพื่อให้ยา

แดงที่ตดิชิ้นงานหลุดออก....................... 

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

    3.6  การประดับอัญมณ ี

เทคนิคการประดบัอัญมณี  การประดับอัญมณีเป็น
กระบวนการก่อนการท างานขัน้  สุดท้ายซ่ึงเป็นกระบวนการที่
น าอัญมณีมาประดับอยูบ่นโลหะเพื่อให้ช้ินงานมคีวามสวยงาม
มากย่ิงขึ้นโดยงานโครงการพิเศษช้ินนี้ได้มีการฝังอัญมณีแบบ
การฝังไข่ปลาซ้ึงท าให้ช้ินงามดูโดดเดน่และสวยงามมากย่ิงขึ้น
.........     
     3.7  การชุบเคลือบผิวโลหะ 
       เทคนิคการชุบเคลือบผิวโลหะ เป็นเทคนิคเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับช้ินงานและยังช่วยป้องกันการหมองของช้ินงานที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม ในการเคลือบผิวช้ินต้องท าความสะอาด
ก่อน การขัดให้ผิวงานมีความเงาปราศจากส่ิงสกปรกและคราบ
มัน เมื่อชุบเคลือบผิวช้ินงานแล้วจะท าให้มีความเงางาม...... 

 

  ผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้สรุปผลการศกึษาดังหัวขอ้ต่อไปนี ้
        1.  ผลการศึกษาข้อมูล เกี่ยวข้อง อัญมณีนพเก้าและ
หลัการออกแบบเครื่องประดบั 
        2.  ผลการออกแบบช้ินงานเครื่องประดบันพเก้าร่วมสมัย 
        3.  การจัดท าช้ินงานเครื่องประดับนพเก้าร่วมสมัย   
 
1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีนพเก้าและหลักการ
ออกแบบเครื่องประดบั  
       อัญมณีนพเก้าประกอบไปด้วย เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม 
โกเมน  ไพลิน มุกดาหาร เพทาย ไพฑูรย์ โดยตามความเช่ือของ
คนโบราณ เช่ือว่าหากใครมีอัญมณี ทั้ง 9 ชนิด จะเสริมสิริมงคลผู้
สวมใส สีของอัญมณี ทั้ง 9 ชนิด มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน มี
คุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกัน 
 
2.  ผลการออกแบบช้ินงานเครื่องประดบันพเก้าร่วมสมัย 
        หลักการในการออกแบบเครื่องประดับ มีองค์ประกอบต่างๆ ที่
ต้องค านึงถึง คือ ประเภทวัสดุที่น ามาใช้ ประเภทของอัญมณี 
ประเภทของการฝังอัญมณี เทคนิควิธีการ รวมถึงรูปแบบ รูปทรง 
ต่างๆ ได้แก่ รูปทรง เลขาคณิต รูปทรงอิสระ รูปทรงธรรมชาติ 
รูปทรงที่ได้จากการท าเครื่องประดับในอดีต และรูปทรงแห่งการ
ผสมผสาน.........                                                                             
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 การออกแบบช้ินงานเครื่องประดบั ประกอบด้วย 
สร้อยคอจ านวน 1 เส้น ต่างหจู านวน 1 คู่และแหวนจ านวน 1 
วง ผู้จัดท าได้วางรปูแบบการจัดท าช้ินงานโดย เริ่มจาก 
สร้อยคอ ต่างหูและแหวน โดยเริม่ท าไปทีละช้ิน เริ่มจากการ
การเขียนตัวเรือนด้วยโปรแกรม Jewel CAD จากสร้อยคอต่าง
หูและแหวน จากนั้นก็น าไปสู่กระบวนการท าต้นแบบด้วย
เครื่อง Rapid Prototyping            หล่อแม่พิมพ์ด้วยโลหะเงิน  
ฉีดเทียน และก็น าไปหล่อตัวเรือนให้กลายเปน็โลหะเงนิเมื่อ
เสร็จสิ้น กระบวนการหล่อจึงน ามาสู่งานรูปพรรณ โดยท าการ
ขัดแต่งทางเดินน้ า และขัดผิวตัวเรือนให้มคีวามเรียบเนียนเงา
งาม เมื่อขัดแตง่ชิ้นงานเสรจ็ส้ินแล้ว ก็ท าการเชื่อม
ประกอบด้วยน้ าประสาน จากนั้นก็น าไปขัดดิบให้ผิวเรียบแล้ว
ท าความสะอาดจากนั้นก็น าไปชบุเคลือบผิว แล้วก็น าไป
ประดบัอัญมณี  หมายเหต ุ ทุกขัน้ตอนที่กล่าวมานี้มีการ QC 
หรือตรวจสอบคุณภาพตัวเรือนในแต่ละขัน้ตอนทุกครั้งก่อน
น าไปปฏบิัติงานในขั้นตอนต่อไป  
 

 
แบบผลงานเครื่องประดบันพเก้าร่วมสมัย 

 
3.  ผลด าเนินการจัดท าขั้นชิ้นงานเครื่องประดับร่วมสมัย 
 จากการได้ศึกษาและค้นคว้ารวบรวมข้อมูลศึกษา การ
เกิดของอัญมณีและคุณสมบัติของ  อัญมณี ประวัติความเป็นมา
ของอัญมณีในประเทศไทย อัญมณีนพเก้าและความเช่ือ 
กระบวนการทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน และการเลือกวัสดุที่

น ามาใช้ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้  ในสมัย
ปัจจุบันเครื่องมือ และอุปกรณ์มีความทันสมัยพัฒนามากขึ้น 
ด้วยเหตุนี้จึงมีการน าเครื่องมือมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือและ
อุปกรณ์เป็นส่ิงที่ส าคัญที่สุดในการท างาน เนื่องจากช่วยลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน การท าโครงการพิเศษ ภายใต้หัวข้อการ
ออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่องประดับพลอยนพเก้าร่วม
สมัยนี้  ได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการท าช้ินงานทั้งหมดดังนี้  
เทคนิคการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการหล่อโลหะ 
เทคนิคการเชื่อม เทคนิคการขัดแต่ง  เทคนิคการเช่ือมประกอบ 
เทคนิคการขัดเงา เทคนิคการชุบเคลือบผิวโลหะและเทคนิค
การประดับอัญมณี    
.......  
 

เทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์ช้ินงาน 
เหตผุลที่เลือกใช้

เทคนิค 
1. เทคนิคการออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร ์

 

1.1  เป็นเทคนิคที่ท า
ให้เห็นรูปแบบงาน 3 
มิ ติ ไ ด้  ชั ด เ จนและ
สามารถแก้ไขช้ินงาน
ได้ตามต้องการ 
1.2  เป็นเทคนิคที่ช่วย
ย่ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ท างาน 
1.3  เ ป็ น เ ท ค นิ ค ที่
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด
รูปทรงและขนาดของ
ช้ินงานในการผลิตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
เดียวกัน 

2. เทคนิคการขึ้นรูปด้วยเครื่อง RP 

 

2.1  เป็นกระบวนการ
ฉีดเร ซ่ินต่อจากการ
อ อ ก แ บ บ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ท าให้ได้
ช้ินงานหลายช้ินพร้อม
กัน 
2.2  สามารถท าให้เป็น
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 รูปทรงต่างๆได้ง่ าย
และสะดวกต่อการเก็บ
พื้นผิวของช้ินงานได้
ง่าย 

3.  เทคนิคการหล่อโลหะ 

 

3.1  ผลิตชิ้นงานที่
ต้องการไดใ้นปริมาณ
มาก เป็นการ
ประหยดัเวลาและ
ต้นทุนในการผลิต
ช้ินงาน 

 4. เทคนิคการขดัแต่ง 

 

4.1  เป็นเทคนิคที่ใ ช้
การขัดแต่งพื้นผิวของ
ช้ินงานส่วนที่เกินออก
ให้เรียบเนียนสวยงาม 
4.2  เป็นเทคนคิทีใ่ช้
การขัดแต่งพื้นผิวของ
ช้ินงานให้สม่ าเสมอ
เท่ากัน 
 
 
 
 

เทคนิคที่ใช้สร้างสรรค์ช้ินงาน 
เหตผุลที่เลือกใช้

เทคนิค 
5. เทคนิคการเชื่อมประกอบ 

 

 

5.1  เป็นการท าให้
ช้ินงานส่วนต่างๆ ติด
เข้าด้วยกันรวมกันเป็น
ช้ินเดียวกัน 
5.2  เป็นขั้นตอนเพื่อ
การประกอบชิ้นงาน
ให้อยู่ในรูปแบบ
ลักษณะตามต าแหน่ง
ที่ต้องการ 
 

6. เทคนิคการชุบเคลือบผิวโลหะ 
 

6.1  เป็นการเพิ่มความ
สวยงามให้กับช้ินงาน 
และช่วยให้ช้ินงานเกิด
ความสวยงามไม่
หมองคล้ าจากการท า
ปฏิกิริยาของอากาศ 
6.2  เป็นการช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้กับชิ้นงาน 
 
 
 

   
      จ ากการที่ ผู้ จั ดท า ช้ินง าน วิจั ยหั วข้ อการออกแบบ
เครื่องประดับที่ได้แรงบันดาลใจจากพลอยนพเก้า ได้วางแผน
เขียนแผนงานขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและผู้จัดท าได้ใช้ความรู้และความสามารถที่ศึกษามา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้ง
ได้ขอค าปรึกษาจากผู้ เ ช่ียวชาญเฉพาะทางเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาจึงเป็นไปตาม
แนวทางที่ถูกต้องท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
จึงได้น ามาประยุกต์ใช้ให้เขา้กับรูปแบบเครื่องประดับสมัยใหม่
ให้สวยงามตามวัตถุประสงค์ที่ได้คาดหมายไว้  
      จากการลงมือปฏิบัติงานวิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากพลอย
นพเก้า ได้จัดท าเครื่องประดับจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
สร้อยคอ 1 เส้น ต่างหู 1 คู่ และแหวน 1 วง   

 

 ผลการด าเนินงานส าเร็จ 
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การอภิปรายผล 

 การจัดท าวิจัยหัวข้อการออกแบบและสร้างสรรค์งาน
เครื่องประดับพลอยนพเก้าร่วมสมัย ถือเป็นการรวบรวมความรู้
จากการศึกษาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของการท างานที่ได้ศึกษา น าความรู้มาใช้กับ
ผลงาน หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถน าไปต่อยอดให้เกิด
ทักษะและประสบการณ์ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยการปรึกษา และสอบถามจากผู้รู้ ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อน าค า
ช้ีแนะมาพัฒนาเป็นผลงานให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด 
 องค์ความรู้ที่เกิดจากการท างานโครงการพิเศษในครั้งนี้ 
สามารถน าเทคนิคกระบวนการมาประยุกต์กับการท างานใน
รูปแบบอื่นๆและได้ศึกษา การเกิดของอัญมณีและคุณสมบัติ
ของอัญมณี เพื ่อรวบรวมข้อมูลที ่ศ ึกษามาวิเคราะห์และ
สรุปผลแล้วน าไปออกแบบเป็นเครื่องประดับและผลิตเป็น
ผลงานออกมาใช้งานได้จริง เพื่อมุ่งหวังให้เครื่องประดับ
ชุดนี้มีความโดดเด่นและสวยงามด้วยหลากหลายเทคนิค
ดังที่กล่าวมานี้ 
 
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
 การปฏิบัติงานวิจัยหัวข้อการออกแบบและสร้างสรรค์
งานเครื่องประดับพลอยนพเก้าร่วมสมัย  การปฏิบัติงานมี
อุปสรรค และปัญหาเนื่องจากระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี
น้อยและขาดความรู้กับประสบการณ์ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ส่งผลให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น เมื ่อเกิดปัญหา
จะต้องศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ไขเพื ่อให้ผลงานส า เร ็จ
เรียบร้อยและยังเป็นบททดสอบทางความคิดความอดทน 
ในการแก้ไขปัญหาดังตารางประกอบที่ 5-4 
 
 อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
 
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา 

1.  ชิ้นงานเรซินหล่อออก
มาแล้วผุ 

1. ฉีดเทียนออกมาแล้ว
น าไปหล่ออีกครั้ง 

2.  การฉีดเทียนออกมายังมี
รูผุจากการหล่อครั้งแรก 

3.  น า ชิ้นงานมาซ่อมด้วย
เทียนอีกครั้งและแต่งให้ผิว
งานเรียบ 

3. การวัดไซส์พลอย
ผิดพลาดท าให้ฝังพลอย
ไม่ได้ 

3. เจียระไนที่นั่งพลอยให้
กว้างขึ ้น เพื ่อให้พลอยลง
ไปอยู่ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ เกิดของอัญมณีและ
คุณสมบัติของอัญมณี ต้องรวบรวมข้อมูล และศึกษาอย่างถี่
ถ้วน เพราะข้อมูลที่มีให้ศึกษามีอยู่น้อยและคล้ายคลึงกัน จึง
ต้องหาข้อมูลที่ เป็น หนังสือ วารสาร เอกสารต่างๆ ส่ือ
ออนไลน์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยเลือกใช้เทคนิคให้มีความเหมาะสมกับช้ินงาน ท าให้
ประหยัดเวลาในการท างาน และช้ินงานออกมามีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 
 การท างานเครื่องประดับในรูปแบบใหม่ๆที่ขาด
ประสบการณ์การท างานส่ิงที่ต้องค านึงถึง คือการศึกษาและ
มองแบบงานให้ออก ว่าในแต่ละส่วนนี้จะสามารถท าได้
หรือไม่ เมื่อท าได้แล้วควรท าอย่างไรเพื่อให้การผลิตงาน
ออกมาตรงความต้องการ ในสมัยโบราณนั้นให้ความเชื่อถือกัน
มาว่า ถ้าผู้ใดมีอัญมณีทั้ง 9 ชนิดนี้ไว้ครบทั้งหมดก็จะเป็นสิริ
มงคลอย่างสูงสุด อัญมณีทั้ง 9 ชนิด น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบ
เครื่องประดับ ก็สามารถท าให้ผลงานชุดนี้มีความแปลกใหม่
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 การท างานเดี่ยว ต้องรอบคอบเพื่อไม่ให้ช้ินงานเสียหาย
และผิดพลาด เพื่อให้การท างานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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D-010 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา กรณีศึกษา ใบโหระพาสด,  
ใบโหระพาแห้งและใบโหระพาที่ผสมน ้ามันมะกอก 

The Development of sandwishbasil bread Case study about Fresh basil,  
Dried basil, and Basil mix in Olive oil 

 
ศิรินันท์  ห่อสมบัติ  สุนีย์  วรชนะนันท์  และนศิากร  แก้วประเสรฐิ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   

 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
พัฒนาขนมปั งแซนด์วิ ชโดยการใส่ ใบ
โหระพาเพื่อเพิ่มกลิ่นและสีของตัวขนมปัง
และเพื่อเปรียบเทียบระหว่างใบโหระพาแบบ
สด, ใบโหระพาแห้งและใบโหระพาที่ผสม
น ้ามันมะกอก สิ่งไหนจะมีผลท้าให้ขนมปังมี
ลักษณะสัมผัสที่นุ่ม มีกลิ่นหอม มีสีสันและมี
รสชาติที่ดีกว่ากัน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จาก
พนักงานและผู้บริโภคอาหารในศูนย์อาหารซี
พี  โ ร ง พ ย า บ า ล จุ ฬ า ล ง ก รณ์ จั ง ห วั ด
กรุงเทพมหานคร จ้านวน 30 คน ซึ่งใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ในส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติพรรณนา คือ การนับความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการศึกษาดังนี  

1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี  มีการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรี ส่วนเป็นนักศึกษา 
 2.  ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
ก่อนชิม ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช

ที่ใส่ใบโหระพาทั ง 3 ชนิด พบว่า ด้านความ
พึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจโดยอยู่ใน
ระดับ มาก 
 3.ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
หลังชิม ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช
ที่ใส่ใบโหระพาทั ง 3 ชนิด มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค าส าคัญ: การพัฒนา,  ใบโหระพาสด,  ใบ

โหระพาแห้งและใบโหระพาผสมน ้ามัน

มะกอก 

 

Abstract 

The objective of the research is the 

development of sandwich bread by using 

fresh basil, dried basil and basil mix in olive 

of comparing which type of basil gives the 

best result for sandwich bread. 
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1.  ค าน า 
 เพื่อพัฒนาแป้งขนมปังแซนด์วิชโดย
การใส่ใบโหระพา เพื่อเพิ่มกลิ่นและสีของตัว
แป้งขนมปัง ขนมปัง (Bread) เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากการใช้ยีสต์ มีส่วนผสมหลักได้แก่
แป้งสาลี ยีสต์ เกลือ น ้า นม ไข่ น ้าตาล และ
นอกจากนี ยังมีการใช้ส่วนผสมอ่ืนๆ เพื่อแต่ง
สี กลิ่นและรสชาติให้กับตัวขนมปัง 
 โหระพา เป็นพืชพื นเมืองของอินเดีย 
แต่แพร่หลายในเอเชียและตะวันตก เป็นพืช
สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม นิยมน้ามาใช้ในการ
ประกอบอาหารและแต่งกลิ่นของรสชาติให้
น่ารับประทานยิ่งขึ น โหระพามีสรรพคุณ 
ป้องกันโรคหัวใจ มีวิตามินเอ วิตามินบี1 
วิตามินบี2 วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุ
ฟ อ ส ฟ อ รั ส  ธ า ตุ เ ห ล็ ก  ร ว ม ไ ป ถึ ง 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมัน ผู้บริโภค
ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะบริโภคในสิ่งที่เรา
อยากทาน โดยไม่ได้ค้านึงถึงในเร่ืองของการ
ดูแลสุขภาพ จึงก่อให้เกิดโรคที่สะสมอยู่ใน
ร่างกาย  
 ดังนั น เราจึ งมีความคิดว่ าจะน้ า
สมุนไพรมาผสมในขั นตอนการผลิตขนมปัง 
โดยสมุนไพรที่เราใช้ผสมลงในตัวขนมปัง 
คือ ใบโหระพา เพราะอยากจะเสนอถึง
ประโยชน์ของใบโหระพาว่า สามารถน้ามา
ประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ ไม่ใช่เป็น
เพี ยงส่ วนประกอบที่ท้ า ให้อาหารดูน่ า
รับประทาน หรืออาหารที่ เราเห็นกันส่วน
ใหญ่ก็จะเป็น แกงเขียวหวาน ผัดขี เมาต่างๆ 
แต่ ในด้ านของ เบ เกอร่ี  ยั งไม่ เคยพบว่ า 

โหระพา สามารถน้ามาเป็นส่วนผสมในการ
ผลิตของเบเกอร่ีได้ และอยากจะเสนอให้คน
ไทย หันมาสนใจผักและสมุนไพรไทย
อย่างเช่น ใบโหระพา ให้มากยิ่งขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาขนมปังแซนด์วิชโดย
การใส่ใบโหระพาเพิ่มกลิ่นและสีของตัวขนม
ปัง 
 2. เพื่อสอบถามการยอมรับขนมปัง
แซนด์วิชที่ท้าจากใบโหระพาสด, ใบโหระพา
แบบแห้ งและใบโหระพาที่ ผสมน ้ ามัน
มะกอก สิ่ งไหนจะมีผลท้ าให้ขนมปังมี
ลักษณะสัมผัสที่นุ่ม มีกลิ่นหอม มีสีสัน และ
มีรสชาติที่ดีกว่ากัน 
 
3.  วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิ จั ย ในค รั งนี  ไ ด้ แก่ พนั ก ง านและ
ผู้ บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ใ น ศู น ย์ อ า ห า ร ซี พี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร 
จ้านวน 30 คน 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย คื อ 
แบบสอบถ าม (Questionnaire)  โ ด ย เป็ น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ นเอง ได้แก่
แบบสอบถามเร่ือง การการพัฒนาขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา กรณีศึกษา ใบ
โหระพาสด, ใบโหระพาแห้งและใบโหระพา
ที่ผสมน ้ามันมะกอก แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี  
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 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้ท้าแบบสอบถามที่มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชใบโหระพาทั ง 3 
ชนิดโดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขนมปังใบโหระพามีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด (Open-ended form) 
 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท้าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 – 12 มกราคม 2560 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น้ า ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 น้าข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
พึงพอใจที่มีต่อขนมปังโหระพาทั ง 3 ชนิด 
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น้าคะแนนเฉลี่ ยที่ ได้ไปแปล
ความหมายข้อมูล ดังนี  
   คะแนนเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ  
   4.51 – 5.00      พึงพอใจมากที่สุด 
   3.51 – 4.50      พึงพอใจมาก 
   2.51 – 3.50      พึงพอใจปานกลาง 
   1.51 – 2.50      พึงพอใจน้อย 

   1.00 – 1.50      พึงพอใจน้อยที่สุด 
 
4.  ผลการวิจัย 
 ความพึงพอใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา กรณีศึกษา 
ใบโหระพาสด, ใบโหระหาแห้งและใบ
โหระพาที่ ผสมน ้ า มั นมะกอก  ผลกา ร
วิเคราะห์ของข้อมูล โดยค้านวณหาจ้านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล้วน้าเสนอเป็นตารางพร้อมค้าอธิบาย ซึ่ง
ผลการศึกษา เป็นดังนี  
4.1 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
ตารางที่ 1 จ้านวนร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ้าแนกตามเพศ 

เพศ จ้านวน ร้อยละ 
ชาย 2 6.67 
หญิง 28 93.33 
รวม 30 100 

 จากตารางที่ 1 จากผู้ตอบ
แบบสอบถามจ้านวนทั งหมด 30 คน จ้าแนก
ตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญิงจ้านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 และเป็นผู้ชายจ้านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.67  
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ตารางที่  2 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ้าแนกตามอายุ 

อายุ จ้านวน ร้อยละ 
ต่้ากว่า 20 ปี 0 0.00 

20-30 22 73.33 
31-40 6 20.00 
41-50 1 3.33 
51-60 0 0.00 

60 ปีขึ นไป 1 3.33 
รวม 30 100 

 จ า ก ต า ร า ง ที่  2 จ า ก ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามทั งหมด 30 คน จ้าแนกตามอายุ
พบว่า มีอายุ 20-30 ปี ปีจ้านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.33 อายุ 31-40 ปี จ้านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 41-50 ปีและ 60 ปีขึ น
ไป จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
ตารางที่ 3 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ้าแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด 
ระดับการศึกษา จ้านวน ร้อยละ 
ประถม 1 3.33 
มัธยม 0 0.00 

ปวช./ปวส. 9 30.00 
ปริญญาตรี 18 60.00 
ปริญญาโท 2 6.67 
ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 30 100 
 จากตารางที่  3 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั งหมด 30 คน จ้าแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุดพบว่า ระดับปริญญาตรี 

จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ระดับ
ปวช./ปวส.จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ระดับปริญญาโทจ้านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ระดับปริญญาตรีจ้านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.67 และระดับประถมศึกษา
จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
ตารางที่  4 จ้านวนและร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ้าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ้านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 11 36.67 
พนักงานบริษทั 7 23.33 
ครู/อาจารย์ 1 3.33 
รับราชการ 4 13.33 
ธุรกิจส่วนตัว 4 13.33 

ค้าขาย 3 10.00 
อ่ืนๆ 0 0.00 
รวม 30 100 

 จากตารางที่  4 จากผู้ ตอบ
แบบสอบถามทั งหมด 30 คน จ้าแนกตาม
อาชีพ พบว่า เป็นนักเรียน/นักศึกษาจ้านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 เป็นพนักงาน
บริษัทจ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 รับ
ราชการและมีธุรกิจส่วนตัวจ้านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.33 ค้าขายจ้านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10 และครู/อาจารย์จ้านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 
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4.2  ความพึงพอใจก่อนชิมผลิตภัณฑ์ 

 ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลความพึง
พอใจก่อนชิมผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชที่
ใบโหระพาทั ง 3 ชนิด ท้าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั งหมดจ้านวน 
30 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 – 12 มกราคม 2560 ปรากฏดังตาราง 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาสด (ก่อนชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านสีสัน 4.70 มากสุด 
ด้านลักษณะ 4.30 มาก 
ด้านกลิ่น 4.30 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.20 มาก 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ด้านสีสันมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วน
ด้านลักษณะ, ด้านกลิ่นและด้านความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาแห้ง (ก่อนชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านสีสัน 4.80 มากที่สุด 
ด้านลักษณะ 4.30 มาก 
ด้านกลิ่น 4.90 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.20 มาก 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ด้านสีสันและ
ด้านกลิ่น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
สุด ส่วนด้านลักษณะและด้านความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาผสมน ้ามันมะกอก 
(ก่อนชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านสีสัน 4.20 มาก 
ด้านลักษณะ 4.30 มาก 
ด้านกลิ่น 4.50 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.10 มาก 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ด้านสีสัน, ด้าน
ลักษณะ, ด้านกลิ่นและด้านความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก 

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาสด (หลังชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านลักษณะ 4.90 มากที่สุด 
ด้านกลิ่น 4.50 มาก 
ด้านรสชาติ 4.80 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.70 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ด้านลักษณะ, 
ด้านรสชาติและด้านความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ มากสุด ส่วนด้านกลิ่นมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาแห้ง (หลังชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านลักษณะ 4.90 มากที่สุด 
ด้านกลิ่น 4.90 มากที่สุด 
ด้านรสชาติ 4.80 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม 5.00 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ด้านลักษณะ, 
ด้านกลิ่น, ด้านรสชาติและด้านความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของขนม
ปังแซนด์วิชที่ ใส่ใบโหระพาผสมน ้ ามัน
มะกอก (หลังชิม) 

ลักษณะปรากฏ µ แปลผล 

ด้านลักษณะ 4.90 มากที่สุด 
ด้านกลิ่น 4.40 มาก 
ด้านรสชาติ 4.80 มากที่สุด 
ความพึงพอใจโดยรวม 4.60 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ด้านลักษณะ, 
ด้านรสชาติและด้านความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนด้านกลิ่นมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 
5.  สรุปผลการวิจัย 

 5.1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30ปี  มีการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา 

 5.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถามเมื่อมองดูผลิตภัณฑ์ขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาทั ง 3 ชนิดแล้วมี
ความรู้สึกอย่างไร พบว่า ด้านสีสันของ
ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา
สดและขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาแห้ง 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาผสม

น ้ามันมะกอก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก  ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์และด้าน
ความพึงพอใจโดยรวม ขนมปังโหระพาทั ง 3 
ชนิดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก  ด้าน
กลิ่นของผลิตภัณฑ์  ขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบ
โหระพาแห้ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด  ส่วนขนมปังแซนด์วิชที่ ใส่ใบ
โหระพาสดกับขนมปังแซนด์วิชที่ ใส่ใบ
โหระพาผสมน ้ามันมะกอก มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ส่วนด้านรสชาติขนมปัง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาทั ง 3 ชนิดมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 

5.3  ค ว า มพึ ง พ อใ จขอ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามหลังจากได้ชิมผลิตภัณฑ์ขนม
ปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาทั ง 3 ชนิด พบว่า 
ด้านกลิ่น ขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา
แห้ง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ส่วนขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาสด
และขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพาผสม
น ้ามันมะกอก มีความพึงพอใจในระดับ มาก  
ด้านลักษณะ ด้านรสชาติและด้านความพึง
พอใจโดยรวม ขนมปังโหระพาทั ง 3 ชนิดมี
ความพึงพอใจในระดับ มาก   

 
6.  อภิปรายผลการวิจัย 

 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ข น ม ปั ง
แซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา กรณีศึกษา ใบ
โหระพาสด, ใบโหระพาแห้งและใบโหระพา
ที่ ผ ส มน ้ า มั น ม ะ กอก  เ ป็ น ก า รพั ฒน า
ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิช ให้มีความแปลก
ใหม่ โดยการใส่ใบโหระพาลงไป และเพื่อ
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ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบโหระพา
ทั ง 3 ชนิด ซึ่งขนมปังแซนด์วิชที่ใส่ใบ
โหระพาแห้งมีค่าเฉลี่ยด้านกลิ่น มากที่สุด
และมีค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับ มากที่สุด 

7.  ข้อเสนอแนะ 

7.1  ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
 จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง และอยู่ในวัยนักเรียน /
นักศึกษา จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ปริมาณกลูเต็นในขนมปังที่เหมาะส้าหรับเด็ก
ในวัยนักเรียน/นักศึกษา และศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ส่งผลดีต่อระบบประสาท
และสมอง 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอายุการเก็บ
รักษาของขนมปังโหระพา และการยับยั งเชื อ
แบคทีเรียของสารเคมีในใบโหระพา 
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การพัฒนาการท่องเท่ียวทางธรรมชาติแบบออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี 
NATURAL TOURISM DEVELOPMENT BY USING OFF-ROAD DRIVER 

IN UBONRATCHATHANI PROVINCE. 
 

วิชา  สมชาติ1*  ยุภา  ประยงค์ทรัพย์2  กชนิภา  อุดมทวี3 
 

1 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
2 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
บทคัดย่อ 
     การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเสนอ
ทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ จังหวัด
อุบลราชธานี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ แบบออฟโรด จังหวัดอุบลราชธานี 
ในการศึกษาครั้งนี้ ใ ช้กระบวนการ วิจัยเ ชิงคุณภาพ 
เครื ่องม ือที ่ใช ้ในการศึกษา เช ิงค ุณภาพ  ได ้แก ่ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group 
discussion) และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา  ผู้ให้ข้อมูล  ได้แก่  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  
ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น า ชุมชน  สมาชิกกลุ่มออฟโรด 
จังหวัดอุบลราชธานี 
     ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที ่ยวทางธรรมชาติเชิง
อ น ุร ัก ษ ์แ บ บ ออฟ โ ร ด   จ ัง ห ว ัด อ ุบ ล ร า ช ธ า นี               
ประกอบด้วย  3  เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 คือ น้ าตกโบก
ลึก ผาชะนะได ซ่ึงมีลักษณะการเดินทางเป็นกึ่งออฟ
โรด สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ธรรมดา แต่ต้องมี
ความสูงพอประมาณ เพราะมีโขดหินสลับแต่ไม่มากนัก 
บริเวณระหว่างทางจะประกอบไปด้วยความสมบูรณ์ของ
ป่าไม้และพืชพันธ์ุนานาชนิดและเป็นเส้นทางที ่สร้าง
ความประทับใจจากแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 
เส้นทางที่  2  คือ ฐานปฏิบัติการแทแร น้ าห้วยช้ืน เป็น
เส้นทางการท่องเที่ยวแบบออฟโรด โดยรถยนต์ธรรมดา
ไม่สามารถเดินทางได้  ต้องเป็นรถที่มีการดัดแปลงเป็น
พิเศษเท่านั้น  เนื่องจากมีลักษณะเส้นทางที่เต็มไปด้วย
โขดหินขนาดแตกต่างกัน และต้องเดินทางผ่านร่องน้ า
ในฤดูฝนและต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะเป็นเส้นทาง

ที่มีความลาดชันสูง  และเป็นเส้นทางหากินของสัตว์ป่า  
ในขณะเดียวกันเส้นทางดังกล่าวมีพื้นที่ให้ท ากิจกรรม
ของการท่องเที่ยวแบบออฟโรด คือ การส าราจป่า การ
ปลูกป่า การสร้างฝายก้ันน้ าและการพักผ่อนกับธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์ เส้นทางที่ 3 คือ น้ าตกห้วยหลวง อ่าง
ผักหนาม  ลักษณะของการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว
มี 2 ลักษณะ  คือ การเดินทางตามเส้นทางหลวงปกติ
และการ เดินทางแบบออฟโรด  ซ่ึงจะพบความ 
หลากหลายทุกรูปแบบ เช่น การจัดแสดงสินค้าของชุมชน 
การจัดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ การเก็บของป่า
เพื่อบริโภคและจ าหน่าย 
     การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์แบบออฟโรดทั้ง 3 เส้นทาง ควรมีการพัฒนาชุด
การท่องเที ่ยวหรือการจัดเส้นทางการท่องเที ่ยวแบบ
ออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี  ควรมีการจัดการการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาตใิห้มีความปลอดภัยและมีกิจกรรม
ที่ ช่วยเสริมสร้างความสมดุลระหว ่างว ิถ ีช ีว ิต ของ
ส่ิงมีชีวิตและธรรมชาติ  เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชน  
ห ร ือ ก า ร พ ัฒ น า ร ่ว ม ก ัน ร ะ ห ว ่า ง ชุ ม ช น             
หน่วยงานราชการและนักท่องเที่ยว มีการก าหนดพื้นที่
เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  และสร้างความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาต ิ เช่น กิจกรรมการเดินป่า ถ่ายรูป 
ดูสัตว์ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่เส่ือมโทรม  การสร้างฝาย
ธรรมชาติกักเก็บน้ า การสร้างโป่งเทียมส าหรับสัตว์ป่า  
ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างมีเป้าหมายเพื่อการ
เผยแพร่  ซ่ึงมีวิธีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
หลายวิธี  เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ การจัดท า
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แผ่นพับ  การจัดท าจดหมายข่าว  การจัดสัมมนา  เป็นต้น  
ค าส าคัญ  :  การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบ
ออฟโรด, การพัฒนา 
 
Abstract 
     This Research “The Development Of Natural-Based 
Ecotourism By Off-Road” has made for 2 main 
purposes.  The first is to study tourism routes of 
Ubonratchathani National Park. The second is to 
develop natural-based ecotourism by off-road.  The data 
were collected by deep interview to national park’s staff, 
local wisdom, community leader, and Ubonratchathani 
off-road club members.  
     The results of this research were shown as follows:  
Interviewing was used for analyzing.  There are 3 routes 
are studied.  The routes are Boakluk Waterfall and 
Paknam Reservior in Ubonratchathani,  Taerae 
Operation Station and Huaypeung Waterfall in 
Ubonratchatahni, and Huayluang Water and Paknam 
Reservior in Ubonratchathani. Each route have an effect  
to people around the Route,  Both positive and Negative,  
For Example,  People get a lot of income from Tourism 
meanwhile tourists make a loud noise may annoy people 
around that area. 
     Concept of natural-base ecotourism by off-road are 
to develop tourism program and route for 
Ubonratchathani,  to manage tourism by consider about 
safety and activities that create balancing between 
folkways and nature, to create cooperation between 
local communities,  and Tourist,  to specify areas that do 
the activity such as taking picture, sightseeing,  or 
afforest, and to support this tourism by distribute 
through and medias such as brochure, new, and seminar. 
Key word  :  Natural-Based Ecotourism By Off-Road,  
Development 
 
 

1.  ค าน า 
     การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลัก ที่สร้างรายได้จ านวน
มากให้กับประเทศไทย  จึงท าให้เกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว  แต่การขยายตัวน้ันกลับส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม [1] จึงเกิด
แนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุดต่อแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน  ท้องถิ่น ซ่ึงคือ
แนวคิด เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยได้น า
แนวคิด  เรื่อง  การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้กับการ
ท่องเที่ยว และแนวทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 
      การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมี
การปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่าง ๆ ของอนุชนรุ่น
หลังด้วย การท่องเที่ยวนั้นมีความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม 
และความงามทางสุนทรียภาพ  ในขณะที่สามารถรักษา
เอกลักษณะทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย โดยมี
ลักษณะที่ส าคัญ  คือ  เป็นการท่องเที่ยวที่ด าเนินการ
ภายใต้ขีดจ ากัดความสามารถของธรรมชาติ  และต้อง
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร  ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว           
อี กทั้ ง ต้ อ ง ย อมรั บ ให้ ป ร ะช าชนทุ ก ส่ วน ได้ รั บ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน  และต้องชี้น าภายใต้ความปรารถนา
ของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ 
[2] ส าหรับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์            
ได้มีบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ให้ความหมายและค าจ ากัด
ความไว้มากมายเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งและได้รับ
การอ้างอิงถึงเสมอที่ส าคัญ มีดังนี้ 
     การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้จ านวน
มากให้กับประเทศไทย  จึงท าให้ เกิดการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว  แต่การขยายตัวนั้นกลับส่งผลกระทบด้านลบต่อ
สภาพแวดล้อม  ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม [3] จึง
เกิดแนวคิดใหม่ของ การท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่ สุดต่อแหล่งท่องเที่ ยวและชุมชน 
ท้องถิ่น ซ่ึงคือแนวคิด  เรื่อง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ประเทศไทยได้น าแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้
กับการท่องเที่ยว และแนวทางหนึ่งที่เป็นที่นิยม คือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ [4] 
     จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิ
ประเทศที่หลากหลาย เช่น ประกอบด้วย ภูเขา  แม่น้ า 
โดยแม่น้ าสายส าคัญ  ได้แก่ แม่น้ าโขง  แม่น้ ามูล ซ่ึงเป็น
แหล่งน้ าที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชน
ทั้งในประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้น
ยังมีพื้นที่ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเปน็ที่กั้น ประกอบกับการมี
แหล่งต้นน้ าที่ให้ความชุ่มช้ืนแก่ธรรมชาติและก าเนิด
สายน้ าที่เป็นน้ าตกมากมาย เช่น เดียวกับอุทยานแห่งชาติ 
ภูจองนายอย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  
พื้นที่อุทยานดังกล่าวมีความสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ
ส่ิงแวดล้อมและก่อก าเนิดสายน้ าที่ให้ความชุ่มช้ืนกับพืช
พันธ์ุนานาชนิด และเป็นแหล่งอาหารของประชาชน
บริเวณดังกล่าว เช่น ผลไม้ป่า เห็ด สัตว์น้ าและสัตว์ป่า
บางชนิด และมีแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ เช่น น้ าตก
ห้วยหลวง น้ าตกห้วยช้ืน อ่างผักหนาม ปัจจุบันเกิดสภาพ
ความเส่ือมโทรม อย่างมากมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนและการท าลายระบบนิเวศวิทยา 
จาก ข้อมูลการท่องเที่ยว  จังหวัดอุบลราชธานี [5]  พบว่า
สถานการณ์การท่องเที่ยว  จังหวัดอุบลราชธานี                        
มีแนวโน้มในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  
     ตั้งแต่ปี 2555-2558  มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นตามล าดับ
มากกว่าปีละ 100,000 คน โดยแบ่งเป็น นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีอัตราการเข้าพักประมาณ  
2 - 3 วัน ซ่ึงสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด
อุบลราชธานีในปี   2558  จ านวน  5,665  ล้านบาท  ใน
การท่องเที่ยวดังกล่าวพบว่า  นักท่องเที่ยวเข้าพักแรมในปี 
2558 จ านวน 1,059,689 คน และนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 1,177 บาท ต่อคน ต่อวัน [6] ดังนั้น การพัฒนา
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด จังหวัด
อุบลราชธานี      จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่องจากบางเส้นทางไม่
สามารถ  เดินทางเข้าถึงด้วยพาหนะแบบปกติได้  ต้องใช้
รถที่มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนเป็นพิเศษ หรือรถ

ขับเคลื่อน 4 ล้อ และมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น วินซ์
หน้า วินซ์หลัง และการใช้ยางแบบพิเศษ ประกอบกับ
จังหวัดอุบลราชธานี   มีพื้นที่การท่องเที่ยวกว้างขวาง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ทั่วถึง เพื่อให้
สามารถเข้าถึงในการส ารวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
ธรรมชาติ และการบุกรุกโดยมนุษย์และเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  อาทิ
เช่น  กิจกรรมการเดินป่า กิจกรรมถ่ายรูป บันทึกเทป
วิดีโอเทปเสียงธรรมชาต ิกิจกรรมศึกษาเที่ยวป่า  กิจกรรม
ส่องดูนก  กิจกรรมท่องเที่ยวประเภทช่ืนชมธรรมชาติ  
กิจกรรมขี่จักรยาน ตามเส้นทางธรรมชาติ  กิจกรรมพัก
แรมด้วยเต้นท์ กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร
พื้นบ้านกิจกรรมเที่ยวน้ าตก  การท าโป่งเทียม  การท าฝาย
ชะลอน้ า ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่จะท าให้ช่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  และสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
เหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติเ ชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด  จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1  เพื่อการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี 
    2.2  เพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์แบบออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี 
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     3.1  น าเสนอข้อมูลเพื่อก าหนดเส้นทางใหม่ในการ
ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติ   จั งห วัด
อุบลราชธาน ี
 3.2  ได้รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด  อุทยานแห่งชาติ   จังหวัด
อุบลราชธาน ี
 3.3  เป็นแนวการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ์ของจังหวัดอื่นต่อไป 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
     4.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  รูปแบบ
การท่องเที่ยว  นิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อม 
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 4.2  ศึกษาสภาพปัญหา  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เชิงคุณภาพ  ได้แก่  การสัมภาษณ์เชิงลึก  การประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และใช้วิธี
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผู้ให้ข้อมูล  
ได้แก่  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น า
ชุมชน  สมาชิกกลุ่มออฟโรด จังหวัดอุบลราชธานี การ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบออฟโรด  เช่น  สภาพ
ทางธรรมชาติ  นิเวศวิทยาส่ิงแวดล้อม  ผลกระทบที่เกิด
จากธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษย์ 
 4.3  ศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ อุทยานแห่งชาติ
ภูจองนายอย  จังหวัดอุบลราชธานี   เช่น  เจ้าหน้าที่
อนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน  
สมาชิกกลุ่มออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี 
 4.4 วิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย  จังหวัด
อุบลราชธานี ในรูปแบบออฟโรด  เช่น  การก าหนด
ระเบียบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด  จังหวัด
อุบลราชธานี  กิจกรรมการเดินป่า  การท าโป่งเทียม  การ
ท าฝายชะลอน้ า  การก าหนดกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ  
กิจกรรมถ่ายรูป  บันทึกเทปวิดีโอ  เทปเสียงธรรมชาติ  
กิจกรรมศึกษาเที่ยวถ้ า  กิจกรรมส่องดูนก  กิจกรรม
ท่องเที่ยวประเภทช่ืนชมธรรมชาติ  กิจกรรมขี่จักรยาน
ตามเส้นทางธรรมชาติ   กิจกรรมพักแรมด้วยเต็นท์  
กิจกรรมพักผ่อนรับประทานอาหาร  กิจกรรมเที่ยวน้ าตก  
และวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์แบบออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี  กระบวนการ
สนทนากลุ่ม  (Focus Group)  โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ 
 4 .5  สรุปการพัฒนารูปแบบการท่อง เที่ ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี  การศึกษา  ครั้งนี้  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบ
ออฟโรด   จั งห วัด อุ บ ลร าชธานี   มี  3  เ ส้นท า ง  
ประกอบด้วย  1)  เส้นทางที่  1 จังหวัดอุบลราชธานี  
น้ าตกโบกลึก  ผาชะนะได  หาดชมดาว  2)  เส้นทางที่  2 

จังหวัดอุบลราชธาน ี ฐานปฏิบัติการแทแร  น้ าตกห้วยผึ้ง  
3)  เส้นทางที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี  น้ าตกห้วยหลวง  
อ่างผักหนาม  ผู้วิจัยขอรายงานผลการศึกษาตามเส้นทาง  
ดังนี้   
  5.1.1  เส้นทางที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี  น้ าตก
โลกลึก  ผาชะนะได  เดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  
มุ่งหน้าไปตามเส้นทางหมายเลข  4005  ผ่านอ าเภอตาล
สุม  โดยตัดผ่านถนนหมายเลข 2134 เข้าสู่อ าเภอ ศรีเมือง
ใหม่  ต่อจากนั้นมุ่งน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
น้ าตกโบกลึก  ตามเส้นทางถนนหมายเลข 2135 ประมาณ 
15 กิโลเมตร  จากน้ าตกโบกลึก  สู่พื้นที่อ าเภอโขงเจียม  
ปลายทางที่ผาชะนะไดตามถนนหลายเลข 2135 ลักษณะ
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบออฟโรดที่มีความส าคัญ
อันประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์  และแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ  ดังที่ จะอธิบายถึงลักษณะการ
เดินทางของเส้นทางการท่องเที่ยว  เส้นทางที่ 1 มีลักษณะ
เส้นทางที่มีความยากล าบากต้องเดินทางโดยรถยนต์ที่มี
การตกแต่งพิเศษ  หรือที่เรียกว่า รถออฟโรด  เนื่องจากมี
โขดหินมากมายทั้งน้อยใหญ่ทั้งสูงต่ า  หากไม่ระมัดระวัง
อาจสร้างความเสียหายแก่รถยนต์ได้ 
           5.1.2  เส้นทางที่  2 จังหวัดอุบลราชธานี   ฐาน
ปฏิบัติการแทแร  น้ าตกห้วยช้ืน  เดินทางจากจังหวัด
อุบลราชธานี  ตามเส้นทางหมายเลข 217 โดยผ่านอ าเภอ
วารินช าราบ  อ าเภอสว่างวีระวงศ์  อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
อ าเภอสิรินธร  อ าเภอบุญฑริก  ตามเส้นทางหมายเลข 
2396  มุ่งหน้าสู่ฐานปฏิบัติการแทแร  ผ่านทางแยกบ้าน
บากชุม  โดยจุดหมายอยู่ที่ห้วยช้ืน  ซ่ึง มีระยะทาง
ประมาณ 100  กิโลเมตร เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานี  เส้นทางที่ 2 เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ มี
ความส าคัญในการศึกษาธรรมชาติ ที่มีความส าคัญในการ
เดินทางท่องเที่ยวแบบออฟโรด  ซ่ึงอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ ภูจองนายอย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความ
เส่ือมโทรม  เนื่องจากภัยธรรมชาติและการบุกรุกของ
มนุษย์  ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ  เช่น การ
ตัดไม้ท าลายป่า  การเก็บของป่าโดยไม่รักษาธรรมชาติ 
และที่ส าคัญการดูแลของเจ้าหน้ าที่อุทยานไม่ทั่วถึง  
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เนื่องจากรถยนต์ปกติไม่สามารถเดินทางเขา้ถึงได้  ต้องใช้
รถยนต์ที่ มีการตัดแปลงพิ เศษเท่านั้นจึงจะสามารถ
เดินทางเข้าถึงได้  ประกอบกับพื้นที่กว้างใหญ่ของอุทยาน
แห่งชาติ ภูจองนายอย  มีความกว้างใหญ่และอยู่ติดกับ
รอยต่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางได้เฉพาะ
รถจักรยานยนต์เท่านั้น 
          5.1.3  เส้นทางที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี  น้ าตกห้วย
หลวง  อ่างผักหนาม เดินทางจากเมืองอุบลราชธานี         
มุ่งหน้าตามเส้นทางหมายเลข 24 ผ่านอ าเภอเดชอุดม ตาม
เส้นทางหมายเลข 2182 ผ่านอ าเภอบุญฑริก  มุ่งหน้าผ่าน
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  น้ าตกห้วยหลวง แก่งกะเลา  
และมุ่งหน้าสู่ฐานปฏิบัติการแทแร  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ 
อ่างผักหนาม  ตามหมายเลขถนน 2396  ระยะทาง
ประมาณ 210 กิโลเมตร  เส้นทางที่ 3 เป็นเส้นทางที่ มี
ความส าคัญในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัด
อุบลราชธานี   เพราะเป็นพื้นที่ มีความสมบูรณ์ของ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ อั น ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ สัตว์ป่า  และมีน้ าตกที่สวยงาม  
ภา ย ในอุ ท ย านแห่ ง ชาติ   มี ที่ พั ก รั บ รอ งส าห รั บ
นักท่องเที่ยว  ระยะทางของเส้นทางการท่องเที่ยวจาก
จังหวัดอุบลราชธานี  ถึงน้ าตกห้วยหลวง  อ่างผักหนาม  
ประมาณ 210 กิโลเมตร  เดินทางตามเส้นทางหมายเลข 
24  ผ่านอ าเภอเดชอุดม  ตามเส้นทางหมายเลข 2182           
ผ่านอ าเภอบุญฑริก  มุ่งหน้าผ่านอุทยานแห่งชาติภูจอง
นายอย  น้ าตกห้วยหลวง  แก่งกะเลา  และมุ่งหน้าสู่ฐาน
ปฏิบัติการแทแร โดยมีจุดมุ่ งหมายที่อ่างผักหนาม  
เส้นทางก่อนที่จะถึงเส้นทางสู่อ่างผักหนาม  จะมีน้ าตกที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานซ่ึงเป็นน้ าตกที่มีความสวยงาม  และ
มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมความสวยงามของน้ าตกห้วย
หลวงอย่างต่อเนื่อง 
     5.2  ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เ ชิ ง อนุ รั กษ์   แบบออฟโรด   จั งห วั ด
อุบลราชธาน ี พบว่า  รูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เชิงอนุรักษ์แบบออฟโรดจังหวัดอุบลราชธานี   ทั้ง 3  
เส้นทาง  มีความจ าเป็นเพื่อการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว  และเป็นการประชาสัมพันธ์

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และ
การก าหนดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน  และการเรียนรู้คุณค่าและประโยชน์ของธรรมชาติ  
เช่น  กิจกรรมการเดินป่า  การสร้างโป่งเทียม  การสร้าง
ฝายกั้นน้ า  และการสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิี่เหมาะสมกับจังหวัดอุบลราชธานี 
 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟ
โรด  จังหวัดอุบลราชธานี   เป็นการประยุกต์ระหว่าง
การตลาดและการักษาสภาพส่ิงแวดล้อม  โดยมีแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
แบบออฟโรด  ดังนี้ 
          5.2.1  การพัฒนาชุดการท่องเที่ยวหรือการจัด
เส้นทางการท่องเที่ ยว  เ ส้นทางการท่องเที่ ยวทาง
ธรรมชาติแบบออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี  มีหลาย
เส้นทางล้วนแต่มีความสวยงามและมีความหลากหลาย
ของทรัพยากรธรรมชาติ   เช่น  แม่น้ าภูเขา  สัตว์ป่า  
รวมทั้งส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กที่มองเห็นและที่ไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้  ชุดการท่องเที่ยวเปรียบเสมือน
สินค้าที่ต้องมีการน าเสนอต่อลูกค้า  เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจและเกิดความพึงพอใจ  ทั้งนี้  รวมไปถึงระบบ
การขนส่งและความสะดวก  ทั้งเรื่องที่พัก  สาธารณูปโภค  
และการบริการด้านอาหาร  ห้องน้ า  ซ่ึงหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชุดการท่องเที่ยวหรือการก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวดังนี้ 
  1)  การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด 
  2)  การจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์แบบออฟโรด  ควรประสานงานเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องและส่ิงที่ส าคัญที่สุด  คือ  รถยนต์ออฟโรด  
และต้องมีความสัมพันธ์กับเส้นทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด 
  3)  การมีส่วนร่มในชุมชนหรือการพัฒนา
ร่วมกัน  เช่น ชุมชน หน่วยงานราชการ  และนักท่องเที่ยว  
โดยการให้ความร่วมมือหรือการระดมความคิด  ร่วมกัน
วางแผน  ร่วมวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนร่วมกัน 
  4)  การก าหนดพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมที่ เป็น
ประโยชน์และสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ  
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เช่น  กิจกรรมการเดินป่า  ถ่ายรูป  ดูสัตว์  กิจกรรมการ
ปลูกป่าในพื้นที่เส่ือมโทรม การสร้างฝายธรรมชาติกัก
เก็บน้ า  การสร้างโป่งเทียมส าหรับสัตว์ป่า  การก าหนด
พื้นที่ประกอบกิจกรรมของการท่องเที่ยวแบบออฟโรด   
มีความจ าเป็นเพื่อให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวเกิด
ความประทับใจ  และเกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม 
 5.2.2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  เนื่องจากการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบออฟโรด  เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวทั้งให้เกิดความเพลิดเพลินใจและการท่องเที่ยว
ควบคู่กับการรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม เป็นการเดินทางที่มี
ผู้สนใจเฉพาะกลุ่มต้องน าหลักการตลาดมาใช้ในการ
ส่งเสริม  ซ่ึงมีประเด็นหลักคือ 
  1)  แสดงรูปแบบการอนุรักษ์ธรรมชาติแบบ
ออฟโรด  มุ่ง เน้นน าเสนอจุดเด่นของเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
  2)  การก าหนดเป้าหมายการท่องเที่ยวที่
ชัดเจน  โดยการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบ
ออฟโรด  เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่แสวงหาผลก าไร  ซ่ึงเป็น
ลักษณะการบริการให้ เกิดความประทับใจในการ
ท่องเที่ยว 
  3)  การน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวมีความ
จ าเป็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด  โดยผ่านตัวแทนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่รับผิดชอบ  เช่น  ปราชญ์
ชาวบ้าน  เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่า  การท่องเที่ยวจังหวัด
อุบลราชธานี   และตัวแทนกลุ่มนักท่องเที่ยว   ทาง
ธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด 
  4)  การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมาย
เพื่อการเผยแพร่  ซ่ึงมีวิธีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เป็น
ที่รู้จักหลายวิธี  เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมวลชน
ทุกประเภท  การจัดท าแผ่นพับ การจัดท าจดหมายข่าว  
การจัดสัมมนา 
6.  สรุปผล  และข้อเสนอแนะ  
   6.1    สรุปผลการวิจัย  จากการศึกษาเอกสาร  ต ารา  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์  เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติ  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น าชุมชน  และสมาชิกกลุ่ม
ออฟโรด  จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การท่องเที่ยวทาง

ธ ร ร ม ช า ต ิเ ช ิง อ น ุร ัก ษ ์แ บ บ ออฟ โ ร ด   จ ัง ห ว ัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย 3 เส้นทาง  คือ  เส้นทางที่ 1 
คือ น้ าตกโบกลึก ผาชะนะได ซ่ึงมีลักษณะการเดินทาง
เป็นกึ่งออฟโรด สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ธรรมดา 
แต่ต้องมีความสูงพอประมาณ เพราะมีโขดหินสลับกัน
แต่ไม่มากนัก บริเวณระหว่าง ทางจะประกอบไปด้วย 
ความสมบูรณ์ของป่าไม้และพืชพันธ์ุนานาชนิด และเป็น
เส้นทางที่สร้างความประทับใจจากแหล่งท่องเที่ยวที่
ธรรมชาติสร้างขึ้น เส้นทางที่  2  คือ ฐานปฏิบัติการแท
แร น้ าตกห้วยช้ืน เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบออฟ
โรด โดยรถยนต์ธรรมดาไม่สามารถเดินทางได้  ต้อง
เป็นรถที่มีการดัดแปลงเป็นพิเศษเท่านั้น  เนื่องจากมี
ลักษณะเส้นทางที่ เต ็มไปด้วยโขดหินขนาดต่าง  ๆ 
แตกต่างกัน และต้องเดินทางผ่านร่องน้ าในฤดูฝนและ
ต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะเป็นเส้นทางที่มีความลาด
ชันสูงและ เป ็น เส ้นท างหากหินของ สัต ว์ป่ า   ใน
ขณะเดียวกันเส้นทางดังกล่าวมีพื้นที่ให้ท ากิจกรรมของ
การท่องเที่ยวแบบออฟโรด คือ การส ารวจป่า การปลูก
ป่า การสร้างฝายกั้นน้ าและการพักผ่อนกับธรรมชาติที่
บริสุทธิ์ เส้นทางที่ 3 คือ น้ าตกห้วยหลวง อ่างผักหนาม 
ลักษณะของการ เดินทางในเส้นทางดังกล่าวมี 2 
ลักษณะคือ การเดินทางตามเส้นทางหลวงปกติและ
การเดินทางแบบออฟโรด ซ่ึงจะพบความ หลากหลาย
ทุกรูปแบบ เช่น การจัดแสดงสินค้าของชุมชน การ
จัดการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ การเก็บของป่าเพื่อ
บริโภคและจ าหน่าย  
     การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์แบบออฟโรดทั้ง 3 เส้นทาง ควรมีการพัฒนาชุด
การท่องเที่ยวหรือการจดัเส้นทางการท่องเที่ยวแบบออฟ
โรด  จังหวัดอุบลราชธานี  ควรมีการจัดการการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้มีความปลอดภัยและมีกิจกรรมที่ ช่วย
ส่งเสริมความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตของส่ิงมีชีวิตและ
ธรรมชาติ  เน้นการมีส่วนร่วมในชุมชน  หรือการพัฒนา
ร ่ว ม กันร ะหว ่า ง ชุมชน  หน ่ว ย ง าน ร าช ก า รแ ล ะ
นักท่องเที่ยว มีการก าหนดพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ส ร ้า ง ค ว า ม ส ม ดุ ล ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการเดินป่า ถ่ายรูป ดู
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สัตว์ กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่เส่ือมโทรม  การสร้างฝาย
ธรรมชาติกักเก็บน้ า การสร้างโป่งเทียมส าหรับสัตว์ป่า  
ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างมีเป้าหมายเพื่อการ
เผยแพร่  ซ่ึงมีวิธีการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
หลายวิธี  เช่น  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดท า
แผ่นพับ  การจัดท าจดหมายข่าว  การจัดสัมมนา  เป็นต้น 
 6.2  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.  ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและการก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาตทิั้งในส่วนของหน่วยงานราชการและหน่วยงาน
ของชุมชน เช่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการ
ส่งเสริมและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อให้
นักเรียนนักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์แบบออฟโรด   
  3.  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการ
เผยแพร่และน าไปใช้ให้เกิดความรู้  แก่นักท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ได้ 
 6.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง
การศึกษาศักยภาพการจัดท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์แบบออฟโรด  ของชุมชนที่อยู่บริ เวณแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ
  2.  การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา เรื่อง กล
ยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์  
ของจังหวัดอุบลราชธานี 
7.  เอกสารอ้างอิง 
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 จัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร.  กรุงเทพมหานคร :  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกจากผ้าไหม "จีบไหมร้อยปัก" 
Improvement of the gift that made of silk "Jeebmhairoipag" 

วันทิตา   โพธิสาร 
 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก”           
2)  เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหม
ร้อยปีก ”   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ านวน 92 
คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแปปอย่างง่าย โดยใช้ตารางตาราง
เครซ่ีและมอร์แกน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอปด้วย 
1)  แปปประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม “จีปไหม
ร้อยปีก”   2)  แปปประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเปี่ยงเปนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

ผลการวิจัย พปว่า 

1) ผลิตภัณฑ์  “จีปไหมร้อยปีก ”  ที่พัฒนาขึ้นจากผ้า
ไหมเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ประโยชน์ 
ที่มีคุณค่าในการสืปสานและด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

 
 

 2) การประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีป
ไหมร้อยปีก ”   ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  อยู่ใน
ระดัปมากที่สุด ( X = 4.54( และด้านออกแปปอยู่ในระดัป
มาก ( X = 3.91( และแนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากผ้าไหมควรหาตลาดในการจ าหน่าย  

3) ความพึงพอใจของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก”   
โดยรวมอยู่ในระดัปมาก ( X = 4.22(  
ค าส าคัญ :  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม, จีปไหม

ร้อยปีก 
Abstract 
 This research objective is 1) The product is 
intended to create a gift that made of silk “Jeeb 
mhairoipag” 2) To assessment gift product that made of 
silk “Jeeb mhairoipag”  3) To determine satisfaction with 
the gift made of silk "Jeebmhairoipag". Samples used in 
the research is 92 teacher from Udonthani Vocational 
College, which is choose by simple random method was 
selected used Krejcie and Morgan. The research 
instruments used in this study included  1) Assessment of 
product of Silk "Jeebmhairoipag".  2) The satisfaction 
assessment toward gift made of Silk "Jeebmhairoipag". 
The statistics are used to analyze the frequency 
distributions. The percentage, Mean, and Standard 
Deviation. 
 

1วันทิตา  โพธิสาร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  E-mail: wanthita_ying@hotmail.co.th  
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The results showed that :  
1) "Jeebmhairoipag" made from silk is a beautiful 

gift that can use to decorate house.   
2) Assessment gift product that made of silk “Jeeb 

mhairoipag” In efficiency and usage of the gift 
"Jeebmhairoipag"  were at a very high level ( X = 4.54( 
And  in design satisfaction is at the high level ( X = 3.91(  

3) The satisfaction of the teacher toward the gift 
"Jeebmhairoipag" were at a high level ( X = 4.22(.  
Keywords: The gift made of silk, Jeebmhairoipag. 

1. บทน า 
          จากสภาพสังคมไทยปีจจุปันมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเปลี่ยนจากสังคมเก่าซ่ึงเป็นแปปเรียปง่ายมาสู่
สังคมแปปใหม่  ส่งผลกระทปต่อประชาชนในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม รัฐปาลก็เห็น
ความส าคัญในการที่จะช่วยดูแลและป้องกันปีญหาต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น ส่ิงหนึ่งที่รัฐปาลให้ความสนใจคือการร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและแสดงถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ควรได้รัปการถ่ายทอดจากปรรพปุรุษสู่
เยาวชนในยุคปีจจุปันโดยผ่านภูมิปีญญาท้องถิ่น และผ้าทอ
พื้นเมืองก็ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ เกิดจากภูมิปีญญา
ท้องถิ่น  
          จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเป็นแหล่งหนึ่งที่มีการทอผ้า
พื้นเมืองจากฝ้ายหรือไหม ซ่ึงก็มีความงดงามและมีคุณค่า
ในตัวเอง จังหวัดอุดรธานีจึงได้ส่งเสริมงานอาชีพทอผ้า
พื้นเมือง ให้เป็นแหล่งจ าหน่าย ตลอดจนน ามาตัดเย็ปเป็น
เส้ือผ้าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการรณรงค์ให้
ประชาชนได้แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์และ
สืปสานศิลปวัฒนธรรมของผ้าพื้นเมืองและการแต่งกาย
แปปไทย จนกระทั่งได้รัปความนิยมกันอย่างแพร่หลาย 
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กัปชุมชน 
        เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็ปมากมายจากธุรกิจตัดเย็ป
เส้ือผ้าในท้องถิ่นปางส่วนที่มีช้ินขนาดเล็กได้ถูกทิ้งไป
เพราะคิดว่าไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  หลาย
หน่วยงานได้มีการส่งเสริมให้น าเศษผ้าเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์ ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ หรือน ามาต่อ

เป็นผืนผ้าและน ามาตกแต่งเส้ือใหม่ได้อีก ผู้วิจัยจึงมองเห็น
แนวทางในการน าเศษผ้าเหล่านั้นมาให้ผู้เรียนออกแปป
ช้ินงานโดยใช้ความรูด้้านคหกรรมศาสตร์ประดิษฐ์เป็นให้
มีความงดงามประณีตและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีใน
ท้องถิ่น ส่ิงประดิษฐ์ทางหัตถกรรมไทยเป็นส่ิงของที่ระลึก
แทนความรู้สึก และน้ าใจของผู้มอป    (นฤทธ์ วัฒนภู, 
2555 : 123(  เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า น าผลิตภัณฑ์ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า ในการสืปสานและด ารงอยู่
ของศิลปวัฒนธรรมไว้ว่า ท้องถิ่นใดที่สามารถน างานมา
ส่งเสริมให้เป็นสินค้าได้ เป็นการสืปทอดและฟื้นฟูฝีมือ
ด้านศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม และที่ส าคัญเป็นการเพิ่มมูลค่า
ให้กัปวัสดุที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่นซ่ึงมีอยู่เดิมแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ต่อเมื่อน ามาผลิตเป็นสินค้า
ของที่ระลึกก็จะได้ราคาดี เพราะนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่ม
ผู้ปริโภคที่มีก าลังซ้ือสูง รวมทั้งเป็นการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กัปแรงงานท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ออกแปปกระปวนการ
เรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนรวมกลุ่มใช้หลักทฤษฎีการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) Dewey ( 1933  : 9( 
ในการออกแปปและพัฒนาช้ินงานด้านหัตถศิลป์หลังจาก
นั้นจึงทดลองน าเศษผ้ามาใช้เป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์ 
เพราะผ้าไหมเป็นผ้าที่มีมูลค่าสูง จึงควรใช้เศษผ้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ได้ช้ินงานที่มีคุณค่า มาทดลอง
ออกแปปงานตามหลัก ทฤษฎีการลองผิดลองถูกของธอร์น
ไดค์  โดยน าความรู้พื้นฐานด้านคหกรรมศาสตร์  มา
ออกแปปสร้างสรรค์  จนกระทั่งได้รูปแปปงานหัตถศิลป์ที่
มีรูปลักษณ์ที่ป่งปอกถึงความเป็นไทย เน้นความประณีต 
เพิ่มมูลค่า ส่งผลให้การเรียนการสอนในแผนกวิชาคหกร
รมศาสตร์เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รู้จักพึ่งตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์และใฝ่รู้ ตลอดจนเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นฐานในการประกอปอาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดของหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวสู่อาเซียนด้วยความ
ภาคภูมิใจ เพื่อจะได้พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจน
เป็นที่ยอมรัปสอดคล้องกัปนโยปาย ไทยแลนด์   4.0”  ซ่ึง
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เป็นนโยปายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ 
โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐปาล ที่ต้องการปรัปเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ 
“เศรษฐกิจที่ขัปเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และการ วิจั ยและพัฒนา             
(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559 : 20( 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
      2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า
ไหม “จีปไหมร้อยปีก”  
      2.2 เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีป
ไหมร้อยปีก”    

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์  ของที่
ระลึกจากผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก”  

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อย
ปีก ” มีคุณภาพสวยงามเหมาะส าหรัปน าไปใช้ประโยชน์ 

 3.2  การประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม
“จีปไหมร้อยปีก”  อยู่ในระดัปมาก 

 3.3 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
“จีปไหมร้อยปีก”  อยู่ในระดัปมาก 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               4.1.1 ประชากร ในการวิจัยคือ ครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี  จ านวนรวม 120 คน 
               4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัย คือ ครขูอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  จ านวน 92 คน ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากตารางเครซ่ีและมอร์แกน และท าการสุ่มโดย
วิธีการสุ่มแปปอย่างง่าย (Simple random sampling)  
     4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
           ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัยใชเ้ครื่องมือในการเก็ป
รวปรวมข้อมูลประกอปด้วย 
            4.2.1 แปปประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า
ไหม “จีปไหมร้อยปีก”  ความคิดเห็นและแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก ”

แปปสอปถามมีลักษณะเป็นแปปสอปแปปปลายเปบด  
(Open  ended  ( 
              4.2.2 แปปประเมนิความพึงพอใจของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานีที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า
ไหม“จีปไหมร้อยปีก”ค่าตามวิธีของลิเคอรท์ (Likert(         
มี 5 ระดัป คือ (ปุญชม  ศรีสะอาด. 2554  : 103( 
 5  หมายถึง มีระดัปความพึงพอใจอยู่ในระดัปมาก
ที่สุด 
 4  หมายถึง มีระดัปความพึงพอใจอยู่ในระดัปมาก
 3  หมายถึง มีระดัปความพึงพอใจอยู่ในระดัปปาน
กลาง 
 2  หมายถึง มีระดัปความพึงพอใจอยู่ในระดัปน้อย 
 1  หมายถึง มีระดัปความพึงพอใจอยู่ในระดัปน้อย
ที่สุด  
        1(  น าแปปประเมินเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอปความถูกต้องและตรวจพิจารณาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity( ของค าถามแต่ละข้อ
โดยหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกัปนิยาม
ศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of consistency( ค่าที่ก าหนดคือ 
ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
       2(  น าแปปประเมินที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
มาปรัปปรงุแก้ไขตามข้อ เสนอแนะ แล้วน าแปปประเมนิ
ไปทดลองใช้ (Try – out) กัปประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเครือ่งมือและใหผู้้เช่ียวชาญ
ตรวจสอปอีกครัง้ 

5.  การด าเนินการทดลอง  
     ผู้วิจัยแป่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ตามล าดัปดังนี้      

     5 . 1 ขัทนตอนที่ 1 วิจัย (research)  :การศึกษาข้อมูล  
แนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกัปการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกจากผ้าไหม 
    5.2  ขัทนตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนา 
             5.2.1 การประชุมกลุ่มเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ ์

ประชุมกลุ่มเพื่อออกแปปผลิตภณัฑข์องที่ระลึก
จากผ้าไหม “จปีไหมร้อยปีก”  
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รูปที่ 1 ร่างผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผา้ไหม 

          5.2.2  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 โดยผู้เช่ียวชาญประเมินรูปแปปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก”  
         5.2.3   การทดลอง 
                    1( ประดิษฐ์พื้นหลังของรูปโดยใช้เศษผ้าไหม
ตัดตามแปปน ามาต่อกัน ตกแต่งปนพื้นตรงรอยต่อเพื่อ
ปกปบดด้วยลูกปีด 
 
 
 
 
           

รูปที่ 2 ประดิษฐ์พื้นหลงั 

                 2( ประดิษฐ์ส่วนประกอปตกแต่ง 
โดยการน าผ้าไหมสีเขียวประดษิฐ์เป็นตัวปายศรี และ
กระทงลอย ประกอปเป็นส่วนฐานของตราสัญลักษณ์ ใช้
ผ้าไหมสีขาว ครีม และทอง ประดิษฐ์เป็นรวงข้าว ตัวกนก 
เข้าช่อ 
 
 
 
 
     
 
 

           รูปที่ 3 ประดิษฐ์ส่วนประกอปตกแต่ง 

         3(  น าส่วนประกอปมาประกอปเป็นภาพกรอปรูปใน
ปรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ประกอปเป็นภาพ 

5.3  ขัทนตอนที่ 3 การตรวจสอบคณุภาพ  
โดยผู้เช่ียวชาญประเมนิรูปแปปผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

จากผ้าไหม“จปีไหมร้อยปีก” เป็นครั้งที่ 2  
5.4  ขัทนตอนที่ 4  การปรับปรงุและพัฒนาผลงาน                       
5.5  ขัทนตอนที่ 5  การวิจัยและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแปปประเมินความพึงพอใจ

ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีที่มีต่อผลติภัณฑ์ของที่
ระลึกจากผ้าไหม“จปีไหมร้อยปีก” และเก็ปรวปรวมข้อมูล
ด้วยตนเองจากครูวิทยาลัยอาชีวศกึษาอุดรธานี โดยได้รัป
แปปประเมนิคืนทุกฉปปัคดิเป็นรอ้ยละ 100  ของผู้ตอป
แปปประเมนิจดัพิมพ์รายงานฉปปัสมปูรณ์    

6.  สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า

ไหม “จีปไหมร้อยปีก” มีวัตถุประสงค์  
1) เพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า

ไหม “จีปไหมร้อยปีก”  
 2) เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีป

ไหมร้อยปีก”   
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกจากผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก ”  
กลุ่ มตัวอย่ า งที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย  เป็นครู วิทยาลั ย

อาชีวศึกษาอุดรธานี จ านวน 92 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่ม
แปปอย่างง่าย โดยใช้ตารางตารางเครซ่ีและมอร์แกน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอปด้วย  
1) แปปประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีป

ไหมร้อยปีก”   
2) แปปประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  สถิติที่ใช้ในการ
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วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเปี่ยงเปนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

ผลการวิจัย พปว่า  
 1) ผลิตภัณฑ์  “จีปไหมร้อยปีก ”  ที่พัฒนาขึ้นจากผ้า
ไหมเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ประโยชน์ 
ที่มีคุณค่าในการสืปสานและด ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น  
 2) การประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม    

 “จีปไ หมร้อยปีก ”  ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”   อยู่ใน
ระดัปมากที่สุด ( X = 4.54( และด้านออกแปปอยู่ในระดัป
มาก( X = 3.91( และแนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากผ้าไหมควรหาตลาดในการจ าหน่าย  
 3) ความพึงพอใจของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก”   
โดยรวมอยู่ในระดัปมาก ( X = 4.22( เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพปว่า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีมีระดัปความพึง
พอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก”  อยู่ในระดัปมากที่สุด 
และมีความพึงพอใจต่อด้านการออกแปป อยู่ในระดัปมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พปว่า ผู้ตอปแปปประเมินแสดง
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม        

“จีปไหมร้อยปีก”ในภาพรวมอยู่ในระดัปมาก    ( X = 4.22) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพปว่า ครูอาชีวศึกษาอุดรธานี      
มีระดัปความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก  ”อยู่
ในระดัปมากที่ สุด และมีความพึงพอใจต่อด้ านการ
ออกแปป อยู่ในระดัปมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพปว่า
ผู้ตอปแปปประเมินส่วนใหญ่มีระดัปความพึงพอใจดังนี้    
มีความคงทนเหมาะสมกัปการใช้งานอยู่ในระดัปมากที่สุด 
 ( X = 4.80) มีความพึงพอใจรูปแปปประณีต สวยงาม      
อยู่ในระดัปมากที่สุด    ( X = 4.80) สะดวกในการน าไปใช้
งาน อยู่ในระดัปมากที่สุด  ( X = 4.60) ความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้ อยู่ในระดัปมากที่สุด  ( X = 4.50) การผลิตและ
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้  อยู่ในระดัป

มาก  ( X = 4.00) ความสวยงาม ทันสมัย และน่าสนใจ อยู่
ในระดัปมาก  ( X = 3.60) การเลือกใช้วัสดุเหมาะสม อยู่
ในระดัปมาก    ( X = 3.60) ขนาดเหมาะสม อยู่ในระดัป
พอใจมาก ( X = 4.15) รูปแปปของผลิตภัณฑ์คิดค้นแปลก
ใหม่อยู่ในระดัปมาก  ( X = 3.90) ความถูกต้องสมปูรณ์
ของรูปแปป อยู่ในระดัปมาก ( X = 4.30) ตามล าดัป 

7.  สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
        7.1  ผลการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
ผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  พปว่า ผลิตภัณฑ์  “จีปไหมร้อย
ปีก ” ได้สร้างพัฒนาขึ้นจากผ้าไหมเป็นของที่ระลึกได้
สวยงาม สามารถน าไปใช้ในการประดัปตกแต่งป้าน ซ่ึงผล
ของการวิจัยสอดคล้องกัปงานการค้นคว้าแปปอิสระ วนิดา 
แก้วเนตร (ปทคัดย่อ: 2545 )  เรื่อง ปีจจัยในการเลือกซ้ือ
ของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นป้าน ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย กรณีศึกษาป้านถวาย อ าเภอหางดง  จังหวัด
เชียงใหม่ สอดคล้องด้านการน าเสนอภาพลักษณ์ ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสรุปผลการวิจัยดังกล่าว คือ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ที่เป็นเอกลักษณ์พื้นป้านมากกว่าด้านราคา และส่วนใหญ่
น าไปใช้ส่วนตัวมากกว่าน าไปเป็นของฝาก 
   7.2  ผลจากการประเมินผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม   “จีปไหม
ร้อยปีก ”  อยู่ในระดัปมากที่สุด ( X = 4.54( และด้าน
ออกแปปอยู่ในระดัปมาก( X = 3.91( และแนวทางในการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหมควรหาตลาดใน
การจ าหน่าย  ซ่ึงสอดคล้องกัปงานวิจัยของ เทอดธิดา ทิพย์
รัตน์ และ จรรยวรรณ จรรยธรรม  (ปทคัดย่อ: 2558 )        
ได้ท าการวิจัยเรื่อง การประเมินการออกแปปผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาจากเส้นใยของต้นจากด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแปปผลิตภัณฑ์ประเภท
งานหัตถกรรมที่พัฒนาจากเส้นใยของต้นจากภายใต้เกณฑ์
การประเมินความเหมาะสม 6 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน
ประโยชน์และความเหมาะสมในการใช้งาน  2) ขนาดของ
ผลิตภัณฑ์เหมาะต่อการใช้งาน  3) ผลิตภัณฑ์มีความ
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สวยงาม  4) มีความเป็นไปได้ในการผลิต  5) มีความพึง
พอใจกัปผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจาก และ  6) มีความ
สอดคล้องกัปความต้องการของตลาด  ผลิตภัณฑ์ที่
ออกแปปมี  12  ชนิด ประกอปด้วย โคมไฟตั้งโต๊ะ หมวก
ปีกกว้างของผู้หญิง กระเป๋าถือ 3 แปป กระเป๋าใส่ธนปัตร  
2 แปป ถาดอเนกประสงค์ ถาดใส่ผลไม้ เส่ือลายขิดปูปน
โต๊ะอาหาร กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าใส่ไอแพด กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัย คือ ผู้ผลิต ผู้จาหน่าย และผู้ปริโภค
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช กลุ่มตัวอย่างจานวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแปปสอปถามแปปมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดัป จานวน 72 ข้อ การวิจัยนี้ใช้วิธีไว
โกร์วิเคราะห์ค่าช่องว่างจากค่าเป้าหมายเพื่อเลือกการ
ออกแปปผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกัปความต้องการตลาดมาก
ที่สุด พปว่ากลุ่มตัวอย่างให้กระเป๋าถือแปปที่ 2 เป็นการ
ออกแปปที่เหมาะสมที่สุด ส่วนถาดใส่ผลไม้เป็นการ
ออกแปปที่ไม่เหมาะสมที่สุด 
        7.3  ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม

“จีปไหมร้อยปีก” สรุปผลได้ดังนี้คือ             
           ผู้ ตอปแปปประ เมินแสดงความพึ งพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ” ใน
ภาพรวมอยู่ในระดัปมาก   ( X = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพปว่า ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีมีระดัป
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  อยู่ใน
ระดัปมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อด้านการออกแปป 
อยู่ในระดัปมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พปว่า ผู้ตอปแปป
ประเมินแสดงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
ผ้าไหม  “จีปไหมร้อยปีก ”  ในภาพรวมอยู่ในระดัปมาก  (
X =4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพปว่า ครูอาชีวศึกษา
อุดรธานีมีระดัปความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม  “จีปไหม
ร้อยปีก ”   อยู่ในระดัปมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อ
ด้านการออกแปป อยู่ในระดัปมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
จะพปว่าผู้ตอปแปปประเมินส่วนใหญ่มีระดัปความพึง
พอใจดังนี้  มีความคงทนเหมาะสมกัปการใช้งานอยู่ใน

ระดัปมากที่สุด  ( X = 4.80) มีความพึงพอใจรูปแปป
ประณีต สวยงาม อยู่ในระดัปมากที่สุด    ( X = 4.80) สะดวก
ในการน าไปใช้งาน อยู่ในระดัปมากที่สุด  ( X = 4.60) 
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ อยู่ในระดัปมากที่สุด  ( X = 4.50) 
การผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ อยู่
ในระดัปมาก  ( X = 4.00) ความสวยงาม ทันสมัย และ
น่าสนใจ อยู่ในระดัปมาก  ( X = 3.60) การเลือกใช้วัสดุ
เหมาะสม อยู่ในระดัปมาก    ( X = 3.60) ขนาดเหมาะสม 
อยู่ในระดัปพอใจมาก  ( X = 4.15) รูปแปปของผลิตภัณฑ์
คิดค้นแปลกใหม่อยู่ในระดัปมาก  ( X = 3.90) ความ
ถูกต้องสมปูรณ์ของรูปแปป อยู่ในระดัปมาก  ( X = 4.30) 
ตามล าดัป 
           จากสรุปผลการวิจัยพปว่า ความพึงพอใจของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
ผ้าไหม “จีปไหมร้อยปีก” มีความ  พึงพอใจอยู่ในระดัปมาก 
โดยเฉพาะมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า
ไหม “จีปไหมร้อยปีก” ในรูปแปปประณีต สวยงาม รูปแปป
ของผลิตภัณฑ์คิดค้นแปลกใหม่ รองลงมาคือสะดวกใน
การน าไปใช้งาน  ผลิตและจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมได้ ซ่ึงผลการศึกษาพปว่าครูอาชีวศึกษา
อุดรธานีมีความพึงพอใจมากที่ สุด  แสดงให้ เห็นว่า
ส่ิงประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด  
ส า ม า ร ถ น า ไ ป เ พิ่ ม มู ล ค่ า ใ ห้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้                      
ซ่ึ ง ผ ล ก า ร วิ จั ย ส อ ด ค ล้ อ ง กั ป ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง                        
ใจภักดี  ปุรพเจตนา  (2555 : ปทคัดย่อ   (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอประเภทของที่ระลึก ของชุมชนป้านหาด
เส้ียว จังหวัดสุโขทัยสรุปผลการวิจัยที่ ใ ช้ในพัฒนา
ผลิตภัณฑ์   คือ    ( 1   (การออกแปปลายประยุกต์จาก
โครงสร้างลายแปปดั้งเดิม โดยลดรายละเอียดของลายและ
ใช้กลุ่มสีใหม่ ให้มีความกลมกลืน   ( 2   (วัสดุคือกลุ่มผ้าฝ้าย

ผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ และกลุ่มผ้าไหมซาตีนสังเคราะห์ที่
สะดวกในการใช้งาน (3  (กรรมวิธีการผลิตลวดลาย ใช้ การ
พิมพ์ ล า ยร่ วมกั ปก ารปี กตกแต่ ง  ผลง านต้ นแปป
ประกอปด้วยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทเครื่องใช้ และ

เครื่องประดัปตกแต่ง รวม  5  รูปแปป ได้แก่ หมอนอิง
รูปทรงสามเหลี่ยมและส่ีเหลี่ยม กระเป๋ารูปทรงสามเหลี่ยม
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และห้าเหลี่ยม และกล่องผ้าเอนกประสงค์ ผลการเผยแพร่
การวิจัย ด้านความพึงพอใจที่มีต่อรูปแปปการพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์  อยู่ ในระดัปค่ า เฉลี่ ย  4.79 ส่วนเปี่ ยง เปน
มาตรฐาน 0.48 

8.  ข้อเสนอแนะ 
1(  ควรมีการวิจัยผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึกจากผ้าไหม

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาและวิจัยเซิง
ปฏิปตัิการแปปมีส่วนร่วม (participatory action research : 
PAR) เพื่อมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด าเนินการ
ในทุกขั้นของ กระปวนการวิจัยระหว่างชุมชนกัป
สถานศึกษา           

2(  ควรมีการศึกษาวิจัยรปูแปปของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท าโครงงานงาน ประดษิฐ์ โดย
มีการส่งเสริมทักษะกระปวนการคิดสร้างสรรค์ และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยร่วมกปผู้เช่ียวชาญ ทางด้านงาน
ประดษิฐ์ ด้านการออกแปปผลิตภณัฑ์ และร่วมกัน
ประเมนิผลผลิตภัณฑ์หรือช้ินงานงานประดิษฐ ์
         3(  ควรมีการศึกษาวิจัยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
เพื่อใช้ในการพฒันาความคดิสร้างสรรค์เทคนคิการ
ประดษิฐ์ผ้าไหมรปูแปปอื่นๆ 

9.  เอกสารอ้างอิง 
ใจภักดี ปุรพเจตนา, การพัฒนาผลิตภณัฑ์      

สิ่งทอประเภทของที่ระลึก ของชมุชนบ้าน 
หาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัยสรุปผลการวิจัยท่ี 
ใช้ในพัฒนาผลติภณัฑ,์ กรุงเทพฯ :  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญปุรี  
ปทุมธาน,ี พ.ศ. 2555,ปทคัดย่อ. 

ณหทัย ราตรี, สถิติเบื้องต้น  :แนวคิดและทควนี ,  
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ  :โรงพิมพ์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2556. 

ธัญดา ไตรวนาธรรม, การพัฒนาหลักสูตรเรื่องการ
ประดิวฐ์ผลิตภัณฑ์จากเศวผ้าสู่งานอาชีพตาม
แนวเศรวฐกิจพอเพียงเชียงราย, วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาปัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการนิเทศ ปัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, พ.ศ. 2553, ปทคัดย่อ.   
นฤทธิ์  วัฒนภ,ู  ศิลปหัตถกรรม พื้นบ้านไทย,  
 กรุงเทพมหานคร, วาดศิลป์, พ.ศ. 2555.  
เทอดธิดา ทิพย์รัตน ์ และ  จรรยวรรณ จรรยธรรม  , 
  การประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจาก 
  เส้นใยของต้นจากด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์, 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปีตยกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 
  พ.ศ. 2558, ปทคัดย่อ. 
ปุญชม ศรีสะอาด, หลักการวลิัยเบื้องตน้,  
           พิมพ์ครั้งที่ 9, กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น,  
            พิมพพ์ิฑรา ,พ.ศ. 2554, หน้า 100. 
พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัย

ทางเทคโนโลยีการศึกวา, กรุงเทพฯ : คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาปันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระปงั, พ .ศ . 2540,  
หน้า  153 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ,  ระเบียบวิธีการวจัิยทางสังคมศาสตร์,  
 พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีสท์,   
 พ.ศ. 2551. 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม,        
           มรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม (ntangible  
            CulturalHeritage), พ.ศ. 2555,   สืปค้นวันที ่
           1 สิงหาคม  2559 จาก http://ich.culture.go.th  
 วิปูลย์  ลี้สุวรรณ,  สารานุกรมผ้าและ เครื่องถักทอ.  

กรุงเทพมหานคร, ด่านสุทธาการพิมพ์,           
พ.ศ. 2550. 

วนิดา แก้วเนตร, ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าและของที ่
 ระลึกประเภทหัตถกรรม พื้นบ้านของ 
 นักท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศกึวาบ้านถวาย 

 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ 
 ศิลปะศาสตร์มหาปัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมกรรมการการท่องเที่ยว ,ปัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ พ.ศ. 2545, 
ปทคัดย่อ. 
  

1138

http://www.chulapress.com/2009/searchresult.php?stype=5&Search=Search&keyword=102007


 

 

ศรราม  ดีรอด,  การท าบายศรี, กรุงเทพมหานคร, 
ปริษทัวาดศิลป จ ากัด,  พ.ศ. 2551. 

สมนึก ภัททิยธนี,  การวัดผลการศึกวา, พิมพ์ครั้งที่ 9, 
กาฬสินธุ์  :ประสานการพิมพ์ , พ .ศ . 2556,  
หน้า 14 – 24. 

สุภางค์ จันทวานิช, วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ, 
พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ ,โรงพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ .ศ . 2558,   
หน้า 128 – 130. 

สุวิทย์  เมษินทรีย์,  แนวคิดการขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0, 
 มปท, พ.ศ. 2559, หน้า 20 

Dewey , J, How We Think, New  York: Health 
 and Company, 2000. pp. 9. 

 

1139



D-017 

แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 
Wonderful herbs is Tinospora cordifolia 

   
มณีวัน  ฤทธิ์อุดมพล   จุไรรัตน์ เตชสัตยา   และปภาดา  เส็งสาย 

 
   หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 

บทคัดย่อ 
     โครงการวิจัยเรื่องแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด
จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสูตรแชมพู
มหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 2 )ประเมินความคิดเห็นต่อการ
ใช้แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด ของอาสาสมัครและ
ศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 
กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครจ านวน  30 คน เป็นเพศหญิง 26 
คน เพศชาย 4 คน ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนกันยายน 
2559 – เดือนมกราคม 2560 ผลการทดลองพบว่าได้แชมพู
สมุนไพรชนิดใหม่ที่มีส่วนผสมของบอระเพ็ดมีประสิทธิภาพ
ในการบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการคัน ลดการหลุดร่วง
และลดผมหงอกก่อนวัยอันควร  ความคิดเห็นของอาสาสมัคร
เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพร
บอระเพ็ดพบว่า อันดับแรกควรมีคุณสมบัติช่วยลดผมหงอก 
คิดเป็น  ร้อยละ 66.7 ช่วยลดอาการคันศีรษะ,ขจัดรังแค,ช่วยให้
ผมนุ่มลื่นมีชีวิตชีวา คิดเป็นร้อยละ 53.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ดหลังจากทดลองใช้โดย
ภาพรวมเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อช่วย
ลดอาการคันศีรษะ,ข้อท าให้สบายหนังศีรษะ และ ข้อท าให้
เส้นผมนุ่มลื่น เห็นด้วยมากที่สุดตามล าดับ ส่วนข้อท าให้ลด
การหลุดร่วงของเส้นผมและข้อท าให้ผมหงอกช้าลงเห็นด้วย
มากตามล าดับและหากในอนาคตมีวางจ าหน่าย พบว่าสนใจที่
จะซ้ือแน่นอนคิดเป็นร้อยละ100 
ค าส าคัญ : แชมพูสมุนไพรมหัศจรรย์บอระเพด็, 2 ความ คิด 

คิดเห็นต่อ การใช้แชมพูสมุนไพรมหัศจรรย์บอระเพ็ด 
Abstract 
     Wonderful herbs is Tinospora  cordifolia. The purposes of 
this research were 1)  To develop the Wonderful herbs is 
Tinospora  cordifolia.2)  To examine for the Wonderful herbs 
is Tinospora  cordifolia of volurteer and study qualification of 
Shampoo involved for efficacy to maintenance  hairline scalp 
reduce hair loss and grey hair.  A Sample  of  volunteer 30  
person female 26, Male 4 . The experimental between 
September 2016 – January 2017. The results of the study 
were as new shampoo  mix tinsopora cordifolia In opinion of 
volunteer about qualification of wonderful herbs is Tinospora  
cordifolia was found  hairline scalp reduce hair loss and grey 
hair . Qualification for reduce grey hair at 66.7 level, reduce 
itch scalp and anti – dandruff at 53.3 level In opinion about 
wonderful herbs is Tinospora. After use it was found that  
reduce itchy  Scalp and soft hair. in the future have lay sell 
was found take an interest buy certainly 100 percentage. 

Keywords : Wonderful herbs is Tinospora cordifolia, 
To examine for the Wonderful herbs is Tinospora  cordifolia  
of  volurteer 

1. บทน า 
     จากการวิจัยพบว่าประโยชน์ของพืชสมุนไพรสามารถรักษา
โรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ผลการรักษาได้ด ี

ใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันและให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ หาได้
ง่ายในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้จากพืชที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในเมืองและ
ชนบท มีราคาถูก สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เห็นคุณค่าและ
กลับมาด าเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความ

2.3 ขอบเขตของการศึกษา 
      2.3.1 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นอาสาสมัคร 
ในการทดลองใช้แชมพูหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด จ านวน 30 
คน  เป็นเพศหญิง  26 คน  เพศชาย  4 คน 
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ภูมิใจในวัฒนธรรม และคุณค่าของความเป็นไทย ผลิตภัณฑ์
แชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผู้บริโภคจ าเปน็ต้องใช้ทุกคน ผลิตภัณฑ์
แชมพูมักจะมีส่วนผสม  ที่ท ามาจากสารเคมีเป็นส่วนใหญ่โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดความสกปรก 
เพิ่มกลิ่นและสี หรือมีคุณสมบัติในการท าความสะอาด บ ารุง
เส้นผม บ ารุงหนังศีรษะ เป็นต้น ปัจจุบันมีการน าสมุนไพรหรอื
สารสกัดจากสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมี
ความเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคน้อยกว่าการใช้สารเคมีล้วน ๆ 
อีกทั้งยังได้รับความนิยมและการยอมรับในการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มาจากธรรมชาติกันมากขึ้นสารที่สกัดจากธรรมชาติ เช่น 
มะกรูด อัญชัน ประค าดีควาย ซ่ึงสามารถยับยั้งการเจริญของ
เชื้อราบนหนังศีรษะ ท าให้ลดการเกิดรังแค ช่วยบ ารุง   รากผม 
ลดอาการผมร่วง และท าให้ผมด า เงางาม  บอระเพ็ดเป็น
สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีสรรคุณเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมที่
น่าสนใจ บอระเพ็ดยังมีประโยชน์ช่วยลดผมร่วงได้เป็นอย่างดี 
และสามารถเป็นตัวบ ารุงผมให้ด าเงางามมีน้ าหนัก ลดการ
หงอกของเส้นผม   ก่อนวัยอันควรอีกด้วย คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะผลิตและพัฒนาแชมพูสระผมที่มีส่วนผสมของบอระเพ็ด ให้
มีประสิทธิภาพ สามารถน ามาใช้เองในครอบครัว เป็นการ
พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตเป็น
สินค้าจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ต่อไป 

2. วิธีทดลอง 

2.1 วัตถุประสงค ์

     2.1.1 เพื่อพัฒนาสูตรแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด  
     2.1.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อการใช้แชมพูมหัศจรรย์
สมุนไพรบอระเพ็ด ของอาสาสมัคร 

2.2 สมมติฐานการศึกษา  

     1.2.1 แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพในการบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการคัน ลด
การหลุดร่วงและลดผมหงอกก่อนวัยอันควร 
     1.2.2 อาสาสมัครมีความคิดเห็นต่อการใช้แชมพูมหัศจรรย์
สมุนไพรบอระเพ็ด ในระดับมาก 
  
 
 
 

     2.3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย กันยายน – มกราคม  2560  
     2.3.3  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
             1) ตัวแปรต้น แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 
             2) ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นต่อการใช้แชมพู
มหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด  
          ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่  1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา 

2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ได้ สูตรแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด  ที่ มี
ประสิทธิภาพในการบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการคัน ลด
การหลุดร่วงและลดผมหงอกก่อนวัยอันควร สามารถน ามาใช้
เองในครอบครัวและผลิตเป็นสินค้าจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
ต่อไป 

2.5 เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

     คณะผู้จัดท าโครงการได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ แชมพู
มหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     2.5.1 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือ 
     อุปกรณ์ ส าหรับการทดลองแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพร
บอระเพ็ด ประกอบด้วย 1) โถตวง 2) กระชอน 3) ตราช่ัง  

ส่วนประกอบของแชมพู
มหศัจรรย์สมุนไพร

บอระเพ็ด 
1. บอระเพ็ด 
2. เกลือแกง 
3. น้ ามันมะพร้าว 
4. N 70 
5. น้ าสะอาด 
6. สีผสมอาหาร 
7. กลิ่นบลเูบอร่ี 

 

ความคิดเห็นต่อการใช้แชมพู
มหศัจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 
1. ท าใหล้ดการหลุดร่วงของ
เส้นผม 
2. ท าให้ผมหงอกช้าลง 
3. ท าให้เส้นผมนุ่มลื่น 
4. ช่วยลดอาการคันศีรษะ 
5.ท าให้สบายหนังศีรษะ 

 

แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพร
บอระเพ็ด 

1. ปัญหาหนังศีรษะ 
2. ชะลอการหงอกของเส้นผม 
3.คุณสมบัติของแชมพู 
4. ความต้องการซื้อ 
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4) หม้อไฟฟ้า 5) ไม้พาย 6) มีด 7) ถังพลาสติก8) ขวดใส่แชมพู     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2  อุปกรณ์ ส าหรับการทดลองแชมพูมหัศจรรยส์มุนไพรบอระเพ็ด 

      วัตถุดิบ ส าหรับการทดลองแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพร
บอระเพ็ดประกอบด้วย  1) บอระเพ็ด  2) เกลือ  3) N.70         
4) น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 5) น้ าสะอาด  6)กลิ่นและสีผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  3  วัตถุดิบ ส าหรับการทดลองแชมพูมหัศจรรยส์มุนไพรบอระเพ็ด 

2.5.2 สูตรทดลอง 
     1)   N 70                   500 กรัม 
     2) โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  250 กรัม 
     3) น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  100 กรัม 
     4) น้ าบอระเพ็ด   500 กรัม   

     6) กล่ินและสีผสมตามต้องการ  
     2.5.3 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  4  ขั้นตอนการผลิตแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 

    2.5.4  เครื่องมือและสถิติทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล 

     1 )  ก า ร วิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บข้ อมู ลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี และร้อยละ 
     2) การวิเคราะห์ค าถามทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปและ
ข้อเสนอแนะของแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ดใช้
ค่าความถ่ีและร้อยละ 
3)  การวิเคราะห์หาค่าความคิดเห็นที่มีต่อการใช้แชมพู
มหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ดโดยใช้เกณฑ์ 
 5 เห็นด้วยมากที่สุด 
 4 เห็นด้วยมาก 
 3 เฉย ๆ 
 2 เห็นด้วยน้อย 

โถตวง

 
 

โถตวง 

กระซอน ตราช่ัง

 
 

โถตวง 

หม้อไฟฟ้า ไม้พาย มีด 

ถังพลาสติก ขวดพลาสติก 

น  าสะอาด เกลือ N 70 

น  ามันมะพร้าว บอระเพ็ด 

1. น า N 70 จ านวน 500 กรัมกวน N 70 ให้ขึ นฟู 

 
2. เติมเกลือแกงทีละน้อย 250 กรัม 

 

 

3. เติมน  ามันมะพร้าวสกัดเย็น 250 กรัม 

 

 

 

4. เติมน  าสะอาด 1000 มล.  กวนให้เข้ากัน 

 

 

 

5. เติมน  าบอระเพ็ดที่พักจนเย็น 500 มล. 

 

 

 

6. เติมน  าสะอาดที่เหลือจนหมด 

แล้วกวนเข้าด้วยกัน 

 

 

 

 

7. ใส่สีผสมอาหารและกล่ินเล็กน้อย 

 

 

 

 

8. พักไว้ให้ฟองยุบตัวจะได้ 

แชมพูสมุนไพรมหัศจรรย์บอระเพ็ด 

 

 

 

 

 

9. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว ้
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     5) น้ าสะอาด    5000 กรัม  1 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ผู้ศึกษาให้ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
3. สรุปผล  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

3.1  สรุปและอภิปรายผล 

    3.1.1  การพัฒนาแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ดท าให้
ได้แชมพูสมุนไพรชนิดใหม่มีส่วนผสมของบอระเพ็ด มี
ประสิทธิภาพในการบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ลดการคัน     
ลดการหลุดร่วงและลดผมหงอกก่อนวัยอันควร   

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑ์แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด 

     3 .1.2 อาสาสมัครในการทดลองใช้แชมพูมหัศจรรย์
สมุนไพรบอระเพ็ด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
ท างานประจ า  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–12,000 บาท และ
สถานภาพแต่งงานแล้ว ร้อยละ 63.3 
     1.3.3 ความคิดเห็นแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหนังศีรษะของอาสาสมัครพบว่า 
อันดับแรกคันศีรษะ คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาคือผมหงอก
ก่อนวัย, ผมขาดหลุดร่วง, ผมเป็นรังแค,ผมมัน คิดเป็นร้อยละ 
36.0 และอันดับสุดท้ายผมขาดความเงางาม คิดเป็นร้อยละ 13.3 
     3.1.4 ความคิดเห็นของอาสาสมัครเกี่ยวกับคุณลักษณะที่
ต้องการให้มีของแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ดพบว่า 

อันดับแรกมีคุณสมบัติช่วยลดผมหงอก คิดเป็นร้อยละ66.7ลด
อาการคันศีรษะ,ขจัดรังแค,ช่วยให้ผมนุ่มลื่นมีชีวิตชีวา คิดเป็น
ร้อยละ 53.3 และอันดับสุดท้ายช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผม 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นแชมพูสมุนไพรมหัศจรรย์บอระเพ็ดหลังจากทดลองใช้ของ
อาสาสมัคร 

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่า SD. ระดับความคิดเห็น 
ท าให้ผมหงอกช้าลง 4.03 .556 เห็นด้วยมาก 
ท าให้ลดการหลุดร่วง 

ของเส้นผม 
4.33 .547 เห็นด้วยมาก 

ท าให้เส้นผมนุ่มลื่น 4.60 .563 เห็นด้วยมากที่สุด 
ช่วยลดอาการคันศีรษะ 4.83 .461 เห็นด้วยมากที่สุด 

ท าให้สบายหนังศีรษะ 4.70 .535 เห็นด้วยมากที่สุด 
รวม 4.50 .381 เห็นด้วยมาก 

     ผลการศึกษาตามตารางที่  1 แสดงว่าความคิดเห็นของ
อาสาสมัครเกี่ยวกับแชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ด
หลังจากทดลองใช้โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อช่วยลดอาการคันศีรษะ, ท าให้สบายหนังศีรษะ 
และ ข้อท าให้เส้นผมนุ่มลื่น เห็นด้วยมากที่สุดตามล าดับ ส่วน
ข้อท าให้ลดการหลุดร่วงของเส้นผมและข้อท าให้ผมหงอกช้า
ลงเห็นด้วยมากตามล าดับและหากในอนาคตแชมพูสมุนไพร
มหัศจรรย์บอระเพ็ดมีวางจ าหน่ายพบว่าสนใจที่จะซ้ือแน่นอน
คิดเป็นร้อยละ100 

3.2 ข้อเสนอแนะ 
     3.2.1 เพิ่มคุณสมบัติความเหนียวของน้ าแชมพูให้มากขึ้น 
     3.2.2 การจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับน้ าแชมพู 

กิตติกรรมประกาศ 
   การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการ
บริหารหลัก สูตร  คณะอาจารย์ผู้ สอน  ครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ที่ให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
เอกสารอ้างอิง 

[1] เจนจบยิง่สุมล.2555.สารานุกรมสมุนไพรไทย. สถาพรบุคส์ 
[2]มาล ีบรรจงและคณะ.2541 การพัฒนาต ารับยาจากสมุนไพร
บอระเพ็ด.สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
[3]สูตรท าแชมพูผมนิ่มและดกด าธรรมชาติ
http://www.pantip.com 
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     3.1.5 ผลการประเมินความคิดเห็นของอาสาสมัครเกี่ยวกับ
แชมพูมหัศจรรย์สมุนไพรบอระเพ็ดหลังจากทดลองใช้ 

 [4] ข้อมูลเรื่องยา  http://www.thaicrudedrug.com  
[5] ตัวอย่างพันธ์ไม้เลื้อย http://www.thaiherbarium.com  
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D-018 

 
ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการเข้าพักโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

SATISFATION OF TOURISTS TO HOTELS IN AMPER CHAUM PHETCHBRI PROVINCE 

 
เกศินี  มรนนท์  วราภรณ์  น  าแก้ว  และมณีวนั  ฤทธิ์อุดมพล 

 

           หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการโรงแรม(ต่อเนื่อง)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
  

บทคัดย่อ 

      การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
เข้าพักโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  มีวัตถุประสงค์
เพื่อ  1 .  ศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจ  2 . 
เปรียบเทียบความพึงพอใจ 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ต่อความ    
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมใน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  5 แห่งได้แก่โรงแรมฟูรามา 
เอ๊กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอ า,โรงแรมเฌอ รีสอร์ท ชะอ า, 
โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท แอนด์สปา, โรงแรม  ฮาเว่น รีสอร์ท 
และโรงแรมโนโวเทล บีช รีสอร์ทแอนด์สปา    กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าพักใน
โรงแรมทั้ง 5 แห่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม 
พ .ศ .2559 จ าน วน  4 0 0  คน  ผลการศึ กษ าพบ ว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–15,000 
บาท นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโดย
ภาพรวม  ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการให้บริการ  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ความพึงพอใจโดยภาพรวม ด้านราคา ด้าน
ส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
นักท่องเที่ยวที่มี เพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเข้าพัก
โรงแรมโดยภาพรวม ด้านราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
ไม่แตกต่างกัน คุณภาพการบริการโดยภาพรวมและด้านคุณภาพ
การบริการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
     ค าส าคัญ : ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมในอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, คุณภาพการบริการ,นักท่องเที่ยว, 
 
 

Abstract 

      Satisfaction of tourists to hotels in amphur Chaum  
Phetchburi province. The purposes of this research were  1) to 
study the quality of service of hotels in Cha-am, 2) to 
compare the customer satisfaction to quality of service of  
hotels in Cha-am ,and  3) to study the relation of satisfaction 
in Thai tourists to quality of service of hotels in Cha-am. The 
population were 400 Thai tourists which stayed at 5 hotels in 
Cha-am; Furama Xclusive Sandara Cha-am hotel, Cher 
Resort Cha-am, Veranda Resort and Spa, Haven Resort and 
Novotel Beach Resort and Spa between June 2016 to 
December 2016. The results of this research were found that 
the most tourists were female and age between 35 - 44 years 
old. The level of education was bachelor degree and the 
average income of tourists per month was 10,001-15,000 
baht.  The opinion of tourists to the quality of service in 
personnel and process of service were at a high level as a 
whole. The satisfaction of tourists in price , promotion ,and 
products were at a high level as a whole. The satisfaction 
male and female tourists to quality of service in price and 
distribution were not different. The quality of service and the 
satisfaction of tourists were positive relation with statistical 
significance at the 0.05 level. 

Keywords : Satisfaction of tourists to hotels in amphur  
Chaum  Phetchburi province ,Quality of service, and tourist 
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1. บทน า 

     อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ใดย่อมสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ  
ก่อให้เกิดรายได้จากการซ้ือขายสินค้าและบริการทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสการเงินไปทุกระดับ 
ของสังคม เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงที่ส าคัญธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักที่
มีผลประกอบการแปรผันโดยตรงกับสถานการณ์การท่องเที่ยว 
เพราะเป็นที่ส าหรับพักผ่อน จัดประชุมสัมมนา หรือด้านการค้า
ต่าง ๆ ธุรกิจโรงแรมนั้นสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้
เป็นจ านวนมหาศาล ตั่งแต่ปี 2558 แนวโน้มการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการเปิดเขตการค้าเสรี หรือ AEC 
ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
      การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้ วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้ท าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม ในอ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ใช้บริการเหล่านี้ล้วนเป็นลูกค้าที่
แท้จริงที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมแต่ละแห่ง ทั้งนี้เพื่อใช้
เป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ  ส าหรับใช้
ประกอบในการวางแผน การพัฒนาและด าเนินงาน ตลอดจนการ
บริหารจัดการหรือปรับปรุงธุรกิจโรงแรมให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค ์

     2.1.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมในอ าเภอชะอ า 
จังหวัดเพชรบุรี 
     2.1.2  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
     2.1.3  เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมใน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

2.2 ขอบเขตของการศึกษา 
     2.2.1 ด้านเนื้อหา 
     ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักใน
ธุรกิจโรงแรม อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
     2.2.2 ด้านกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มประชากรที่ใช้ในการด าเนินวิจัยคือนักท่องเที่ยวชาว

ไทยที่เข้าพักโรงแรม 5 แห่งในอ าเภอชะอ าจังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน–ธันวาคม พ.ศ.2559  ทั้งส้ินประมาณ 
78,000 คน   
      กลุ่มตัวอย่าง  ประชากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการคือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรม 5 แห่งในอ าเภอ
ชะอ าจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้วิธีการแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
random sampling) รวมทั้งส้ิน 400 คน 
     ด้านระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–ธันวาคม พ.ศ.2559     
โดยเก็บแบบสอบถามในวันจันทร์- ศุกร เวลา 09.00 -17.00 น.  
     กรอบแนวคิดของการศึกษา 
          ตัวแปรต้น                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1 แสดงกรอบแนวคิดของการศึกษา 

2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ
คุณภาพการบริการของโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
ในด้านต่าง ๆ และน าข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารของโรงแรม ใน
การวางแผนพัฒนาระบบการบริหารงานทางด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาดและขั้นตอนในการให้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สภาพการสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้เฉลี่ยต่อปี 

 
คุณภาพการให้บริการ 

1. ด้านบุคลากร 

2. ด้านกระบวนการ

ให้บริการ 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ 

 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการเข้าพัก

โรงแรมในอ าเภอชะอ า  

จังหวัดเพชรบุรี 

1. ด้านห้องพัก 

2. ด้านราคา 

3. ด้านท าเลที่ตั้ง  

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
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     2.1.4  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของ
โรงแรมทั้ง 5 แห่งในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

บริการทั้งก่อนการขายระหว่างการขายและบริการหลังการขาย 
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

 2.5 เครื่องมือและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมใน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี แบ่งออกเป็น  4 ส่วนดังนี้ 
     ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โรงแรมที่เข้าพัก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ  
     ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการแบ่งเป็น 
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการและด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มีต่อการใช้บริการโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
แบ่งเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย
และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ลักษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5  ระดับ 
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเข้าพักจ าแนกตามเพศ  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าที (Independent t-test) ถ้า
จ าแนกตามอายุ สภาพการสมรส ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อปี  สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความแปรปรวน ทาง
เดียว (One - way Analysis of variance) การวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความพึงพอใจใน
การเข้าพัก ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation coefficient) 
     ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี่ยวกบัการใช้บริการโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีซ่ึง
เป็นค าถามปลายเปิด  สถิติที่ ใ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าความถ่ี     
2.6  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานทางการศึกษาดังนี้ 
     2.6.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ 
     2.6.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

3. สรุปผล  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

3.1  สรุปและอภิปรายผล 
     3.1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35 -
44 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001–15,000  บาท และ 15,001–20,000 บาท 
     3.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้าพักโรงแรมในอ าเภอชะอ า
จั งห วัด เพชรบุ รี โดยภาพรวม  ด้ านบุคลากรและด้ าน
กระบวนการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการบริหารจัดการโรงแรม มีการเปลี่ยนแปลง ตามระบบ
เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
ให้บริการที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ท าให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจ สอดคล้องกับค ากล่าวของ พัฒนาศิริโชติบัณฑิต ( 2548 : 
25) กล่าวว่าการบริการเป็นการกระท าหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งที่
กลุ่มบุคคลหนึ่งได้น าเอาไปเสนอขายแก่บุคคลอื่น ที่มีลักษณะ
เป็นส่ิงที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการได ้ 
     3.1.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการเข้า
พักโรงแรมในอ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม ด้าน
ราคา ด้านส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการโรงแรม มีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้าน
การตลาด ที่ต้องสร้างและพัฒนาให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ อุกฤษฎ์  ทรงชัยสงวน (2543 : 22-23) ได้รวบรวมแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจ ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
(Maslow's Hierarchy of Needs) ความต้องการของมนุษย์ใน
ด้านต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ความต้องการด้านพื้นฐานของมนุษย์คอืส่ิง
ที่ท าให้มนุษย์อยู่รอดหรือมีชีวิตอยู่ไปยังจุดสูงสุดนั้นก็คือ
ความส าเร็จสมหวังในชีวิต และ ทฤษฏีการจูงใจของ Vroom 
(1964) กล่าวว่า ส่ิงที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจนั้นก็คือ
ผลตอบแทน บุคคลมักจะเลือกส่ิงที่ดีที่สุดหรือผลตอบแทนที่ดี
ที่สุดให้กับตัวเอง ถ้าได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแล้วก็จะเกิดความ
พึงพอใจมากและประสิทธิภาพการท างานก็จะมีสูงสุดเช่นกัน 
 

1147



     2.6.3 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด 
     2.6.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม      
    2.6.5งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     3.1.4 นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเข้า
พักโรงแรมในอ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวม  ด้าน
ราคาและด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน
ผลิตภัณฑ ์และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความพึงพอใจ        

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะเพศมีผลต่อตัดสินใจการเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับค า
กล่าวของ  ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 54) ได้อธิบาย
แนวคิดของ Kotler (1997) ไว้ว่าเป็นความรู้สึกหลังจากการใช้
บริการเป็นการเปรียบเทียบว่าการบริการนั้นมีประสิทธิภาพเช่น
ไรถ้าผลที่ออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้าก็จะท าให้เกิด
ความพึงพอใจแต่ถ้าผลที่ออกมานั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่
ตรงต่อความต้องการของลูกค้าก็จะท าให้ไม่เกิดความพึงพอใจ 
     3.1.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุ ระดับการศึกษาและรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเข้าพักโรงแรมใน
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่าง
กันทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของ ลูกค้า  สอดคล้องกับค ากล่าวของฉัตยาพรเสมอใจ,ฐิตินันท์
วารีวนิช (2549 : 19) กล่าวว่า  ความพึงพอใจของลูกค้าแบ่งได้
เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือความชอบ (Preference) ความพึงพอใจ
เป็นการด าเนินการเฉพาะและเป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์
ซ่ึงหมายความว่าความพึงพอใจของลูกค้าคือสัญชาตญาณการ
ตอบสนองทางอารมณ์ กล่าวคือลูกค้าจะเกิดความชอบก็ต่อเมื่อ
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้าก าหนดไว้ 
     3.1.6 คุณภาพการบริการโดยภาพรวมและด้านคุณภาพการ
บริการ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจ โดยภาพรวม
ของนักท่องเที่ยว คุณภาพการบริการโดยภาพรวมและทุกด้าน  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจด้านการส่งเสริม
การตลาดของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  ลูกค้ามักใช้บริการกระบวนการส่งเสริม
การตลาด เป็นประจ าท าให้มีความพึงพอใจในทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คุณภาพการบริการด้านบุคลากร
และด้านกระบวนการให้บริการ  มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความ
พึงพอใจด้านผลิตภัณฑ ์ คุณภาพการบริการโดยภาพรวมและทุก
ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจด้านราคา คุณภาพ
การบริการโดยภาพรวมและด้านกระบวนการให้บริการและด้าน
คุณภาพการให้บริการ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    ของนักท่องเที่ยว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผลิตภัณฑ์  ราคา และ

ต้องค านึงถึงส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix)  4  
ประการหรือ  4 Ps  ในการตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของลูกค้า  4 ประการ และพัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต 
(2548 : 35) ในการด าเนินงานทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายที่ได้วางไว้คือ
ส่วนประสมทางการตลาดประกอบไปด้วย 4 Ps ซ่ึงแต่การ
บริหารงานด้านตลาดบริการต่าง ๆ มักจะเพิ่มเครื่องมือเข้าไป
อีก 3 Ps รวมเป็นทั้งหมด 7 Ps ซ่ึง P ตัวที่ 5 คือบุคลากร
ให้บริการ (People)ส่วน P ตัวที่ 6 คือกระบวนการให้บริการ
และ P ตัวที่ 7 คือสภาพแวดล้อมการให้บริการ (Physical 
Evidence) โดยการบริหารงานด้านบริการควรจะต้องน าเอาทุก 
P ที่กล่าวมานี้ท าการปรับแต่งกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 

3.3 ข้อเสนอแนะ 
     3.3.1 ควรเพิม่ช่องทางจัดจ าหน่ายโดยเฉพาะตลาดราชการ   
     3.3.2 ควรเพิ่มกิจกรรมการบรกิารภายในโรงแรมให้
เหมาะสมกับราคาที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะกิจกรรมทางน้ า 

กิตติกรรมประกาศ 
     การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์
ผู้สอน ครูฝึกในสถานประกอบการ ที่ให้ค าแนะน า ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง   ๆ และโรงแรมที่ ให้โอกาสเก็บ
แบบสอบถาม จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
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ผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการของโรงแรมเรดิสัน 
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ช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  
หากเหมาะสมก็จะใช้บริการ  หากไม่เหมาะสมก็จะเลือกบริการ
โรงแรมที่พึงพอใจ สอดคล้องค ากล่าว ของฉัตยาพร เสมอใจ 
(2549 : 23) ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเรา  

กรุงเทพฯ:  ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์. 
[4] ฉัตยาพร เสมอใจ,ฐิตินันท์วารีวนิช. 2549.การบริหารการ 

ตลาด. กรุงเทพมหานคร :บริษทัส.เอเซียเพรส(1989) จ ากัด 
[5] สุพัตราสร้อยเพ็ชร.์ 2550.การจัดการโรงแรม.ขอนแก่น :  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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E-002 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลเพื่อหาปัจจัยการส าเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล  
Performance comparison of classification techniques for determining  

The institute of vocational education: central region 5 
 

อุทัย  ศรีษะนอก   สมเกียรติ  ภูมชิัยสุวรรณ ์

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

 
บทคัดย่อ 
 ง า น วิ จั ย นี้ เ ป็ น ก า ร น า เ อ า เ ท คนิ ค เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล 
มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดย
เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลระหว่าง
เทคนิควิธีต้นไม้ตัดสินใจกับเทคนคิวิธีโครงข่ายประสาทเทยีม
และน าผลที่ได้จากเทคนิควิธีที่ให้ค่าประสิทธิภาพค่าจ าแนก
ข้อมูลสูงสุด เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของ
นั ก ศึ กษ า ตั้ ง แต่ ปี ก า ร ศึ กษ า  2 5 5 7  – 2 5 5 9  จ า น วน  
9  ตัวแปร และ 212  ระ เบี ยน ผลจากการศึกษาพบว่า
ประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูลแบบเทคนิควิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม มีค่าประสิทธิภาพสูงสุดที่ 94.63 % ซ่ึงสูงกว่า
แบบเทคนิควิธีต้นไม้ตัดสินใจ ที่ให้ค่าประสิทธิภาพที่ 80.46 
% และจากผลการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา พบว่าปัจจัยเหล่านี้ คือ เกรดเฉลี่ย
สะสม เงินเดือน สถานภาพครอบครัว อาชีพ เพศ อายุ จ านวน
น้อง จ านวนพี่ชายและจ านวนพี่สาว  มีผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงกฎที่ได้จากการจ าแนกข้อมูลจาก
ผลการทดลองนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้าง
ระบบการพยากรณ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ต่อไป 
 
 
 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาตัวแบบ, การส าเร็จการศึกษา, โครงข่าย
ประสาทเทียม,การวัดประสิทธิภาพ 
 
Abstract 
 This research is bringing data mining techniques applied 
to information technology graduate student, undergraduate 
courses. Institute of vocational education: central region 5 
performance is a comparison between data classification 
techniques, decision trees and artificial neural network 
techniques and the results of the techniques that provide the 
efficiency, the highest classification. The factors that affect 
the graduation of undergraduate students. On the basis of the 
students from the academic year 2557 - 2559 of 9 variables 
and 212 record the results of the study showed that the 
performance of a classification artificial neural network 
techniques. The performance of 94.63% which is higher than 
a technical decision tree. To 80.46% and the efficiency of 
the factors that affect the educational achievements of 
students. Found that these factors are GPA, salary, status, 
career, sex, old, younger, brother and sisters. Affect the 
graduation of undergraduate students. Which rules on the 
classification of the results of this study can be applied to 
develop a system to predict the graduation of undergraduate 
students institute of vocational education: central region 5.   

________________________________________________________ 
*1 อุทัย  ศรีษะนอก  Email : srisanok@gmail.com  Tel : 087-4448944 
*2 สมเกียรติ  ภูมชิัยสุวรรณ์  Tel : 085-8052038 
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บทน า 
 ใ น ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี ก า ร น า เ ท ค นิ ค ก า ร พ ย า ก ร ณ์ 
ไปประยุกต์ใช้ในงานทางธุรกิจด้านต่างๆ มากมาย เช่น ด้าน
การวิเคราะห์เครดิตของลูกค้า ด้านการส่งเสริมการขายสินค้า
และบริการ เป็นต้น [1] แต่การน ามาประยุกต์ใช้ในด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า ก ลั บ ไ ม่ เ ป็ น 
ที่แพร่หลาย ทั้งที่ในปัจจุบันสถาบันการศึกษามีการจัดเก็บ
ข้อมูลประวัตินักศึกษาไว้จ านวนมาก แต่มิได้น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเทคนิคการ
พยากรณ์มาใช้ในการจ าแนกข้อมูลเพื่อหาปัจจัยการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาเพื่อน าผลที่ได้ไปประยุกต์เพื่อให้เกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษา การหาวิธีกระตุ้นหรือ
ส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมขึ้น ช่วย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้
สามารถศึกษาจนส าเร็จการศึกษาได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจ าแนกข้อมูล
ระหว่างแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจและแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งาน วิจั ยนี้ เ ป็นการสร้ างตั วแบบส าหรับหาปั จจั ย 
ที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 
5 ซ่ึงในการทดสอบแบบจ าลองที่ได้จะท าการทดสอบบน
พื้นฐานของวิธี K-Fold cross-validation โดยใช้โปรแกรม WEKA 
(Waikato Environment for Knowledge Analysis) ในการสร้าง
แบบจ าลองมีขั้นตอนวิธีในการวิจัยดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการท าเหมอืงข้อมูล 

 
 1. การท าความเข้าใจปัญหา การวิจัยนี้ตั้งเป้าหมายในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ หาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และน าแบบจ าลองผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดมาใช้ในการวิจัยการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
 2. ท าความเข้าใจข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและน า
ข้อมูลจากข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 – 2559 จ านวน 9 ตัวแปร และ 212 ระเบียน  
โดยประกอบด้วยปัจจัย  เพศ อายุ จ านวนพี่ชาย จ านวนพี่สาว 
จ านวนน้อง เกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพ เงินเดือน สถานภาพ
ครอบครัว 
 3. การเตรียมข้อมูล เป็นการเตรียมข้อมูลเพื่อการท าการ
สอนการเรียนรู้ โดยท าการคัดเลือกและจัดรูปแบบข้อมูลให้
เหมาะสมกับแบบจ าลองต้นไม้ตัดสินใจและแบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทียม โดยมีวิธีการคัดเลือกข้อมูลดังนี้ การ
คัดเลือกข้อมูล (Data Selection) การกลั่นกรองข้อมูล (Data 
Cleaning) และการแปลงข้อมูล (Data Transformation) 
   3.1 เทคนิควิธีต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) 
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เป็นวิธีที่ส าคัญในการสร้างกฎหรือ
จ าแนกกฎ โดยจะมีลักษณะเป็นการท างานเหมือนโครงสร้าง
ต้นไม้ที่แต่ละโหนด (Node) แสดงคุณลักษณะ (Attribute) ที่
ใช้ทดสอบข้อมูล แต่ละกิ่งแสดงผลในการทดสอบและลีฟ
โหนด (Leaf Node) แสดงกลุ่มหรือคลาส (Class) ที่ก าหนดไว้ 
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ซ่ึงต้นไม้ตัดสินใจนี้ง่ายต่อการเข้าใจและการปรับเปลี่ยนเป็น
กฎการจ าแนก (Classification Rules) 
   อัลกอริทึม C4.5 เป็นอัลกอริทึมที่มีพื้นฐานและ
พัฒนามาจากอัลกอริทึม ID3 ถูกออกแบบโดย Quinlan [2] ซ่ึง
ได้เพิ่มความสามารถในการหลีกเลี่ยงการสร้างโครงสร้าง
ต้นไม้ที่ใหญ่เกินไป เนื่องจากการที่มีข้อมูลจ านวนมาก ซ่ึงจะ
ขึ้นอยู่กับการก าหนดความลึกเมื่อมีการเจริญเติบโตของ 
Decision Tree ความผิดพลาดลดลงเนื่องจากมีการตัดทอน 
ความผิดพลาดออกไป (Pruning node) มีการสร้างกฎหลังการ
ตัดทอนข้อมูลที่ผิดพลาดออก และยังสามารถใช้กับข้อมูลที่มี
ความต่อเนื่อง (Continuous Attributes) ที่เป็นตัวเลขได้ แสดง
การสร้างต้นไม้โดยการใช้ Information Entropy ซ่ึงหาได้จาก
สมการดังต่อไปนี้ ค่า Information Entropy ดังสมการที่ (1) 
       (1) 
 โดย 
  Info(S) คือ ค่าคุณสมบัติ S 
  S คือ ชุดข้อมูลที่น ามาเป็นตัวอย่างทั้งหมด 
  Pi  คือ ค่าความน่าจะเป็นที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
 สมการที่ 2 เป็นการก าหนดค่าให้ A มี n ค่า {A1,  
A,…,A } จากนั้นน าค่า S ไปท าการหารทุกคุณสมบัติย่อยของ 
A โดย  Snj แทนค่ า ชุดของข้ อมูลแต่ ละตั ว 
ของคุณสมบัติ A จะได้ดังสมการที่ (2) 
 
       (2) 
 โดย  
  Snj คือ ค่าชุดข้อมูลแต่ละตัวของคุณสมบัติ A 
  Info(A) คือ การสมมุติค่าคุณสมบัติ A ที่มี n ค่า {A1,A 
,…,A } 
  S คือ ชุดข้อมูลที่นามาเป็นตัวอย่างทั้งหมด 
 
  การแยกข้อมูลออก (Split Information) ดังสมการ 
ที่ (3) 
       (3) 
 
 ค่า Entropy ของแต่ละคุณสมบัติของ A โดยจะต้องท าการ
ขจัดค่าโน้มเอียงของคุณสมบัติ ดังสมการที่ (4) 
 

 
       (4) 
 และคุณสมบัติที่มีค่ามากตั้งเป็นโหนดเริ่มต้น และท า
กระบวนการเดิมย้อนกลับโดยใช้ค่า Information Entropy ร่วม
ด้วย จากนั้นค านวณค่าของคุณสมบัติ A ด้วยสมการที่ (5) 
       (5) 
 
  3.2 เทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial 
Neural Network) โครงข่ายประสาทเทียม [3] เป็นการท างาน
ที่เลียนแบบการท างานของสมองมนุษย์ โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ที่
มีอยู่ให้ออกมาในรูปแบบของโครงสร้างวิธีการค านวณหรือที่
เรียกว่าความรู้ ประสบการณ์ เพื่อที่จะน ารูปแบบที่ได้จากการ
เรียนรู้นี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ และใช้ Multilayer Perceptron 
เพื่อปรับค่าน้ าหนักส าหรับข่ายงานไปข้างหน้าหลายช้ัน โดย
เคลื่อนจากข้อมูลช้ันน าเข้าช้ันซ่อนไปจนถึงชั้นแสดงผล 

 
ภาพที่ 2 โครงข่ายประสาทเทียม 

 
 จากภาพที่ 2 การท างานของโครงข่ายประสาทเทียม ซ่ึงจะ
ค านวณค่าผิดพลาดระหว่างเอาต์พุตของข่ายงานและค่าจริง 
เพื่อใช้ในการปรับค่าเวกเตอร์น้ าหนักและจะท าซ้ าไปซ้ ามาจน
ได้ค่าเวกเตอร์น้ าหนักที่ให้ค่าผิดพลาดน้อยที่สุด ดังสมการที่ 
(6) 

      (6) 
 โดย 
  n คือ ผลรวมที่ได้จากฟังก์ชันผลรวม 
  Xi  คือ ค่าข้อมูลเข้าตัวที่ i 
  Wi คือ ค่าน้ าหนักของนิวรอนตัวที่ i 
  z คือ จ านวนนิวรอนชั้นข้อมูลเข้า 
  b คือ ค่าความโน้มเอียง 
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  i คือ มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง z 
  3.3 ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ   ส า ห รั บ ก า ร วิ จั ย 
ในครั้ ง นี้ เ ลื อ ก ใ ช้ วิ ธี สุ่ มข้ อมู ล แบบความ เ ที่ ย ง ต ร ง  
K กลุ่ม (K-fold Cross Validation) เป็นการสุ่มตัวอย่างข้อมูล 
โดยเริ่มจากการแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน น า
ข้อมูลบางส่วนมาท าการเรียนรู้และน าข้อมูลบางส่วนมาท า
การทดสอบแบบจ าลองที่ได้จากการเรียนรู้ โดยในการท างาน
จะท าการเลือกสุ่มข้อมูลออกเป็น K ชุดเท่ากัน ในการทดลอง
ครั้งแรกข้อมูลชุดที่ 1 เป็นข้อมูลชุดทดสอบและข้อมูลชุดที่
เหลือเป็นข้อมูลชุดเรียนรู้ ในการทดลองครั้งที่ 2 ข้อมูลชุดที่ 2 
เป็นข้อมูลชุดทดสอบและขอ้มูลชุดที่เหลือเปน็ขอ้มูลชุดเรียนรู้ 
ท าจนกระทั่งข้อมูลทุกชุดได้ถูกน ามาเป็นข้อมูลชุดทดสอบ
และชุดเรียนรู้ ซ่ึงจะมีการทดลองทั้งหมด K ครั้ง ในงานวิจัยนี้
เลือกใช้ค่า K = 10 ในการแบ่งชุดข้อมูลเพื่อการทดสอบและ
เรียนรู้ 

 
ภาพที่ 3 วิธีสุ่มข้อมูลแบบ 10-Fold cross validation 

 
  การ วัดประสิท ธิภาพ กฎที่ ได้ จ ากแบบจ า ลอง 
ที่สร้ างขึ้น  โดยจะใช้วิ ธีการวัดจากค่า สัมบูรณ์ของค่ า
คลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE)  
ดังสมการที่ (7) 
       (7) 
 โดย 
  ei คือ ผลต่างระหว่างค่าข้อมูลจริงและค่าพยากรณ์ 
  n คือ ข้อมูลในการพยากรณ์ 
 ค่าความแม่นย า (Accuracy) เป็นการทดสอบหาค่าที่
ท านายว่ามีความถูกต้องแม่นย ามากน้อยเพียงใด ดังสมการที่ 
(8) 
       (8) 
 โดย 
  TP คือ ค่าที่ท านายถูกต้องเชิงบวก 

  TN คือ ค่าที่ท านายถูกต้องเชิงลบ 
  FP คือ ค่าที่ท านายผิดพลาดเชิงบวก 
  FN คือ ค่าที่ท านายผิดพลาดเชิงลบ 
 
ตารางที่ 1 แอททริบิวต์หลังจากการเตรียมข้อมูล 

ข้อมูล รายละเอียด ค่าตัวแปร 
Sex : เพศ ชาย Male 

หญิง female 
Old : อายุ อาย ุ ใช้ตัวเลขจริง 
Brother : จ านวน
พี่ชาย 

พี่ชาย ใช้ตัวเลขจริง 

Sister : จ านวน
พี่สาว 

พี่สาว ใช้ตัวเลขจริง 

Younger : 
จ านวนน้อง 

น้องสาวและ
น้องชาย 

ใช้ตัวเลขจริง 

GPA : เกรดเฉลี่ย
สะสม 

เกรดเฉลี่ยสะสม ใช้ตัวเลขจริง 

Career : อาชีพ รับราชการ government 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

StateEnterprise
s 

นักธุรกิจ-ค้าขาย trade 
เกษตรกรรม agriculture 
รับจ้าง Contractors 
พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

GovernmentE
mployee 

ข้าราชการ
เกษียณอายุ
ราชการ 

RetiredGovern
ment 

นักบวช priest 
ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ 

jobless 

อื่นๆ others 
Salary : 
เงินเดือน 

เงินเดือน ใช้ตัวเลขจริง 

Status : 
สถานภาพ

อยู่ด้วยกัน family 
แยกกันอยู่ Separated 
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ครอบครัว อย่าร้าง Divorced 
ตารางที่ 1 แอททริบิวต์หลังจากการเตรียมข้อมูล(ต่อ) 

ข้อมูล รายละเอียด ค่าตัวแปร 
Status : 
สถานภาพ
ครอบครัว 

ถึงแก่กรรม Deceased 

แต่งงานใหม ่
Married 

end : การส าเร็จ
การศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา yes 
ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

no 

 จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงค่าแอททริบิวต์ที่ได้จาก
กระบวนการเตรียมข้อมูลซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียด 
ค่าตัวแปรในแอททริบิวต์นั้นๆ 
 3.4 การสร้างแบบจ าลอง น าข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่
เข้าศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 มาท า
การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Weka โดยใช้ เทคนิควิธีต้นไม้
ตัดสินใจและเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมในการทดสอบ 
ก าหนดรูปแบบในการทดสอบผลลัพธ์ตามวิธี k-fold cross 
validation ซ่ึงก าหนดให้ค่า k = 10 
 3.5 การทดสอบแบบจ าลอง ทดสอบแบบจ าลอง โดยชุด
ข้อมูลทดสอบ (Testing Data) โดยวัดประสิทธิภาพด้วยค่าความ
แม่นย า (Accuracy) และค่าสัมบูรณ์ของค่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 
(MAE) 
 3.6. การค้นหาปัจจัย  เป็นการค้นหาปัจจัยโดยน า
อัลกอริทึมที่มีผลการเปรียบเทียบที่ดีที่สุด มาท าการค้นหา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลัก สูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยลดการน าเข้าทีละแอททริบิวต์ 
ตรวจสอบค่าความแม่นย า (Accuracy) โดยค่าความแม่นย าที่
ลดลงมากที่สุด คือ แอททริบิวต์ที่มีความส าคัญหรือเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญที่สุด 
 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของข้อมูลนักศึกษาที่เข้า
ศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 ในการทดสอบ
เทคนิควิธีต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้ อัลกอริทึม C4.5 
ก าหนดค่า Pruning tree used confidence Factor = 0.5 และวิธี 
cross validation used 10 folds ซ่ึงผลที่ได้จากการทดลอง มีค่า 
ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการวัดประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลแบบ
ต้นไม้ตัดสินใจ 

10 –folds cross Accuracy MAE 
1 8.53 0.22 
2 90.78 0.16 
3 89.78 0.18 
4 87.75 0.15 
5 89.92 0.23 
6 87.12 0.19 
7 87.70 0.18 
8 86.80 0.19 
9 84.84 0.21 
10 91.38 0.16 

AVERAGE 80.46 0.19 

 การทดสอบ เ ทคนิ ค วิ ธี โค ร งข่ า ยป ระสาท เที ย ม  
โดยการใช้ Back propagation ก าหนดค่า Hidden layer = a, 
sigmoid node = 2, Learning Rate = 0.5, Momentum = 0.2, 
Epochs = 500 และวิธี 10 k folds cross validation ซ่ึงผลที่ได้
จากการทดลองมีค่าดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวัดประสิทธิภาพการจ าแนกข้อมูลแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม 

10 –folds cross Accuracy MAE 
1 95.53 0.04 
2 94.35 0.06 
3 95.10 0.06 
4 94.40 0.06 
5 95.20 0.06 
6 95.50 0.06 
7 96.13 0.04 
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8 94.45 0.06 
9 89.98 0.09 
10 95.70 0.06 

AVERAGE 94.63 0.06 

 จากการเปรียบเทียบค่า Accuracy ในตารางที่ 2 และตาราง
ที่ 3 พบว่าการจ าแนกข้อมูลแบบโครงข่ายประสาทเทียม มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร จ า แ น ก ข้ อ มู ล เ ฉ ลี่ ย 
ที่ 94.63% ซ่ึงสูงกว่าแบบต้นไม้ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
เฉลี่ยที่  80.46% โดยน าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดลองมา
เปรียบเทียบได้ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกต้อง 

 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพความถูกต้องข้อมูลที่ถูก
จ าแนกโดยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าความถูกต้อง
สูง สุด  ดั งนั้ นจึ งน าไป สู่การทดลอง เพื่ อ วิ เคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยในการทดสอบหาปัจจัยจะ
ท าการลดแอททริบิวต์ที่น าเข้าที่ละแอททริบิวต์  และวัด
ประสิทธิภาพของการทดสอบจากค่ า  MAE ที่ ได้  
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่  4 ผลการทดสอบการลดข้อมูลน าเข้ าทีละ 
แอททริบิวต์ด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

ล าดับ Attribute MAE 
1 GPA 0.1012 
2 Salary 0.0821 
3 Status 0.0803 
4 Career 0.0734 
5 Sex 0.0678 

6 Old 0.0634 
7 Younger 0.0312 
8 Brother 0.0305 
9 Sister 0.0301 

 ข้อมูลจากตารางที่ 4 เป็นการเรียงลาดับความส าคัญของแต่
ละแอททริบิวต์จากมากไปหาน้อยคือหากค่า MAE มีค่าความ
คาดเคลื่อนมากแสดงว่าแอททริบิวต์นั้นมีความส าคัญมาก
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดยเรียงตามลาดับความส าคัญจาก
มากไปหาน้อย คือ เกรดเฉลี่ยสะสม เงินเดือน สถานภาพ
ครอบครัว อาชีพ เพศ อายุ จ านวนน้อง จ านวนพี่ชายจ านวน
พี่สาว  
 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การจ าแนกประเภทข้อมูลของอัลกอริทึมเหมืองข้อมูลโดยการ
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลของนักศึกษา โดยผู้ วิจัยได้เลือกใช้
เทคนิควิธีส าหรับการจ าแนกข้อมูล 2 เทคนิควิธีคือเทคนิควิธี
ต้นไม้ตัดสินใจและเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียม  
โดยได้ท าการทดลองกับข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 
ที่ เข้าศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2559 จ านวน 
9 ตัวแปร และ 212 ระเบียน จากการทดลองพบว่า ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้องของเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมมีค่าความ
ถูกต้องสูงสุดที่ 94.63% ซ่ึงให้ค่ามากกว่าเทคนิควิธีต้นไม้
ตัดสินใจที่ให้ค่าความถูกต้องที่ 80.46 % ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
เทคนิ ค วิ ธีโครงข่ ายประสาท เที ยมให้ประ สิท ธิภาพ 
ในการจ าแนกข้อมูลสูงสุดและมีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัยในครั้งนี้และเมื่อทาการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 5 โดยเทคนิควิธีแบบโครงข่ายประสาทเทียม พบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ  
เกรดเฉลี่ยสะสม เงินเดือน สถานภาพครอบครัว อาชีพ เพศ 

Tree ANN

Accuracy 80.46 94.63

70
80
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อายุ จ านวนน้อง จ านวนพี่ชายและจ านวนพี่สาว เรียง
ตามล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย  
 ผลการทดลองที่ได้จากการวิจัยนี้สามารถที่จะใช้ในการ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมถึงการหาวิธีกระตุ้นหรือส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาใน
แต่ละคนให้เหมาะสมขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถศึกษาจนส า เร็ จ
การศึกษาได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย  รองผู้อ านวยการ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  ที่อ านวยความสะดวกและ
อนุเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
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E-004 

ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

Learner Tracking System Case Study: Students' Home Visiting at Buengkan Technical College. 
 

กฤษณะ  เสาะสาย   วิไลวรรณ พฒุบุญ 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้ติดตามนักเรียน 
นักศึกษาจึ งออกแบบและสร้ าง  ระบบติดตามผู้ เ รี ยน 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  อ อ ก เ ยี่ ย ม บ้ า นนั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ใ น
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยแบ่งวิธีด าเนนิการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 

ขั้นตอน ดังนี้ 1) การออกแบบและสร้างระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ  2)ประเมินความพึงความพอใจของครูที่ปรึกษาต่อ
การใช้ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  

เพื่อเป็นการติดตามนักเรียน นักศึกษาได้อย่าง
ใกล้ชิดและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นจึงไดจ้ัดท าแบบประเมินความ
พึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อการใช้ระบบติดตามผู้ เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค
บึงกาฬ จ านวน 45 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ครูที่ปรึกษาได้เก็บ
ประวัตนักเรียน นักศึกษาและยังติดตามนักเรียน นักศึกษาใน
การออกเยี่ยมบ้านสามารถเช็คที่อยู่ของนักเรียน นักศึกษาได้
ถูกต้องและประหยัดเวลามากย่ิงขึ้น 
   
ค าส าคัญ   ระบบติดตามผูเ้รียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคบงึกาฬ   
 
 
 
 

ABSTRACT 

The research so that teacher adviser can 
track student. Students designed and built Learner 
tracking system. Case Study home visits students. 
BuengKan technical College students by how 
research is divided into two stages. 1 Design and 
build systems tracking student case study visit the 
homes of student in Buengkan technical college 
students. 2 Assess the satisfaction of the teacher 
advisor to use the system tracking learners case study 
visit the homes of student in BuengKan technical 
college students.  

To tracking students were very close and a 
lot more has prepared a satisfaction rating of 
advisory teachers to use the system tracking learners 
45 people. The research found that the teacher 
advisors counselors keep history students and also 
track students in visit home can check address of 
student was correct and save even more time. 
 
Key word: Learner Tracking System Case Study: Students' 
Home Visiting at Buengkan Technical College. 
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ความเป็นมาของปัญหา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาปีการศึกษา  2542  

ก าหนดบทบาทให้สถานศึกษามีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างใกล้ชิด  เพื่อสามารถดูแล  ป้องกัน  และ
ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา  
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าวจึงได้ก าหนดให้งานครูที่ปรึกษาด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการเยี่ยมบ้านโดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

ปีการศึกษา  2559  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้ให้
ครูที่ปรึกษาด า เนินการตามระบบครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนครบถ้วน ร้อยละ100  ซ่ึงพบว่าการ
จัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบท าให้มี
นักเรียนบางกลุ่มที่มีปัญหาหรืออยู่ในกลุ่มเส่ียง  ได้รับการ
แก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

การลดปัญหาการออกกลางคันของผู้ เ รี ยน
อาชีวศึกษา จะต้องด าเนินการให้มีความเข้มข้น และมี
ความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น ใน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 
การเยี่ยมบ้าน ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การส่งเสริม
การมีงานท าและหารายได้ระหว่างเรียน การพัฒนา
ศักยภาพและปลูกจิตส านึกครูที่ปรึกษา สร้างความรู้ ความ
ตระหนัก และเพิ่มจิตวิญญาณใช้เป็นตัวน าด าเนินกิจกรรม
ให้เกิดเป็นการฝังตัวในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะ
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ตนเองว่าด าเนินการอย่างไร ใน
กรณีใด เพื่อสร้างความเป็นอิสระในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมาย KPI ที่เป็นสาระที่ใช้ในการ
ประเมิน 1) การออกกลางคันของผู้เรียนลดลง และ2) การ
อยู่รอดของผู้เรียนตลอดหลักสูตร โดยหลักใหญ่ที่ต้อง
ค านึงถึงคือ “การเรียนอย่างมีความสุข” มีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ที่ดี และมีความปลอดภัย  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความมุ่งหวังให้ครู
ทุกคนมีนักเรียนในความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลอย่าง
ใกล้ชิดประมาณ 20-25 คน โดยการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ทั้งด้านการเรียน ความประพฤติสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต ครอบครัว เศรษฐกิจ และอื่น ๆ มีระบบข้อมูล
ที่ ชัดเจนเพื่อการคัดกรองนักเรียนครูต้องด าเนินการ

ส่งเสริม ป้องกันและการแก้ไขเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หากมีกรณีที่ยากต่อการช่วยเหลือก็ให้ใช้วิธีการส่งต่อ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

ครูจึงมีหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนป้องกัน และ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด บทบาทหน้าที่ของครู
นอกจากให้ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว ครูต้องรู้
หลักจิตวิทยาที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม และการ
กระท าของเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กตามวัยและพัฒนาการ
ต่าง ๆ  ดังนั้น จึงจ าเป็นที่นักเรียนต้องได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างดี จากพ่อแม่ เมื่ออยู่ที่บ้าน และจากครู เมื่อมาอยู่ที่
โรงเรียน ท าให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างครูกับศิษย์นั้น
ใกล้เคียงกันกับสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตร 
บางครั้งบทบาทหน้าที่ของครู กับศิษย์ก็ เหมือนหรือ
ใกล้เคียงมากกับบทบาทหน้าที่ของบิดามารดากับบุตร  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาระบบติดตามผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน-นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  เพื่อที่จะได้
ทราบสภาพการบริหารงานซ่ึงผลการ วิจั ยจะ เป็น
ประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ และเพื่อเป็นแนวทางที่
ผู้บริหารวิทยาลัย จะได้น าผลของงานวิจัยไปปรับเป็น
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารงานในสถานศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้จดัท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี ้

1.  เพื่อออกแบบและสร้าง ระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา ใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  

2. เพื่อประเมนิความพึงพอใจของครูทีป่รึกษาที่
ใช้ระบบติดตามผูเ้รียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน-
นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออก

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาเปน็การวิจัยและพัฒนาโดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ  ครทูี่ปรึกษาระดับ ปวช.และ
ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จ านวน 45 คน 
2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้พัฒนาเครือ่งมือเพื่อใช้ใน
การวิจัยโดยมีขั้นตอน ประกอบดว้ย 

2.2.1 ออกแบบและสร้างระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา  ออก เยี่ ยมบ้ านนัก เ รี ยน  นักศึ กษา  ใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การวิจัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
                            2.2.1.1 ศึกษาค้นคว้า หลักการ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาจากเอกสาร
ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                            2.2.1.2 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด
เกี่ยวกับ ข้อมูล หลักการ ความต้องการของระบบ อบรม
การใช้ระบบติดตามผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา 
  2.2.1.3 ออกแบบระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
                           2.2.1.4 สร้างระบบติดตามผู้ เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
                            2.2.1.5 ออกแบบระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา เพื่อน าเสนอ
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
และความเหมาะสมของระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา 
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาตามหัวข้อ ในแบบ
ประเมินคุณภาพ จ านวน 3 ท่าน 
                           2.2.1.6 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เ ช่ียวชาญ จากนั้นน าเสนอให้ผู้เ ช่ียวชาญชุดเดิม
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และประเมินคุณภาพของ

ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักศึกษา 
                           2.2.1.7 น าแบบประเมินคุณภาพที่
ผู้เช่ียวชาญประเมินแล้ว มาหาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของ
การใช้ระบบติดตามผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน-นักศึกษา การแปลผลใช้เกณฑ์ก าหนดระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยการประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 
99-100) ถ้ามีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ถึง 5.00 ถือว่ามีคุณภาพ
ในระดับดี ถึงดีมาก 

2.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา
ที่มีต่อระบบติดตามผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิจัย โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
  2.2.2.1 ศึกษาเอกสาร  หนังสือ วารสาร 
และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
จากหนังสืองานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.2.3 ก าหนดประเด็นขอบเขตของ
ค าถาม และจัดหมวดหมู่ของค าถาม 
  2.2.2.4 จากการศึกษาดังกล่าวจึงออกแบบ
โครงสร้างของแบบสอบถาม(Questionnaire)  ความพึง
พอใจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานและ
ทฤษฎีที่ ใ ช้อ้างอิงผู้ศึกษาโครงงานสามารถก าหนด
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ จ าแนกเป็น  เพศ อายุ ต าแหน่ง 
แผนกวิชา 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ ระบบ
ติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 

1.ด้านการใช้งานทั่วไป 
2.ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 

                  ระบบ  
3.ด้านความถูกต้องและการประมวลผล 
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4.ด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 
5. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ 
     ระบบ 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ของระบบติดตาม
ผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 
                           2.2.2.5 น าแบบประเมินให้ผู้เช่ียวชาญ  
จ านวน 3 ท่านตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ ด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้อง ปรับปรุงข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ให้เหมาะสม 
  
                  2.2.2.6 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล
จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.4.1 รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจ านวน45คน 
ได้มาโดยวิธีการเจาะจง 

3.4.2 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ คื น 
จ านวน 45 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่
ส่งไปทั้งหมด 
               3.4.3 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มา 
ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
น าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติ 
ได้แก่การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของระบบติดตามผู้เรียน 
กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โดย การหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละด้านแบบลิ เคอร์ท 

(Likert) ซ่ึงเป็นมาตราประเมินค่าแบบรวม (Summated 
rating scale)  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลาย เปิ ด เ กี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงของระบบ
ติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา
ต่อไป น าเสนอโดยการบรรยาย 
 
5. สถิติที่ใช้ในก ารวิเคราะหข์้อมลู 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติ
พื้นฐาน  เช่น  คะแนนเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตามสูตร  ดังนี ้

 3.6.1.  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค านวณจาก
สูตร  (บุญชม ศรีสะอาด.2545:106) 

 

N

x
x


  

 

เมื่อ x   แทน   คะแนนเฉลี่ย 
x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  แทน จ านวนข้อมูล 
 3.6.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation : S.D.) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.
2545:105) 
 

 
2 2( )

.
( 1)

N x x
S D

N N

  



 

 

เมื่อS.D  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2x  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

2( )x  แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 
  แทน จ านวนคน 

 
 
ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยมี
ผลการวิจัย ดังนี้ 
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1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ
ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน-
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬพบว่า แบบประเมินความ
พึงพอใจของครูที่ปรึกษาที่มีต่อระบบติดตามผู้ เรียน 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  อ อ ก เ ยี่ ย ม บ้ า น นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ประกอบด้วย 5 ด้าน 
1) ด้านการใช้งานทั่วไป 2) ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบระบบ 3) ด้านความถูกต้องและการประมวลผล 
4) ด้ านความปลอดภัยในการใช้งานระบบ 5) ด้ าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 
1.2  ผลการออกแบและสร้าง ระบบติดตามผู้ เ รี ยน 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  อ อ ก เ ยี่ ย ม บ้ า น นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
 

 
 

รูปที1่ ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนคิบึงกาฬ 

 
รูปที่ 2 เข้าสู่ระบบ ค้นหาบ้านนักศึกษา 

 
รูปที่ 3 ต าแหน่งบ้านนักเรียน นักศึกษา 

 

 
รูปที่ 4 บันทึกรายงงานการออกเยี่ยมบ้าน  

นักเรียน นักศึกษา 
           1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษา
ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน -
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ พบว่า ระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือด้านประสิทธิภาพ
และประโยชน์ของระบบ ( x = 4.18 , SD = 1.68) อยู่ใน
ระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านการใช้งานทั่วไป ( x = 3.99 
SD = 0.52) อยู่ในระดับดี และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด 
คือ ด้านความถูกต้องและการประมวลผล( x = 3.80 
SD = 0.56) อยู่ในระดับดี 

 
สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและการสร้างโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาระบบติดตาม
ผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬโดยมีวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและสร้างระบบติดตามผู้เรียน 
ก ร ณี ศึ ก ษ า  อ อ ก เ ยี่ ย ม บ้ า น นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยการศึกษาต าราเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาและความเหมาะสมของระบบ
ติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความพิงพอใจของครูที่ปรึกษา
ต่อการใช้ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูที่
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ปรึกษาต่อการใช้ระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา ออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่1) ด้านการใช้งานทั่วไป 2) ด้าน
การออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ 3) ด้านความถูก
ต้องและการประมวลผล 4) ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานระบบ 5) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า ระบบติดตามผู้เรียนกรณีศึกษา 
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
มีคุณภาพในระดับ ดีมาก และผลการประเมินความพึง
พอใจของครูที่ปรึกษาต่อการใช้ระบบติดตามผู้ เรียน 
กรณีศึกษา  ออก เยี่ ยมบ้ านนัก เ รี ยน  นักศึ กษา  ใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ พบว่า มีความพึงพอใจดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาใน

การใช้ระบบติดตามผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
    1.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบติดตาม
ผู้เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ใน
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอย่างต่อเนื่อง  
                 1.3 ควรมีการบันทึกข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่
เข้าเรียนใหม่ในทุกปีการศึกษาเพื่อสะดวกในการติดตาม
ผู้เรียน 
             2.ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1 ควรวิจัยและศึกษาพัฒนาระบบติดตาม
ผู้ เรียน กรณีศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
      2.2 พัฒนาระบบและเผยแพร่ผลงานไปยัง
วิทยาลัยที่สนใจเกี่ยวกับระบบติดตามผู้เรียน กรณีศึกษา 
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
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ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง 
Recycling Bank Accounting System of Tha Kok Daeng Sub-District Administration Organization. 

 
จารุวรรณ พรหมศิริ    สุขสันต์ สทุธิเสน และผนึก  สีหลัก 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่ต่อระบบธนาคารขยะองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากกแดง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบบัญชี
ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง  และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการบริหาร
จัดการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง จาก

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  32 คน     โดยวิธีการเจาะจง การวิเคราะห์
สถิติการวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 วิธีด าเนนิการวิจยัแบ่งออกเปน็ 2 ขัน้ตอน ดังนี้  1)ศึกษา
ออกแบบและสร้างระบบธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบล

ท่ากกแดง 2)ประเมินความพึงพอใจของสมาชิกต่อระบบบัญชี
ธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ  

ผลการวิจัยพบว่าการประเมินความพึงพอใจของ  
เจ้าหน้าที่ ที่ต่อระบบธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบล
ท่ากกแดงผลการวิจัย พบว่า การประเมินความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x =4.61,S.D=0.48)  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านประสิทธิภาพและประโยชนข์องระบบ โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก( x =4.68,S.D.= 0.51) รองลงมาคือด้านการ
ออกแบบและการจัดการอยู่ในระดับมาก ( x  =4.61,S.D.=0.46) 
และความพึงพอใจด้านการใช้งานทั่วไป อยู่ในระดับมาก              

( x =4.54,S.D.=0.47)    
ค าส าคัญ   ความพึงพอใจ,ธนาคารขยะองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่ากกแดง,สมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
กกแดง อ.เซกา  จ.บึงกาฬ 
 

ABSTRACT 
    This research is a research and development study with 
the aim to evaluate the satisfaction of the authorities to use in 
waste management, banking Administrative District kg red. 
The instrument used for this research. Garbage bank account 
Administration Tha Kok Daeng   and satisfaction of the 
thickness of the users in the system, waste management, 
bank account Administration Tha Kok Daeng. From a 
sample of 32 people by way  how specifict. Statistical 
analysis Statistical analysis used in this study were 
percentage, average and standard deviation. 

The research is divided into two stages: 1) the design 
and construction of a recycling bank account Administration 
Tha Kok Daeng. 2) satisfaction of the authorities towards 
recycling bank account Administration Tha Kok Daeng 

district Seka province Buengkan. 
The research showed that the satisfaction rating of 

the banking system, solid waste management officer at the 
Tha Kok Daeng results showed that the satisfaction rating of 
the Bank Administration screeners Tha Kok Daeng. With 
satisfaction the high level (= 4.61, SD = 0.48), and 
considering that it was found. The side with the highest score 
is the performance and benefits of the system. Overall, the 
high level (= 4.68, SD = 0.51), followed by the design and 
management at a high level (= 4.61, SD = 0.46) and 
satisfaction of typical use. At a high level (= 4.54, SD = 
0.47). 
Key words:  Satisfaction, recycling bank Subdistrict Tha 
Kok Daeng, officials of the Ministry of Tha Kok Daeng 
district  Seka province Buengkan 
 

1163



 

2 
 

ความเป็นมาของปัญหา 
           
  ปัจจุบันขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน สังคม และส่ิงแวดล้อม   ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ของต าบลท่ากกแดง  อ.เซกา  จ.บึง
กาฬ  ซ่ึงจ านวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน เป็นปัญหาเร่งด้วยที่
ทุกหมู่บ้านจะต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการ ลด คัดแยก 
และใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด แต่ในขั้นตอน
กระบวนการที่ด าเนินการของโครงการนั้นจะต้องมีระบบ
การจัดท าระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง  ซ่ึง
เจ้าหน้าที่แต่ละหมู่บ้านท าการค านวณบัญชีรายรับรายจ่าย 
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก [1]     
 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องมีการค านวณหลาย
ขั้นตอน  และหลายช้ันข้อมูล หรือหากต้องการตรวจสอบ
ข้อมูลรายงานก็ท าได้ยาก ระบบบัญชีธนาคารขยะชุมชน 
มีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการคิดบัญชี
หรือบัญชีธนาคารขยะชุมชน    เจ้าหน้าที่ทั้งส้ิน 32  คน 
โดยให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกถูกต้องและรวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีอย่างโปรงใส     
สามารถตรวจสอบได้ มีระบบข้อมูลที่ชัดเจน    สามารถ
น าประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านอื่น ๆ ได้หากมีความจ าเป็นใช้
ข้อมูลเหล่านั้นจะได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน      
 จากสภาพปัญหา และแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง  ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป เ ป็ น
ประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่  [2,3,4] 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย ดังนี ้
1.  เพื่อหาความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบบัญชี

ธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมี
ขั้นตอนการวิจัย ดังรายละเอียดตอ่ไปนี้  

 
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ  เจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ากกแดง   จ านวน  32 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้พัฒนาเครือ่งมือเพื่อใช้ใน
การวิจัยโดยมี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

2.1 การออกแบบและสร้างระบบบัญชีธนาคารขยะ
องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง ผู้วิจัยได้สร้าง
เครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี ้

2.1.1 ศึกษาค้นคว้า หลักการ แนวคิดและทฤษฎทีี่
เกี่ยวข้องในการสร้างออกแบบและสร้างระบบบัญชี
ธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง จาก
เอกสารต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง[5,6] 

2.1.2  ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดเก่ียวกับ ข้อมูล 
หลักการ ความต้องการของระบบ อบรมการใช้ออกแบบ
และสร้าง ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วน
ต าบลท่ากกแดง 

2.1.3 ออกแบบ ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง 

2.1.4 สร้างระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่ากกแดง 

2.1.5 ทดสอบระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง เพื่อน าเสนอใหผู้้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณข์องเนื้อหาและความ
เหมาะสมของระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ากกแดง ตามหัวข้อ ในแบบประเมนิคุณภาพ 
จ านวน 3 ท่าน 

2.1.6 ปรับปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญ จากนั้นน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และประเมนิคุณภาพของ
ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากก
แดง 

2.1.7 น าแบบประเมินคุณภาพที่ผูเ้ชี่ยวชาญ
ประเมนิแล้ว มาหาค่าเฉลี่ยระดบัคุณภาพของการใช้ระบบ
บัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง 
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การแปลผลใช้เกณฑ์ก าหนดระดบัค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมนิของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 99-100) [7] 

2.2 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ทีผู่้ใชร้ะบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ากกแดง ผู้วิจัยได้สรา้งเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
วิจัย โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
 2.2.1 ศึกษาเอกสาร  หนังสือ วารสาร และงาน
ศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.2.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม จาก
หนังสืองานศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.2.3 ก าหนดประเด็นขอบเขตของค าถาม และจัด
หมวดหมูข่องค าถาม 
 2.2.4 จากการศึกษาดังกล่าวจึงออกแบบโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม(Questionnaire)  ความพึงพอใจ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงงานและทฤษฎทีี่ใช้
อ้างอิงผู้ศึกษาโครงงานสามารถก าหนดแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ได้ด าเนนิการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ จ าแนกเป็น  เพศ อายุ ต าแหน่ง 
ระดับการศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่งงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ ระบบ
บัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 
                         1) ด้านการใช้งานทั่วไป 
                       2) ด้านการออกแบบและการจัดการ  

 3) ด้านประโยชน์ของระบบ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ   
  2.2.5 น าแบบประเมินให้ผูเ้ชี่ยวชาญ  จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบแบบประเมนิความพึงพอใจ ด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้อง ปรบัปรงุข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ใหเ้หมาะสม 
 3.2.6 น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

    3.1 รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 32 คน ได้มาโดย
วิธีการเจาะจง 
   3.2 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถาม
ประเมนิความพึงพอใจคืนจ านวน  32  ฉบับ คดิเป็นร้อย
ละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

3.3 รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มา ด าเนนิการ
ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
4.  การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
น าแบบสอบถามทีเ่ก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติ  
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบ
บัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลีย่ ( x  ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละด้าน
แบบลิเคอรท์ (Likert) ซ่ึงเป็นมาตราประเมินค่าแบบรวม 
(Summated rating scale)  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ดี 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด [7] 

ตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบัญชี
ธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง ต่อไป   
5. สถิติที่ใช้ในก ารวิเคราะหข์้อมลู 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติพ้ืนฐาน  
เช่น  คะแนนเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตามสูตร  ดังนี้ 

5.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร  
(บุญชม ศรีสะอาด.2545:106) 
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  เมื่อ  x   แทน   คะแนนเฉลี่ย 
 x  แทน ผลรวมของคะแนน
ทั้งหมด 

   แทน จ านวนข้อมูล 
5.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation : S.D.) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.
2545:105) 

  
2 2( )

.
( 1)

N x x
S D

N N

  



 

 เมื่อ S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2x  แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

2( )x  แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 
 แทน จ านวนคน    [7] 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง โดยมีผลการวิจัย ดังนี้  
1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับระบบบัญชี
ธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง      
พบว่า แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ
บัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบล      ท่ากกแดง 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านการใช้งานทั่วไป 
2) ด้านการออกแบบและการจัดการ  
3) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของ

ระบบ 
 1.2 ผลการออกแบบและสร้างระบบบัญชีธนาคาร

ขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง 
 
 
 
  

 
 
 

รูปที่ 1 การเข้าระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง http://www.pro3.bkvec.in.th 

 
 

 
 
 
 
รูปที่  2   การเข้าระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่ากกแดง แต่ละหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที3่  ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลท่ากกแดงสามารถแก้ไข/ลบข้อมูล/บันทึก
ข้อมูล  ของสมาชิก  

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 รายงานบัญชีของสมาชิกธนาคารขยะ

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง  
 
1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อ 
ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบล           

ท่ากกแดง พบว่า  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               

( x =4.61)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์

ของระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( x =4.68) 
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รองลงมาคือด้านการออกแบบและการจัดการอยู่ในระดับมาก 

( x  =4.61) และความพึงพอใจด้านการใช้งานทั่วไป อยู่ใน

ระดับมาก  ( x =4.54)    
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ควรเน้นด้านการออกแบบระบบบัญชีธนาคาร
ขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดง เพื่อใหเ้กิดความ
ครอบคลุมและสามารถใช้ประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งาน 

1.2 ควรส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาระบบบัญชี
ธนาคารขยะองค์การบรหิารส่วนต าบลท่ากกแดง อย่าง
ต่อเนือ่ง    

 1.3 ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบล   ท่ากก
แดง อย่างต่อเนื่อง 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบ

บัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากกแดงให้
ดียิ่งขึ้น 
   2.2 ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบบัญชีธนาคาร
ขยะ ในจังหวัดอื่นๆ 
เอกสารอ้างอิง  
[1]    (นิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี,2559,(ออนไลน)์. แหล่งที
http://www.bungkan.net/?p=7719, 19  กรกฎาคม 2559) 
[2] บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที ่6. 

จรณิต  แก้วกังวาน. การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมลู. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2536. 
[3]ดวงแก้ว  สวามิภักดิ์.  (2534).  ระบบฐานข้อมูล  
Database System.  กรุงเทพฯ  :  ซีเอ็ดยูเคชัน. 
[4]รวิวรรณ  เทนอิสระ.  (2543). ฐานข้อมลูและการ
ออกแบบ.  กรุงเทพฯ  :  เธิร์ดเวฟ  เอ็ดดูเคชัน. 
[5]ไพศาล  โมลิสกุลมงคล.  (ม.ป.ป.).  พัฒนา Web 
Database ด้วย PHP.  กรุงเทพฯ  :  ไทยเจริญการพิมพ์. 

[6]สงกรานต์  ทองสว่าง.  (2545).  MySQL ระบบ
ฐานข้อมลูส าหรับอินเทอร์เน็ต.  กรุงเทพฯ  :  ซีเอ็ดยูเคชัน. 

[7]บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที ่6. 
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E-006 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เร่ือง ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

The Development Learning Media with Augmented Reality Technology, 

in personal computer hardware. 
 

อรุณี แสงงาม1  สัตยา  ก าแพงศริิชัย2   และ สุขภิรมย์  กณุรักษ์3   
 

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาส่ือการ

เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 

Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย ในครั้ งนี้  คื อ  นั ก เ รี ยน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีที่  1  จ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล และสร้างแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อส่ือการเรียน  การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

 ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล สามารถใช้งานได้จรงิ  2) ความพึง

พอใจของนักเรียนวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย   

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

 

 

(ปวช.) ช้ันปีที่ 1  พบว่าความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อส่ือ

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่อง

ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( X =4.43, SD.=0.52) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือส่ือการ

เรียนรู้มีความน่าสนใจ ( X =4.75, SD.=0.64) และค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ Marker มีความเหมาะสม ( X =4.24, SD.=0.54) 

 

ABSTRACT 

    The purposes of this research were  

 1) The development of Augmented Reality Technology 

media in personal computer hardware. And 2) to study the 

study the student satisfaction with learning via the developed 

learning media. The sample of this study is 30 students from 

NongKhai Technical College Business Computer Vocational 

Certificate. Year 1. The research instruments included 1) the 

learning media entitled hardware using augmented reality 

technology, 2) an evaluation from a satisfaction collected 

questionnaire mean and standard deviation were used to 

analyze the data. 

 The study results showed that 1) Augmented Reality 

Technology media in personal computer hardware can it 

actually works,   

* นางอรุณี  แสงงาม 

E-mail address: sangagame@hotmail.com 
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2) The user’s satisfaction with learning via the developed 

learning media in overall at a high level (= 4.43, SD = 0.52) 

average maximum learning interesting   (= 4.75, SD = 0.64) 

and the lowest marker is appropriate (= 4.24, SD. =0.54) 
 

Keyword: media Development, Learning media, Hardware, 

Augmented Reality Technology  
 

บทน า 

  AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานโลก

แห่งความจริง (Real) กับโลกเสมือน (Virtual World) AR เป็น

ลักษณะที่ดูได้ตรงและโดยตรงและโดยอ้อมในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นจริงซ่ึงมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

ระบบเสมือนจริงที่มีความสัมพันธ์กับโลกแห่งความจริง 

คอมพิวเตอร์ AR ใช้การแสดงผลแบบ real time และบริบทของ

องค์ประกอบดานสภาพแวดล้อมเช่นจริง คะแนนระหว่างการ

แข่งขันกีฬาในโทรทัศฯส่ิงเหล่านี้ช่วยท าให้เทคโนโลยี AR มี

ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์ ปัจจุบันแบบจ าลอง 3 มิติ มีความ

จ าเป็นและมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และในด้านการใช้ 

ออกเมน  เทดเรียลิตี (Augmented Reality) นั้น  ปัจจุบันเป็นที่ 

น่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นวิธีหนึ่งในการวางช้ันข้อมูลลงไป

บนส่ิงรอบๆ ตัว ซ่ึงจะก่อให้เกิดภาพซ้อนขึ้นบนจอนั้นเอง และ

ยังเป็นมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ เพราะเรามีแนวทางใหม่ในการ

เข้าถึงข้อมูลที่สามารถมองเห็นภาพในแบบ 3 มิติได้ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด

ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากมาย ส่ือมัลติมีเดียก็อีกหนึ่ง

ทางเลือกที่ครูน ามาใช้  โดยเฉพาะ AR เป็นเทคนิคเพิ่มความ

เสมือนจริง โดยการผสานโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้า

โลกเสมือนจริง (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Device)  เช่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ร่วมกับการใช้ซอฟแวร์ ท าให้เกิดภาพสามมิติ ที่มีมุมมอง 360 

องศา  ส่ือมัลติมีเดียที่ถูกสร้างด้วย AR  มีข้อดีต่างจากส่ือ

ประเภทอื่นๆ คือสามารถสร้างความสนใจแบบ “โอ้โห” 

(Wow! Factor) ให้กับผู้เรียนในช้ันเรียน ท าให้เรื่องเรียนเป็น

เรื่องสนุกน่าสนใจและสามารถเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้

ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบนัสื่อการเรียนการสอนมีหลากหลาย

ประเภททั้งที่เป็นแบบสองมิติ และสามมิติ ส่ือประเภทสามมิติ 

จะสร้างจินตนาการและความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าส่ือ

ประเภทสองมิติ  ท าให้ต้องใช้งบประมาณในการผลิตส่ือ

ประเภทสามมิติสูงกว่าส่ือประเภทสองมิติ ซ่ึงเทคโนโลยีส่ือ

มัลติมีเดีย AR นั้นจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ส่ือประเภทสองมิติ ให้เทียบเท่ากับส่ือประเภทสามมิติ  (ณัฐวี   

อุตกฤษฏ์, 2555) 

  การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัย

จินตนาการช่วยท าความเข้าใจและเห็นเป็นรูปร่าง ทั้งนี้เพราะ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์มีหลายช้ิน บางช้ินก็หนัก 

และอาจจ าเป็นต้องถอดออกมาจากเคสคอมพิวเตอร์ จึง

ยากล าบากต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน

นักศึกษา ให้ได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใน

การช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ และนักเรียนนักศึกษายัง

ได้รู้จักเทคโนโลยี Augmented Reality ไปด้วย  

  ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีความทันสมัย น่าสนใจ สามารถ

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุก และมีความสนใจในการ

ที่จะเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนมากย่ิงขึ้น  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 

Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่

ใช้งานได้จริง 

 2. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อส่ือ

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่อง

ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินงานในการพัฒนาส่ือการเรียนได้แบ่งขั้นตอน

วิธีการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

      1.1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทเรียน

ของนักเรียนนักศึกษา ว่าในบทเรียน ได้ เรียน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์อะไรบ้าง จากนั้นก็ท าการศึกษากระบวนการใน

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

  1.2 ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากกการศึกษา และการ

วิเคราะห์ในขั้นตอนที่  1 มาประกอบในการออกแบบ โดย

ออกแบบในส่วนของรูปภาพ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3D และ

ส่วนของ Marker ให้เหมาะสมกัน 

  1.3 ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่มาจากการออกแบบ มาท า

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จนเสร็จ

สมบูรณ์ จากนั้นน าไปเสนอที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง และองค์ประกอบของระบบ จากนั้นท าการปรับปรุง

ตามค าแนะน าเป็นระยะจนส่ือการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 

จากนั้นน าเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อประเมิน

แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น 

      1.4 ผู้ศึกษาน าผลที่ได้จากการทดลองส่ือการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนักศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อหาความ

พึงพอใจ 

 1.5 ผู้ศึกษาน าผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ค านวณ

ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นก็

ท าการสรุปผลการศึกษา และจดัท าคู่มือประกอบการใช้งานสื่อ

การเรียนรู้เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  

 

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คนได้มาด้วย 

 3. เครื่องมือการวิจัย 

      3.1 ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

      3.2 แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล 

               3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อส่ือการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวรค์อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

  4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย

อ้างอิงจาก (พิสุทธา อารีราษฎ์. 2551: 144-146) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    4.50 - 5.00   หมายความว่า   ระดับมากทีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.50 - 4.49   หมายความว่า   ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    2.50 - 3.4     หมายความว่า  ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.50 - 2.49   หมายความว่า  ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.00 - 1.49   หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 

Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

       1.1 สร้างเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล โปรแกรมจะท าการเปิดกล้องเว็บแคมขึ้นมา 

      1.2 สร้าง Marker ที่ใช้ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 
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      1.3 การใช้งาน Marker กับโปรแกรมส่ือการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 2. ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ แสดงดังตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ X  SD. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านโปรแกรม 4.8 0.24 มากที่สุด 

2. ด้าน Model 3D 4.89 0.22 มากที่สุด 

3. ด้าน Marker 4.44 0.25 มาก 

4. ด้านคู่มือ 4.78 0.42 มากที่สุด 

โดยรวม 4.73 0.28 มากที่สุด 

 

     จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อ

คุณภาพของส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, SD.= 0.28) เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านโปรแกรม ด้าน Model 3D และด้านคู่มือ มี

คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน marker อยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้าน Model 3D ( X

=4.89 SD. = 0.22) ด้านโปรแกรม ( X =4.80, SD. = 0.24) ด้าน 

marker ( X = 4.44, SD. = 0.25)  

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้มีการประเมินความพึงพอใจจาก

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ านวน 30 คน 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสื่อการ

เรียนรู ้
 

ความพึงพอใจ 

ของนกัเรียน X  SD. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

1. ส่ือการเรียนรู้มีความ

น่าสนใจ 
4.65 0.45 มากที่สุด 

2. การแสดงภาพของ 

Model มีความเหมาะสม 
4.45 0.53 มาก 

3. ขนาดของ Model มี

ความเหมาะสม 
4.35 0.62 มาก 

4. สีของ Model มีความ

น่าสนใจ 
4.31 0.74 มาก 

5. Marker มีความ

เหมาะสม  
4.24 0.54 มาก 

6. Model มีความ

สอดคล้องกับ Marker 
4.25 0.42 มาก 

7. มีความสนุกในการใช้

ส่ือการเรียนรู้ 
4.55 0.35 มากที่สุด 

8. ได้ความรู้จากการใช้

ส่ือการเรียนรู้ 
4.46 0.56 มาก 

9. ส่ือการเรียนรู้มี

ประโยชน์ต่อการเรียนรู ้
4.52 0.55 มากที่สุด 

10.ส่ือการเรียนรู้

สามารถน ามาใช้ในการ

เรียนการสอน 

4.51 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 4.43 0.52 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่มีต่อ
ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่อง
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.43, SD = 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
นักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย คือ ส่ือการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ( X = 4.65, SD = 
0.45) มีความสนุกในการใช้ส่ือการเรียนรู้ ( X = 4.55, SD = 
0.35) ส่ือการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้  ( X = 4.52, SD 
= 0.55) ส่ือการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน      
( X = 4.51, SD = 0.43) และค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
Marker มีความเหมาะสม ( X = 4.24, SD = 0.54) 
 

สรุปผลการวิจัย 

               ผลการพัฒนา ส่ื อก าร เ รี ยนรู้ ด้ ว ย เ ทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล ส า เร็จสมบูรณ์ได้ทั้ งนี้  อาจเนื่ องมาจากใน

กระบวนการพัฒนา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา และ เพื่อศึกษาและ

พัฒนา model 3D ต้นแบบ ที่จะใช้ในการพัฒนา AR จากนั้น

น าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจองค์ประกอบของส่ือ

การเรียนรู้ เป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องที่สุด ก่อนน าเสนอ

ต่อผู้เชียวชาญ และนอกจากนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีและหลักการ

ออกแบบส่ือการเรียนรู้เข้ามาใช้ในการออกแบบหน้าจอ เพื่อให้

มีความน่าสนใจและมีความตื่นเต้นส าหรับผู้ใช้ อีกทั้งใน

กระบวนการพัฒนายังมีผู้ช านาญการโปรแกรม Augmented 

Reality คอยให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ส าเร็จสมบูรณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดย

การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้เชียวชาญ 

จ านวน 3 คน และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 30 คน พบว่าแบบ

ประเมินคุณภาพของระบบส าหรับผู้เชียวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.73 ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และผลการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบส าหรับนักเรียนนักศึกษาได้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

สามารถสรุปได้ว่า ระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่

ในระดับมากที่สุด  และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้น

จึงน่าจะสามารถน าไปใช้งานไดเป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

     1. การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วย 

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล ควรออกแบบหน้าจอให้มีการส่ือ

ความหมายถึงงานทีท่ ามากย่ิงขึ้น 

    2. การออกแบบ Marker ให้ส่ือความหมายและ น่าสนใจ

มากย่ิงขึ้น 

    3. การวางต าแหน่งของ Model 3D ให้มีความสมดุลกับ 

Marker มากย่ิงขึ้น 

        4. ควรมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ 

เพราะจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้แบบหลายๆ ด้าน 
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การพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย 
The development of water treatment systems for the home  

 
อรรณพ เรืองยศจันทนา  สุภาพ บุญม ี  และพลัลภ ชินสนีวล  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย ได้
ด้าเนินการศึกษาปัญหาน ้าประปาในเขตอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
พบว่าน ้าประปาขุ่นหรือมีสีด้าเป็นประจ้า ท้าให้มีผลต่อการใช้
น ้า อีกทั งยังท้าให้เครื่องซักผ้า เครื่องกรองน ้า เสียหายก่อนเวลา
อันควรได้ เป็นการสิ นเปลืองเงินในการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์
ดังกล่าว จึงสร้างระบบตรวจจับน ้าขุ่นหรือมีสีด้าด้วยหลักการ
ตรวจจับแสงที่ผ่านน ้า กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจจ้านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบประเมินคุณภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของระบบ
บ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( X = 
4.42) มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.59)  

ค้าส้าคัญ: ระบบบ้าบัดน ้า, น ้าประปาขุ่น, แสงที่ผ่านน ้า 

Abstract 

    The develop of water treatment system for the 
resident was study the water problem, in the town area of 
Chachoengsao. It was found that, tap water was muddied, or 
always black, that it was affected to used water and also 
affected to the washing machine and water filter was harmed. 
And it was wasted a lot of money for maintenance. Then, the 
researcher was built the detection system with the light 
through water principle. The sample consists of 10 teachers of 
business computer department. The instrument was 

assessment of quality scale. Statistics included average ( X ) 
and standard deviation (S.D.). The result found that the 
quality of the water treatment system for the resident was 
good level ( X = 4.42) and the standard deviation (S.D. = 
0.59). 

Keywords : water treatment systems, muddy tap water, 
the light through water 

1.บทน้า 

น ้าเป็นส่ิงที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตมนุษย์ นอกจากนี 
น ้ายังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของส่ิงมีชีวิต เช่น สัตว์น ้าต่างๆ อีก
ทั งมนุษย์ยังมีการน้าน ้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็น
เวลานาน ซ่ึงน ้าเมื่อผ่านการใช้แล้วจะมีคุณภาพเปลี่ยนไป
ดังนั น หากเราใช้น ้าโดยปราศจากการวางแผนที่เหมาะสมและ
ไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้า จะท้าให้เกิดผลกระทบต่างๆ 
ตามมามากมาย เช่น ปัญหาแหล่งน ้าเน่าเสีย เป็นต้น[1] 

ในเขตอ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
น ้าประปามักมีลักษณะขุ่นบ่อยครั ง และมีปัญหาน ้าประปาขุ่น
มาต่อเนื่องยาวนานหลายปี โดยน ้าประปาที่ขุ่นนั นอาจจะมี
หรือไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัย น ้ามีความขุ่นอาจจะไม่ มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากนัก แต่น ้านั นไม่น่าใช้
ในการอุปโภค บริโภค ท้าให้น่ารังเกียจและมีผลต่อระบบการ
น้าน ้ามาใช้ประโยขน์ เช่น มีผลกระทบต่อระบบการกรองท้า
ให้เครื่องกรองอุดตันและเสียเร็วและมีผลต่อระบบการฆ่าเชื อ
ด้วยคลอรีน เนื่องจากสารแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินทรีย์ไว้ท้าให้
คลอรีนไมส่ามารถท้าลายจุลินทรีย์ได้ 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mailaddress:unnop9@gmail.com 

* ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mailaddress:unnop9@gmail.com 
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เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์  ผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ปัญหาเรื่องน ้าประปาที่ใช้ตามบ้านบางครั งขุ่นหรือมีสีด้า เป็น
ปัญหาส้าคัญอย่างยิ่ง จึงสนใจพัฒนางานวิจัย ขุ่นไม่ไหล ขึ นมา
โดยมีหลักการคือตรวจจับความขุ่นหรือสีด้าของน ้าประปาที่เข้า
มายังบ้านพักอาศัย เมื่อตรวจจับพบว่าน ้ามีความขุ่นหรือมีสีด้า 
เกินค่าที่ตั งไว้จะไม่ให้น ้านั นไหลไปใช้งานโดยตรง แต่จะสลับ
น ้านั นไปกรองให้มีความใสมากขึ นก่อนที่น้ามาใช้อุปโภค 
บริโภคต่อไป และผู้วิจัยมีความคิดที่จะน้าน ้าที่ใช้แล้วมาบ้าบัด
เพื่อเก็บไว้ใช้ซ ้าอีกครั งเป็นการใช้ทรัพยากรน ้าอย่างรู้คุณค่า ท้า
ให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 

 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย                  
2.1 เพื่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับ 

บ้านพักอาศัย                                 
 

3.สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ระบบบ้าบัดน ้าส้าหรบับ้านพักอาศัยมีคุณภาพอยู่ใน 

ระดับดีขึ นไป 
3.2 ระบบบ้าบัดน ้าส้าหรบับ้านพักอาศัยมีประสิทธิภาพอยู ่

ในระดบัดขีึ นไป                                  
 
4.วิธีด้าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องระบบบ้าบดัน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย 
ผู้วิจัยเสนอวิธีการด้าเนินการวิจัยดังนี  

4.1 ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร 

                 ครูประจ้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จ้านวน 10 คน 

4.1.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
                 ครูประจ้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 2/2559 จ้านวน 10 คน ได้
จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และก้าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส้าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan ที่
ระดับความคาดเคลื่อน ±5% [4] 

 
 

4.2 เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่องมือ 

        การวิจัยเรื่องระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย 
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือใน 2 ลักษณะ ดังนี  

  4.2.1 ระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย    
การจัดการน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย แหล่งก้าเนิดน ้า

เสียชุมชนส่วนใหญ่ได้แก่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคาร
พาณิชย์ ร้านอาหาร ภัตตาคาร กิจกรรมการให้บริการ เป็นต้น 
โดยรูปแบบการจัดการน ้าเสียที่ใช้กับบ้านเรือนทั่วไปมีดังนี  [2]  

รูปที่ 1 ระบบบ้าบดัน ้าเสียที่ใช้กบับ้านเรือนทั่วไป 
 
โดยงานวิจัยนี แบ่งระบบการท้างานได้ 4 ส่วนดังนี  

    4.2.1.1 เซนเซอร์ตรวจจบัความขุ่นของน ้าประปา 
วิธีการตรวจวัดความขุ่น การวัดความขุ่นของน ้าแบ่งออกเป็น  
2 วิธีคือวิธีแรกเป็นวิธีการตรวจวัดความขุ่นด้วยวิธีการ 
เปรียบเทียบด้วยสายตา (Visual Method) และวิธีที่สองเป็น
วิธีการตรวจวัดความขุ่นด้วยวิธีเนเฟโลเมตริก (Nephelometric 
Method) [3]    

  4.2.1.2 แผงวงจรควบคุมการท้างาน ATX2 ควบคุม
ด้วยภาษาซี 

 
 
 
 

 

รูปที่ 2 การควบคุมการท้างานของแผงวงจร ATX2 
   
4.2.1.3 ระบบควบคุมการไหลของน ้า ควบคุมโดยใช้

โซลินอยด์วาล์วเป็นตัวเปดิปดิการไหลของน ้า  
  4.2.1.4 ระบบการกรองน ้า ประกอบด้วยการดัก

ไขมัน การกรองตะกอนขนาดใหญ่  
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4.2.2 แบบประเมินคุณภาพของระบบบ้าบัดน ้า 
ส้าหรับบ้านพักอาศัย 
 ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได ้

ด้าเนินการดังต่อไปนี   
1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต้ารา และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินคณุภาพจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3) ท้าการก้าหนดประเดน็และขอบขา่ยของค้าถาม

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องงานวิจัย โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  

 
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนน เกณฑ์ค่าเฉลีย่ และระดบัคณุภาพ

ของระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพกัอาศัย                                 
คะแนน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย  

( x ) 
ระดับคุณภาพ 

5 4.50 – 5.00 ดีมาก 
4 3.50 – 4.49 ดี 
3 2.50 – 3.49 ปานกลาง 
2 1.50 – 2.49 พอใช ้
1 1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี ผู้วิจัยไดท้้าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  

1) ท้าบันทึกข้อความขออนุญาตท้าแบบ 
ประเมนิคุณภาพระบบบ้าบดัน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย                                 

 2) น้าแบบประเมินพร้อมบันทึกขอ้ความ 
เพื่อขออนุญาตใหค้รูท้าการประเมินคุณภาพ 

  3) น้าแบบประเมินที่ได้รบัการประเมินแล้ว 
ไปวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูดังนี  
 1.วิเคราะหข์้อมูลคุณภาพของระบบและความคิดเห็น

ที่มีต่อการใชร้ะบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย น้าข้อมูลที่ได้
จากการส้ารวจข้อมูลในการวิจัยการพัฒนาระบบบ้าบัดน ้า

ส้าหรับบ้านพักอาศัย ด้าเนินการวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี    

- การหาค่าเฉลี่ย [5] 
ใช้สูตร 

เมื่อ 
 
 

X    หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
 X  หมายถึง   ผลรวมของข้อมูลทั งหมด  

 n   หมายถึง   จ้านวนข้อมูลทั งหมด 
 
 - การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน [5]  
ใช้สูตร 

                          
 
 1

..
2






n
XX

DS                                

เมื่อ 
 S.D.      หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          หมายถึง  ผลรวม 
 X   หมายถึง  ข้อมูลแต่ละจ้านวน 

 X       หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั งหมด 
  n   หมายถึง  จ้านวนข้อมูลทั งหมด 

 
ผู้วิจัยได้ด้าเนินการศึกษาและพัฒนาเครื่องตรวจจับ

ความขุ่นของน ้าประปาและระบบบ้าบดัน ้าทีใ่ช้แล้วน้ากลับมา
ใช้ใหม่ ได้มีการเก็บข้อมูลและท้าการวิเคราะห์ขอ้มูลได้ผลดังนี   
 
5. ผลการวิจัย 

5.1 ระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพกัอาศัย 
      จากการวิจัยได้ระบบบ้าบัดน า้ส้าหรับบ้านพักอาศัยโดย

ติดตั งไว้ภายในตู้อ่างล้างจาน 
  
 
 
 
 
    รูปที่ 3 ระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย 
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5.2 คุณภาพของระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัย                                 
 การประเมินคุณภาพของระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับ

บ้านพักอาศัย ผู้วิจัยได้สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบงานนี  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการ
ท้างาน ด้านรูปแบบการน้าเสนอ และด้านประโยชน์ที่ได้รบั  

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพ 
และล้าดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ภาพรวม 

รายการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ    
  (n = 10) ระดับ

คุณภาพ 
ล้าดับ
ที ่

   x   S.D. 

1. ด้านการท้างาน 4.42 0.57 ดี  2 
2. ด้านรูปแบบความ 
สวยงาม 4.34 0.62 

ดี  3 

3. ด้านประโยชนท์ี ่
ได้รับ 4.50 0.57 

   ดีมาก  1 

         รวม 4.42 0.59       ดี    - 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.59 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ มีคุณภาพระดับดีมากเป็นล้าดับแรก มี

ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ ด้านการท้างาน มี

คุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.42 และล้าดับสุดท้าย 

คือ ด้านรูปแบบความสวยงาม มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 4.34 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพ 

และล้าดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ในด้านการท้างานของ
ระบบ 

ด้านการท้างานของ
ระบบ 

  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  (n = 10) ระดับ

คุณภาพ 
ล้าดับที่ 

  x   S.D. 

1.1 ความเหมาะสมของ
วัสดุที่น้ามาท้าสิ่งประดิษฐ์ 

4.50 0.50 ดีมาก 2 

1.2 ความทนทานของ 
สิ่งประดิษฐ ์

4.30 0.64 ดี 4 

1.3 การตรวจจับน ้าขุ่น 4.40 0.49 ดี 3 

1.4 การควบคุมการไหล 
ของน ้า 

4.70 0.46 ดีมาก 1 

1.5 ความปลอดภัยในการ 
ใช้งาน 

4.20 0.6 ดี 5 

รวม 4.42 0.57 ดี - 

 
จากตารางที่ 3 พบว่าด้านการท้างานของระบบอยู่ใน

ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.42 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.59 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การควบคุมการไหลของน ้า มีคุณภาพระดับดีมากเป็น

ล้าดับแรก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของวัสดุที่น้ามาท้าส่ิงประดิษฐ์ มีคุณภาพระดับดีมาก 

มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพ 

และล้าดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ในด้านรูปแบบการน้าเสนอ 

ด้านรูปแบบการ
น้าเสนอ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ      
  (n = 10) ระดับ

คุณภาพ 
ล้าดับที่ 

  x   S.D. 

2.1 สิ่งประดิษฐ์จาก 
ความคิดสร้างสรรค์ 4.70 0.46 

ดีมาก 1 

2.2 ความประณีต  
สวยงามของสิ่งประดิษฐ์ 4.20 0.75 

ดี 4 

2.3 น ้าหนักและความ 
เหมาะสม 4.40 0.66 

ดี 2 

2.4 ความน่าสนใจของ 
สิ่งประดิษฐ์ในเชิง
พาณิชย์ 4.30 0.46 

ดี 3 

2.5 สื่อที่แสดงมีความ 
เหมาะสม 4.10 0.54 

ดี 5 

รวม 4.34 0.62 ดี - 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าด้านรูปแบบการน้าเสนออยู่ใน

ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.62 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ส่ิงประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดี

มากเป็นล้าดับแรก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ 

น ้าหนักและความเหมาะสม มีคุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 4.40  
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพ 
และล้าดับที่ระดับคุณภาพของระบบฯ ในด้านประโยชนท์ี ่
ได้รับ 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (n = 10) ระดับ

คุณภาพ 
ล้าดับ
ที่ 

   x   S.D. 

3.1 สามารถน้าไปใช้งานได้ 4.40 0.49 ด ี 4 

3.2 ได้ความรู้ในการเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

4.70 0.46 ดีมาก 2 

3.3 ได้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

4.10 0.70 ด ี 5 

3.4 สามารถบูรณาการ 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

4.80 0.40 ดีมาก 1 

3.5 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ดีขึ น 

4.50 0.50 ดีมาก 3 

รวม 4.50 0.57 ดีมาก - 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าด้านคุณภาพของระบบอยู่ใน

ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.57 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ มีคุณภาพ

ระดับดีมากเป็นล้าดับแรก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.80 
รองลงมาคือ ได้ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี

คุณภาพระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.70  
 
6.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลการวิจัยและพัฒนา 
          จากการวิจัยท้าให้ได้ระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพัก

อาศัย ขึ นมาระบบหนึ่ง ซ่ึงสามารถน้าไปใช้งานจับความขุ่นของ
น ้าประปาและบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัยได้ เพื่อทดสอบการ
ท้างานได ้

6.2 ข้อเสนอแนะ 
       จากการวิจัยระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัยใช้

หลักการตรวจจับน ้าที่มีความขุ่นโดยใช้แสงจากแอลอีดีส่องผ่าน
น ้าไปยังเซนเซอร์แสง เมื่อต้องการน้าไปติดตั งยังสถานที่ที่มี
ปริมาณการใช้น ้ามากท่อน ้าที่มีขนาดใหญ่ขึ น จ้าเป็นต้องทดลอง
เรื่องความเข้มแสงของแอลอีดีที่ส่องผ่านน ้าให้มีความเหมาะสม 

7.กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยระบบบ้าบัดน ้าส้าหรับบ้านพักอาศัยนี ส้าเร็จได้
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณท่านผู้อ้านวยการสุพจน์ ทองเหลืองและ
คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่ได้อนุมัติและ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ขอบคุณคุณครูวิชุดา วงษาราษฎร์ 
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการสนับสนุนการวิจัย
ในครั งนี และครูสาขาวิชาคอมพิว เตอร์ ธุรกิจ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ที่เสียสละเวลาในการให้ค้าปรึกษา 
สนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดท้างานวิจัย
ชิ นนี  ขอบคุณคุณครูนิพนธ์ ชิงชัย แผนกวิชาออกแบบ ได้ให้
ค้าปรึกษาด้านการประยุกต์ติดตั งชิ นงานที่สร้างขึ นไว้ในตู้ซิ งค์
ล้างจาน คุณครูค้าปุ่น ก้าริสุแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ในเรื่อง
การแปลภาษาอังกฤษ ขอบคุณงานวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ในการสนับสนุนการจัดท้า
งานวิจัยและจัดท้าเอกสารการวิจัยในครั งนี  
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E-012 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เร่ือง การวนซ ้า 

COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION FOR COMPUTER PROGRAMMING ON LOOPING 
 

ธนวรรณ  กิริยะ 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรื่อง การวนซ้้า ส้าหรับ
นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่  1 
(ปวส.1) ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า ในด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคการผลิตส่ือ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า ส้าหรับนักศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) ที่
ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด โดยประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต  วิชาการเขียน
โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ส้ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) ที่ก้าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มี
เกณฑ์สูงกว่า 80/80 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) ที่ก้าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
จ้านวน 20 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีวิธีการด้าเนินการดังนี้คือ การคัดเลือก
เนื้อหา ผู้วิจัยได้น้าวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรื่อง
การวนซ้้า มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยน้าเนื้อหาที่ได้มาวิเคราะห์เป็น
หน่วยย่อยและก้าหนดจุดประสงค์เ ชิงพฤติกรรมเพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหา ซ่ึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
การวนซ้้าแบบ WHILE  การวนซ้้าแบบ DO-WHILE และการ
วนซ้้าแบบ FOR ตอนที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่างการวนซ้้าแบบ 
WHILE การวนซ้้าแบบ DO-WHILE และการวนซ้้าแบบ FOR 
โดยสร้างแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน  เพื่อวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ วิจัยน้าเนื้อหาที่ได้มาสร้างเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เนต็ในดา้นเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตส่ือ 
แ ล ะ ผ่ าน การ แ ก้ ไ ข ป รั บ ป รุ ง ม า ด้ า เ นิ น ก าร ท ด ล อ ง ห า
ประสิทธิภาพและวิเคราะห์ข้อมูลกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 
จ้านวน 20 คน 

ผลการวิจัยปรากฏว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  เรื่อง การวนซ้้า  ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพทางด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับดี     มีคุณภาพทางด้านเทคนิคการ
ผลิตส่ืออยู่ในระดับดี         แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
E1/E2 เท่ากับ 83.75/82.87 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 
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Abstract 

The purposes of this research were to develop, determine 
quality and efficiency lesson of a Computer Assisted 
Instruction for Computer Programming on “Looping”. The 
efficiency test of the lesson was conducted based on 
efficiency higher than criteria of 80/80. 

The sampling group was the First Year students of 
diploma program in Business Administration in Computer of 
Roiet Vocational College.  

Development of CAI on the Internet was first selected a 
lesson content. In this case the lesson of Looping was 
selected, it was devided into sub-topics. Behavioral objectives 
were defined to discovered all sub-topics and the lesson were 
devided into two parts, including during the learning test and 
after the learning test. The complete program was taken to test 
the sampling groups of 20 students. 

The results of research revealed that the CAI on the 
Internet in the lesson of Looping met the good level contents 
quality       , the good level media production technique       
and the efficiency E1/E2 at 83.75/82.87 level of criterial 
standard, which was higher than the standard criteria of 80/80 
and responded to the hypothesis. 

1. บทน้า 

ปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
อุตสาหกรรมไปสู่สังคมของสารสนเทศ (Information Society) 
ส่ิงส้าคัญที่น้าไปสู่สังคมของสารสนเทศ คือ คอมพิวเตอร์  ซ่ึง
ได้เข้ามามีบทบาทส้าคัญในชีวิตประจ้าวันของมนุษย์มากมาย
แทบทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจ การแพทย์ การศึกษา 
การทหาร การต้ารวจ เป็นต้น คุณสมบัติ ส้าคัญที่ท้ าให้
คอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ มีขนาด
เล็ก ราคาถูก สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก  มีการ
ประมวลผลที่ถูกต้อง สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
โต้ตอบกับผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาหนึ่งในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ เปิดหลักสูตรการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   
โดยมีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
นั่นคือได้เปิดหลักสูตร ปวช . และ ปวส. ในสาขาวิชา
คอมพิว เตอร์ ธุรกิจ    ทั้ งนี้ เพื่ อผลิตก้ าลั งคนที่ มีความรู้
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับทักษะวิชาชีพ    
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะความช้านาญ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป ตลอดจนการใช้ค้าส่ังต่างๆ เพื่อส่ังให้คอมพิวเตอร์
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะน้าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจ้าวันได้เป็นอย่างดี 

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 32042007 
เป็นวิชาหนึ่งที่จัดให้มีการสอนในระดับ ปวส.1 ของสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีหลักสูตรการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ทั้งนี้
เนื้อหารายวิชาดังกล่าวเป็นความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) สมควรที่จะได้เรียนรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานใน
การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  และสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันได้ 

ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 
32042007 มีเนื้อหาวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ค้าส่ังรับและแสดงผลข้อมูล 
ชนิดของข้อมูล โครงสร้างโปรแกรมแบบต่างๆ การจัดการ
แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมขนาดเล็กส้าหรับงานธุรกิจ  กรณีศึกษา จาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัย ซ่ึงได้สอนรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสอนเนื้อหาเรื่องการวนซ้้าดังกล่าว  พบว่า  
นักศึกษา เรียนรู้และเข้าใจเรื่องดังกล่าวค่อนข้างช้า ส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากนักศึกษามีพื้นฐานแตกต่างกัน และเนื้อหาเรื่อง
การวนซ้้ามีเนื้อหาค่อนข้างยาก จากปัญหาดังกล่าวถ้าหากมีส่ือ
ที่เหมาะสมก็จะช่วยพัฒนาประสบการณ์การเรียนของนักศึกษา 
ในเรื่องดังกล่าวให้ดีขึ้น ประกอบกับในปัจจุบันเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแทบทุกวงการ 
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โดยเฉพาะในวงการทางการศึกษา สถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา 
ตลอดจนระดับอนุบาล ได้น้าคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ ได้
เล็งเห็นถึงความส้าคัญของคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตดังกล่าว 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือชนิดหนึ่งที่มีความ
เหมาะสม เนื่องจากเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลป้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว 
ผู้เรียนมีโอกาสทราบค้าตอบที่ถูกต้องจากการท้าแบบฝึกหัด 
ก่อนที่จะลงมือท้ากิจกรรมหรือเรียนในล้าดับถัดไป และเมื่อ
ผู้เรียนท้าผิดก็สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที บางโปรแกรม
อาจเพิ่มภาพหรือเสยีงให้เป็นสิ่งเร้าเสริมแรง ท้าให้บทเรียนนั้น
มีชีวิตชีวาและมีความสนุกสนานมากขึ้น  

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดยักษ์ที่ เช่ือมต่อกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่ง
ข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว ซ่ึงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
สามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ   เช่นตัวอักษร   รูปภาพ 
และเสียงได้ เป็นต้น  รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ   
ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็น
ระบบส่ือสารที่ส้าคัญและได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถรับและส่งข้อมูลได้ทุกรูปแบบ ซ่ึงเป็นการส่ือสารที่
ค่อนข้างสมบูรณ์แบบ  

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่มี
ความส้าคัญในด้านต่างๆ มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจ
เอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษา มีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนบรรจุลงใน
อินเทอร์เน็ต ท้าให้นักเรียน นักศึกษาไม่จ้าเป็นต้องน้าต้ารามา
เรียนเป็นจ้านวนมาก นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นสามารถเรียน
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในทันที ซ่ึงจะท้าให้มีความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การศึกษาด้วยตนเอง 

ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรือระบบการเรียนการสอนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
เป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต 
(Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง   
ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน 
โดยไม่จ้าเป็นต้องเร่งหรือรอใครๆ ซ่ึงจะท้าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ สึกมั่นใจในการเรียนรู้หรือการตอบค้าถามจาก

แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว และที่
ส้าคัญผู้เรียนไม่รู้สึกประหม่าหรือเคอะเขินเหมือนการเรียนใน
ช้ันเรียนปกติ  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่
เล็ ง เห็นความส้าคัญของคอมพิวเตอร์   ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้
พยายามส่งเสริมให้ครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้พยายาม
ศึกษาค้นคว้า ฝึกอบรม เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต  การ
สืบค้นข้อมูล  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจ
วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ตลอดจนการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวด้วย 

ด้วย เ หตุ ที่ วิทย าลั ย อา ชีวศึก ษาร้อ ย เอ็ ด  เล็ ง เ ห็น ถึ ง
ความส้าคัญของวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการเรียนการสอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผนวกกับผู้วิจัยได้สอนวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า ซ่ึงการสอนแบบเดิมจะ
ใช้ส่ือเพาเวอร์พอยน์ ท้าให้ผู้ เรียนที่ เรียนในห้อง กลับไป
ทบทวนเนื้อหาค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีแรงดึงดูดใจ และ
ประกอบกับเนื้อหาของบทเรียน เป็นเรื่องที่ยากแก่การท้าความ
เข้าใจ  หากนักศึกษาไม่มีความเข้าใจในการเรียนในห้องเรียน
แล้ว  ก็จะเป็นการยากที่ผู้เรียนจะย้อนกลับไปศึกษาและท้า
ความเข้าใจได้  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการ
สอน และมองเห็นความส้าคัญของส่ือการเรียนการสอนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  จึงได้จัดท้าส่ือการเรียนการสอนขึ้น  
โดยใช้เป็นส่ือเสริม เพื่อให้ครู-อาจารย์ และนักศึกษาในระดับ  
ปวส.1 สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด หรือสถานศึกษาอื่นๆ  
ที่เรียนวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ประกอบการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อสนอง
นโยบายสถาบันการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อ
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากที่สุด 

 

2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
การด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนของ 

วิธีด้าเนินการวิจัยออกเป็นล้าดับขั้นตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.2 เครื่องมือส้าหรับประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 
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2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

2.1.1 ประชากร 
 

ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ้าปีการศึกษา 2558 จ้านวน 70 คน 

 

2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ประจ้าปีการศึกษา 2558 จ้านวน 20 คน 
ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

 

2.2 เครื่องมือส าหรับประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

2.2.1 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มี
ทั้งหมด 3 ชนิดคือ 

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง         
การวนซ้้า 

2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
ระ บบ เค รือ ข่ ายอิ น เ ทอ ร์ เ น็ต  วิชากา ร เ ขี ย นโ ปร แกร ม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการ
ผลิตส่ือ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า 

2.2.2 ขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

เพื่ อให้การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม ผู้วิจัยได้ท้าการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ซ่ึงแบ่งขั้นตอน

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวน
ซ้้า ดังนี้ 

1.  เลือกเนื้อหา 
เนื้อหาที่น้ามาพัฒนาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ

เรื่อง การวนซ้้า ซ่ึงเป็นเนื้อหาในรายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การวนซ้้าแบบ 
WHILE  การวนซ้้าแบบ DO-WHILE และการวนซ้้าแบบ FOR 
ตอนที่ 2 ข้อแตกต่างระหว่างการวนซ้้าแบบ WHILE   การวน
ซ้้าแบบ DO-WHILE และการวนซ้้าแบบ FOR 

2. วิเคราะห์เนื้อหาแต่ละหน่วย 
เป็นการศึกษาเนื้อหาของบทเรียนอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้

ง่ายต่อการน้าบทเรียนที่ศึกษามาจัดท้าสคริปต์ เพื่อที่จะน้าไป
สร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3. ก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เป็นการก้าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เมื่อนักศึกษา ศึกษา

จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว  

4. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
น้าเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์แต่ละหน่วยในข้อ 2 มา

เขียนสคริปต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อก้าหนด
รูปแบบของการน้าเสนอและเพื่อให้ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไข 

5. ตรวจสอบและแก้ไขสคริปต์โปรแกรม 
น้าสคริปต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านเทคนิคการผลิตส่ือ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และ
น้าข้อบกพร่อง มาท้าการแก้ไข จนกว่าจะได้สคริปต์บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ถูกต้อง 

6. สร้างโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
น้าสคริปต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เขียนเสร็จและ

ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ าน เท ค นิค การ ผ ลิต ส่ือแ ล้ ว  น้ าม าสร้ าง เ ป็ นบ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

7. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
น้ าบ ท เ รี ย น โ ป ร แ กร ม ที่ ส ร้ า ง เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ไป ใ ห้

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการผลิตส่ือ 
ท้าการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อและ และความเหมาะสม
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เริ่มต้น 

เลือกเนื้อหา 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ก้าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

ออกแบบสคริปต์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

ของส่ือ เพื่อท้าการตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึ้น แล้วน้าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท้าดังนี้ 
1. ท้ าห นัง สือ ขอค วามร่ วมมือ ในการท้ า วิจั ย  ไปยั ง

ผู้อ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตและ
ประสานงานในการท้าวิจัย 

2. น้าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 (ปวส.1) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จ้านวน 6 คน และทดลองใช้กับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่  1 (ปวส.1)         
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ้านวน 20 คน ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

รายละเอียดขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ 
                 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ใช้สูตร E1/E2 

 

2.4.1 สถิติและสูตรที่ใช้ในการวิจัย 
 

 2.4.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้สูตร 
        �̅�     =   

∑ 𝑥

𝑛
    (1) 

    เมื่อ  �̅�   =  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 ∑ 𝑥    =   ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

             𝑛 =   จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 
 

2.4.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 𝑆. 𝐷.  =  √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)

2

𝑛(𝑛−1)
             (2) 

 

เมื่อ S.D.  =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
   ∑ 𝑥2 = ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 
    (∑ 𝑥2) = ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบสคริปต์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

A 

A 

สร้างโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ
โปรแกรม 

ไม่ผ่าน 

ทดลองกับนักศกึษา 3 คน และปรับปรุง 

ทดลองกับนักศกึษา 6 คน และปรับปรุง 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 20 คน 

วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 

จบการท้างาน 
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     N = จ านวนข้อมูลท้ังหมด 
 

2.4.1.3 สูตรหาประสิทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ใช้สูตร 

E1  = 
∑ 𝑋/𝑁

𝐴
 𝑥 100  (3) 

 
E2     = 

∑ 𝐹/𝑁

𝐵
 x 100               (4)              

 
เมื่อ E1   =  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งเป็นค่าร้อยละของคะแนน

เฉลี่ยของผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 
(ปวส.1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีได้จากการท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนแต่
ละหน่วย 

เมื่อ E2  =  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
ของผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 1 (ปวส.1) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลังจากการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

       ∑ 𝑥  = คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนในหน่วย
ย่อย 
       ∑ 𝐹 = คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบรวมหลังเรียน 
        N = จ านวนผู้เรียน 

     A = คะแนนเต็มของแบบทดสอบในหน่วยย่อย 
        B  = คะแนนเต็มของแบบทดสอบรวมหลังเรียน 
 
 

2.4.2 สูตรที่ใช้ในการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

      2.4.2.1 การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

IOC  = 
∑ 𝑅

𝑛
   (5) 

 

เมื่อ    IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
  แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

∑ 𝑅  =     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

N     =   จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

2.4.2.2 หาความยากและค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ ใช้สูตร 

     
      (6) 
 
        (7)
    
 

เมื่อ    p    =   ดัชนีความยากของแบบทดสอบ 
r  =   ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

             fH   = จ านวนผู้ท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
fL = จ านวนผู้ท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ า 
NH  = จ านวนนักศึกษาท้ังหมดในกลุ่มสูง 

NL = จ านวนนักศึกษาท้ังหมดในกลุ่มต่ า 
 

2.4.2.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ใช้สูตร KR-
20 ของ คูเดอร-์ลิชาร์ดสัน  

   
 =     (8) 
 

เมื่อ     = ค่าความเชื่อมั่น 
 

 K  = จ านวนข้อของแบบทดสอบท้ังหมด 
  P = สัดส่วนของผู้ท่ีตอบถูกในแต่ละข้อ 
  q = สัดส่วนของผู้ท่ีตอบผิดในแต่ละข้อ (1-p) 
  S2 = ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 

 

2.4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพและประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2.4.3.1 ผลการวิ เคราะห์คุณภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า แบ่งออกเป็น  2 ด้าน  ได้แก่ด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตส่ือ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
และตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านเนื้อหา 
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรื่องการวนซ้้า  

รายการประเมิน  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู ้

4.33 0.58 ดี 

ความถูกต้องของเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 
เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 4.33 0.58 ดี 
ความถูกต้องของรูปภาพตามเนื้อหา 4.00 0.00 ดี 
ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.00 0.00 ดี 
ความชัดเจนของค้าถามของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน 

4.00 0.00 ดี 

ความสอดคล้องกับเนื้อหาของ
แบบทดสอบระหว่างเรียน 

4.33 0.58 ดี 

รวมเฉลี่ย 4.14 0.25 ดี 
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จากตารางที่ 1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านเนื้อหา พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับดี        เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ทุก
รายการมีคุณภาพอยู่ในระดับดีทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
รายการ เรียงล้าดับดังนี้ เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้     เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  
   ความสอดคล้องกับเนื้อหาของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน                 และมีค่าเฉลี่ยรองลงไป 4 รายการ คือ 
ความถูกต้องของเนื้อหา                ความถูกต้องของรูปภาพ
ตามเนื้อหา         ความถูกต้องของภาษาที่ใช้  
ความชัดเจนของค้าถามของแบบทดสอบระหว่างเรียน  
  
 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านเทคนิค 
การผลิตสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า  

รายการประเมิน  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

การวางรูปแบบของหน้าจอ 4.33 0.58 ดี 
ความเหมาะสมในการน้าเข้าสู่เนื้อหา 4.33 0.58 ดี 
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรโดย
ภาพรวม 

4.33 0.58 ดี 

ความเหมาะสมของสีตัวอักษรท่ีใช้โดย
ภาพรวม 

4.33 0.58 ดี 

ความเหมาะสมของสีภาพกราฟิกโดย
ภาพรวม 

4.33 0.58 ดี 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพด้านเทคนิค 
การผลิตสื่อของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า (ต่อ) 

รายการประเมิน  S.D. ระดับ
คุณภาพ 

บทเรียนมีลักษณะจูงใจ น่าสนใจในการ
เรียน 

4.00 0.00 ดี 

การป้อนกลับต่อการตอบสนองของ
ผู้เรียนมีความเหมาะสม 

4.00 0.00 ดี 

ความเหมาสมของภาพกราฟิกในด้านการ
สื่อความหมาย 

4.33 0.58 ดี 

ความสะดวกต่อการใช้งานโปรแกรม 4.67 0.58 ดีมาก 
รวมเฉลี่ย 4.29 0.45 ดี 

 

จากตารางที่ 2 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้านเทคนิคการผลิตส่ือ พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับดี      เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่า รายการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มี 1 รายการ คือ 
ความสะดวกต่อการใช้งานโปรแกรม    ร าย ก าร ที่ มี
คุณภาพดีมี 8 รายการ โดยเรียงล้าดับตามค่าเฉลี่ยสูงสุด 6 
รายการ ดังนี้ การวางรูปแบบของหน้าจอ              ความ
เหมาะสมของสีตัวอักษรที่ใช้โดยภาพรวม               ความ
เหมาะสมของสีภาพกราฟิกโดยภาพรวม               ความ
เหมาะสมของภาพกราฟิกในด้านการส่ือความหมาย 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยรองลงไป 2 รายการคือ บทเรียนมีลักษณะ 
จูงใจ น่าสนใจในการเรียน  การป้อนกลับต่อการ
ตอบสนองของผู้เรียนมีความเหมาะสม 
 

ตารางที่ 3  ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวน
ซ้้า 

   

รายการ จ้านวน
ผู้เรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เต็ม 

ร้อยละ เกณฑ์
ร้อยละ 

คะแนน
ทดสอบ
ระหว่าง
บทเรียน 

20 40 33.50 83.75 80 

คะแนน
ทดสอบหลัง
บทเรียน 

20 40 33.15 82.87 80 

 

จากตารางที่ 3 ผลปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิว เตอร์  เ รื่ อง  การวนซ้้า  ที่ สร้ างขึ้น  นักศึกษาท้ า
แบบทดสอบระหว่างเรียนเฉลี่ยได้ 33.50 คะแนน จากคะแนน
เต็มทั้ งหมด 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.75 และท้า
แบบทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยได้ 33.15 คะแนน จากคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.87 บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.75/82.87 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ (80/80) 
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3. บทสรุป 

ในการด้าเนินการวิจัยดังกล่าว สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่าน 
ระ บบ เค รือ ข่ ายอิ น เ ทอ ร์ เ น็ต  วิชาการ เ ขี ย นโ ปร แกร ม
คอมพิวเตอร์  เรื่อง การวนซ้้า ผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยใช้
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ประกอบด้วย 78 เฟรม 
ใช้พ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลประมาณ 12 เมกะไบต์  

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย 
สอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตส่ือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต  วิชา  การ เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า ด้านเนื้อหาในภาพรวมมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.14) 
 2.2 คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต  วิชา  การ เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้้า ด้านเทคนิคการผลิตส่ือ ใน
ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.29) 

3. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาการเขียน
โป ร แ กร ม ค อม พิว เต อ ร์  เ รื่ อ ง  การวน ซ้้า  ที่ สร้ า ง ขึ้ น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.75/82.87 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด 80/80 
และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง การวนซ้้า ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากเป็นความกรุณา
ของผู้อ้านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เนื้อหาและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการผลิตส่ือ ที่คอยให้การ
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ แนะน้า ตลอดจนปรับปรุง
ข้อบกพร่องต่างๆ ของวิจัยนี้ให้ส้าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณครอบครัวกิริยะ และครอบครัว ที่คอยให้
ก้าลังใจและให้ความช่วยเหลือ และขอขอบคุณนักศึกษาที่ให้
ความร่วมมือในการท้าวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ จนวิจัยนี้
ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

เอกสารอ้างอิง 
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E-013 

แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Guidelines to Make a Manuscript for Submission to 

 
อุไรวรรณ  จันทมูล  มณีวรรณ  แสงงาม   นันทา  เพ็ตมาน  กฤษณะ  กั้วสิทธิ์   และณัฐพล  บุญอาษา 

 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
๑) พัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่อง 

ทางการพูดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม และ 2)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูดบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 
ได้แก่ ผู้บกพร่องทางการพูดในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
ที่มีความบกพร่องทางการพูดใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความ
บกพร่องในด้านการปรุงเสียง 2) ความบกพร่องของ
เสียงพูด 3) ความบกพร่องของจังหวะและขั้นตอนของ
เสียงพูด จ านวน 10  คน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  มีขั้นตอนในการพัฒนาแอพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้
บกพร่องทางการพูดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ดังนี้ 1) ศึกษา
ปัญหาและความต้องการของผู้บกพร่องทางการพูด 2) 
ศึกษาขั้นตอนในการพัฒนาแอพลิเคชั่นโดยใช้
โปรแกรม Android Studio Version 2 และน าไป
ทดสอบการใช้งานบนโปรแกรม GenyMotion 
ที่เป็นโปรแกรมส าหรับทดสอบจ าลองเคร่ืองโทรศัพท์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
ของผู้ที่บกพร่องทางการพูดที่มีต่อแอพพลิเคชั่น
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูดโดยรวมอยู่ใน มาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.15  โดยความพึงพอใจเฉลี่ยในแต่

ละข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อยสามล าดับแรก ดังนี้ 
ข้อมูลมีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ค่าเฉลี่ย 4.50 
ขนาดและสีของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.30  โดยรวมท่าน
มีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นในการใช้ระดับ
ใดและรูปแบบของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น มี
ความเหมาะสมและง่ายต่อการอ่านมากน้อยเพียงใด มี
ค่าเฉลี่ย 4.20    
 

Abstract 
This research was objective to 
1) Develop applications to help the defect. 

The talk on mobile devices in Mahasarakam province 
and 2) The satisfaction survey of mobile speech 
impaired application users. The samples used in this 
research were speech impaired people in Maha 
Sarakham province. 1) speech defects 2) speech 
impaired 3) speech impediments and speech process 
10 using specific sampling methods There are steps to 
develop a mobile speech aid application. 1) Learn the 
problems and needs of speech impaired. 2) Learn how 
to develop applications using Android Studio. Version 
2 and tested for use on GenyMotion.  It is a program 
for testing simulators. Statistics used in data analysis 
include mean and standard deviation. The results of 
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the research show that the satisfaction of the speech 
impaired people with speech impairment applications 
is very high, with the mean of 4.15. The first three are 
as follows: The data is organized into categories, 
average 4.50, the size and color of the characters 
within the application. Average 4.30 Overall, how 
satisfied are you with the application level and the 
format of the font within the application. It is very 
suitable and easy to read, with an average of 4.20 

  

1.   บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาออกมาอย่าง

ต่อเนื่องและรวดเร็วอยู่ในรูปแบบอันหลากหลาย 
เทคโนโลยีที่ได้เกิดมาจากอุปกรณ์เคลื่อนที่และแทบ
เลตด้วยระบบอัจฉริยะและความสามารถต่างๆที่เกิดขึ้น
อย่างมากมาย ด้วยความรอบด้านของอุปกรณ์เคลื่อนที่
และแทบเลต จึงท าให้มีการกระจายเข้าสู่ทุกเพศทุกวัย 
รวมถึงแม้กระทั่งผู้พิการ และผู้บกพร่องทางการพูด ซึ่ง
ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่นิยมใช้อยู่ 2 ระบบคือระบบ 
IOS และระบบแอนดรอยด์ ซึ่งระบบดังกล่าวมี
แอพพลิเคชั่น หรือการท างานหลายรูปแบบ  

 เน่ืองจากการใช้ชีวิตของผู้บกพร่องทางการพูด
ในที่สาธารณะเป็นไปด้วยความล าบาก เพราะคน 
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษามือ ซึ่งท าให้เกิด
ความยากล าบากในการด ารงชีวิตในสถานที่สาธารณะ
เช่น การสั่งอาหารตามร้านอาหาร การสอบถามเส้นทาง
จากผู้คนที่พบเจอ หรือการขอความช่วยเหลือ ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญและต้องการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น R - Speech on Smartphone ขึ้นมาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูด เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่มี
ปัญหาน้ีได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้เพิ่มมากขึ้น  โดยน าความรู้ในการพัฒนา
แอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาพัฒนาในคร้ังนี้ 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่อง

ทางการพูด (R – Speech on Smartphone) 
2.2  เพื่อสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูด   
(R - speech on  smartphone)       
   

3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บกพร่องทางการพูด 
2. พัฒนาแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูด 
3.  ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่อง

ทางการพูด    
 

4.   ขอบเขตการวิจัย 
 พัฒนาขึ้นแอพพลิเคชั่นส าหรับผู้บกพร่องทางการ

พูดเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน
โดยกลุ่มที่ทดลองใช้ได้แก่ผู้บกพร่องทางการพูดในเขต
จังหวัดมหาสารคาม 

 
5.  สมมติฐานการวิจัย 

 ผู้ใช้ แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูด 
(R - speech on smartphone) มีความพึงพอใจในการใช้
อยู่ในระดับมาก 

 

6.  ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูด ได้ผลได้ดังนี้   
6.1  ผลการพัฒนาแอพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่อง

ทางการพูดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  (R-speech on 
smartphone)  

  การติดตั้งและการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่(R-
speech on smartphone) ผู้ใช้งานต้องใช้
ระบบปฏิบัติการ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไป 
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และสามารถโหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store เมื่อท า
การติดตั้งเสร็จจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น 
 

  โดยในหน้าหลักจะมีหมวดหมู่ให้เลือก
จ านวน 4 ประเภท ดังรูปที่ 2   

   

 
รูปท่ี 2  หมวดหมู่การใช้ในงานแอพพลิเคชั่น 

 

หน้ า หลั ก ต ามหมวดหมู่ ข อ ง แอพพลิ เ ค ชั่ น 
ประกอบด้วย 

- หน้าการเดินทาง 
จะมีรูปและเสียงดังนี้ ค่ารถเท่าไหร่ ต้องการ
ไปที่นี่ รถสายนี้ไปไหน รถออกกี่โมง รอรถที่
ไหน ขึ้นรถที่ไหน 

- หน้าการทักทาย 
จะมีรูปและเสียง ดังนี้ สวัสดี  ขอโทษ  ขอบคุณ  
ไม่เป็นไร ไว้เจอกันใหม่  โชคดี 

- หน้าการขอความช่วยเหลือ 
จะมีรูปและเสียง ดังนี้  ขอทางหน่อย  ห้องน้ า
ไปทางไหน  ช่วยฉันได้ไหม  รู้จักที่นี่ไหม 

- หน้าอาหาร มี รูปและเสียงตามหัวข้อดังนี้  
อาหารตามสั่ง ต้ม/แกง  เคร่ืองดื่ม ซึ่งเมื่อเลือก
หัวข้ออาหารหารหน้าจอจะมีตัวเลือกให้เลือก
ดังนี ้

- เคร่ืองดื่ม มีรายการให้เลือก ดังนี้ 
น้ าเปล่า  น้ าอัดลม  น้ าส้ม  ชาเย็น เก๊กฮวย  

กาแฟเย็น 
- ต้ม/แกง  มีรายการให้เลือก ดังนี้ 

แกงจืด  ไข่พะโล้  ต้มย ากุ้ง  แกงส้ม ต้มข่าไก่  
แกงเลียง 

- อาหารตามสั่ง มีรายการให้เลือก ดังนี้ 
กระเพา  ไข่เจียว  ข้าวผัด  ผัดซีอ๊ิว  ผัดพริกแกง 
ผักพริกสด ราดหน้า สุกี้ 

- หน้าเพิ่มเติม มีรายการให้เลือก ดังนี้ 
กุ้ง ไก่  ปลาหมึก รวมมิตร  ไข่ดาว  หมู   

หน้าหมวดหมู่ย่อยของแอพพลิเคชั่นดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3  หน้าหมวดหมู่ย่อยของแอพพลิเคชั่น 
 
1.2  ผลการการส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน

แอพลิเคชั่น โดย ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้
บกพร่องทางการพูดและออกเสียงไม่ชัดเจนในจังหวัด
มหาสารคาม ในวันที 10 พฤศจิกายน พ  .ศ  . 2559 ซึ่ง
เป็นเพศชายจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นเพศ
หญิงจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ผู้ตอบ
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แบบสอบถามเป็นผู้มีอายุระหว่าง 20- 30 ปี จ านวน 2 
คน  คิดเป็นร้อยละ 20 เป็นผู้มีอายุระหว่าง  31 – 40  ปี  
จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี  จ านวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 40 
รวมทั้งสิ้น 10  คน  

 6.2  ผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้ 
แอพพลิเคชั่นช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการพูดบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (R-speech on smartphone) พบว่า 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นดังนี้  

1) รูปแบบของตัวอักษรภายในแอพพลิเคชั่น  
มีความเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน ผู้ใช้มีความ       
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) 

2)  ขนาดและสีของตัวอักษรภายใน 
แอพพลิเคชั่น ผู้ใช้มีความเหมาะสมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.30) 

3) รูปภาพที่ใช้ประกอบมีขนาดเหมาะสมกับ 
หน้าจอ ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
=  4.00) 

4) ข้อความที่ใช้ ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและ
สามารถปฏิบัติตามได้ง่าย  ผู้ใช้มีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 

5) การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนใน 
หน้าจอมีความเหมาะสมผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ 
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10) 

6) ข้อมูลมีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.50) 

7)  หน้าจอมีความสะดวกในการใช้งานง่าย  
เมนูไม่ซับซ้อน ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.00) 

8)  แอพพลิเคชั่นสามารถอ านวยความสะดวก 
ในการใช้งาน  ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.00) 
 

9)  แอพพลิเคชั่น มีประโยชน์ต่อท่าน ผู้ใช้มี 
ความพึงพอใจในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 

10)   มีความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น 
โดยรวม ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 
4.20)   

และเมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคชั่นในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 
= 4.15 )    

 

7.  ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับผู้พิการ
ทางการพูดในหมวดหมู่อื่น ๆ  เพิ่มขึ้น 
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ระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดบึงกาฬ 
Document Management System of Buengkan Provincial Land Reform  Office. 

 
สุขสันต์ สุทธิเสน  วนัยวุฒิ  เจริญศรี  และประภัสสร  จันดาวงษ ์

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ต่อระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
บึงกาฬ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  ระบบจัดการเอกสาร
ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ และแบบประเมินความพึง
พอใจของเจ้าหน้าที่ต่อระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ  กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 30 คน โดยวิธีการเจาะจง
การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  1)ศึกษา
ออกแบบและสร้างระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดบึงกาฬ  2)ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อ
ระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ  

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
ต่อระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x =4.41,S.D=0.80)  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 

การประมวลผลอยู่ในระดับมากที่สุด( x =4.65, S.D=0.78)
รองลงมาคือ การออกแบบและการจัดการอยู่ในระดับมาก         

( x =4.43, S.D=0.67) ประโยชน์และการใช้งานอยู่ในระดับมาก    

( x =4.32, S.D=0.89) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ           

การใช้งานทั่วไปอยู่ในระดับมาก ( x =4.22, S.D=0.66) 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ,ระบบจัดการเอกสารส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ,เจ้าหน้าที่ของส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 

ABSTRACT 
This research is the aim to evaluate the satisfaction of the 

authorities to use the document management system of 
Buengkan Provincial Land Reform Office. Research’s tools 
used Document Management System of Buengkan Provincial 
Land Reform  Office and the aim to evaluate the satisfaction 
of the authorities to use the document management system of 
Buengkan Provincial Land Reform Office,Target group is of 
30 people official of Buengkan Provincial Land Reform Office. 
Statistical analysis used in the research  as percent, mean and 
standard deviation. 

The research procedure is followed 2 steps : 1) Study 
Design and Create an office document management system 
for the Buengkan Provincial land reform office. 2) The 
satisfaction of the authorities to use the document management 
system of Buengkan Provincial Land Reform Office 

The research is found that the satisfaction of the officer 
to document management system of Buengkan Provincial 
Land Reform Office has Satisfaction levels are high           

( x =4.41,S.D=0.80)  and Considering that it was found is 

maximum mean is Processing( x =4.65, S.D=0.78) , Design 

and management( x =4.43, S.D=0.67), The benefits and 

applications ( x =4.32, S.D=0.89)  and Minimum mean is The 

general usage( x =4.22, S.D=0.66) 
 

Key words:Satisfaction, Document Management System of 
Buengkan Provincial Land Reform, Officers of the 
Buengkan provincial land reform office. 
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ความเป็นมาของปัญหา 
ปัจจุบันการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเกี่ยวกับ

ฐานข้อมูล (database) ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการสามารถท า
ได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า ท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมใน
การด า เนินการขององค์กรสูงขึ้นด้วยระบบฐานข้อมูล 
(Database System) คือ การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซ่ึง
ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ในลักษณะต่างๆ เช่น 
การเพิ่มข้อมูล (Add Data) การแทรกข้อมูล (Insert Data) 
การเรียกใช้ข้อมูล (Retrieve Data) การแก้ไขและลบข้อมูล 
(Update & Delete Data) ตลอดจนการเคลื่อนย้ายข้อมูล 
(Move Data) ไปตามที่ก าหนด  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) 
โดยส่วนใหญ่ได้มีการจัดเก็บเอกสารส.ป.ก.4 -01 ในแต่ละ
ส่วนจะเป็นระบบแบบที่ท าด้วยมือ (User Manual) ปัญหาที่
พบคือมีความซ้ าซ้อนในการท างาน มีความล่าช้า ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ ท าให้ยากต่อการดูแลและการค้นหา นอกจากนี้
ในการจัดเก็บเอกสารไม่มีความปลอดภัย รวมไปถึงการรักษา
คุณภาพของเอกสารให้อยู่ในสภาพที่คงเดิมท าได้ยาก 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้จัดท าโครงการจึงเกิดแนวคิด
ในการท าการศึกษาออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูล
เอกสาร ส.ป.ก.4-01 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึง
กาฬ และยังคงจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ให้สามารถน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลเอกสาร ส.ป.ก.4-01  และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่ม แก้ไขลบ ค้นหาข้อมูล และเพื่อ
ลดความเส่ียงต่อการสูญหายของข้อมูลรวมทั้งเพื่อให้สะดวก 
รวดเร็วในการแจกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 กรณีที่เกษตรกรมา
ขอรับ โดยต้องการสร้างโปรแกรมเพื่ออ านวยความสะดวก
และใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้จดัท าได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยดังนี ้

1. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลเอกสาร 
ส.ป.ก.4-01 ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ระบบจดัการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดนิ

จังหวัดบึงกาฬ เปน็การวิจัยโดยมขีั้นตอนการวิจัยดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ  เจ้าหน้าที่ส านกังานปฏิรปูที่ดนิจงัหวัด
บึงกาฬ จ านวน  30 คน 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้พัฒนาเครือ่งมือเพื่อใช้ในการวิจัย
โดยมี 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

2.1  ศึกษาออกแบบและสร้างระบบจัดการเอกสาร
ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยโดยมีขั้นตอน
การพัฒนา ดังนี้ 

2.1.1  สอบถามความต้องการของระบบจาก
ผู้ปฏบิัติงานเพื่อใหท้ราบถึงขอบเขตของงานทีจ่ะต้องท า
รวมถึงทราบระบบงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1.2  วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูล หลักการ ความต้องการของระบบ 
เพื่อออกแบบและสร้างระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

2.1.3  ออกแบบระบบจดัการเอกสารส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

2.1.4 สร้างและพัฒนาระบบจัดการเอกสารส านักงาน
ปฏิรปูที่ดนิจงัหวัดบึงกาฬ 

2.1.5  ทดสอบการท างานของระบบจัดการเอกสาร
ส านักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวัดบงึกาฬ และน าเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของเนื้อหาและความเหมาะสมของระบบจดัการเอกสาร
ส านักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวัดบงึกาฬ   

2.1.6  ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
จากนั้นน าเสนอใหผู้้เช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้ง  

2.1.7  น าแบบประเมินคุณภาพใหผู้้เช่ียวชาญประเมิน
แล้ว มาหาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของการใช้ระบบจดัการ
เอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ การแปลผลใช้
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เกณฑ์ก าหนดระดบัค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินของ บุญชม 
ศรีสะอาด (2545 : 99-100)  

2.2  การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ี
ต่อระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรปูที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอน
การพัฒนา ดังนี้ 
 2.2.1  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ วารสาร และงานศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 
 2.2.2  ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม จากหนังสือ
งานศึกษาทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.2.3  ก าหนดประเด็นขอบเขตของค าถาม และจัด
หมวดหมูข่องค าถาม 
 2.2.4  จากการศึกษาดังกล่าวจึงออกแบบโครงสร้าง
ของแบบสอบถาม(Questionnaire)  ความพึงพอใจ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงงานและทฤษฎทีี่ใช้
อ้างอิงผู้ศึกษาโครงงานสามารถก าหนดแบบสอบถามออกเป็น 
3 ตอน ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ จ าแนกเป็น  เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของ ระบบ
จัดการเอกสารส านักงานปฏิรปูทีด่ินจงัหวัดบึงกาฬแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน คือ 
  ด้านที่ 1  การใช้งานทั่วไป 
  ด้านที่ 2  การออกแบบและการ 
  ด้านที่ 3  การประมวลผล 
  ด้านที่ 4  ประโยชน์และการใช้งาน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่างๆ  
 2.2.5  น าแบบประเมินให้ผูเ้ชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความสอดคล้อง ปรบัปรุงข้อค าถามและภาษาที่ใช้
ให้เหมาะสม 
 2.2.6  น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 
 

3.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
     3.1  รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามประเมินความ

พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการ
เจาะจง 

     3.2  ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้รับแบบสอบถาม
ประเมนิความพึงพอใจคืนจ านวน 30 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

3.3  รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มา ด าเนนิการตาม
ขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 
4.  การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน า
แบบสอบถามทีเ่ก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ตอนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์
โดยหาค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2  ระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรปูทีด่ิน
จังหวัดบึงกาฬวิเคราะห์ข้อมูลโดย การหาค่าเฉลี่ย ( x  ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ลักษณะของแบบสอบถามแต่ละ
ด้านแบบลเิคอรท์(Likert) ซ่ึงเป็นมาตราประเมินค่าแบบรวม 
(Summated rating scale)  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ดี 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 

ตอนที ่3  แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบจัดการเอกสารส านักงาน
ปฏิรปูที่ดนิจงัหวัดบึงกาฬ 
 
5.  สถิติที่ใช้ในก ารวิเคราะห์ขอ้มลู 
 การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้สถิติพ้ืนฐาน  เช่น  
คะแนนเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตามสูตร  ดังนี้ 
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5.1  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค านวณจากสูตร  (บุญชม ศรี
สะอาด.2545:106) 

 N

x
x


   

 เมื่อ  x   แทน   คะแนนเฉลี่ย 
 x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   แทน จ านวนข้อมูล 
5.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : 

S.D.) ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด.2545:105) 

  
2 2( )

.
( 1)

N x x
S D

N N

  



 

 เมื่อ   S.D  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         2x   แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

       2( )x   แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง 
        แทน จ านวนคน 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ระบบจดัการเอกสารส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ โดยมผีลการวิจัยดังนี้  

1.1  ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับระบบ
จัดการเอกสารส านักงานปฏิรปูทีด่ินจงัหวัดบึงกาฬพบว่า 
แบบประเมนิความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีต่่อระบบจัดการ
เอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬประกอบด้วย        
4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้งานทั่วไป 2) การออกแบบ                  
3)การประมวลผล 4)ประโยชน์และการใช้งานของ 

1.2  ผลการออกแบบและสร้างระบบจัดการเอกสาร
ส านักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวัดบงึกาฬ 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  แสดงการเข้าสูร่ะบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬ   

         รูปที่ 2  แสดงการเพ่ิม/แก้ไข/ลบ/ค้นหาข้อมูลของระบบจัดการ
เอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบงึกาฬ 

 

 
รูปที่ 3  การจัดพิมพ์รายงานของระบบจัดการเอกสารส านักงาน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 

 
1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อ

ระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ

พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก( x =4.41,S.D=0.80)  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ด้านการประมวลผล( x =4.65, S.D=0.78) รองลงมาคือด้าน

การใช้งานทั่วไป( x =4.43, S.D=0.67) อยู่ในระดับมาก ด้าน

ประโยชน์และการใช้งาน( x =4.32, S.D=0.89) และข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านการออกแบบและการจัดการ         

( x =4.22, S.D=0.67)อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1  ควรส่งเสรมิให้มีการฝึกอบรมการใช้ระบบจดัการ
เอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเปน็ข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาการใช้งานดา้นต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่
เรือนจ าจงัหวัดบงึกาฬ 
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1.2  ควรส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาระบบจดัการ
เอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬอย่างต่อเนื่อง  

1.3  ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ
จัดการเอกสารส านักงานปฏิรปูทีด่ินจงัหวัดบึงกาฬอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.4  ควรมีการน าระบบจดัการเอกสารส านักงานปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบึงกาฬไปใช้เป็นตัวช้ีวัดในการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานประจ าปีของเจ้าหน้าทีส่ านักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวัด
บึงกาฬเพื่อเปน็ข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1  ควรวิจัยและศึกษาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ระบบจัดการเอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 
 2.2  ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬในจังหวัดอื่นๆ 

 
เอกสารอ้างอิง 

บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที ่6. 
เอกรินทร์  ค าคูณ และคณะ. การใช้โปรแกรมจัดการ 

ฐานข้อมลู(Access 2007X). กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 
2553. 

นันทนี  แขวงโสภา. คู่มือ Access 2007 ฉบบัสมบรูณ์. 
กรุงเทพฯ : โปรวิช่ัน. บจก. 2553. 

เพ็ญนภา  ส าเนียง.Microsoft office 2010 ฉบับบ
สมบูรณ์. กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2553. 

สุธีร์นวกุล. ครบทกเรื่อง Windows7 & office 2010 
ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2553. 

จรณิต  แก้วกังวาน. การออกแบบและจัดการ
ฐานข้อมลู. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2536. 

ราบินเตอร์  ศรีกิจจาภรณ์. คู่มือการใช้ Visual Basic 
ส าหรับวินโดวส์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2540. 

นายธีรยุทธ ปัตตาเทสัง,2552, “ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ต่อการให้บรกิารรับฝากไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  
กรณศีึกษาที่ท าการไปรษณีย์นครราชสีมา”,มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 

คณะกรรมการวิจัยสถาบัน,2554, “ความพึงพอใจใน
การใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศกึษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช”, มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

 
 
 
 
 

สุนิสา อินทนนิ และหทัยชนก อนุกูลพันธ์,2546,            
“ ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศงานวิจัยผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้สอนคอมพิวเตอรแ์ละผู้วิจัยใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ้4 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

สงคราม สมุทรหล้า. (2552).  ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลอุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

รัชนีกร ทองมา และเจนจิรา ปาทาน,2547, “ความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศโครงการสหกิจศึกษาและ
พัฒนาอาชพีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”, คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ.      
 

1194



1 
 

E-018 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เร่ือง ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

The Development Learning Media with Augmented Reality Technology, 

in personal computer hardware. 
 

อรุณี แสงงาม1 สัตยา ก าแพงศิริชยั2 และสุขภิรมย์ กุณรกัษ์3   
 

1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาส่ือการ

เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 

Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

กลุ่ มตั วอย่ า ง  ที่ ใ ช้ ในการ วิจั ย ในครั้ งนี้  คื อ  นั ก เ รี ยน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช้ันปีที่  1  จ านวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล และสร้างแบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อส่ือการเรียน  การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้ค่าสถิตไิด้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

 ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล สามารถใช้งานได้จรงิ  2) ความพึง

พอใจของนักเรียนวิทยาลัยเทคนคิหนองคาย   

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ช้ันปีที่ 1  พบว่าความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อส่ือ 

 

 

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่อง

ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  โดยรวมอยู่ใน 

 

ระดับมาก ( X =4.43, SD.=0.52) ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือส่ือการ

เรียนรู้มีความน่าสนใจ ( X =4.75, SD.=0.64) และค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ Marker มีความเหมาะสม ( X =4.24, SD.=0.54) 

 

ABSTRACT 

    The purposes of this research were  

 1) The development of Augmented Reality Technology 

media in personal computer hardware. And 2) to study the 

study the student satisfaction with learning via the developed 

learning media. The sample of this study is 30 students from 

NongKhai Technical College Business Computer Vocational 

Certificate. Year 1. The research instruments included 1) the 

learning media entitled hardware using augmented reality 

technology, 2) an evaluation from a satisfaction collected 

questionnaire mean and standard deviation were used to 

analyze the data. 

 The study results showed that 1) Augmented Reality 

Technology media in personal computer hardware can it 

actually works,   
* นางอรุณี  แสงงาม 

E-mail address: sangagame@hotmail.com 
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2) The user’s satisfaction with learning via the developed 

learning media in overall at a high level (= 4.43, SD = 0.52) 

average maximum learning interesting   (= 4.75, SD = 0.64) 

and the lowest marker is appropriate (= 4.24, SD. =0.54) 
 

Keyword: media Development, Learning media, Hardware, 

Augmented Reality Technology  
 

บทน า 

  AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานโลก

แห่งความจริง (Real) กับโลกเสมือน (Virtual World) AR เป็น

ลักษณะที่ดูได้ตรงและโดยตรงและโดยอ้อมในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นจริงซ่ึงมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ

ระบบเสมือนจริงที่มีความสัมพันธ์กับโลกแห่งความจริง 

คอมพิวเตอร์ AR ใช้การแสดงผลแบบ real time และบริบทของ

องค์ประกอบดานสภาพแวดล้อมเช่นจริง คะแนนระหว่างการ

แข่งขันกีฬาในโทรทัศฯส่ิงเหล่านี้ช่วยท าให้เทคโนโลยี AR มี

ความก้าวหน้าทันเหตุการณ์ ปัจจุบันแบบจ าลอง 3 มิติ มีความ

จ าเป็นและมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และในด้านการใช้ 

ออกเมน  เทดเรียลิตี (Augmented Reality) นั้น  ปัจจุบันเป็นที่ 

น่าสนใจอย่างมาก เพราะเป็นวิธีหนึ่งในการวางช้ันข้อมูลลงไป

บนส่ิงรอบๆ ตัว ซ่ึงจะก่อให้เกิดภาพซ้อนขึ้นบนจอนั้นเอง และ

ยังเป็นมุมมองใหม่ที่น่าสนใจ เพราะเรามีแนวทางใหม่ในการ

เข้าถึงข้อมูลที่สามารถมองเห็นภาพในแบบ 3 มิติได้ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด

ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากมาย ส่ือมัลติมีเดียก็อีกหนึ่ง

ทางเลือกที่ครูน ามาใช้  โดยเฉพาะ AR เป็นเทคนิคเพิ่มความ

เสมือนจริง โดยการผสานโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้า

โลกเสมือนจริง (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Device)  เช่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

ร่วมกับการใช้ซอฟแวร์ ท าให้เกิดภาพสามมิติ ที่มีมุมมอง 360 

องศา  ส่ือมัลติมีเดียที่ถูกสร้างด้วย AR  มีข้อดีต่างจากส่ือ

ประเภทอื่นๆ คือสามารถสร้างความสนใจแบบ “โอ้โห” 

(Wow! Factor) ให้กับผู้เรียนในช้ันเรียน ท าให้เรื่องเรียนเป็น

เรื่องสนุกน่าสนใจและสามารถเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้

ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นปัจจุบนัสื่อการเรียนการสอนมีหลากหลาย

ประเภททั้งที่เป็นแบบสองมิติ และสามมิติ ส่ือประเภทสามมิติ 

จะสร้างจินตนาการและความเข้าใจในเนื้อหามากกว่าส่ือ

ประเภทสองมิติ  ท าให้ต้องใช้งบประมาณในการผลิตส่ือ

ประเภทสามมิติสูงกว่าส่ือประเภทสองมิติ ซ่ึงเทคโนโลยีส่ือ

มัลติมีเดีย AR นั้นจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของ

ส่ือประเภทสองมิติ ให้เทียบเท่ากับส่ือประเภทสามมิติ  (ณัฐวี   

อุตกฤษฏ์, 2555) 

  การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัย

จินตนาการช่วยท าความเข้าใจและเห็นเป็นรูปร่าง ทั้งนี้เพราะ

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์มีหลายช้ิน บางช้ินก็หนัก 

และอาจจ าเป็นต้องถอดออกมาจากเคสคอมพิวเตอร์ จึง

ยากล าบากต่อการน ามาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน

นักศึกษา ให้ได้ใช้ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใน

การช่วยเพิ่มความสนใจในการเรียนรู้ และนักเรียนนักศึกษายัง

ได้รู้จักเทคโนโลยี Augmented Reality ไปด้วย  

  ดังนั้นผู้ วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีความทันสมัย น่าสนใจ สามารถ

กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุก และมีความสนใจในการ

ที่จะเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนมากย่ิงขึ้น  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 

Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่

ใช้งานได้จริง 

 2. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อส่ือ

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่อง

ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 

1196



 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินงานในการพัฒนาส่ือการเรียนได้แบ่งขั้นตอน

วิธีการด าเนินงานไว้ดังต่อไปนี้ 

  1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ดังนี้ 

      1.1 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับบทเรียน

ของนักเรียนนักศึกษา ว่าในบทเรียน ได้ เรียน อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์อะไรบ้าง จากนั้นก็ท าการศึกษากระบวนการใน

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

  1.2 ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลจากกการศึกษา และการ

วิเคราะห์ในขั้นตอนที่  1 มาประกอบในการออกแบบ โดย

ออกแบบในส่วนของรูปภาพ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3D และ

ส่วนของ Marker ให้เหมาะสมกัน 

  1.3 ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลที่มาจากการออกแบบ มาท า

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จนเสร็จ

สมบูรณ์ จากนั้นน าไปเสนอที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง และองค์ประกอบของระบบ จากนั้นท าการปรับปรุง

ตามค าแนะน าเป็นระยะจนส่ือการเรียนรู้มีความสมบูรณ์ 

จากนั้นน าเสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อประเมิน

แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้น 

      1.4 ผู้ศึกษาน าผลที่ได้จากการทดลองส่ือการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับ

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนักศึกษา จ านวน 30 คน เพื่อหาความ

พึงพอใจ 

 1.5 ผู้ศึกษาน าผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ค านวณ

ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นก็

ท าการสรุปผลการศึกษา และจดัท าคู่มือประกอบการใช้งานสื่อ

การเรียนรู้เรื่อง อปุกรณ์คอมพิวเตอร์  ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  

   2. กลุ่มตัวอย่าง 

      กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ช้ันปีที่ 1 จ านวน 30 คนได้มาด้วย 

 3. เครื่องมือการวิจัย 

      3.1 ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

      3.2 แบบประเมินคุณภาพส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล 

               3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อส่ือการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

  4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย

อ้างอิงจาก (พิสุทธา อารีราษฎ์. 2551: 144-146) 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    4.50 - 5.00   หมายความว่า   ระดับมากทีสุด 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.50 - 4.49   หมายความว่า   ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    2.50 - 3.4     หมายความว่า  ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.50 - 2.49   หมายความว่า  ระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.00 - 1.49   หมายความว่า  ระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 

  1. ผลการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented 

Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

       1.1 สร้างเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล โปรแกรมจะท าการเปิดกล้องเว็บแคมขึ้นมา 

      1.2 สร้าง Marker ที่ใช้ร่วมกับสื่อการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 
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      1.3 การใช้งาน Marker กับโปรแกรมส่ือการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 2. ผลการประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ แสดงดังตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล 

ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ X  SD. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ด้านโปรแกรม 4.8 0.24 มากที่สุด 

2. ด้าน Model 3D 4.89 0.22 มากที่สุด 

3. ด้าน Marker 4.44 0.25 มาก 

4. ด้านคู่มือ 4.78 0.42 มากที่สุด 

โดยรวม 4.73 0.28 มากที่สุด 

 

     จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อ

คุณภาพของส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  

เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, SD.= 0.28) เมื่อพิจารณาราย

ด้านพบว่า ด้านโปรแกรม ด้าน Model 3D และด้านคู่มือ มี

คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน marker อยู่ในระดับมาก 

เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้าน Model 3D ( X

=4.89 SD. = 0.22) ด้านโปรแกรม ( X =4.80, SD. = 0.24) ด้าน 

marker ( X = 4.44, SD. = 0.25)  

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ได้มีการประเมินความพึงพอใจจาก

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จ านวน 30 คน 
 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อสื่อการ

เรียนรู ้
 

ความพึงพอใจ 

ของนักเรียน X  SD. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

1. สื่อการเรียนรู้มีความ

น่าสนใจ 
4.65 0.45 มากที่สุด 

2. การแสดงภาพของ Model 

มีความเหมาะสม 
4.45 0.53 มาก 

3. ขนาดของ Model มีความ

เหมาะสม 
4.35 0.62 มาก 

4. สีของ Model มีความ

น่าสนใจ 
4.31 0.74 มาก 

5. Marker มีความเหมาะสม  4.24 0.54 มาก 

6. Model มีความสอดคล้อง

กับ Marker 
4.25 0.42 มาก 

7. มีความสนุกในการใช้สื่อ

การเรียนรู้ 
4.55 0.35 มากที่สุด 

8. ได้ความรู้จากการใช้สื่อ

การเรียนรู้ 
4.46 0.56 มาก 

9. สื่อการเรียนรู้มีประโยชน์

ต่อการเรียนรู้ 
4.52 0.55 มากที่สุด 

10.สื่อการเรียนรู้สามารถ

น ามาใช้ในการเรียนการสอน 
4.51 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 4.43 0.52 มาก 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษา 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ที่มีต่อ
ส่ือการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่อง
ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.43, SD = 0.52) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
นักเรียนมีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมาก 
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ไปน้อย คือ ส่ือการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ( X = 4.65, SD = 
0.45) มีความสนุกในการใช้ส่ือการเรียนรู้ ( X = 4.55, SD = 
0.35) ส่ือการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้  ( X = 4.52, SD 
= 0.55) ส่ือการเรียนรู้สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน      
( X = 4.51, SD = 0.43) และค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
Marker มีความเหมาะสม ( X = 4.24, SD = 0.54) 
 

สรุปผลการวิจัย 

               ผลการพัฒนา ส่ื อก าร เ รี ยนรู้ ด้ ว ย เ ทคโนโลยี 

Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล ส า เร็จสมบูรณ์ได้ทั้ งนี้  อาจเนื่ องมาจากใน

กระบวนการพัฒนา ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา และ เพื่อศึกษาและ

พัฒนา model 3D ต้นแบบ ที่จะใช้ในการพัฒนา AR จากนั้น

น าไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจองค์ประกอบของส่ือ

การเรียนรู้ เป็นระยะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องที่สุด ก่อนน าเสนอ

ต่อผู้เชียวชาญ และนอกจากนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฎีและหลักการ

ออกแบบส่ือการเรียนรู้เข้ามาใช้ในการออกแบบหน้าจอ เพื่อให้

มีความน่าสนใจและมีความตื่นเต้นส าหรับผู้ใช้ อีกทั้งใน

กระบวนการพัฒนายังมีผู้ช านาญการโปรแกรม Augmented 

Reality คอยให้ค าปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ส าเร็จสมบูรณ์

อย่างมีประสิทธิภาพ   ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดย

การใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้เชียวชาญ 

จ านวน 3 คน และนักเรียนนักศึกษา จ านวน 30 คน พบว่าแบบ

ประเมินคุณภาพของระบบส าหรับผู้เชียวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.73 ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และผลการ

ประเมินความพึงพอใจของระบบส าหรับนักเรียนนักศึกษาได้

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 

สามารถสรุปได้ว่า ระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่

ในระดับมากที่สุด  และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้น

จึงน่าจะสามารถน าไปใช้งานไดเป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

     1. การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ด้วย 

เทคโนโลยี Augmented Reality  เรื่องส่วนประกอบฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคล ควรออกแบบหน้าจอให้มีการส่ือ

ความหมายถึงงานทีท่ ามากย่ิงขึ้น 

    2. การออกแบบ Marker ให้ส่ือความหมายและ น่าสนใจ

มากย่ิงขึ้น 

    3. การวางต าแหน่งของ Model 3D ให้มีความสมดุลกับ 

Marker มากย่ิงขึ้น 

        4. ควรมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ 

เพราะจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ได้แบบหลายๆ ด้าน 
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E-020 

การพัฒนาการอ่านและแปลความหมายข้อความผิดพลาด (Error Messeage)  
ของภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นภาษาอังกฤษ 

 
ทองทิพย์ พรเพียรวิชานนท ์  กัญญศรินทร์ ขมิ้นเขียว 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
บทคัดย่อ  
 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ซ่ึงเขียน
ด้วยภาษาอังกฤษ เช่น ภาษา C, Java SE, Visual Basic, 
Html, PHP, SQL ฯลฯ จะต้องมีการเขียนโปรแกรม
ตามรูปแบบค าส่ังของภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ขึน้มา
ก่อน และท าการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Compile) ให้
เป็นภาษาเครื่อง เพื่อคอมพิวเตอรจ์ะน าภาษาเครื่องนัน้
มาประมวลผล (Process) ส่ังใหค้อมพิวเตอร์ท างาน
เพื่อให้ไดผ้ลลัพธ์ตามที่ต้องการของผู้ใช้งานโดยน าผล
ที่ได้ไปใช้กับงานด้านการศึกษาหรือด้านธุรกิจต่าง ๆ  
ซ่ึงกระบวนการฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรมให้
ถูกต้องตามรูปแบบค าส่ังได้ จะตอ้งมีความเข้าใจและ
แปลความหมายของภาษาอังกฤษของ
ภาษาคอมพิวเตอร์และข้อผิดพลาดจาการแปลค าส่ังได้
มีการพัฒนาฝึกทักษะในการเขียนค าส่ังโปรแกรมและ
การแปลข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถอ่านความหมายข้อผิดพลาดค าส่ังโปรแกรม
ภาษา Visual Basic ได้ และเพื่อให้นักศึกษามทีักษะ
ในการแปลความหมายของศัพทภ์าษาอังกฤษได้ดีขึน้ 
โดยการฝึกทักษะบ่อย ๆ จะท าใหผู้้เขียนโปรแกรมมี
ทักษะช านาญมากขึ้น  
 
Abstract 
 The programming language is written in English 
language like C, Java SE, Visual Basic, Html, PHP, 
SQL, etc., needs to be based programming syntax of 
computer languages mixed up and translated 
computer. (Compile) into machine language. The 
computer will take the machine language processing 

(Process) command the computer to get the desired 
results of users by bringing the results to jobs, 
education or business, which the coaching skills. 
programming in the correct format command. 
Must have an understanding and interpretation of 
the English language and translation errors from 
the command. Develop skills in writing the 
application and translation errors in English. To 
students You can read the error command 
programming language Visual Basic, and to 
provide students with the skills to interpret the 
English vocabulary has improved. The training 
often make the program more skilled specialists. 
1. ค าน า 
 การศึกษาของประเทศไทย มีจุดประสงค์
เพื่อใหป้ระเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในยุคโลกาภิวัตน์ให้สู้ต่างชาติได้  เพื่อผลิตก าลังคน
เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้  ความช านาญในทักษะ
วิชาชีพ  มีคุณธรรม  วินัย  เจตคต ิ บุคลิกภาพ และ
เป็นผู้มีปัญญาที่เหมาะสม  สามารถน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้  ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม  ทั้งในระดบัชุมชน  ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ  โดยเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนเลือกระบบและ
วิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ ความ
สนใจ และโอกาสของตน ส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา และพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน หน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ ทัง้ในระดับชาติ  ทอ้งถิ่น และชุมชน 
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 หลักสูตรของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงมี
การสนับสนุนนโยบายของประเทศ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเข้าใจในด้านทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา 
สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยน าไปใช้ในการค้นคว้าเพื่อพัฒนา
ตนเอง ให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าในวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เกิดทักษะในการปฏิบตัิงานด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะห์ วางแผนการ
ปฏิบตัิงานและแก้ปญัหาด้วยหลักการและเหตุผล ใช้
ทักษะในการประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติ ค่านิยมทีเ่หมาะสม
ตลอดจนมคีุณธรรม จริยธรรมในงานด้าน
คอมพิวเตอร ์
 การจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคญัคือ จดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
จัดกิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัตใิหท้ าได้ คิดเปน็ ท าเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ทุกด้านไว้ในทุกวิชา ส่งเสริม
ให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมส่ือการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้เกดิการเรียนรู้ มีความ
รอบรู้และจะเกิดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นไดทุ้กเวลาทุก
สถานที่  
วัตถุประสงค ์ 1) เพื่อใหน้ักศึกษา สามารถอ่าน
ความหมายข้อผดิพลาดค าส่ังโปรแกรมภาษา Visual 
Basic ได้  2) เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะในการแปล
ความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
ขอบเขตของการวิจัย 
        1) ประชากร จ านวน 64 คน คือ นักศึกษา
ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 
32 คน 

        2) กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน คอื 
นักศึกษาระดบั ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธาน ี จ านวน 2 ห้อง 
ห้องละ 15 คน 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1  ศึกษาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
เริ่มต้นกับ Visual Basic  
 ส่ิงแรกที่จะได้พบเมื่อเข้าสู่โปรแกรม VB  ก็คือ 
VB จะแสดงไดอะล๊อกบ๊อกซ์ เพื่อให้เลือกพัฒนา
ชนิดของแอพพลิเคชัน ใน VB   ชนิดของแอพพลิเค
ชันมีมากมายหลายชนิด เช่น ชนิด DHTML เป็น
แอพพลิเคชันทีใ่ช้รันบน web สามารถสร้างเว็บเพจ
แบบ DynamicHTML ได้ตรงตามมาตรฐานของ
องค์การ w3 consurtium ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้
จาก www.w3.org/ ชนิด ActiveX.dll ซ่ึงเป็นโปร
เจ็กตท์ี่ท างานในลักษณะ In-Process จัดเก็บอยูใ่น
ลักษณะไฟล์ไลบราล่ี (*.dll) เป็นต้น 
2.2 ข้อผดิพลาด Visual Basic Error Codes and 
Messages 

0    No error   
3     Return without GoSub 
5     Invalid procedure call 
6     Overflow 
7     Out of memory 
9     Subscript out of range 
10 This array is fixed or temporarily     
         locked 
11    Division by zero 
13    Type mismatch 
14    Out of string space 
16    Expression Too Complex 
17    Can't perform requested operation 
18    User interrupt occurred 
20    Resume without error 
28    Out of stack space 
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35    Sub, Function, or Property not  
        defined 
47    Too many DLL application clients 
48    Error in loading DLL 
49    Bad DLL calling convention 
51    Internal error 
52    Bad file name or number 
53    File not found 
54    Bad file mode 
55    File already open 
57    Device I/O error 
58    File already exists 
59    Bad record length 
61    Disk full 
62    Input past end of file 
63    Bad record number 
67    Too many files 
68    Device unavailable 
71    Disk not ready 
74    Can't rename with different drive 
76    Path not found 
91    Object variable or With block  
        variable not set 
92    For loop not initialized 
94    Invalid use of Null 

2.3  ความรู้เกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษ 
       2.3.1  ความรู้เกี่ยวกับการแปล 

1)  ความหมายของการแปล 
พจนานุกรมฉบบัราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 

2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “แปล” ซ่ึง 
เป็นค ากริยาไว้ 2 ความหมาย ดังนี้  

1) ถ่ายทอดความหมาย จากภาษาหนึ่ง มา
เป็นอีกภาษาหนึ่ง 

2)  ท าให้เข้าใจความหมาย 
พจนานุกรม นิวเวบสเตอร์ ได้ใหค้วามหมาย

เกี่ยวกับการแปลในเรื่องของภาษาไว้ดังนี้ 

translate : "to render into another language ; to 
interpret ; to explain by using other 
words; to express in other terms" 

ซ่ึงอาจสรุปได้ว่า การแปล คือ  
1)  การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไป

ยังอีกภาษาหนึ่ง 2) การตีความหมายหรือการท าให้
เข้าใจความหมาย 3) การอธิบายโดยใช้ถ้อยค า
ส านวนอย่างอื่น 

สรุป การแปล (Translation) คือ การ
ถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปเปน็อีก 
ภาษาหนึ่งและให้ความหมายเท่ากัน หรือใกล้เคียง
กับภาษาต้นฉบบัมากที่สุด 
 2.3.2  รูปแบบ/ชนิด/ประเภทของการแปล 

รูปแบบของการแปล อาจแบ่งได้เป็น  2 
ชนิด คือ 

1)  การแปลตามรูปของภาษา (Form) หรือ 
การแปลตรงตัว/การแปลตามตัวอักษร (Literal 
Translation) เปน็การแปลที่พยายามรักษา
ความหมายและโครงสร้างของตน้ฉบับไว้มากที่สุด 
มุ่งความถูกต้องแม่นย าเปน็หลัก แต่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง (Structure) และการใช้
ค าเพื่อใหเ้ปน็ไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษา
ฉบับแปล การแปลลักษณะนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการ
หรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของ 
สาระข้อเทจ็จริง เพื่อจดุประสงค์ในด้านการศึกษา
ค้นคว้าหรือการน าไปปฏิบัติ เชน่ การแปลฉลากยา 
ขั้นตอนการทดลอง คู่มอืปฏบิัติการ กฎหมาย
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงานและเอกสาร
ราชการ 

2) การแปลตามความหมาย (Meaning) 
หรือ การแปลสรุปความ (Free Translation) เป็นการ
แปลที่ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง ตามความหมาย
หรือรูปแบบของตน้ฉบบัอย่างเคร่งครัด มีการ
โยกย้ายขยายความ หรือตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลง
รูปค าหรือไวยากรณ์ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับ
เรื่องที่ไมจ่ าเปน็ต้องรักษาความถูกต้องของตน้ฉบบั 
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เป็นการแปลที่ใช้ในสือ่มวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะ
เพื่อความบันเทิง ผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ท า
ความเข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด จดุมุง่หมายของผู้เขียน 
และส่ิงที่ละไว้ในฐานทีเ่ข้าใจ เมือ่สรุปเนื้อหาหลัก
ของต้นฉบับแล้วจึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ 
และการแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพรห่ลาย 
ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คอื การแปลนวนิยาย
เรื่องส้ันนทิาน บทวิทยุ โทรทัศน์ การแปลทั้ง 2 ชนิด 
มีความจ าเปน็ต้องเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการแปลให้มี
ความแม่นย าและสละสลวยมากที่สุด การแปลแม้จะ
สละสลวย ก็ไม่ถือว่าสมบูรณ์ ถ้าเนื้อหาผิดไปจาก
เนื้อหาเดิม ส่วนการแปลที่เนื้อหาดีแต่ไม่สละสลวยถือ
ว่าดีกว่า เพราะผู้อ่านสามารถได้รับเนื้อหาจากต้นฉบับ
ได้ตรงตามเนื้อหาเดิม 
 2.3.3  ความส าคัญของการแปล 

ภาษาอังกฤษเปน็ภาษาที่น ามาถ่ายทอดเป็น
ภาษาต่าง ๆ มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะการถ่ายทอด
เป็นภาษาไทย เพราะแหล่งความรู้สมัยใหม่มักเขียน
เป็นภาษาอังกฤษซ่ึงเปน็ภาษากลาง การส่ือสารต่าง ๆ 
ล้วนให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษ เช่น Internet 
ภาพยนตร์ จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
เจรจาธุรกิจ การท าสัญญาต่าง ๆ ภาษาอังกฤษจึงเป็น
กุญแจส าคัญที่ใชเ้ปิดประตเูข้าสู่โลกแห่งความรู้ เช่น 
การอ่านต าราภาษาอังกฤษ การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับชาวต่างประเทศ ดังนั้นการแปลจึงมี
ความส าคัญตามไปด้วยเพราะจ าเป็นต้องถ่ายทอด
ข้อมูลมาเปน็อีกภาษาหนึ่ง 
 2.3.4  หลักการแปล / ลักษณะของภาษาในงาน
แปลที่ด ี

การแปลให้ไดท้ั้งความถูกต้องและส านวนที่
ไพเราะ อาจยึดหลักการแปล 4 ประการ ดังนี ้

1) มีความชัดเจน คือเปน็ภาษาที่มลีักษณะ
กระชับ ไม่ใช้ค าที่ไม่จ าเป็น รปูประโยคควรเปน็ 
ประโยคสั้น หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน มี
การใช้ข้อความที่ถ่ายทอดความคดิได้แจ่มแจ้ง เช่น 

ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่ก ากวมหรือ
ชวนให้ตีความไดห้ลายแง่หลายมมุ 

2) ใช้ภาษาได้เหมาะสม ผู้แปลต้อง
เลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของ
เรื่องทีจ่ะแปล เช่น การแปลนวนยิายอาจใช้ส านวน
ให้เกิดภาพพจน์ การแปลงานด้านกฎหมายหรือ 
การแพทย์ต้องใช้ศัพทเ์ฉพาะ และลีลาการเขียนที่
ส้ัน ไม่ใช้ค าหรูหราหรือส านวนอ้อมค้อม 

3)  ใช้ภาษาเรียบง่าย ใช้ภาษาทีเ่รยีบง่าย
และสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและตรงตาม 
ต้นฉบบั 

4)  มีความสมเหตุสมผล ในแต่ละภาษา มี
ความสมเหตุสมผลต่างกัน ดงันั้น ภาษาที่ใช้ใน 
การแปลต้องมีความสมเหตุสมผลเท่า ๆ กับ
ภาษาต้นฉบับด้วย 

5)  กระบวนการ / ขั้นตอนการแปล (Steps 
in Translation) 
 2.3.5 เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี ตรงกบัความ
ต้องการ การแปลควรด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ก าหนดวิธีการแปล เมื่อได้งานที่จะ
แปล ให้ก าหนดวิธีการแปลที่เหมาะกับเนื้อหานั้น 
ให้มากที่สุด ถ้าวิธีการแปลไม่เหมาะสมกับงาน อาจ
ได้ผลงานไม่ดี หรือไมต่รงกับความต้องการ 

2)  ถ่ายทอดเป็นประโยคพื้นฐาน การ
ถ่ายทอดเปน็ประโยคพื้นฐานจะท าให้แปลง่ายและ 
เข้าใจง่าย โดยผู้แปลต้องท าความเข้าใจต้นฉบับเป็น
อย่างดี สามารถแยกออกเป็นประโยคสั้น ๆ ได ้

3)  เรียบเรียงประโยคใหม่ เมือ่ไดป้ระโยค
พื้นฐานแล้ว ก็ดัดแปลง/ตัด/ต่อเตมิเพื่อให้ได ้
ประโยคที่เหมาะสมยิ่งขึน้ ได้ภาษาที่สละสลวย 
เหมาะสมกับประเภทของงาน 

4)  ปรับปรุงแก้ไข ส ารวจผลงานอีกครั้ง 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงจนกว่าจะพอใจ 
 2.3.6  สมบัติของนักแปลที่ด ี

1)  ผู้แปลต้องเข้าใจนัย (sense) และ
ความหมาย (meaning) ของผู้เขียนต้นฉบบัเป็นอย่าง
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ดีว่าผู้เขียนมจีุดประสงค์อย่างไร ต้องการจะให้อะไร
กับผู้อ่าน เพื่อจะได้ถ่ายทอดจุดประสงค์นั้นไป 
ยังผู้อ่านฉบบัแปลได้ถูกต้อง 

2) ผู้แปลต้องมีความรู้ ทัง้ภาษาตน้ฉบับและ
ภาษาฉบับแปลอย่างดีเยี่ยม เพื่อจะให้แปลได้อย่าง
ถูกต้อง 

3) ผู้แปลควรพยายามเลี่ยงการแปลค าต่อค า
อย่างที่สุด มิฉะนั้นจะท าใหผู้้อ่านฉบับแปลไม่ 
สามารถเข้าใจฉบบัแปลได ้

4) ผู้แปล ควรใช้รูปแบบของภาษาที่เป็น
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และใช้กนัทั่วไป ไม่ใช่คิดค า
สแลงใหม่ ๆ ขึ้น หรือใช้ค าที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่นิยม 

5) ผู้แปลต้องรูจ้ักเลือกใช้ถ้อยค าส านวนที่
เหมาะสม ให้ถูกต้องกบัความหมายตามต้นฉบับและ
รักษาบรรยากาศ (tone) ของตน้ฉบับไว้ 

สรุป ผู้แปลต้องเข้าใจภาษาทัง้สองเป็นอย่าง
ดี คือทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาฉบับแปล ต้องมี
ความรู้และภูมิหลังในเรื่องที่จะแปลพอสมควร ต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดีเพื่อจะได้
ถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนตน้ฉบับให้ผู้อ่านฉบับ
แปลรู้เรื่อง เข้าใจและอ่านได้อย่างอรรถรส 
 2.3.7  การวิเคราะหข์้อผดิพลาดในการแปลของ
ผู้เรียน 

ในการแปล ผู้เรียนจะต้อง 
1)  มีความละเอียดรอบคอบ 
2)  สามารถอ่านแล้วจับใจความและตีความ

ได ้
3)  แม่นย าในไวยากรณ์และโครงสร้าง

ประโยคทั้งภาษาตน้ฉบบัและภาษาแปล 
4)  มี “ความไว” ต่อภาษา สามารถจับลีลา 

น้ าเสียง และท่วงท านองของภาษาต้นฉบับ แล้ว 
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาแปลไดอ้ย่างครบถ้วน 

5)  มีความรับผิดชอบต่องานแปลที่ตนผลติ
ขึ้น เพราะมักพบว่าผู้แปลมักตดัขอ้ความออก 
หรือเติมข้อความเอง โดยไม่ค านงึถึงความเสียหายอัน
อาจเกิดขึน้จากการแปล 

-  ปัญหาในการแปลของผู้เรียนคอื แปล
ข้อความผิดไปจากต้นฉบับเดิม 
 2.3.8  สาเหตขุองการแปลผดิ อาจจ าแนกได ้3 
ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้
  1)  ความผิดพลาดอันเกิดจากการอ่าน
ต้นฉบบัไม่เข้าใจ จบัใจความไม่ได้ ตีความไม่
ถูกต้อง ซ่ึงเกิดจากสาเหตคุือ 

 -  ผู้เรียนไม่สันทดัในไวยากรณ์และ
โครงสร้างประโยค 

 -  ผู้เรียนขาดภูมิหลังและความรอบรู้
ในเรื่องที่ตนแปล แต่มิไดศ้ึกษาเพิม่เติม 
 -  ผู้เรียนไม่เข้าใจค าศัพท์และส านวน 
โดยเฉพาะค าศัพท์ที่มคีวามหมายหลายนัย ท าให้ 
แปลไม่เข้ากับบริบท 

2)  ความผิดพลาดอันเกิดจาการใช้ส านวน
ภาษา ได้แก่ การแปลไม่สละสลวย ส านวนต้อง 
ขัดเกลา ลีลา น้ าเสียง และท่วงท านองไม่สอดคล้อง
กับต้นฉบบั ตลอดจนการเลือกใช้ค า ที่ “อ่อน” 
เกินไป หรือ “เข้ม” เกินไป ส าหรบัค าต่าง ๆ ที่มี
ระดับความหมายต่างกัน 

3)  ความผิดพลาดอันเกิดจากการตัด
ข้อความที่ส าคัญและการต่อเติมขอ้ความ จนท าให ้
ความหมายผิดไปจากต้นฉบับ นอกจากนี้ยังมีความ
ผิดพลาดอื่น ๆ เช่น ตัวสะกด การถ่ายทอดชื่อต่าง ๆ 
ให้เป็นตัวอักษรไทย เป็นต้น 
 
3. การด าเนินงานวิจัย 
3.1  ขั้นตอนการด าเนนิการ 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) โดยขั้นตอน
การพัฒนาใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบตัิการ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนของผู้เรียนให้สามารถอ่านความหมาย
ข้อผิดพลาดค าส่ังโปรแกรมภาษา Visual Basic ได้ 
และมีทักษะในการแปลความหมายของศัพท์
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ศกึษาได้น าหลักการ
และขั้นตอนแนวคดิของ PDCA ค้นคว้า ซ่ึง
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ประกอบด้วยการวางแผน (planing) การปฏบิัติการ 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการด าเนินการให้
เหมาะสม (Act) ในแต่ละขัน้ตอนมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 3.2.1  การวางแผน (planing) 
            ผู้ศึกษาวิจัยและผู้ร่วมวิจัย สะท้อนให้เหน็
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและปัญหา โดยการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ในการก าหนดวิธีการและ
กิจกรรมการพัฒนา และแผนปฏบิัติการ ดังนี ้
    สภาพปัจจบุัน ปัญหาที่พบคือ ผูเ้รียนมี
พื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับอ่อน เช่น การ
อ่านภาษาอังกฤษ การแปลความหมายของภาษา ขาด
ความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงมี
ผลกระทบต่อการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ ในวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 
ภาษา Visual Basic, Html, PHP ฯลฯ  
 3.2.2  การปฏิบัติการ (Do)  
  คิดวิเคราะห์และออกแบบแผนพฒันาการ
เรียนการสอน เรื่อง  กิจกรรมการเรียนการสอน แบบ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน แบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่าน แบบถาม-ตอบ แบบประเมนิผลการ
ปฏิบตัิงานกลุ่ม แบบประเมินการเขียนค าส่ังโปรแกรม 
เพื่อศึกษาผูเ้รียนสามารถแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการ
เขียนค าส่ังโปรแกรมได ้
 3.2.3  การตรวจสอบ (Check)   
      ช่วงเปิดภาคเรียน ผู้วิจัยสังเกตผู้เรียน เมื่อ
เรียนวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู 
ผู้เรียนเมื่อเจอข้อผิดพลาดเป็นข้อความภาษาอังกฤษ
ปรากฏทีห่น้าจอคอมพิวเตอร์ ผูเ้รยีนจะปิดหน้าต่าง
ข้อผิดพลาดทุกครั้ง จะไม่อ่านขอ้ความภาษาอังกฤษ 
ท าให้ผู้วจิัยมองเห็นปัญหาที่จะตอ้งแก้ไขผู้เรียนใน
เรื่องนี้ เพราะมผีลกระทบในการเขียนค าส่ังโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร ์
        จึงได้คิดวางแผนเพิ่มกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น การท ารายงานข้อผดิพลาด (Error) โดย
ให้ผูเ้รียน เขียนข้อผิดพลาดด้วยลายมือตัวเองเพื่อให้
อ่านหนังสือและท าความเข้าใจไปพร้อมกัน เขียนค า

แปลหรือความหมายจากอังกฤษเป็นไทย หาสาเหตุ
ของปัญหาทีเ่กิดข้อผิดพลาด และวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดท าอย่างไร ซ่ึงผู้วิจัยก าหนดให้ผูเ้รียนหา
ข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมเองทั้งหมด
จ านวน 20 ข้อผิดพลาด (errors) 
 3.2.4  การด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 
    ประเมนิพฤตกิรรมผูเ้รียน แบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านและแปลความหมาย แบบ
ถาม-ตอบ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม แบบ
ประเมนิการเขียนค าส่ังโปรแกรม เพื่อศึกษาผู้เรียน
สามารถแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการเขียนค าส่ัง
โปรแกรมได ้
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.1  ประเภทเครื่องมือ 
 1)  แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้รียน เรื่อง
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพืน้ฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
รายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อใชป้ระเมนิพฤติกรรมผู้เรียนก่อนและ
หลังการศึกษาค้นคว้า 
  2)  แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้รียน เรื่อง
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพืน้ฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ปวส.1  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
รายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อเก็บข้อมูลขณะด าเนินการศึกษา
ค้นคว้า 
  3)  แบบทดสอบความสามารถในการ
อ่านและแปลความหมาย 
     4) แบบประเมินการเขียนค าส่ัง
โปรแกรม เพื่อศึกษาผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
ข้อผิดพลาดการเขียนค าส่ังโปรแกรมได้  
 3.3.2  ลักษณะเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี ้
      1)  แบบประเมินพฤติกรรมผูเ้รยีน เรื่อง
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพืน้ฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ัน ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในรายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรม
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ส าเร็จรูป  เพื่อเกบ็ข้อมูลมาวิเคราะห์หาความต้องการ 
ความจ าเปน็ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนมคีวามความสามารถในการอ่านและแปล
ความหมายได้ และมีผลต่อการเขยีนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ได้ดขีึ้น 
3.4  วิธีการสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ 
        3.4.1  วิธีการสร้างเครื่องมือ เป็นแบบประเมินทีผุ่้
วิจัยได้แนวคิดมาจากการศึกษาเอกสารรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และน ามาปรบัปรุงพัฒนาให้เหมาะสม ซ่ึงมี
ขั้นตอนด าเนนิการดังนี ้
 1)  ศึกษาหลักการแนวคดิเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปน็แนวทางในการสร้างแบบ
ประเมนิพฤติกรรมนักเรียน 
 2)  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมนิ แบบ
สังเกต แบบทดสอบความสามารถในการอ่านและ
แปลความหมาย แบบประเมินการเขียนค าส่ัง
โปรแกรม 
 3)  น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผล เพื่อก าหนด
โครงสร้าง ขอบเขต เนื้อหา และวิธีการ 
ตามข้อ 1-2 
         3.4.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
       1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 
ประกอบด้วย เวลา สถานที่ และบุคคลที่ไดข้้อมูลมา 
       2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้สังเกต ผู้รวบรวม และผู้ใหข้้อมูล 
3.5  การเก็บรวมข้อมูล  
        ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะหแ์ละเก็บรวบรวม
ความต้องการ ดังนี้  
         3.5.1 รวบรวมความต้องการ ศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม   การ
เรียนการการสอน   
       
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการศึกษาปัญหาและ
แก้ไขผู้เรียนมีพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ 
ระดับอ่อน ในเรื่องกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ัน ปวส.2 แผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชา การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู โดยมี 
วัตถุประสงคด์ังนี้ 1)  เพื่อใหน้ักศกึษา สามารถอ่าน
ความหมายข้อผดิพลาดค าส่ังโปรแกรมภาษา Visual 
Basic ได้  2)  เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะในการแปล
ความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น  
4.1  สรุปผลการวิจัย 
 หลังจากได้ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพืน้ฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุ์รกิจ ในรายวิชา 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป จน
เสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลการวิจัยดังนี ้

4.1.1  ผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน
เกี่ยวกับข้อผิดพลาด (errors) ที่เปน็ภาษาอังกฤษ 
หลังจากเพิ่มกิจกรรมเสริมสร้างทกัษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมคีะแนนเฉลีย่หลังเรียน (7.67) 
สูงกว่าก่อนเรียน (2.67) 

ที่ รายการ 
ค่าเฉลี่ย (10 คะแนน) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 ความสนใจเรียน 4 7 
2 ความเชื่อมั่นตนเอง 3 7 
3 ความพยามยาม 3 8 
4 การถาม-ตอบ 2 7 
5 การแก้ไขปัญหา 3 8 

รวมเฉลี่ย 2.67 7.67 
ตารางที่ 1  แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเกี่ยวกับ

ข้อผิดพลาด (errors) ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

4.1.2  ผลการประเมินความสามารถในการ
อ่านและแปลความหมายข้อผิดพลาด (errors) ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมคีะแนนเฉลีย่หลังเรียน (7.33) 
สูงกว่าก่อนเรียน (2.67)    

4.1.3  ผลการประเมินแก้ปัญหาขอ้ผิดพลาด
การเขียนค าส่ังโปรแกรมได้ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน (8) สูงกว่าก่อนเรียน (3) 

1206



ที่ รายการ 

ค่าเฉลี่ย (10 
คะแนน) 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 แบบฝึกหัดการเขียน
โปรแกรม Visual Basic 3 8 

2 แก้ไขโปรแกรมที่มี
ข้อผิดพลาดได้ 2 8 

3 แสดงผลลัพธ์โปรแกรมได้
ถูกต้อง 4 8 

รวมเฉลี่ย 3 8  
ตารางที่ 2  แบบประเมินแก้ปัญหาข้อผิดพลาดการเขียนค าสั่ง
โปรแกรม 

4.1.4  ผลการประเมินสรุปกจิกรรมการเรียน
การสอน ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (7.67) สูง
กว่าก่อนเรียน (2.78) 

ที ่ กิจกรรมการเรียนการสอน 

ค่าเฉลี่ย (10 
คะแนน) 

ก่อน
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 พฤติกรรมผู้เรียน  2.67 7.67 
2 ความสามารถในการอ่านและ

แปลความหมายข้อผิดพลาด 
(errors) ที่เป็นภาษาอังกฤษ 

2.67 7.33 

3 แก้ปัญหาข้อผิดพลาดการเขียน
ค าสั่งโปรแกรมได้ 

3 8 

รวมเฉลี่ย 2.78 7.67 
ตารางที่ 3  แบบประเมินสรุปกิจกรรมการเรียนการสอน ก่อน
และหลังเรียน 

 
4.1.5  ผลการประเมินวัดเจตคติตอ่

ภาษาอังกฤษ ในการเรียนวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรปู พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.68 
อยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง
ภาษาอังกฤษมีส่วนส าคัญต่อการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ (4.03) และความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในเรื่องชอบอ่านข้อผิดพลาดภาษาอังกฤษ (3.22)     
 
 

4.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรม
เสริมสร้างทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ช้ัน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในรายวิชา การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ท าให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ระดับดี และมีเจตคติต่อภาษาอังกฤษ
ต่อการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ในระดบัดี  
ซ่ึงสามารถน าไปพัฒนาใช้ในเรื่องการเรียนการสอน
วิชาภาษาคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษไดทุ้ก
วิชา 
 
4.3  ข้อเสนอแนะ 
  4.3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพืน้ฐานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในรายวิชา
ภาษาคอมพิวเตอร์และวิชาภาษาอังกฤษ 
  4.3.2 ควรมีการฝึกทักษะนักเรียนนักศึกษา 
เรื่องด้านการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้
ภาษาอังกฤษให้มากขึน้ 
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F1-002 

การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพ 
ช่างอุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  

Synthesis of a Training Program Model for Technical Subject Learning to Enhance  
Analytical Thinking with WebQuest 

 
อาทิตย์  จิรวัฒนผล 1 และ มนต์ชยั  เทียนทอง 2 

 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1           

 2ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อการสังเคราะห์รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ วิธีด าเนินการวิจัยมีดังนี้ คือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้เช่ียวชาญโดยเลือกแบบ
เจาะจงมีจ านวน 12 คน และ 2) ประเมินความเหมาะสม เพื่อ
รับรองรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น จากผู้เช่ียวชาญโดยเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 6 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ประกอบด้วย 5โมดูล 
ได้แก่ 1.หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ 2.องค์ประกอบของชุดการสอน 3.องค์ประกอบของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  4.หลักการ แนวคิด และวิธีการสร้าง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ 5.การประเมินแบบ CIPP ผลการ
ประเมินความเหมาะสมเพื่อรับรองรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้น 
ปรากฏว่าผู้เช่ียวชาญยอมรับรูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =4.43, S.D.=0.50) สรุปได้ว่า
สามารถน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ : รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม, ชุดการสอน, 
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 

Abstract 
The objective of this study was to synthesize the model of 

training program for technical subject learning to enhance 
analytical thinking. The research process consisted of two 
stages as follows: 1) synthesize the model of   training 
program for technical subject learning to enhance analytical 
thinking by using in-depth interview from twelve experts who 
were selected by purposive sampling method, and 2) evaluate 
the appropriateness of the synthesized model by using six 
experts. The data was analyzed by using mean and standard 
deviation. The results revealed that the synthesized model 
consists of five modules as: 1. Principles, concepts and theory 
of WebQuest, 2.  Elements of the Instructional Package, 3. 
Component of the WebQuest, 4. Principles, concepts, and 
how to create a test of critical thinking, and 5. CIPP 
evaluation modules. The results for appropriateness 
evaluation revealed that the experts accepted the synthesized 
model at a high level (mean = 4.43, S.D = 0.50).  In 
conclusion, it can be used the synthesize model properly. 

1. บทน า 
 การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ดังนั้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นส่ิงที่ส าคัญที่ สุด 
ประเทศที่ประชากรได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพย่อม
ก่อให้เกิดความเจริญในทุก ๆ ด้าน กระบวนการจัดการศึกษา จึง
ต้องส่งเสริมเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย
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และจิตใจ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้สามารถฝึก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา [1]   
 จากการติดตามผลของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษา
และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีผล
การตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง ที่พบว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง นอกจากนี้รายงานการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศด้านอุตสาหกรรม ที่พบว่าผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
จ านวนมากที่มีสมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ขาด
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น และขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ [2] ปัญหาที่พบคือการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่
ยังเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าเรียนรู้จากสภาพที่เป็น
จริง ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องจากครูขาดความรู้ใน
การสร้างเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ และการพัฒนาส่ือต่าง ๆ [3]  
 ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีหลายวิธี และวิธีหนึ่ง
ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวน (Inquiry learning) ซ่ึงเป็นเทคนิคการค้นคว้าหา
ความรู้ที่เป็นทั้งวิธีสอน วิธีเรียน วิธีแก้ปัญหา [4] โดยให้ผู้เรียน
ค้นคว้าใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
เนื้อหาและหลักการทฤษฎี นอกจากที่ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในแนวความคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแล้ว  ยัง
มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการตัดสินใจพัฒนา
ความคิดขั้นสูง[5] และในยุคปัจจุบันผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะ
พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับการเรียนรู้
เนื้อหาวิชา ท าให้ระบบอินเทอร์เน็ตถูกน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน ซ่ึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายหลายประเภท การที่
ผู้เรียนจะรับรู้ข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ผู้สอนจึง
ควรกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อน
เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเรียนของตัวผู้เรียน นักการศึกษาจึงได้

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากการเรียนรู้แบบสืบสวน
สอบสวนมาใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต หนึ่งในรูปแบบนั้น
คือบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest)  ซ่ึงบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงรู้โดยมีฐาน
สารสนเทศที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยบนอินเทอร์เน็ตเน้น
การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้ในขั ้น
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า[6] ลักษณะ
การเรียนบนบทเรียนแสวงรู้บนเว็บจึงสอดคล้องและเหมาะสม
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการคิด
วิเคราะห์  
 จากความส าคัญของการคิดวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานของ
การคิดขั้นสูง จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและครูคือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียน ถ้าครูขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกระบวนการคิด ย่อมส่งผลต่อระดับการคิดของผู้เรียน
ได้ [7] จากแนวคิดและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เพื่อพัฒนา
ครูให้เป็นครูมืออาชีพ ส่งผลให้ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
ด้านการคิดวิเคราะห์ให้สูงขึ้น และเกิดผลดีโดยตรงต่อผู้เรียน 
สถานศึกษา และประเทศชาติ  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 
 2.2 เพื่อประเมินรับรองรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  ที่
สังเคราะห์ขึ้น 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ประชากร คือ ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร ด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
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 3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ เช่ียวชาญทางด้านหลักสูตร ด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใน
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จ านวน12 คน ได้จากการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และ 2) มีประสบการณ์ท างาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการสังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บโดยวิธีการสัมภาษณ์ จ านวน 12 คน 
 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการประเมินรับรองรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ ที่สังเคราะห์ขึ้น จ านวน 6 คน 
 3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 
 3.3.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
 3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบ 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วย โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 1) ศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์ บทเรียนแสวงรู้
บนเว็บ การสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และทฤษฎีอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 2) ร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  โดยน าข้อมูลจากการศึกษา
บทความ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3) น าร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่พัฒนาขึ้นเสนอที่ปรึกษา
งานวิจัยพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 4) สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้อง จ านวน 12 คน 
 5) ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
และที่ปรึกษางานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินรับรองรูปแบบการพัฒนา
หลั ก สูตรฝึ กอบรมการจั ดก าร เ รี ยนรู้ ร า ย วิชา ชีพ ช่ า ง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ ที่สังเคราะห์ขึ้น 

 1) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียน
แสวงรู้บนเว็บ ที่สังเคราะห์ขึ้น  

 2) น ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ที่สังเคราะห์ขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน พิจารณาและประเมินรับรองความเหมาะสม 

 3) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ในรูปแบบแผนภาพ
ประกอบความเรียง 

 5) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน้ าหนักของการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ต 
(Likert) 

 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้น าเสนอผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 5.1 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 5 โมดูล ดังภาพที่ 1 
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 ภาพที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
 

 5.1.1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีของบทเรียนแสวงรู้
บนเว็บ เป็นโมดูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้าฝึกอบรมมี
ความรู้  ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของ 
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 
 5.1.2 องค์ประกอบของชุดการสอน เป็นโมดูลที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
องค์ประกอบของชุดการสอน  
    5.1.3 องค์ประกอบของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เป็น
โมดูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าฝึกอบรมสามารถน าบทเรียน
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ซ่ึง
มี 6 องค์ประกอบได้แก่ 
               1) กล่าวน า (Introduction) เป็นบทความส้ัน ๆ ที่ 
แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับหัวข้อและบอกถึงเป้าหมายของบทเรียน
ว่าต้องการจะให้ท าอะไร อย่างไร 
 2) ภารกิจ (Task) ในส่วนนี้จะอธิบายให้ผู้เรียน 

เข้าใจถึงภาระงานที่ต้องการให้ท า ซ่ึงในส่วนนี้จ าเป็นต้องใช้
ข้อความที่กระชับ ชัดเจน น่าสนใจ ซ่ึงภาระงานนี้จะต้องเป็น
กระบวนการที่สร้างองค์ความรู้ให้กับตัวนักเรียนเอง 
 3) กระบวนการ (Process) จะเป็นรายละเอียดให้ 
ผู้ เรียนทราบถึงล าดับขั้นตอนของกิจกรรมหรือภาระงาน 
เพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 4) แหล่งข้อมูล (Resources) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้
นักเรียนใช้ในการค้นคว้า เช่น การเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง หรือแหล่งข้อมูลจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หนังสือ วารสาร ฯลฯ 
 5)ประเมินผล (Evaluation)  เป็นส่วนที่จะใช้ 
ประเมินผู้เรียนและจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วัดและประเมินผล ซ่ึงอาจจะมีหลายรูปแบบ เช่น การท า
แบบทดสอบ การเขียนรายงาน การน าเสนอโครงงานโดยใช้
ตารางมาตรฐานรูบริกส์ (Rubric) 
          6) สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปประเด็นที่ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ อีกทั้งเน้นย้ าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้ศึกษา 
    5.1.4 หลักการ แนวคิด และวิธีการสร้างแบบทดสอบ
การคิดวิเคราะห์   เป็นโมดูลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้า
ฝึกอบรมสามารถสร้างแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ และน าไป
ทดสอบกับผู้เรียนได้  

 5.15 การประเมินแบบ CIPP โมดูลที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินองค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตรฝึกอบรมตาม
ขั้นตอนการวิจัยทุกขั้นตอน ดังนี้  
 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) เป็น
การประเมินเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การฝึกอบรม ด้วยศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และความต้องการในการฝึกอบรมการ
สอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์จากครูผู้สอน  
 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)   
เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่
น ามาใช้ เช่น ความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวม 
ความสอดคล้องหัวข้อเรื่องฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
และความสอดคล้องวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ 
โดยน าหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่ผู้เช่ียวชาญ
ประเมินความสอดคล้องแล้วน าไปทดลองใช้  
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 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  
เป็นเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมตามที่
วางแผนไว้ควรปรับปรุง แก้ไข หรือไม่ กระบวนการตรวจสอบหรือ
ตัดสินคุณค่าหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บที่ท าให้ครูเรียนรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้  
      3.1) ประสิทธิภาพด้านทฤษฎ ี ต้องได้คะแนน 
80/80 ขึ้นไป  

    80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ค านวณจากคะแนนแบบทดสอบระหว่างการฝึกอบรม
ของครูที่เข้ารับการฝึกอบรม ท าได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

     80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
ค านวณจากคะแนนแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมของครูที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ท าได้ถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป  
    3.2) ประสิทธิภาพด้านการฝึกปฏิบัติท าใบงาน
การสร้างชุดการสอนรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการ
คิดวิเคราะห์ ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ของครูผู้เข้าฝึกอบรม
ท าได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป  
    3.3) การประเมินความพึงพอใจระหว่างการ
ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการตรวจสอบว่า การจัดการ
ฝึกอบรมที่จัดท า เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ และผลตามความ
มุ่งหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) 
เป็นการประเมินเพื่อการตัดสินและดผูลส าเร็จของการฝึกอบรม 
และดูผลส าเร็จของการฝึกอบรม ครูที่เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถสร้างชุดการสอนเพื่อน าไปจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนที่ความพึงพอใจใน
การเรียนการสอน 
 5.2 ผลการประเมินรับรองรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่
ส่ง เสริมการคิดวิ เคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ  ที่ 
สังเคราะห์ขึ้น ได้น ารูปแบบไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน 
ประเมินรับรองความเหมาะสมของรูปแบบด้านองค์ประกอบ
ของโมดูล และประเมินความเหมาะสมของรูปแบบด้านวิธีการ
ฝึกอบรม น าเสนอได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโมเดล  
           ด้านองค์ประกอบของโมดลู 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ผลการประเมิน ระดับความ
เหมาะสม   x S.D. 

1.หลกัการ แนวคิด และทฤษฎ ี
   ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

2. องค์ประกอบของ 
    ชุดการสอน    

4.40 0.54 มาก 

3. องค์ประกอบ 
     ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ    

4.48 0.44 มาก 

4. หลักการ แนวคิด และ
วิธีการสร้าง แบบทดสอบการ
คิดวิเคราะห์ 

4.20 0.44 มาก 

5. การประเมินแบบ CIPP 4.40 0.54 มาก 
6. ภาพรวมของโมเดล 4.20 0.44 มาก 

ความเหมาะสม 
ด้านองค์ประกอบของโมดูล 

4.43 0.50 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบด้าน
องค์ประกอบของโมดูล ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.50)  

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ   
              ด้านวิธีการฝึกอบรม  

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

ผลการ
ประเมิน ระดับความ

เหมาะสม 
   x S.D. 

1. หลกัการ แนวคิด และทฤษฎ ี    
ของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ 

4.60 0.54 มากที่สุด 

 2. การวิเคราะห์หัวข้อเร่ือง 4.20 0.44 มาก 
3. การก าหนดวัตถุประสงค ์
    เชิงพฤตกิรรม 

4.40 0.54 มาก 

4. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 4.20 0.44 มาก 
5. หลักการ แนวคิด และวิธีการ
สร้างแบบทดสอบ การคิด
วิเคราะห์ 

4.40 0.54 มาก 

ความเหมาะสมภาพรวม 
ด้านวิธีการฝึกอบรม  

4.36 0.49 
 

มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบ ด้านวิธีการ
ฝึกอบรม ผู้เช่ียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.36, S.D. = 0.49)  

6.  สรุป  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่าง
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บน
เว็บโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 2) เพื่อประเมินความ
เหมาะสมรับรองรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บที่ สังเคราะห์ขึ้นโดย
ผู้เช่ียวชาญ   ผลการสังเคราะห์รูปแบบด้วยวิธีสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 12 คน ได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ซ่ึงประกอบด้วย 5 โมดูล 
ได้แก่  1) โมดูลหลักการ แนวคิด และทฤษฎีของ WebQuest       
2)โมดูลองค์ประกอบของชุดการสอน  3) โมดูลองค์ประกอบ
ของ WebQuest   4) หลักการ แนวคิด และวิธีการสร้าง
แบบทดสอบการคิดวิเคราะห์  5) การประเมินแบบ CIPP   
หลังจากนั้นประเมินความเหมาะสมรับรองรูปแบบที่สังเคราะห์
ขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน       6 คน  ผลปรากฏว่า ผู้เช่ียวชาญ
ให้การยอมรับโมเดลที่สังเคราะห์ขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 4.43, S.D. = 0.50 ) และประเมินความ
เหมาะสม ด้านวิธีการฝึกอบรมในอยู่ระดับมาก ( X = 4.36, 
S.D. = 0.49) สามารถน ารูปแบบที่สังเคราะห์ขึ้นไปใช้งานได้ 

7. เอกสารอ้างอิง 
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รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม   

รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556 
Report of Development the Teaching Documents in “Science for Industrial Development”         

(2000-1302) According to Vocational Certificate Curriculum 2556 
 

จารุวรรณ  เชี่ยวชาญ  พิมพ์พัชชา  แก้วมหาวงศ ์และฐิติมา  สีสันต์ 
 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

 
บทคัดย่อ 
        การ วิจั ยนี้ มี จุดประสงค์  คือ  1)  เพื่ อสร้ างและ           
หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทย าศ าสตร์ เ พื่ อพัฒนาอ า ชีพ ช่ า งอุ ตสาหกรรม            
รหัส 2000-1320 ตามหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ       
ของนักเรียน นักศึกษาที่ เรียนด้วยเอกสารประกอบ        
ก า รสอนร าย วิช า วิท ย าศ าสตร์ เ พื่ อพัฒนาอ า ชีพ               
ช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  พุทธศักราช 2556            
ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว 
        ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจั ยครั้ งนี้  คือ  นัก เรี ยน 
นักศึ กษา วิทยาลั ยการอา ชีพศรีสะ เกษ  หลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) แผนกวิชาช่างยนต์         
ช้ันปีที่ 2 เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่าง                       
อุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 ตามหลัก สูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)  พุทธศักราช 2556        
กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักศึกษาที่ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์         
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส  2000-1320       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  35 คน ที่ได้มา
โดยการสุ่มอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนา       

อาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 แบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 แบบสอบถาม
ความพึ งพอใจ  สถิ ติ ที่ ใ ช้  คื อ  ค่ า เ ฉลี่ ย ,  ร้ อ ยละ ,              
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐาน      
ใช้สถิติ  t-test  
        ผลการวิจัยพบว่า 1)  เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
รหัส 2000-1320  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80.42/80.08  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์       
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
ที่  0.05 3)  นักเรียน นักศึกษาที่ เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่ อพัฒนา        
อาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1320 มีระดับ               
ความพึงพอใจมากที่สุด  (X  = 4.69, S.D. = 0.46  )  
 
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน, วิทยาศาสตร์         
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 

 
นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ,นางสาวพิมพ์พัชชา  แก้วมหาวงศ์ และ
นางสาวฐิติมา  สีสันต์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ
ศรีสะเกษ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4   
โทร. 08-6261-4639 
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Abstract 
        The purposes of this were to : 1) to create and 
evaluate efficiency of teaching documents in  “Science 
for Industrial Development” (2000-1302) according to 
Vocational Certificate Curriculum 2556 to be efficiency 
standards 80/80   2) to compare achievement of  pre-test 
and post-test with the Teaching Documents in  “Science 
for Industrial Development” (2000-1302) According to 
Vocational Certificate Curriculum 2556   3) to study 
satisfaction of the student who study with Teaching 
Documents in “Science for Industrial Development” 
(2000-1302)According to Vocational Certificate 
Curriculum 2556. 
        This research used the popular from the students 
who study in second year at Sisaket Industrial and 
Community Education College of Department of 
Machines. The sample was the students who study in           
“Science for Industrial Development” (2000-1302) 
According to Vocational Certificate Curriculum 2556       
in semester 1 of year 2559, room 2/1 35 persons by 
simple random sampling. In the research used 54 hours. 
The tool for data collection was the Teaching 
Documents  in     “ Science for Industrial Development” 
(2000-1302) According to Vocational Certificate 
Curriculum 2556, achievement of  pre-test and post-test 
with the Teaching Documents in “ Science for Industrial 
Development” (2000-1302) According to Vocational 
Certificate Curriculum 2556 ,satisfaction questionnaire. 
The statistic used average, percentage, standard 
deviation, T-Test. 
        From the research findings , it was found that         
1) the Teaching Documents in “Science for Industrial 
Development” (2000-1302) According to Vocational 
Certificate Curriculum 2556 to be efficiency standards 
80.42 / 80.08   2) the achievement in “ Science for 
Industrial Development” (2000-1302) According to 

Vocational Certificate Curriculum 2556 post-test better 
than pre-test is 0.05   3) the satisfaction of the student 
who study with Teaching Documents in  “Science for 
Industrial Development” (2000-1302) According to 
Vocational Certificate Curriculum 2556 is the most 
satisfied  (X = 4.69,  SD.= 0.46  )  
1. บทน า 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
พุทธศักราช 2555-2559  ข้อ 5.2  ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ว่า  การจัดการศึกษานั้นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้     
ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับ           
การส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล  ชุมชน  ประชาชน
และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
ส่ือสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  รวมถึงส่งเสริมการศึกษา
ทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจัจยั
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1] พระราชบัญญัติ    
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551   มาตรา  6  ได้กล่าวว่า            
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมจนสามารถน าไป
ประกอบอาชีพในชีวิตประจ าวัน  วิทยาศาสตร์มีบทบาท
ส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต   เพราะ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวัน และ
การงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ
เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย    
ความสะดวกในชีวิตการท างานเหล่านี้   เป็นผลงาน      
ของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่นๆ  วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา      
วิ ธีคิดทั้ งความคิด เป็นเหตุ เป็นผล  คิดสร้ างสรรค์            
คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า         
หาความรู้    มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  สามารถตัดสินใจ   โดยใช้ข้อมูลหลากหลาย และ
ประจักษ์พยานที่ ตรวจสอบได้   วิทยาศาสตร์ เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้  
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ดั ง นั้ น ทุ ก ค น จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า                     
ให้ รู้ วิ ท ย าศ าสตร์ เ พื่ อที่ จ ะมี ค ว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ               
โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์  มีคุณธรรม 
เอกสารประกอบการสอน จึง เป็นเอกสารที่ผู้สอน      
จั ดท า ขึ้ น เพื่ อ ใ ช้ป ร ะกอบการ เ รี ยนรู้ ข องผู้ เ รี ยน                
เป็นลักษณะเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่มมีเนื้อหาสาระ        
ที่ครอบคลุมครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้มี
ค าอ ธิบายถึงรายละเอียดของเนื้ อหาที่ถูกต้องตาม          
หลักวิชาการและมีรูปภาพประกอบตามค าบรรยาย     
อย่างเหมาะสม  เนื้อหามีการแยกย่อยและเรียงตามล าดับ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องกัน  สาระถูกต้องรูปแบบการพิมพ์ 
ที่ดีมีความชัดเจนและเป็นสาระที่ เขียนขึ้นด้วยความรู้     
ของผู้สอนเองไม่ได้ลอกของผู้อื่น ซึ่งเอกสารที่ควรใช้
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่ต้อง
สอนตามหลักสูตรมีหัวข้อ และเนื้อหาครอบคลุมและ
ครบถ้วนตามรายละเอียดวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร          
ไม ่น ้อยกว ่า  1  รายว ิชาและครอบคลุมด ้านต ่าง ๆ                 
เช่น ความมุ่งหมาย  เนื้อหา  กิจกรรม  และวิธีสอน  
อุปกรณ์ที่ ใ ช้วัดผลประเมินผลเป็นต้น   จากการจัด          
การเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2556                
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557  คะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียน นักศึกษาที่เรียน เท่ากับ 62.25  ซ่ึงเกรดเฉลี่ย
ดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 70.00  เมื่อศึกษาถึง
สาเหตุของปัญหาพบ  เกรดเฉลี่ยของนักเรียน นักศึกษา          
ที่ เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมซ่ึงเป็น
รายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรเดิมเนื้อหาใกล้เคยีงกับรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  ต่ ากว่า
เป้าหมายในทุกๆ ภาคเรียน  และจากการประเมินนักเรียน 
นักศึกษาด้วยแบบวัดความพึงพอใจหลังเรียน ยังพบอีกว่า 
นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาที่เกี่ยวกับ
การค านวณ และไม่ได้ลงมือปฏิบัติ  เนื้อหาที่ เรียน มี   
ความยากเกินไป ผู้เรียนจึงเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  

        ผู้ วิ จั ยได้ ศึ กษาแนวทางการแก้ปัญหาดั งกล่ าว                         
ท าให้ค้นพบว่า เอกสารประกอบการสอน  ซ่ึง เป็น           
ส่ือประสมที่ประกอบด้วยเนื้อหา  แนวคิด  วิธีการ           
ในการท ากิจกรรม  ส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
ที่หลากหลาย  สามารถให้ผู้ เรียนได้ เกิดการพัฒนา         
ทักษะต่างๆ เช่น  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ทั กษะการแก้ ปั ญห า   ทั กษะการคิ ด  และทั กษะ
กระบวนการกลุ่ม  รวมทั้งเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมาย
ของการเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน   
        จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ     
ที่จะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302          
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 
2556  พร้อมทั้งท าการศึกษาผลที่เกิดจากการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556              
แ ล ะ น า ผ ล ที่ ไ ด้ ม า เ ป็ น แ น วท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
วิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้
กับผู้เรียนทั่วไป ขณะเดียวกันครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการเรียนการสอน
ของตนเองได้อย่างมืออาชีพต่อไป  
  
2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
        2 . 1  เ พื่ อสร้ า งและหาประ สิท ธิภาพ เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ   
ช่ างอุ ตสาหกรรม  รหัส 2000 -1302ตามหลั กสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556               
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
        2 .2  เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบ การสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  
รหัส  2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556    
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        2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
        3.1 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  
        3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  
ช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556                     
ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกัน 
        3.3  ผู้ เ รียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม          
การ เรี ยนรู้ ด้วย เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิ ทยาศ าสตร์ เ พื่ อพั ฒนาอา ชีพ ช่ า งอุ ตสาหกรรม                
รหัส 2000-1302 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556  อยู่ในระดับมาก 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
        4.1 ประชากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ  
ศรีสะเกษ  แผนกวิชาช่างยนต์  ช้ันปีที่ 2  ที่เรียนรายวิชา
วิทยาศ าสตร์ เ พื่ อพั ฒนาอา ชีพ ช่ า งอุ ตสาหกรรม                     
รหัส  2000-1302  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2556  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  
จ านวน  68  คน 
        4 .2  กลุ่มตัวอย่าง  นักเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์           
ช้ันปีที่ 2  ห้อง 2/1 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
อาชีพช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 ภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 35 คน 
        4.3 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย
ตัวแปร  2 ประเภท คือ 

              4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบ           
ก า รสอนร า ย วิ ช า วิ ทยาศ าสตร์ เ พื่ อพั ฒนาอา ชีพ                 
ช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000 - 1302  

  4.3.2 ตัวแปรตาม  (Dependent Variables)  ได้แก ่          
                     1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)               
แผนกวิชาช่างยนต์  ช้ันปีที่  2  ที่ เ รี ยนด้ วย เอกส าร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม รหัส 2000-1302 

                         2) ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  แผนกวิชาช่างยนต์             
ช้ันปีที่ 2  ห้อง 2/1 ที่มีต่อกาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยเอกสารประกอบ  การสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์               
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส  2000-1302 
        4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 
              4.4.1 เอกสารประกอบการสอน 
              4.4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
              4.4.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 
              4.4.4  แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบ            
การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
              4.4.5 ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญ 
        4.5 วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
              4.5.1 ศึกษาเนื้อหาและหลักสูตร 
              4.5.2 ศึกษาวิธีการสร้างและการหาคุณภาพ 
              4.5.3 วิเคราะห์เนื้อหาและหลักสูตร 
              4 .5 .4  น าเครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัยประเมิน
คุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ 
              4.5.5  น าเครื่องมือไปทดลองและใช้จริงกับ              
กลุ่มตัวอย่าง 
        4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              4.6 .1  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ              
การสอน โดยใช้ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2 
              4.6.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้สถิติ t – test  แบบกลุ่มสัมพันธ์ 
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              4.6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง            
ที่เรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) 
        4.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
              4.7.1 การหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร [2] ดังนี้ 

X      =     

N

x
 

 
              4.7.2 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 
[3] ดังนี้ 

S.D.  =     
 
1)- N(N

x- xN∑ ∑
22

 

              4.7.3 การหาร้อยละ โดยใช้สูตร [4] ดังนี้ 
 

n
100f  P 

  

              4 . 7 . 4  ก า รห าประ สิท ธิภ าพของ เ อกสาร                
โดยใช้สูตร [5] ดังนี้ 

                       100
A

/N X
1

E 


  

 

                       100
B

/N F
2

E 


  

 

              4.7.5 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อน เรี ยนและหลั ง เ รี ยน   โดยใ ช้ วิ ธีการทดสอบ               
ค่า  t (t - test) แบบกลุ่มสัมพันธ ์
 
5.  ผลการวิจัย 
        5.1 ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 
ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  ค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302    
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

กระบวนการ N 

คะ
แน

นเ
ต็ม

 

 

 
x ร้อ

ยล
ะ 

ค่า
ปร

ะส
ิทธ

ิภา
พ 

คะแนนจากการ
ท ากิจกรรม 

31 240 193.00 80.42 
80.42/80.08 

คะแนนจาก
แบบทดสอบ 

31 40 32.03 80.08 

        จากตารางที่ 1  พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ   
ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302 ที่พัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 
80.42/80.08  จึงกล่าวได้ว่าเอกสารประกอบการสอน         
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
        5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมฤทธ์ิทางการเรียน   
ก่อนเรียนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่  2  การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง N x S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 35 13.20 2.89 

29.74 0.00* 
หลังเรียน 35 32.03 2.79 

        Df = 34 

        จากตารางที่ 2  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นั ก เ รี ยน   ก่ อน เ รี ยนและหลั ง เ รี ยนด้ ว ย เ อกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ  
ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302  มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน  จึงกล่าวได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
        5.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
นักศึกษา  ที่มีต่อการเรียน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่  3   ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ        
ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000 - 1302 

รายการประเมิน 
 

x 
S.D. 

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
 

1. การแบ่งหัวข้อและเรียงล าดับ
เนื้ อห าขอ ง เ อกสา รประกอบ       
การสอน 

4.71 0.45 มากที่สุด 

2 .  ก ารออกแบบการน า เสนอ
น่าสนใจและดึงดูดใจผู้เรียนได ้

4.62 0.49 มากที่สุด 

3. เอกสารประกอบการสอนช่วย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

4. ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่แทรกใน
แต่ละหน่วย 

4.62 0.49 มากที่สุด 

5. ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน 4.79 0.41 มากที่สุด 
6. ผู้ เรียนเลือกเรียนในเรื่องที่
ต้องการ 

4.71 0.45 มากที่สุด 

7. ผู้เรียนย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหา
ที่ไม่เข้าใจได้ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

8. ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถ
ของตน 

4.65 0.48 มากที่สุด 

9. เอกสารประกอบการสอนช่วย
ให้ ผู้ เ รี ยนได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4.68 0.47 มากที่สุด 

10. ผู้เรียนต้องการเรียนด้วย
เอกสารประกอบการสอนใน
เนื้อหาวิชาอ่ืนๆ 

4.77 0.42 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.46 มากที่สุด 
 

        จากตารางที่   3  พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อ           
การ เรี ยนด้ วย เอกสารประกอบการสอนราย วิชา
วิทยาศ าสตร์ เ พื่ อพั ฒนาอา ชีพ ช่ า งอุ ตสาหกรรม                            
รหัส 2000-1302  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.69 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
 
 
 

6.  บทสรุป 
        6.1 สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
              6 . 1 . 1  เ อกสารประกอบการสอนราย วิช า
วิทยาศ าสตร์ เ พื่ อพั ฒนาอา ชีพ ช่ า งอุ ตสาหกรรม                
รหัส  2000-1302 มีประสิทธิภาพ  80.42/80.08 
              6.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพ 
ช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302 หลังเรียนสูงกว่า             
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
              6.1.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่เรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์           
เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม  รหัส 2000-1302  ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด 
        6.2 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
              6.2.1 ข้อเสนอแนะในการน าเอกสารประกอบ 
การสอนไปใช้ 
                  1) เอกสารประกอบการสอนสามารถน ามาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ 
ต่อไป 
                  2) ผู้สอนควรให้ผู้เรียนระดับปานกลางหรือ
อ่อนมีเวลาที่จะศึกษาเนื้อหามากขึ้น  ทั้ งนี้อาจให้น า
เอกสารประกอบการสอนไปศึกษาด้วยตนเองในส่วน        
ที่เป็นกิจกรรมการค้นคว้า 
              6.2.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                  1 )  ค ว รมี ก า ร วิ จั ย  แ ละพัฒน า เ อ กส า ร
ประกอบการสอนในรายวิชาอื่นๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
                  2 )  ค ว รมี ก า ร วิ จั ย  แ ละพัฒน า เ อ กส า ร
ประกอบการสอนคู่กับวิธีการสอนรูปแบบอื่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ         
ศรีสะเกษ  รองผู้อ านวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษาและขอบใจนักศึกษา
กลุ่ มตั วอย่ า งทุกคนที่ ให้ความร่วมมือในการวิจั ย           
เป็นอย่างดี 
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F1-013 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง                              
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปญัหา ของนักศกึษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี ๒/๗                                                                      

สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 
THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT RETAILING AND WHOLESALING 

ON LOCATION OF VOCATION CLASS 2/7 IN MAKETING PROGRAM AT E-SARN TECHNOLOGICAL 
 

ยลดา  สียาคะบุตร 
 

สาขาวิชาการตลาด   วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ   ส านักงานการอาชีวศึกษา 

            
 
บทคัดย่อ 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีก

และการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้า

ส่ง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  ส าหรับนักศึกษา

ระดับช้ัน ปวช ๒/๗ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยี

อีสานเหนือ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารปูแบบการ

สอนโดยใช้ปัญหาเปน็ฐานเพื่อพฒันาทักษะกระบวนการคดิ

แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ ๑)เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน รายวิชาการค้าปลีกและ

การค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตัง้ในการค้าปลีกและค้าส่ง 

ส าหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ ก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ๒) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาการค้าปลีกและ

การค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตัง้ในการค้าปลีกและค้าส่ง 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปญัหา  ส าหรับนักศึกษา

ระดับช้ัน ปวช ๒/๗   หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้

แบบแก้ปัญหากับเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ๓) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาระดบัชั้น ปวช ๒/๗ ต่อการใช้วิธีการการ

จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน

การค้าปลีกและค้าส่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักศึกษา

ระดับช้ัน ปวช ๒/๗   ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปี

การศึกษา ๒๕๕๙  วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้มา

จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย    (Simple Random 

Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑ ห้องเรียน รวม ๓๘ 

คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ๑) แผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเล

ที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

แก้ปัญหา จ านวน ๒  แผน รวมเวลา ๔ ช่ัวโมง  ๒)

แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาการค้าปลีก

และการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้า

ส่ง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  ใช้วัดผลก่อน

เรียนและหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 

(Multiple Choice) ชนิด ๔ ตัวเลอืก จ านวน ๒๐ ข้อ ๓)

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่การเรียนรู้

โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติ

ที่ใช้ในการทดสอบ ใช้ สถิติ One sample t-test และสถิติ 

Dependent sample t-test                                                                   

 ผลของการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง 

เรื่อง การเลือกท าเลทีต่ั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง สูงกว่าก่อน

เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทาง สถิติที่ .๐๕ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง 
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เรื่อง การเลือกท าเลทีต่ั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง หลังเรียน

โดยใช้ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ สูงกว่าเกณฑ์ ๑๒ คะแนน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ จากการประเมนิความ

พึงพอใจของนักศึกษาระดบัชั้น ปวช ๒/๗ ที่มีต่อการเรียนรู้ 

โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง การเลือก

ท าเลที่ตัง้ในการค้าปลีกและค้าส่ง ในภาพรวมมีความพอใจ

อยู่ระดับมากที่สุด (  = ๔.๗๖, SD= ๐.๑๒๔ )                       

ค าส าคัญ :นักศึกษา,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,การเลือกท าเล

ที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง,การจัดการเรียนรู้แบบ

แก้ปัญหา,เกณฑ์ร้อยละ ๖๐ 

Abstract 
 The development of learning achievement retailing and 
wholesaling on location of vocation class 2/7 in marketing 
program at E-sarn Technological. This research would 
develop a style of teaching, problem solving skills and 
thinking process students in vocation 2/7 1) to compare 
student achievement. In retail and wholesale trade course 
about select location for retailing and wholesaling trade for 
students in Vocation 2/7 before and after learning by 
learning solutions management 2) to compare the selection 
of  location retailing and wholesaling learning of 
management solutions. For students Vocation 2/7 after 
learning they have to get more than 60 percent 3) For 
learning about students satisfaction in class 2/7 . Learning 
solution to select locations in the retail and wholesale 
trade. The sample student is class 2/7 studying in second 
semester in 2016 at E-sarn Technological. (Simple 
Random Sampling) is a sample of one classroom includes 
38 students we used equipment in this research ๑) Plan 
subject to retailers and wholesalers about the selecting 
location. In the retailing and wholesaling trade. The 
learning management solutions there are 2 plans 4 hours 2) 
achievement test subjects to retailers and wholesalers about 
the selected location in the retail and wholesale trade. The 

multiple choice test four kinds of 20 choices 3) satisfaction 
of the students about how to use the Problem Solving. The 
statistics used in this study, mean (X) standard deviation 
(S.D.) used statistical tests one sample t-test statistics and 
Dependent sample t-test. 
 The result of the students in the class 2/7 achievement 
of course, retail and wholesale about locating in the 
retailing and wholesaling trade. to be Higher learning by 
using learning of solutions management. The difference 
was statistically 0.5 students’ class 2/7 achievement 
retailing and wholesaling courses about the selected 
location in the retail and wholesale trade. After learning 
through role-play activities they got more 12 points are 
statistically significant 0.5. The satisfaction ratings of class 
2/7 are learning by learning how to solve the problem of 
choosing a prime location in the retail and wholesale trade. 
Now satisfaction is the highest level (= 4.76, SD = 0.124). 

บทน า 
 การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายๆ 
ด้าน องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ซ่ึงในอารยประเทศ นอกจากใช้การศึกษา
เป็นเครื่องมือส าหรับพัฒนาคนในชาติให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าแล้วยังใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม เพื่อการด ารงคงอยู่ของค่านิยม ความเช่ือ 
เผ่าพันธ์ุชาติและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น               
(วรวิทย์ วศินสรากร ๒๕๔๙ : ออนไลน์ ) และเพื่อให้
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่  ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ รวมทั้งนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาลจึงล้วนมีอุดมการณ์และมีหลักในการ
จัดการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ความส าคัญ
กับนักศึกษาเป็นหลัก นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้
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ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนั้นยังต้องเน้นให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของนักศึกษา      มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักศึกษา เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข โดยคนดี 
คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่งดงาม มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจ
และพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอื้อเฟื้อ
เกื้อกูล รู้หน้าที่และซ่ือสัตย์ คนเก่ง คือ คนที่มีความรู้
ความสามารถและมีสมรรถภาพในการด าเนินชีวิต เช่น มี
ทักษะการคิด วิ เคราะห์  คิดสร้ างสรรค์  มีทักษะด้ าน
เทคโนโลยีและรู้จักแก้ปัญหา ส่วนคนที่มีความสุข คือ คนที่
มีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
๒๕๔๕: ๒-๖) 
 ส าหรับการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาตาม
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปจัจุบัน สะท้อนให้เหน็ว่าก าลัง
ประสบกับวิกฤตการณ์หลายประการ อาทิ ครูยังคงใช้วิธีการ
เรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย โดยมุ่งเนน้การใหค้วามรู้ 
รายละเอียดเนื้อหาสาระทางวิชาการในเวลาอันรวดเร็ว 
นักศึกษาไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัตเิพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเองรวมทั้งกจิกรรมการเรียนการสอนไม่ได้
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
หรือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยเกรงว่าจะท าใหเ้สียเวลา
และสอนไม่ทันตามหลักสูตร ซ่ึงมีผลท าใหน้ักศึกษาไม่เห็น
ความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับโลกของความจรงิและไม่
เห็นประโยชนข์องส่ิงทีเ่รียน (พุธทิตา ดอนฟุ้งไพร ๒๕๔๘: 
ออนไลน์) ในการแก้ปัญหาดังกล่าว วิชัย ตันศิริ (๒๕๔๗ : 
๒๖) กล่าวว่าการปฏิรูประบบการเรียนการสอนเปน็
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการปฏริปูการศึกษา ดังนัน้ในการ
จัดการเรียนการสอน ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเองจากการเป็นผูบ้อกความรู้หรือผูบ้รรยาย 
เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 
กล่าวคือ เป็นผู้กระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกจิกรรม
ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล 
และต้องจดักิจกรรมทีฝ่ึกใหน้ักศกึษาได้ศึกษาค้นคว้าและลง
มือปฏิบตัิจรงิ ฝึกการคิดวิเคราะห ์การวิจารณ์ การคิด

สร้างสรรค์และการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นความรู้ที่
เกิดขึ้นจากการศึกษาคน้คว้า มิใชค่วามรู้ที่ได้รับจาก
ครูผู้สอนแตเ่พียงอย่างเดียว โดยครูต้องสอนวิธีการแสวงหา
ความรู้มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้
ท่องจ า สอนโดยเน้นนักศึกษาเปน็ส าคัญมากกว่าเน้นที่
เนื้อหาวิชา วิธีการเหล่านี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีนิสัย
สนใจใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และเป็นบคุคล
แห่งการเรียนรู้อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ส าหรับรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่งนั้น มุ่งศึกษา
และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการค้าปลีกและการค้าส่ง ประเภท
ของการค้าปลีกและการค้าส่งโครงสร้างของหน่วยงานธุรกิจ
การค้าปลีกและการค้าส่ง การเลือกท าเลที่ตั้ง การจัดซ้ือ
สินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การก าหนดราคาขายปลีก
และราคาขายส่ง การให้บริการลูกค้า กฎหมายและองค์การที่
เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกและการค้าส่ง แนวโน้มการค้าปลีก
และการค้าส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารการค้า 
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  มาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพ ในด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป โดย
ก าหนดในข้อ ๒.๒ แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้
หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
นักศึกษาการตลาดจึงจ าเป็นต้องมีการคิดแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองและน าความรู้ที่ตนเองได้รับไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
 จากที่กล่าวมาการเรียนการสอนที่จะเพิ่มพูนความรู้และ
เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการเรียนรายวิชา
การค้าปลีกและค้าส่งวิธีการหนึ่ง คือ วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา ซ่ึง   สุ วิทย์    มูลค าและอรทัย   มูลค า , 
(๒๕๔๖, หน้า ๕๗-๕๙) ได้กล่าวถึงวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาว่าเป็นกระบวนการที่ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการมีขั้นตอนมีเหตุผลด้วย
ตนเองโดยเริ่มตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผนแก้ปัญหา 
ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล   พิสูจน์ข้อมูล  วิเคราะห์
ข้อมูลและสรุปผล 
 ดังนั้น  การจัดกจิกรรมการเรียนรูท้ี่เนน้ผู้เรียน ใหเ้รียนรู้
ตามกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่มกีารก าหนดปัญหา วางแผน
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แก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน  เก็บรวบรวมข้อมูล พิสูจน์ข้อมูล 
วิเคราะหข์้อมูลและสรุปผล ผู้สอนเปน็ผู้เสนอปัญหาหรือ
ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันก าหนดปัญหาที่มคีวามส าคัญ 
เป็นปัญหาใหม่ทีผู่้เรียนยังไม่เคยประสบมาก่อน และต้องไม่
เกินทักษะทางเชาวน์ปัญญาของผูเ้รียน ผู้เรียนจะเปน็ผู้
แก้ปัญหา หรือหาค าตอบด้วยตนเอง ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนจะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กับสติปัญญา 
ความรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจอารมณ์ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหา
จะไม่มีรูปแบบหรือขั้นตอนตายตวั ผู้สอนจะต้องจัด
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการใช้
กระบวนการคิดแก้ปัญหาผู้สอนจะต้องให้โอกาสผู้เรียนใช้
ความคิดและฝึกการแก้ปัญหา เพือ่ให้เกิดความช านาญจะท า
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ไดด้ี ในการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหานั้นมหีลักการส าคัญ คือ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้ลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นทักษะการ
แสวงหาความรู้ การค้นพบ การสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 
มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเปน็ประชาธิปไตย น า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการจัด
กิจกรรม (สุคนธ์  สินธพานนท์. ๒๕๕๐.หน้า ๖๗ : 
ออนไลน์) 
 แนวคิดดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจน าวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหามาจัดการเรียนการสอนในราย
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและการค้าส่ง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษานักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗  วิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ และน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถเสริมสร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลทีต่ั้งในการค้า
ปลีกและค้าส่ง  นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗  ก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบแก้ปัญหา 

 ๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่องการเลือกท าเลทีต่ั้งในการค้า
ปลีกและค้าส่ง นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗  หลังเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ 
 ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช 
๒/๗  ต่อการใช้วิธีการการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง 
การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและ ค้าส่ง ของนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด 

สมมติฐานการวิจัย 
 ๑. นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗    มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเล
ที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ๒. นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗    มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเล
ที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ๑๒ 
คะแนน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลทีต่ั้งในการค้า
ปลีกและค้าส่ง ของนักศึกษาระดบัชั้น ปวช ๒/๗     โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปญัหา 
 ประชากร  คือ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ ๒  รวม ๖๙ คน     ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗  ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  วิทยาลัย
เทคโนโลยีอีสานเหนือ ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย    (Simple Random Sampling) เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
๑ ห้องเรียน รวม ๓๘ คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรตน้ (Independent Variable) คือ                    
การจัดการเรียนรูจ้ัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเลือกท าเลที่ตัง้ในการค้า
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ปลีกและค้าส่ง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

๑) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการค้าปลีกและ
การค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา จ านวน ๒  แผน   
รวมเวลา ๔ ช่ัวโมง   

๒)แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้า
ปลีกและค้าส่ง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา            
ใช้วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด ๔ ตัวเลือก จ านวน ๒๐ 
ข้อ  

๓)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยมีขัน้ตอนในการเก็บข้อมูล ดังนี ้
  ๑) ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาการค้าปลีก
และการค้าส่ง  เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้า
ส่ง  
 ๓) ด าเนนิการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา 
 ๔) ท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาการค้าปลีก
และการค้าส่ง  เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและ           
ค้าส่ง  
 ๕) ตรวจให้คะแนนในการท าแบบทดสอบ
ของนักศึกษา แล้วน าคะแนนที่ไดม้าวิเคราะห์ โดยวิธีการ
ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและค้าส่ง   นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๒/๗  หลัง
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับเกณฑ์
คะแนน ๑๒ คะแนน (ร้อยละ ๖๐) โดยใช้สถิติที  One 
sample t-test 

 ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ราย
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและค้าส่ง   นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๒/๗ ก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
โดยใช้สถิติที Dependent sample t-test 

๓) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ัน 
ปวช.๒/๗ หลังจากเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง   ด้วยวิธีสอน

แบบแก้ปัญหา โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับการ
วิเคราะห์และตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑) ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๒/๗ 
หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา ซ่ึงข้อมูล
พื้นฐานของนั กศึ กษาที่ เ ป็ นกลุ่ มตั วอย่ า งที่ ศึ กษ ามี
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา 

รายการ ความถี่ ร้อยละ 
๑.  เพศ 
๑.๑ ชาย 
๑.๒ หญิง 

 
๔ 
๓๔ 

 
๑๐.๕๒ 
๘๙.๔๘ 

จากตารางที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
พบว่า นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๘ จากนกัศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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 ๒) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการค้า
ปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีก
และการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา และน าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ เพื่อท าการทดสอบตามสมมุติฐาน             
ข้อที่ ๑ ผลปรากฏดังนี้ 

ตารางท่ี ๒ แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลทีต่ั้งใน
การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดบัชั้น ปวช ๒/๗ 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

n   S D D2 t-test 

ก่อนเรียน ๓๘ ๔.๗ ๑.๒๔๙ ๓๙๘ ๔๓๓๔ ๓๐.๕๓๐* 

หลังเรียน ๓๘ ๑๔.๖๕ ๑.๓๕๔ 

*p-Value < .๐๕ 
จากตารางที่ ๒ แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้า
ปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๒/๗ ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา พบว่า 
นักศึกษาระดับชั้น ปวช ๒/๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้า
ปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและการค้า
ส่ง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

 ๓) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการรายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้า
ปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ หลัง
เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับเกณฑ์
คะแนน ๑๒ คะแนน  

 ผู้วิจัยน าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้า
ปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ หลัง
เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาที่ได้น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๒ เพื่อท าการ
ทดสอบตามสมมุติฐาน ข้อที่ ๒ ผลปรากฏดังนี้ 

ตารางท่ี ๓ แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗ 
หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

n เกณฑ์   S t-test 

หลังเรียน ๓๘ ๑๒ ๑๔.๙๔ ๑.๓๕๔ ๑๓.๔๒๔* 

*p-Value < .๐๕ 
จากตารางที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง 
การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักศึกษาระดับชั้น 
ปวช ๒/๗ หลังเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหากับ
เกณฑ์คะแนน ๑๒ คะแนน พบว่า นักศึกษาระดับชั้น ปวช ๒/๗ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชา
การค้าปลีกและการค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและ
การค้าส่ง ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช ๒/๗ หลังเรียนโดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สูงกว่าเกณฑ์คะแนน ๑๒ คะแนน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  

 ๔) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช ๒/๗ ต่อการใช้วิธีการการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและการค้า
ส่ง ผู้วิจัยน าข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช 
๒/๗ จ านวน ๓๘ คน ที่มีความพึงพอใจต่อการใช้วิธีการการ
จัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งใน
การค้าปลีกและการค้าส่ง ที่ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๓ ผลปรากฏดังนี้ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวช ๒/๗  ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้ง
ในการค้าปลีกและการค้าส่ง ในภาพรวมมีความพอใจอยู่
ระดับมากที่สุด (  = ๔.๗๖ และ SD= ๐.๑๒๔ ) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด คือ 
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ครูมีการติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมาย และให้ผล
ย้อนกลับทุกครั้ง  ( = ๔.๙๔ และ SD= ๐.๑๓๐ ) รองลงมา 
คือ ความรู้ที่ได้รับสามารถเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมที่
สอดแทรกในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี มีความพึงพอใจอยู่ระดับ
มากที่สุด  ( = ๔.๘๙ และ SD= ๐.๑๒๘)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดแต่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ แสง เสียง 
ความสว่าง และความคมชัดของการน าเสนอในห้อง                  
( = ๔.๔๔ และ SD= ๐. ๐.๑๑๖) 
 จากผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษาที่เรียนวิชาการค้าปลีก
และค้าส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง 
ของนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๒/๗  โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบแก้ปัญหา เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐานของ
การวิจัยทุกข้อ ผู้วิจัยมีข้ออภิปราย ดังนี้ 
 ๑)จากผลการวิจัยปรากฏว่า นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวช.๒/๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการค้าปลีกและค้า
ส่ง เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง  สูงกว่า
ก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบแก้ปัญหานั้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์
เกี่ยวกับบทบาทที่ตนเองแสดงและสร้างความกระตือรือร้น
รวมถึงสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนจึงท า
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
การใช้แบบแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของจิราภรณ์              
วงษ์เกิด (๒๕๕๘:ออนไลน์) วิธีสอนโดยใช้แบบแก้ปัญหา
คือ  การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาของ
ผู้ เรียนซ่ึงเป็นทักษะที่ฝึกให้รู้จักใช้กระบวนการคิดหา
เหตุผลในการแสวงหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น มีจุดเด่นที่
ครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพอันจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ
ศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ ประวิต เอราวรรณ์ และ มนูญ ศิวา
รมย์ ( ๒๕๕๗ :บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนา
รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
นักศึกษาระดับ ช้ัน ปวช.๒/๗ จากผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .๐๕ นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการสอน
มีมีพฤติกรรมทางการเรียนดีขึ้น รวมถึงนักศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
  ๒)จากผลการวิจัยปรากฏว่านักศกึษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักศึกษาระดบัชั้น ปวช.๒/๗ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง  เรื่อง การ
เลือกท าเลที่ตัง้ในการค้าปลีกและค้าส่ง หลังเรียนโดยใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สูงกว่าเกณฑ์ ๑๒ 
คะแนน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .๐๕ ซ่ึงเปน็ไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช.๒/๗ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
จากครูผู้สอนโดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง 
การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง และผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือกระท าได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีห่ลากหลาย เน้นทักษะการแสวงหาความรู้ การ
ค้นพบ การสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง น ากระบวนการและ
ยังเป็นการน าวิทยาศาสตร์มาใช้ในขั้นตอนการจัดกจิกรรม 
เมื่อเกิดปญัหาขึน้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  
จากเหตผุลดังกล่าวส่งผลใหผู้้เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้มากกว่า
ก่อนเรียน และท าให้หลงัเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึน้ 
 ๓)จากการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับช้ัน ปวช.๒/๗  ที่มีต่อการเรยีนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา เรื่อง การเลอืกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีก
และค้าส่ง พบว่า นักศึกษาระดบัช้ัน ปวช.๒/๗ มีความพึง
พอใจในด้านของครูมีการตดิตาม ตรวจสอบงานที่
มอบหมาย และให้ผลย้อนกลับทกุครั้ง ซ่ึงการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในขั้นสรุปและประเมนิผลครใูห้นักศึกษาได้สรุป
ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนลงในใบงานสะท้อนผลการ
เรียนรู้ทุกครั้งว่านักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องอะไร เมื่อเรียนรู้
แล้วได้ประโยชน์อย่างไรบ้างรวมถึงนักศึกษาจะน าความรู้ที่
ได้รับไปใชใ้นการด าเนนิชีวิตของตนเองใหเ้กิดประโยชน์
และผลดีกับตนเอง  ได้ด้วยแนวทางใดบ้างจากการ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนนิชีวิต             
และการท าใบงานดังกล่าวยังเป็นการสะท้อนผลตอบกลับ
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ต่อครูผู้สอนว่าสอนบรรลเุป้าหมายและวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดและเป็นการทบทวนบทเรียนให้แก่นักศึกษา  
ส่วนด้านความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ แสง เสียง ความสว่าง และความคมชัดของการน าเสนอ
ในห้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของห้องเรียนค่อนข้างมี
แสงสว่างไม่เพียงพอและแสงจากหลอดไฟฟ้าบางหลอดไม่
ส่องสว่างเท่าที่ควรในช่วงการจดัการเรียนรู้รวมถึงอีกสาเหตุ
คือ จ านวนนักศึกษาในช้ันเรียนมจี านวนนักศึกษาใน            
ช้ันเรียนถึง ๓๘ คนท าให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ 
นักศึกษาบางคนก็มคีุยกันเสียงดงับ้าง ท าใหเ้พื่อนในชั้น
เรียนเสียสมาธิในช่ัวขณะ  ครูต้องควบคุมช้ันเรียนให้
นักศึกษากลับมามีสมาธิเหมือนเดมิ และกลับมาสนใจใน
บทเรียนเหมือนเดิม และในด้านของเสียงไม่ว่าเป็นเสียงของ
ครูผู้สอนและเสียงจากการให้นักศึกษารับชมวีดีทศันท์ี่
เกี่ยวข้องกับ เรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง ในชั้นเรียนไม่ได้ติดตัง้
อุปกรณ์ของเสียงและความบันเทงิ จึงได้ใช้อปุกรณ์เสียง
แบบพกพาของครูผู้สอน ท าให้การรับฟังของนักศึกษาไม่
ครอบคลุมช้ันเรียนเท่าที่ควรนัน่เอง 
ข้อเสนอแนะ 
 ๑) ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  จากการวิจั ยครั้ งนี้พบว่า นักศึกษาระดับ ช้ัน               
ปวช.๒/๗ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากผลการวิจัยปรากฏ
ว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นักศึกษาระดับช้ัน 
ปวช.๒/๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการค้าปลีกและ
การค้าส่ง  เรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีกและค้าส่ง 
หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา  
สูงกว่าเกณฑ์ ๑๒ คะแนน ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมส าหรับครูผู้สอน หรือผู้ที่สนใจที่จะท า
การวิจัย ดังนั้น ครูควรใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
แก้ปัญหา ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาด้วย
ตนเองได้  ในทางที่สร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง ที่จะช่วย
ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีความสนใจ มีความ
กระตือรือร้นรมถึงมีความสนุกสนานในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
และส่วนที่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
คือ ควรมีการสร้างส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน

เข้าใจในบทเรียนและแก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เพราะการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานั้น จ าเป็นต้องใช้ส่ือ
การเรียนรู้ และวิธีการสอนที่หลากหลายและกระตุ้นผู้เรียน 
การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเสนอ
ปัญหาของครู เพื่อให้นักศึกษาสืบหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไขต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้แบบแก้ปัญหา เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และนักศึกษาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและ
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถน าความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปแก้ปัญหาให้ตนเองและผู้อื่นได้ และในการ
จัดการเรียนรู้ในเรื่อง ของการเลือกท าเลที่ตั้งในการค้าปลีก
และค้าส่ง ครูผู้สอนได้ให้นักศึกษาสร้างส่ือการสอนด้วย
ตนเองอีกด้วย คือ การสร้างหนังสือภาพสามมิติ (POP UP) 
นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน เกิดความสนุกสนานและส่งผล
ให้นักศึกษาเข้าใจในการเรียนเรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งมาก
ขึ้นเป็นอย่างมาก 

 ๒)ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
  ๑. ควรน างานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้กบันักศึกษาใน
ระดับช้ันอืน่ๆ โดยการปรบัเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยวุฒิ 
ระดับความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และความ
สนใจของนักศึกษาในระดับช้ันนัน้ๆ                                            
  ๒. ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องข้อกลุ่มการวิจัยในครัง้นี้ 
ผลการวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาระดับช้ัน              
ปวช.๒/๗ เพียง ๑ ห้องเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน
เหนือ ควรมีการน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆด้วย
เพื่อให้ได้มาซ่ึงการเก็บข้อมูลใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น                    
  ๓. วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแก้ปญัหา ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือรน้ในการเรียนเป็นการเนน้ทักษะ
กระบวนการในการแก้ปัญหาของผู้เรียนซ่ึงเปน็ทักษะทีฝ่ึก
ให้รู้จักใช้กระบวนการคดิหาเหตผุลในการแสวงหาค าตอบ
ของปัญหาทีเ่กิดขึน้ มีจุดเด่นที่ครอบคลุมเป้าหมายการ
พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
ให้ผูเ้รียนได้แก้ปัญหาอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อัน
จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
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รวมถึงเกิดความสนุกสนานและสร้างบรรยากาศที่ดใีนการ
เรียน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถปุระสงค์
และเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนการสอนในล าดับต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  พัฒนาการเรียนการ
สอนให้ใช้แผนการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้มาปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และง่ายต่อการสอนและต่อการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา  
ผู้วิจัยขอขอบคุณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ที่ได้
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้  และคณะผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ  ที่ได้ให้ค าปรึกษา
และข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่ง 
 การด าเนินการวิจัยมิอาจส าเร็จลุล่วงไปได้หากปราศจาก
ความร่วมมือของคณาจารย์และนักศึกษาระดับช้ัน ปวช.             
๒/๗ ในสาขาวิชาการตลาดที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา จน
โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให้การ
อุปการะอบรมเลี้ยงดู  ตลอดจนส่งเสริมการศึกษา  และให้
ก าลังใจเป็นอย่างดี   อีกทั้งขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน
ในวิทยาลัย  ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา  
และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่านที่ผู้
ศึกษาค้นคว้าได้น ามาอ้างอิงในการท าวิจัย    จนกระทั่ง
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี   
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มองไปข้างหน้ากับอาชีวศึกษาสู่การขับเคลื่อนประเทศไทย 
Looking ahead in the line with the vocational education to move Thailand 

ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 
 
 

บทคัดย่อ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนโมเดล “ประเทศไทย 4.0” การจัดการเรียนการสอน
ในอาชีวศึกษานั้นให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ จึงเป็นส่วน
ส่ง เสริมให้ผู้ เ รี ยนสามารถประยุกต์ใ ช้ความรู้มา สู่การ
ปฏิบัติงานจริง นอกจากการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ 
ทักษะฝีมือแล้ว ยังต้องมุ่งพัฒนาคนที่จิตใจให้เป็นคนดี มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีความ
ซ่ือสัตย์เป็นที่ตั้ง ใช้ความรู้ ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ 
และด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวง รัชกาลที่ 9 โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความ
มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังความเอื้ออาทรต่อกัน และไม่นิ่งดูดายตอ่
สังคม การพัฒนาการศึกษาให้อาชีวศึกษาควรมีการสนับสนุน
ส่งเสริมความทันสมัย ทันต่อโลก ทันเหตุการณ์ แต่ยังคงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมอันดีงาม ความเป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนไทย เมื่อมี
แรงงานฝีมือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ก็สามารถ
ผลักดันภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ให้มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนน าประเทศมุ่งสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม    

 
ค าส าคัญ : อาชีวศึกษา, ประเทศไทย 4.0, การเรียนการสอน 

 

 

 

Abstract 

Vocational education is an important mechanism to drive 
the “Thailand 4.0” New Economy Model. As the instructional 
arrangement in vocational education has focused on practical 
learning, it then encourages the learners to put the acquired 
knowledge into practice actually.  To develop the 
vocational education, it should have to promote and enhance 
modernization and bringing people up to date; that is to say; 
in addition to knowledge, skills and abilities development, it 
should emphasize developing mental quality and morality, 
creating a conscious awareness of integrity in people to be 
creative to apply the knowledge, educating public morality 
and ethics that people are public-minded, cultivating a 
generosity towards each other that they are indifferent, but 
socially responsible, earning a living on sufficiency 
philosophy bestowed by the King Reign 9. As the employees 
are furnished with skills, technology and innovations, they are 
potential to push toward the agricultural and industrial growth 
and increased productivity, thereby creating economic value 
and driving the country towards stability, prosperity and 
sustainable growth. 

 
Keywords: Vocational education, Thailand 4.0, Instructional 

1. โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ในความคิดของประชาชน 

ประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“ เ ศรษฐกิ จที่ ขั บ เ คลื่ อนด้ วยน วัตกรรม ”  (Value–Based 
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Economy) หมายถึง การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
น้อยใน 3 มิติส าคัญ  ได้แก่ [1] 

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง 
“นวัตกรรม”  

2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  

3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น 

จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ 
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ผ่านส่ือสังคมออนไลน์แบบไม่
เจาะจงมีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 25 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงคิดเป็นร้อยละ 80.00 มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อย
ละ 56.00 รองลงมามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 
28.00 มีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 และส่วน
ใหญ่ท างานในหน่วยงานของรัฐคิดเป็นร้อยละ  36.00 รองลงมา
ท างานในบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 20.00 เพศ พบว่า กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเกี่ยวกับ โมเดล “ประเทศไทย 
4.0” ว่าเป็นวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงนโยบายที่มีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่อง ๆ หนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการ
ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้การพัฒนาความรู้และน า
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ประกอบกับการน าความรู้มาสู่การสร้างนวัตกรรมต่างๆ แล้วน า
นวัตกรรมมาขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ เช่น สตาร์ดอัพ 
สมาร์ทฟาร์เมอร์ เป็นต้น เป็นแนวคิดในการเปลี่ยนวิถีชีวิต
มนุษย์แบบดั้งเดิมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เน้น
สร้างความมั่นคงจากภายใน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาให้อาชีวะเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมมีความทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ แต่ยังคงไว้ซ่ึง
วัฒนธรรมอันดีงาม ความเป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนไทย มี
เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อยน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม  

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมจะสามารถท าได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจพร้อม ๆ ไปกับเรื่องโครงสร้างการวิจัยและพัฒนา[2] 
พัฒนารูปแบบของการลงทุน โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยใหม่ ที่เรียกว่า New Economy Model เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ 

คื อ ก า ร ใ ช้ ห ลั ก ป รั ชญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หมายถึงใน
การจะท าส่ิงใดนั้นต้องมีเหตุมีผล มีพอประมาณแล้วมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดีภายใต้เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรม [3]  

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

ประ เทศไทย  4 . 0  เป็ นการพัฒนาไป สู่ยุ คที่ เ รี ยก ว่ า  
“เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง “ความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” 
ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เป็นแพลทฟอร์มในการ
สร้าง “New Startups” ใน “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย” ประกอบด้วย [1] 

1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี ชีวภาพ (Food, 
Agriculture & Bio-Tech) เช่น  เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) 
เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(Health, Wellness&Bio-Med) เช่น เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา เป็นต้น 

3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, 
Robotics & Mechatronics) เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech)  

4.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับ
อุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์
โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี–มาร์
เก็ตเพลส (E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) เป็น
ต้น 

5.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) เช่น 
เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing)  เป็นต้น 

* ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ (Corresponding author) 
E-mail address: shatchaya@gmail.com   
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับ เคลื่ อนโม เดล  “ประ เทศไทย  4 .0 ”   ซ่ึ งกลุ่ มผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่าควร
มุ่งพัฒนาคน โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
สอดคล้องกับดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ [4] ที่กล่าวว่า “ประเทศ
ไทยจะก้าวสู่ยุค4.0 ได้นั้นต้องมีการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการ
จัดการคน ซ่ึงจะสร้างคนเพื่อสร้างนวัตกรรมได้ต้องเริ่มจากการ
มีระบบการศึกษาที่ดีและมีความเข้มแข็ง” และส่งเสริมให้มีการ
สร้างงานวิจัยและพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง ทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
มุ่ ง เน้นให้ประชาชนมีความรู้และสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้พัฒนาประเทศ โดยมุ่งให้ทุกคนมีการพัฒนาตนเอง
อย่างรอบด้านและมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ ควรเน้น
ทั้งความรู้ทางทฤษฏี และหลักการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกัน 
และน ามาปฏิบัติได้ ท างานได้จริง อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างเอกลักษณ์ของตนเองให้โดดเด่น คิดเพิ่มประโยชน์ให้ได้
สูงสุด รวมไปถึงการน าส่ิงที่มีไปต่อยอดได้ คิดเป็นท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น สร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง มีคุณค่า มีความเป็น
เอกลักษณ์ของไทย โดยเห็นความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
เพื่อเป็นแรงงานฝีมือและมีคุณภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน  

ทั้งนี้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนอกจากด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะฝีมือแล้ว ยังต้องมุ่งพัฒนาคนที่จิตใจให้
เป็นคนดี มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ปลูกจิตส านึกความรับผิดชอบพัฒนาคนให้
เป็นคนที่มีความซ่ือสัตย์เป็นที่ตั้ง ใช้ความรู้ ความสามารถในเชิง
สร้างสรรค์ และด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ความมีจิตสาธารณะ ปลูกฝังความเอื้ออาทรต่อกัน และไม่นิ่งดู
ดายต่อสังคม 

3. จากภาพสะท้อนของอาชีวศึกษาไทยไปสู่การพัฒนา 
 หากกล่าวถึงค าว่า “อาชีวศึกษา” จากภาพสะท้อนผ่าน

ส่ือต่างๆ ท าให้ภาพของอาชีวศึกษาในสังคมไทยเป็นภาค
การศึกษาที่มี เรื่องราวของความทะเลาะเบาะแว้งระหว่าง
สถาบันการศึกษา ดังจะพบเห็นได้ในข่าวของการยกพวกตีกัน
ของนักศึกษาระหว่างสถาบัน ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบกับสังคม

ทั่วที่มองว่าเด็กที่เรียนอาชีวเป็นเด็กที่มีคุณภาพต่ า สร้างคนไม่
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะฝีมือต่ ากว่า
มาตรฐาน ขาดคุณภาพ และจริยธรรม“ปัญหาค่านิยมเป็นปัญหา
แรกที่พูดถึงกัน เพราะหลายคนมักติดภาพว่า เด็กอาชีวะ คือ เด็ก
ที่ เรียนไม่ เก่ง  ไม่มีสามารถ หรือ ไม่มี เป้ าหมายในชีวิต 
ขณะเดียวกันผู้ปกครองเองก็ปลูกฝังความคิด ส่งเสริมให้ลูก
เรียนสายสามัญมากกว่า และมีความเช่ือว่า การเรียนอาชีวะ 
จะต้องจบออกมาท างานหนัก เป็นลูกจ้างเท่านั้น” [5] 

ในความเป็นจริงภาคอาชีวศึกษาได้มีการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถ และสร้างผลงานช่ือเสียงในระดับ
นานาชาติมากมายเช่นงาน27th International Invention & 
Innovation Exhibition” (ITEX’16) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีผลงานที่เข้าร่วมการประกวดกว่า 1,000 
ผล ง าน  จ า ก  2 1  ป ระ เท ศ  ได้ แ ก่  เ ต า ชี วมวลไฮบ ริ ด 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้รับรางวัลส่ิงประดิษฐ์เหรียญทอง 
และรางวัลเกียรติยศ เครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้วแทนทรายท าอิฐ
สร้างบ้าน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลส่ิงประดิษฐ์
เหรียญทองและรางวัลเกียรติยศ การพัฒนาคอมพิวเตอร์จิ๋ว
ส าหรับนักประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างส่ีพระยาได้รับรางวัล
ส่ิงประดิษฐ์เหรียญเงิน และรางวัลยอดเยี่ยมจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียบ [6] เวที Kaohsiung International Invention 
and Design EXPO (KIDE 2016) ประเทศไต้หวัน ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง และรางวัลเกียรติยศ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย จากผลงาน “รถกอล์ฟไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วย
อิ น ดั ค ช่ั น ม อ เ ต อ ร์ ร ะ บบพลั ง ง า นหมุ น เ วี ย น ”  ข อ ง
วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เวที Seoul International Invention 
Fair 2016 (SIIF 2016) สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับรางวัลเกียรติยศ
จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ใน
ผลงานเรื่อง “เครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม” และผลงานเรื่อง “เครื่องหว่านลูกหอยแครงสู่
แปลงเลี้ยงกึ่งอัตโนมัติ” ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และ 
เวที International Exhibition of Inventions Kunshan(IEIK 
2016) ณ เมืองคูซานสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน และรางวัลเกียรติยศ จากประเทศเกาหลีใต้และ
ฟิลิปปินส์ จากผลงานวิจัย “อุปกรณ์เก็บขยะ” ของวิทยาลัยการ
อาชีพอู่ทอง และรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเกียรติยศ จาก
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ประเทศรัสเซีย จากผลงานวิจัย “เครื่องตัดอิฐมวลเบา” ของ
วิทยาลัยเทคนิคตราด[7] เป็นต้น   

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การอาชีวศึกษานั้นเป็นสถาบันที่
มีความรู้  ความสามารถในการผลิตก าลังคนที่มีทักษะฝีมือ
แรงงานแต่ภาพลักษณ์คือส่ิงส าคัญที่ต้องเร่งปรับทัศนคติเชิงลบ
ที่มีจากคนในสังคม ให้ยอมรับในฝีมือ ความรู้ ความสามารถ 
ดังนั้นในการพัฒนาอาชีวศึกษานอกจากเติมเต็มด้วยวิทยาการ
สมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรมโดยการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มา
ประยุกต์ใช้ยังต้องปลูกฝังค่านิยม ความตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนในสังคม และเมื่อจบ
การศึกษาออกมาเป็นแรงงานส าคัญที่มีทั้งความเก่งและความดี 
น าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมีความสุข  

4. มองไปข้างหน้ากบัการพัฒนาอาชีวศึกษาของประเทศไทย 

อาชีวศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการผลิตบุคคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน พร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน มีส่วนช่วยใน
การปฏิรูปและผลักดันเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างมาก เพราะ
ปัจจุบันอาชีวศึกษาได้ผลิตคน ผลิตงานได้เป็นจ านวนมาก อีก
ทั้งรัฐบาลก าลังให้ความส าคัญและสนับสนุนอย่างเต็มที่  ส่งผล
ให้ในอนาคตอาชีวศึกษามีแนวโน้มที่จะเป็นรากฐานในการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ การจัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษานั้น
ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ จึงเป็นส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้มาสู่การปฏิบัติงานจริง การจัดการ
เรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับการ
เผชิญปัญหาต่ในรูปแบบต่างๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการปรับตัว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ผู้เรียน  ได้
ทดลองท าทุกอย่างตามหลักสูตรมากกว่าเรียนรู้ในห้องเรียนโดย
ขาดการปฏิบัติ จากผลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อ
การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ส าหรับการเรียนการ
สอนด้านเทคนิคศึกษา [8] พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันเนื่องมาจากปัญหาส าคัญได้แก่ ครูผู้สอนมีภาระงานสอนและ
งานอื่น ๆ จ านวนมาก และขาดแผนการจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะที่สมบูรณ์ ประกอบกับผู้ เรียนส่วนใหญ่ขาด
ความรู้พื้นฐาน นอกจากนี้ รายวิชาของหลักสูตรมีค าอธิบาย
กว้างเกินไปไม่สามารถแปลงเป็นฐานสมรรถนะได้ทั้งหมด 

รวมถึงขาดเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ แต่อย่างไรก็ตาม ครูส่วนใหญ่
มีความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนแบบฐานสมรรถนะกับครูผู้สอน และการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[3] ได้
ก าหนดนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา โดยก าหนดให้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียน
ในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง ทางสถานศึกษาให้ด าเนินการ
จัดหาส่ือ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัย
และเพียงพอต่อความต้องการ มีการส่งเสริมให้เกิดใช้ ICT เพื่อ
การเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware ส่ือ
การเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดส่ือ/ส่ือออนไลน์ และ
จัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน 
นอกจากการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนแล้ว หัวใจ
ส าคัญที่ต้องส่งเสริมควบคู่กันไปคือ การส่งเสริมให้พัฒนา
ทรัพยากรครูซ่ึงเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิต โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบนิเทศ โดยการน าแนวคิดการจัดการความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู  รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการ
นิเทศทางไกล พัฒนาครู ด้วยการสร้างเครือข่ายครู Social Media 
และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ดังค า
กล่าวของดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ [4] ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
ท าให้มีทักษะที่ไม่ใช่เพียงคิดเป็น แก้ปัญหาได้ แต่ต้องรู้จักน า
ความรู้  ข้อมูลที่มีมากมายบนโลกดิจิตอลที่พวกเขาสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม โดยพวกเขาต้องเรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริง 
สถานศึกษาต้องร่วมมือกับภาคธุรกิจ เอกชนในการพัฒนาสร้าง
เด็กร่วมกันเพื่อท าให้เด็กมีศักยภาพ ท างานได้สอดคล้องกับที่
สถานประกอบการต้องการ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้"  

แนวโน้มในอนาคตอาชีวศึกษามีความมุ่งมั่นสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมในการเปิดหลักสูตรให้
มากขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรแรงงานของชาติผ่านการจดัการศึกษา
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ที่เน้นการบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่างๆ รัฐบาลควรสนับสนุน
และก าหนดบทบาทของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกัน
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการ
ปฏิบัติและร่วมมือกับสถานประกอบการ ให้โอกาสกับผู้เรียนได้
สัมผัสอาชีพจริง มีการพัฒนาวางแผนการเรียน รวมถึงพัฒนา
ความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ จรรยาบรรณของครู
ในการถ่ายทอดเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย และมีความ
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี[9]  พัฒนาและต่อยอด
ผู้เรียนให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์  โดย
ยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก ภายใต้ ความซ่ือสัตย์ เป็นหลัก เพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานตามความต้องการของภาคธุรกิจ และกรอบ
นโยบายการพัฒนาของชาติ มีส่วนท าให้เกิดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่างๆ จุดประกายความคิด สร้างก าลังคนให้ชาติใน
อนาคต สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การวิจัยพัฒนานวัตกรรมตามโมเดลทุก
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาให้สอดคล้องยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เมื่อมีแรงงานฝีมือ มีการพัฒนาและวิจัยไปสู่การผลิต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ก็สามารถผลักดันภาค
เกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างส่ิงใหม่ บนฐานของส่ิงที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และช่องว่างระหว่าง
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กับปัญหาด้านทักษะ
แรงงานที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ ทั้งนี้การมุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพของผู้ที่เรียนอาชีวศึกษาเป็นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น แต่ควรมีการพัฒนาจิตใจ คุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 
เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีมรวมกับผู้อื่น 
การเปิดยอมรับส่ิงใหม่  ความคิดเห็นใหม่ๆ หมั่น เรียนรู้
เทคโนโลยีต่างๆ น าไปสู่การคิดประดิษฐ์ส่ิงใหม่ ตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศที่มุ่งพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวสู้
ประเทศไทย 4.0  
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เทคโนโลยีบัณทิต  สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึง
พอใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการ
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ในวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบการ
จัดการวัสดุ  อุปกรณ์ และคอมพิว เตอร์  ในสถานศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก จ านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า สถิติทางการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์  
 

ผลการวิจัยพบว่า    
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยมีร้อยละ 58.90 และร้อยละ 41.10 สถานภาพส่วนใหญ่
เป็นครู โดยมีร้อยละ 67.12 และเป็นบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 
32.88 ต าแหน่งส่วนใหญเ่ป็นหัวหน้างาน คดิเป็นร้อยละ 67.74 
และหัวหน้าแผนก คิดเป็นร้อยละ 32.26 

2. ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก ที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการจัดการระบบ         
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  (  = 4.59)  รองลงมาเป็นปัจจัยด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ (   = 4.44 ) ล าดับที่ 3 ปัจจัยด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ (  = 4.38) และล าดับสุดท้าย เป็นปัจจัยด้านคอมพิวเตอร์ 
(  = 4.33) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความพึงพอใจ

ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกทั้ง 4 ด้าน พบว่าโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 4 ด้าน เป็นจ านวน 15 ข้อ 
ซ่ึงถือว่าใกล้เคียงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ ความพึงพอใจของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุมากจากด้านการจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สะดวกรวดเร็ว เต็มใจในการ
ให้บริการ มี วัสดุ  อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  และ
เพียงพอต่อการใช้งาน 
ข้อเสนอแนะ 
  การจัดการงานพัสดุ เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่
มีการด าเนินการหลายขั้นตอน และต่อเนื่องกันเป็นวงจร ถือ
เป็นกระบวนการส าคัญและเป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลต่อการวางแผน
งบประมาณ จากการศึกษาพบว่าการที่มีความสม่ าเสมอในการ
ดูแล วัสดุ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส่งผลต่อการประหยัด
งบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกในการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้ดีตามการวางแผน
งบประมาณของปีการศึกษานั้นไดด้ีและท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการวัสดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ 
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Abstract 
The purpose of this research is to survey the 

satisfaction of personnel at Nakhonnayok Industrial and 
Community Education College towards the handling of 
materials equipment and computers. The result were used to 
develop the handling system of materials equipment and 
computers. The sample for this research were a total of 73 
personnel. The instrument was a questionnaire with a 
statistical data analysis by frequency, percentage, mean and 
standard deviation. 

The results showed that 1) the majority of sample 
were female at 58.90%  and were male at 41.10%. The 
samples consisted of teachers at 67.12% and educational 
personnel at 32.88%. The position of samples were the head 
of section at 67.74% and the head of department at 32.26%. 2) 
the satisfaction of personnel at Nakhonnayok Industrial and 
Community Education Collegetowards the handling of 
materials equipment and computers was overall at a high 
level, especially in handling system were the first ranking in 
satisfactions at the average 4.59, staff service was 2nd at the 
average 4.44, materials and equipment factor was 3rd at the 
average 4.38 and computers factor was average 4.33,  
respectively. 

The conclusion of study from the questionnaire of 
personnel satisfaction in 4 factors included 15 questions close 
to the hypothesis which set at a high level satisfaction. This 
may caused by the effective handling system, provides fast 
and convenient, dedicated and willing to service, quality 
equipment and sufficient to use. 
 

Suggestion  
  Supplies division management is a process 
management  that has taken several procedures and continue. 
The process is important and it can encourage the 
administration effectively which affect the budget planning. 
The study found that the regularity of maintenance for the 
materials, equipment and computers will result in college 

budget. A well budget planning of the academic year will 
make more efficient in the handling of materials, equipment 
and computers. 
 

Keywords : Satisfaction 
 
 

1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สถาปนาขึ้นจากศูนย์ฝึก
วิชาชีพนครนายก ซ่ึงเป็นวิทยาลัย ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่
ถนนสุวรรณศร เลขที่ 88/2 หมู่ 8 ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครนายกประมาณ    
6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร ่3 งาน 96 ตารางวา 
  ปัจจุบันระบบบริหารงานภายในวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก มีทั้งหมด 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายวิชาการ และฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และมีแผนกวิชาเปิดสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส)  

งานพัสดุวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขึ้นตรงกับฝ่าย
บริหารทรัพยากร ซ่ึงมีหน้าที่จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในแผนกวิชา และงานต่าง ๆ ภายในวิทยาลัย
ฯ โดยอาศัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ               
พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีความตระหนักใน
ภารกิจ และได้พยายามพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงาน
ภายในองค์กรมาโดยตลอด ซ่ึงการพัฒนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นและ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
แต่มักจะละเลยการให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์  ผู้วิจัยจึงส ารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายก สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา ภาคกลาง  3  ที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัย

การอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุอุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร ์ที่มีอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

2. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

มีความพึงพอใจต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 
อยู่ในระดับมาก  
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก  ที่ มีต่ อการจัดการ วัสดุ  อุปกรณ์  และ
คอมพิวเตอร์ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้ขอรับการจัดการ
วัสดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจัดการให้แก่บุคคลภายในวิทยาลัยโดย
ส ารวจข้อมูลจากเอกสาร และแหล่งความรู้ที่ได้รับการจัดการพัสดุ
ในหน่วยงาน และที่เกี่ยวข้องตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง บุคลากรของ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่ เข้าใช้บริการงานพัสดุของ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  ทั้ ง เพศชายและเพศหญิง 
ประกอบด้วย ครูและบุคลากร  จ านวน 73 คน  
  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มิถุนายน 
2559 – สิงหาคม 2559 
  ตัวแประที่ศกึษา ตัวแปรตน้คือ สภาพส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพตัวแปรตามคือ พึง
พอใจของบคุลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการ
ได้รับจดัสรรวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 
  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตั ว แปรต้ น  คื อ  สภาพ ส่วนบุ คคลของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ ต าแหน่งหน้าที่ 

  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ 
  ค านิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
  “การจัดการ” หมายถึง กระบวนการท างานหรือ
กิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันท างานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 
การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาส่ังการ การ
ประสานงาน และการควบคุม 
  “ค่าวัสด”ุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือตอ่
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน 
เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 “อุปกรณ์”หมายถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วย 
เครื่องประกอบ  (กฎ) สังหาริมทรัพย์ซ่ึงโดยปรกตินิยม
เฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่ เป็น
ประธาน เป็นของใช้ประจ าอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็น
อาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่
เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้น ามาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธาน
โดยการน ามาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือท าโดยประการอื่นใดใน
ฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น (ป.ส.).  
  “คอมพิวเตอร์”หมายถึง เครื่องค านวณอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถท างานค านวณผลและเปรียบเทียบค่าตามชุดค าส่ัง
ด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติที่ใช้งานจริงใน
สถานศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้ใช้งาน 
และผู้มาขอใช้บริการ ในด้านการเรียน การสอน ภายใน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
  “ความพึงพอใจ”หมายความว่า ทัศนคติทางบวกของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่อ
งานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคล
อันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ  ท าให้
บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่งมั่นที่จะท างาน 
มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน  มีความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่ท า และส่ิงเหล่านี้จะส่งผล
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ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึง
ความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบความพึงพอใจต่อการได้รับการจัดการ

วัสดุอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก 

2. ท าให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
และคอมพิวเตอร์ ในสถานศึกษาได้ตามตัวบ่งช้ี ในการประเมิน
คุณภาพในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
 

2. เอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบ
ใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เป็นความรู้สึก
หรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก 
ความสุขของบุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็น
ที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความ
มุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับ
หน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของงานที่ท า และส่ิง
เหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมี
ความคาดหมายกับส่ิงหนึ่งส่ิงใดอย่างไร  ถ้าคาดหวังหรือมี
ความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึง
พอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจ
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับส่ิงที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตร
ชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับ

การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น  หากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบและส่ิงจูงใจใน
ด้านต่าง ๆ  เมื่อได้รับการตอบสนอง 

กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็น
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็น
เป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและ
ต้องมีส่ิงเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการส่ิงเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคล
นั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

นภารัตน์  (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้ สึกทางบวกความรู้ สึกทางลบและความสุขที่ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้น
เมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ชัยกฤต เงารังสี 2556 ศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร 

งานพัสดุ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ รวบรวมปัญหา
และข้อเสนอแนะในกระบวนการบริหารงานพัสดุประชากรที่
ใช้ในการวิจัยคือหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงาน
จ านวน 10 คน กลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุด้านกระบวนการบริหารพัสดุเป็นไปตาม
ขั้นตอนตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อาจจะมี
การล่าช้าในบางขั้นตอนเพราะมีการออกข้อบังคับหรือแนว
ปฏิบัติเพื่อให้การท างานมีความโปร่งใส ตรวจสอบและควบคุม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ส าหรับปัญหาหลักในการบริหารงาน
พัสดุ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลพัสดุที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะเพื่อ
การแก้ไขคือการฝึกอบรมและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานพัสดุที่ถูกต้องเพื่อลดความผิดพลาดในการท างาน
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ก้องกิต ตันติวิภาวิน 2555 ศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของงานพัสดุศูนย์การแพทย์สมสมเด็จพระเทพรัตน์ 
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีวัตถุประสงค ์1) ส ารวจระดับความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ของผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานพัสดุ ศูนย์การแพทย์สม
สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบ
ต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานพัสดุ ศูนย์การแพทย์
สมสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 3) หาแนวทางการแก้ปัญหาตลอดจนการ
วางแผนพัฒนาระบบงานการให้บริการ ทั้งกระบวนการ/ขั้นตอน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของงานพัสดุ ศูนย์การแพทย์สมสมเด็จ
พระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย
ศึกษาจากบุคลากรภายในศูนย์การแพทย์สมสมเด็จพระเทพ
รัตน์ ที่ใช้บริการทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2555 จ านวน 200 คนผลการวิจัย
พบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานพสัดุ 
ศูนย์การแพทย์สมสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทย์ศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้  1 . ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกหัวข้อ เรียงล าดับจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก คือ 1)  ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ           
2) ขั้นตอนให้บริการมีความคล่องตัว 3)ความสะดวกที่ได้รับ     
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับ
แรก คือ 1) สุภาพและมารยาทของผู้ให้บริการ 2)บุคลิกลักษณะ
การท างาน 3) ความซ่ือสัตย์ 3. ด้านสถานที่/ส่ิงอ านวยความ
สะดวกพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)  วัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
2) ปริมาณวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 3) ปริมาณวัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ตามล าดับ 4.ด้านคุณภาพการให้บริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย 3 อันดับแรก คือ 1)  คุณภาพของวัสดุครุ ภัณฑ์ทาง

การแพทย์ 2.คุณภาพของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 3.คุณภาพของ
วัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ตามล าดับ 

บุญสุดา  แก้วกระจาย 2554 ศึกษาความพึงพอใจใน
การบริหารงานพัสดุที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พัสดุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
บริหารงานพัสดุของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุของ
ข้าราชการองค์การบริหารงานพัสดุในส่วนราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บุคลกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงาน
พัสดุในส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 11 หน่วย รวมจ านวน 120 คน รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  45 ปีขึ้นไป 
สถานภาพสมรส ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัสดุต่ ากว่า 5 
ปี เป็นข้าราชการสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการศึกษามีระดับความพึงพอใจในการบริหารงานพัสดุ และ
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

เบญญาภา ยาโตปมา 2554 ศึกษาการบริหารพัสดุ
อ ย ่า งม ีป ร ะส ิทธ ิภ าพขอ งส า น ัก ง านปล ัดก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล  สมมุติฐานการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้ใช้
บริหารงานพัสดุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพ
กา รบ ริ ห า ร ง านพั สดุ ข อ งส า นั ก ง านปลั ด ก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่งต่างกัน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม น ามาท าการ
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วิเคราะห์ใช้ค่าสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test f-test และ
ทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant difference (LSD) 
โดยผลของการศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารงานพัสดุจ าแนก 
ตามลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
บริหารงานพัสดุของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน ได้แก่ส านัก อายุ ประสบการณ์
ท างาน และลักษณะบุคคลที่ไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ไม่มีผลต่อการบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
ของส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วาสนา หัตถกิจ ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการ
งานพัสดุของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการงานพัสดุ
ของหน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เพื่อเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาการจัดการงานพัสดุของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้   
ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน
พัสดุประจ าหน่วยงานภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 47 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง 
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพและปัญหาการจัดการงาน
พัสดุส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ขาด
ความรู้ ความเข้าใจและขาดการวางแผนและส ารวจการใช้พัสดุ
ประจ าปี 2. ปัญหาการจัดการพัสดุ พบว่าการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ไม่
ตรงตามแผนโดยจะด าเนินการปลายปี งบประมาณเสมอ
บางส่วนมีการจัดซื้อ/จัดจ้างก่อนได้รับอนุมัติ และขาดบุคลากร
ในการด าเนินการด้านพัสดุ ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน
คือการได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถบ ารุงรักษา
พัสดุให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และข้อมูลการจัดท าทะเบียนพัสดุ
ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการงานพัสดุ ควรมีการอบรมด้านระเบียบพัสดุและการ

จัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 

3. การด าเนินงานวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา  ภาคกลาง 3 
ที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์เป็นลักษณะ
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research)  

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่  บุคลากรของ

วิทยาลัยการอาชีพนครนายกทั้งเพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งส้ิน 73 คน ที่มี
ความหลากหลายทั้งในด้าน เพศ สถานภาพ และต าแหน่ง
หน้าที่ ซ่ึงท าให้การศึกษาค้นคว้าความพึงพอใจของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
และคอมพิวเตอร์มีหลากหลายทางด้านความคิดเห็นท าให้มีการ
กระจายข้อมูลได้ดี 

 

3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือ

เปน็แบบสอบถามทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการสร้างแบบสอบถาม
โดยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม
ดังนี ้

1. การสร้างแบบสอบถามผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความพึงพอใจ
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบปัจจัยให้
ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

2. โครงสร้างของแบบสอบถามตามกรอบวิจัยที่
ก าหนดไว้ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบปลายปิดให้
เลือกตอบซ่ึงมีค าถามจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย  

เพศ  เป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) ชนิดค าถาม
แบบปลายปิด แบบ 2 ตัวเลือก (Two way Question) 
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สถานภาพ เป็นมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) 
ชนิดค าถามแบบปลายปิด แบบหลายตัวเลือก (Multiple choice 
question) 

ต าแหน่งหน้าที่ เป็นมาตรานามบัญญัติ  (Nominal 
scale) ชนิดค าถามแบบปลายปิด แบบ 2 ตัวเลือก (Two way 
Question) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษา  ภาคกลาง  3 ที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านคอมพิวเตอร์ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดระบบ ซ่ึงมีค าถาม
จ านวน 15 ข้อ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating 
Scale)  แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ของแต่ละระดับความคิดเห็นดังนี้ 

5 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น เห็นด้วย 
3 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ไม่แน่ใจ 
2 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย 
1 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การแปลผล (Interpertation) ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval scale) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการอภิปรายผล 

จากนั้นน าเกณฑ์การประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ที่
มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์มาแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนค าตอบต่าง ๆ   

ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็น
เพิ่มเติม ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สามารถช้ีแจง ข้อดี ข้อเสียและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางในแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในวิทยาลัย
การอาชีพนครนายก 

 

3.3  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

2. แบบสอบถามจ านวน 73 ชุด แจกให้บุคลากรของ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แล้วเก็บคืนน ามาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมด100% น าข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางต่อไป 

 

3.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ประมวลผล

ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอรเ์พื่อการวิจัยดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้

ส าหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรและพรรณนา
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์สถิติ
ที่ใช้คือค่าเฉลี่ย (Means) และค่าร้อยละ (percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) น าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยายโดยก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์แปล
ความหมาย โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  เพื่อการ
วิเคราะห์ทางสถิติ 

ค่าเฉลี่ย (Means) ใช้ส าหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2
เพื่ออธิบายถึงระดับความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ 

ค่ า ร้ อ ยล ะ  ( Percentage)  ใ ช้ ห าค่ า ร้ อ ยล ะขอ ง
แบบสอบถามในตอนที่ 1 เพื่อเป็นการอธิบายถึงสถานภาพส่วน
บุคคลทั่วไป ท าให้อธิบายถึงลักษณะเหตุผลที่บุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพนครนายกมีความพึงพอใจต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้
ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการ
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ เพื่ออธิบายถึงการ
กระจายของข้อมูล 
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4.  สรุปผลการด าเนินงาน 
การสรุปผลการวิจัยแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยมีร้อยละ 58.90 และร้อยละ 41.10   ตามล าดับ 
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพเป็นครู โดย

มีร้อยละ 67.12 รองลงมาล าดับ  สถานภาพบุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีร้อยละ 32.88 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่งหัวหน้างาน 
โดยมีร้อยละ 67.74 รองลงมาล าดับ  ต าแหน่งหัวหน้าแผนก โดย
มีร้อยละ 32.26 

ส่วนที่ 2 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
และคอมพิวเตอร์  

ความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัย การอาชีพ
นครนายกที่มีต่อการจัดการวัสดุอุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านการจัดระบบ อยู่ใน
ล าดับที่ 1 รองลงมาเป็นปัจจัย ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ล าดับที่ 3 เป็นปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ล าดับที่ 4 เป็นปัจจัยด้าน
คอมพิวเตอร์  และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของความพึงพอใจ
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกทั้ง 4 ด้านแล้วพบว่า 

ความพึงพอใจด้านการจัดระบบเป็นปัจจัยที่บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ เรียงล าดับได้ดังนี้ กระบวนการ
จัดซ้ือเป็นไปตามระเบียบของงานพัสดุ  เป็นล าดับที่ 1 ระบบ
การด าเนินการด้านเอกสารการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์  เป็นล าดับที่ 2 การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ เป็นล าดับที่ 3 การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ เป็นล าดับสุดท้าย 

ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็น
ปัจจัยที่บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ เรียงล าดับได้ดังนี้ 
มีความเต็มใจให้บริการ เป็นล าดับที่ 1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ชัดเจน เป็นล าดับที่ 2  มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นล าดับสุดท้าย 

ความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยมีองค์ประกอบต่างๆ เรียงล าดับได้ดังนี้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการเรียนการสอนและใช้ในงานส านักงานอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน เป็นล าดับที่ 1 ความทันสมัยของวัสดุ เป็นล าดับที่ 2 
วัสดุ อุปกรณ์ มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน  เป็น
ล าดับที่ 3 ความสม่ าเสมอในการซ่อมบ ารุงวัสดุ อุปกรณ์ เป็น
ล าดับสุดท้าย 

ความพึงพอใจด้านคอมพิวเตอร์ เป็นปัจจัยที่บุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ เรียงล าดับได้ดังนี้ ความสม่ าเสมอใน
การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ เป็นล าดับที่ 1 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในงานส านักงานอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งาน เป็นล าดับที่ 2  คอมพิวเตอร์มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช้งาน ความทันสมัยของคอมพิวเตอร์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดการงานพัสดุ เป็นกระบวนการบริหารจัดการ

ที่มีการด าเนินการหลายขั้นตอน และต่อเนื่องกันเป็นวงจร ถือ
เป็นกระบวนการส าคัญและเป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมให้
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลต่อการวางแผน
งบประมาณ จากการศึกษาพบว่าการที่มีความสม่ าเสมอในการ
ดูแล วัสดุ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส่งผลต่อการประหยัด
งบประมาณของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกในการจัดซ้ือวัสดุ 
อุปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้ดีตามการวางแผน
งบประมาณของปีการศึกษานั้นไดด้ีและท าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการวัสดุ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์มากย่ิงขึ้น 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา  
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ประสิทธิ์  อังกินนัทน ์
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี วิทยำลัยเทคนิคอุดรธำนี  สถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 
 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาแนวทางการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา  
2)เพื่อสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา 3) เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมใน  
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ด าเนินการ 
3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมใน   
การบริหารงานวิชาการ แหล่งข้อมูลในการวิจัย ไดจ้ากการ
สัมภาษณ์รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 20 คน ผลคือ แนวทาง 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการได้แก่ การบริหาร
วิชาการที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติมีส่วนร่วมในการประเมินผล ส่วนร่วมรับผลกระทบ 
ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนา มี 2 ขั้นคอื ขัน้ที ่1 การสรา้งโดย
การสนทนากลุ่มผู้ร่วมสร้าง 27 คนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 9 คน 
ขั้นที ่ 2 การพัฒนาโดยการสนทนากลุ่มผู้ร่วมพัฒนา ได้แก่ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ กรรมการสถาน-
ศึกษา สถานประกอบการรวม 9 คน ผลคือ การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการ 5 ด้านทีผ่่านการรับรองคือ การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ การจัดท าทะเบียนและวัดผล 
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา การพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะที่ 3 ประเมนิความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในการน าไปปฏบิัติ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูท าหน้าที่ หัวหน้า
แผนกวิชาหัวหน้างานตัวแทนสถานประกอบการและกรรมการ
สถานศึกษารวม 360 คน เครือ่งมือเปน็แบบสอบถามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรปู
คอมพิวเตอร์เพื่อ หาค่าสถิติและจัดล าดบัเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลคือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคล
ด้วยการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการตามภาระงาน
อาชีวศึกษาคือ ผู้บรหิาร กรรมการสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการด้วยวิธีการมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบตัิ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วน
ร่วมรับผลกระทบในการบริหารวิชาการทั้ง5ด้านคือการบริหาร 
งานวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
การบริหารงานวิชาการด้านจัดท าทะเบียนวัดผลการบริหารงาน
วิชาการด้านการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาการบรหิาร 
งานวิชาการด้านการส่งเสริมส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาและการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุด 
ศูนย์วิทยบริการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏบิัติการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดบัมากทุกข้อมคีวาม
เป็นไปได้ในการน าไปปฏบิัตขิองการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
งานวิชาการอยู่ในระดับมากทุกขอ้และความเหมาะสมมีบางราย
ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  

 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม, การบริหารงานวิชาการ, สถาบันการ
อาชีวศึกษา  
 

Abstract 
     The purposes of this study were to a participation 
model for academic administration of the institute of 
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vocational education. The research process comprised tree 
phases and conclusions of research findings were as follows: 
The first phase was the synthesis of variables of participation 
model. The data resource from 20 formal interview’s 
academic vice director in the institute. It was considered to be 
appropriate, a participation academic administration was 
planning,implementation, Evaluation results and impacted 
effects. The second phase was setting and development a 
participation model for. The first concept of model setting by 
focus group discussion 27 persons and concerned people; 
Triangular 3 groups was 9 person per group, The second 
concept of model confirmed by focus group discussion 9 
experts and concerned people. Conclusions of research 
findings were as follows: 5 of a participation model for 
academic administration were Curriculum Development & 
Learning Process, Evaluation & Student Registration, 
Promotion education quality, Innovation and technological 
Promotion, Library & Laboratory Development and Local 
knowledge. That’s confirmation. The third phase was the 
evaluation or feasibility a participation model was considered 
to be appropriate, feasible, clear, and easy for implementation 
at the high level. The random sampling is 360 of Directors, 
Academic vice directors, Head of divisions, Job’s leader, 
companied or stakeholders and school’s committee. The 
research instrument was 5 point rating scale questionnaire was 
applied for data were analyzed using basic statistic analysis 
SPSS for Windows Version 11.5 program, descriptive 
statistics mean ( ) and standard deviation (S.D.). The 
research results were summarized as follows: A Participation 
Model for Academic Administration of The Institute of 
Vocational Education North Eastern Region 1.It’s personal 
participation by Vocational Academic Methods:- The 
participation from Directors Committee and Companies by 
Participation Planed Method, Participation Implement  

Method, Participation Evaluate Method And Participation 
impacted effects Method in 5 Academic Administration were 
Curriculum Development & Learning Process, Evaluation & 
Student Registration, Promotion education quality, Innovation 
and technological Promotion, Library & Laboratory 
Development and Local knowledge. A participation model for 
academic administration of the institute was considered to be 
appropriate, feasible, clear, and easy for suitability and 
implementation at the high and highest level 

Keyword: A Participation, Academic Administration, 
Institute of Vocational Education 

บทน า        
   การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้านั้น ต้อง

เริ่มต้นที่การพัฒนาคนเป็นอันดับแรกการพัฒนาคนต้องอาศัย
การศึ กษา เป็นตั วขั บ เ คลื่ อน เพราะการศึ กษานั้ น เป็ น
องค์ประกอบอันส าคัญที่จะช่วยให้บุคคลแต่ละคนพัฒนา
ตนเองพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งผลต่อการสร้างความมั่นคง
และความเจริญก้าวหน้าของชาติ ปัจจุบันคนไทยทุกคนมี
โอกาสในการศึกษาโดยเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถพื้นฐานให้คงสภาพอ่านออกเขียนได้ คิดค านวณ
ได้มีความสามารถประกอบอาชีพตามควรแก่ วัย  และ
ความสามารถแห่งตน ด ารงตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
             การอาชีวศึกษา (สอศ.) เริ่มก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี 
การอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีปรัชญาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูป การศึกษาอันน าสู่การพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืนและตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ที่ต้องการให้
นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อในสายอาชีพเพิ่มขึ้น
โดยคาดหวังให้มีสัดส่วน 50:50 เมื่อเปรียบเทียบกับสายสามัญ 
ส่ิงที่จะเป็นแรงจูงใจให้นกัเรียนหนัมาเรียนสายอาชีวศึกษาหรือ
ท าให้ผู้ปกครองสนใจส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนในสาย
อาชีพเพิ่มขึ้นคือการผลิตบัณฑิตที่จะส่งเสริมการผลิตคนใน
ระดับช่างฝีมือหรือ ปวช.ผลิตช่างฝีมือระดับสูง หรือ ปวส.และ
ผลิตนักเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการเพื่อให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา ซ่ึงได้จัดตั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น 19 สถาบัน [4] โดยแบ่งตามพื้นที่
กลุ่มจังหวัดมีสาระส าคัญ คือการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบและ
รอบด้าน มอบอ านาจการจัดการหลายๆส่วนให้กับผู้อ านวยการ 
สถาบัน แต่การด าเนินการยังมิราบรื่นเท่าที่ควร เพราะยังคงมี
ปัญหาในด้านกฎหมายที่มารองรับการจัดการสถานศึกษาตาม
รูปแบบใหม่ และปัญหาความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
และได้ปรับปรุงทั้งเกณฑ์ ตัวบ่งช้ีมาโดยตลอด แต่การประเมิน
สถานศึกษาตามเกณฑ์ และตัวบ่งช้ี ที่ก าหนดไว้แล้วนั้นไม่
สามารถบ่งบอกได้ ว่า  สถานศึกษามีความพร้ อมต่อการ
ด าเนินการจัดการตามนโยบายการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จึงต้องค้นหา
และมีการจัดท าและพัฒนารูปแบบการมี ส่วนร่ วมใน
บริหารงานวิชาการที่เหมาะสมส าหรับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาที่สอดรับกับแนวทางในการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดไว้  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา  

2. เพื่อสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา  

3. เพื่อประเมนิการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

 
 

สรุปผลการวิจัย 
    ระยะที่ 1 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา แหล่งข้อมูลในการวิจัย
ได้จากการสัมภาษณ์รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จ านวน  20 
คนในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผลที่
ได้รับคือ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ 16 แนวทาง 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท า
ทะเบียนและวัดผล 15 แนวทาง 3) การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 16 แนวทาง 4) การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 18 
แนวทาง 5) การพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 12 แนวทาง รวมมีแนวทางการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ 77 แนวทาง 

      ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการของสถาบัน การอาชีวศึกษา 
แบ่งเป็น 2 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการโดยการจัดประชุมการสนทนากลุ่ม 3 
ครั้ง  ผู้ร่วมสร้างประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา และสถานประกอบการกลุ่มละ 9 คน 
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รวมจ านวน  27 คนพบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมใน              
การบริหารงานวิชาการ 5 ด้านคือ 1) การมีส่วนร่วมใน         
การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 2) การมีส่วนร่วม
ในการจัด ท าทะเบียนและวัดผล 3) การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 4) การมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 5) การศึกษา
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ภายใต้
กระบวน การมีส่วนร่วม 4 วิธี คือ 1) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน 2) การมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติ 3) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 4) การมีส่วนร่วมรับผลกระทบ ประกอบด้วย 
111 กิจกรรม ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบโดยการจัดประชุม
ผู้ เ ช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา รอง
ผู้อ านวยการ กรรมการสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
รวม 9 คนโดยการน าผลจากขั้นที่  1 มาให้ผู้ร่วมประชุม
พิจารณาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
งานวิชาการทั้ง 5 ด้านนั้นอยู่ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 5 
วิธีคือ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมรับผลกระทบประกอบ 
ด้วย 111 กิจกรรมเช่นกัน 

     ระยะที่  3 การประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมใน        
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา เป็น        
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน า ไป
ปฏิบัติของรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการครูท าหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชา 
หัวหน้างาน ตัวแทนสถานประกอบการ กรรมการสถานศึกษา
จ านวน 360 คน ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมตามรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 5 ด้านด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 5 วิธี มีความเหมาะสมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มี
บางกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม 

 
 
 

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
              ผลการสัมภาษณ์ปรากฏแนวทางการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา คือ แนว
ทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดท าทะเบียนและวัดผล
แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
แนวทางการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
แนวทางการด าเนินงานเพื่อความส าเร็จของการจัดการศึกษาที่
ส าคัญ 3 ประการคือประการแรก ยึดหลักความสอดคล้องระหว่าง
หลักสูตรประการที่สอง ยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาน -
ศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถ และพัฒนาการทั้งด้านทักษะวิชาชีพและทักษะ
ชีวิตร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติรวมทั้งมีการเช่ือมโยงและประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง 
ประการที่สาม ยึดหลักคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา คือ เป็น
คนดีคนเก่งมีความสุข เป็นคนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น และ
เป็ นคนที่ ส ามา รถปรับตั ว เ ข้ ากั บ ชุมชนหรื อ สั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ มีทักษะความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 
(Vocational Standard) ของหลักสูตรและสอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ (Occupation Standard) ที่ก าหนดโดยในการบริหาร
จัดการหรือกระบวนการท างานยึดหลักการมีส่วนร่วม ทั้งการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมรับผลกระทบ  

      นอกจากนี้ยังสอดคล้องในเรื่องทางการมีส่วนร่วม
บริหารงานวิชาการตามแนวคิดของ ลิทวูด และดุค [12] ให้
ทัศนะส าคัญด้านภาวะผู้น าอยู่ 6 ประเด็นได้แก่ด้านจัดการเรียน
การสอน (Instructional) ด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Transformational)ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (Moral) ด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม (Participative) ด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial) และด้านความเท่าทันสถานการณ์ (Contingent) 
ส าหรับMurphy & Datnow [13] ได้ข้อสรุปว่าผู้บริหารโรงเรียน
คือกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษา คือ
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ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิรูปและการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงตรงกับ
แนวคิดของฟอลเลต์ (Follett) อาร์ไกริส (Argyris) และลิเคอร์ท 
(Likert) มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายบริหารและคนงานในการปฏิบัติภารกิจขององค์การให้
บรรลุเป้าหมาย Hoy & Miskel [11] ด้านผลผลิตยังพบว่า
คุณภาพของการปฏิบัติงานถือเป็นตัวบ่งชี้ความมีประสิทธิผลที่
ส าคัญของสถานศึกษา [10], [15] ทั้งนี้ ครูที่สอนในสถานศึกษา
จะต้องได้รับการพัฒนาโดยเน้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของ
หลักสูตรการสอนและการประเมินผลอย่าง เป็นระบบ 
สอดคล้องกับ กิติมา ปรีดีดิลก [2] อธิบายว่า การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้ดีขึ้น มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการก าหนด
วัตถุประสงค์ แผนงานโครงการรวมตลอดปี และมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจช่วยให้ทุกคนสามารถท างานได้เต็มความสามารถ
ยิ่งขึ้น ท าให้เป้าหมายหลักขององค์การและวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานย่อมเชื่อมโยงและประสานกันดีขึ้น  

  2. ผลการสร้างและพัฒนาโมเดลการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา 
  ผู้วิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
ของสถาบันการอาชีวศึกษา คือ 
   2.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้านการ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 

 2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
จัดท าทะเบียนและวัดผล 

  2.3 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

 2.4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
การส่งเสริมส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 2.5 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการด้าน
การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  

             โดย เป็ นการท า ง านแบบมี ส่วนร่ วมในการ
บริหารงานวิชาการตามกระบวนการมีส่วนร่วม 5 วิธี คือ 1) 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน  2) การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 5)    การมีส่วนร่วมรับผลกระทบ ซ่ึงพบการ
บริหารวิชาการทั้ง 5 ด้าน มี 111 กิจกรรม 

               แอสเวิอร์ธ และฮาเวย์ [8] ได้เสนอแนวคิดจาก
ผลการวิจัยว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องอาศัย
องค์ประกอบด้านปัจจัยตัวป้อน ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ ด้านผลผลิตได้แก่ คณาจารย์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก วัสดุอุปกรณ์ การสอน ผลสัมฤทธ์ิ การจัดการ
ควบคุมคุณภาพนักศึกษา Murphy & Datnow [13] สรุปว่า
ผู้บริหารโรงเรียนคือกุญแจส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิรูป
การศึกษาโดยรวมของโรงเรียนโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ส าคัญใน
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) คือ 1) ก ากับ
ดูแลกระบวนการปฏิรูปและให้การสนับสนุนต่อการด าเนินการ
ที่เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป2) สนับสนุนการปฏิรูปโดย
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ช่วย
ขจัดอุปสรรคทั้งภายในและภายนอกที่อาจขัดขวางต่อการ
ปฏิรูปดังกล่าว 3) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิรูปและการบริหารจัดการการศึกษาของ
โรงเรียนตรงกับแนวคิดของฟอลเลต์  (Follett) อาร์ไกริส 
(Argyris)และลิเคอร์ท (Likert) มีอิทธิพลอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและคนงานในการ
ปฏิบัติภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย Sheppard [16] 
พบว่า มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญ คือ การสนใจในการพัฒนาวิชาชีพ 
และน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษา 
ธงชัยสันติวงษ์ (2539อ้างถึงใน เสาวนี ตรีพุทธรัตน์, [6]) ให้
ทัศนะว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
ตัวบุคคล อบรมพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) ในองค์การสมัยใหม่ถือว่าการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนระยะยาวที่ตอ้งมีการสนใจ
เป็นพิเศษซ่ึงเท่ากับเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่า
องค์การจะประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย และ กิตติมาปรีดี
ดิลก [2] ให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า บทบาทของการเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารเรื่องของบุคลากรนักเรียนโรงเรียนกับชุมชนการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนการเงินและการจัดการการจัดการ
ส่ิงอ านวยความสะดวก 
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 3. การประเมินโมเดลการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา 

  การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติการมีส่วนร่วมใน การบริหารงานวิชาการ เพื่อ
ยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา คือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการน าไปปฏิบัติของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับมากทุกตัวทั้ง
รายด้านและรายข้อ ซ่ึงมีบางรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด 

      แบลส และแบลส [9] ได้สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะ
ผู้ท าทางวิชาการ แนวคิดของ Sheppard [16] ได้ข้อสรุปว่า
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
พิจารณาได้จากองค์ประกอบย่อย ๆ คือ 1) การจัดกรอบแนวคิด
เป้าหมายของสถานศึกษา  2) การส่ือสารเป้าหมายของ
สถานศึกษา 3) การให้ค าปรึกษาและการประเมินการเรียนการ
สอน 4) การประสานงานเกี่ยวกับหลักสูตร 5) การก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน 6) การใช้เวลาใน การเรียนการสอน 7) 
การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 8) การบ ารุงรักษา 9) การจัด
ส่ิงจูงใจให้ครูผู้สอน 10) การควบคุมมาตรฐานของวิชาการและ
11) การจัดสิ่งจูงใจให้ผู้เรียน เอกชัย กี่สุขพันธ์ [7] ให้ความเห็น
ว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นระบบการปรึกษา หารือ 
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการปฏบิัตงิานในรปู
ของคณะกรรมการ(Committee) ส าหรับ นิภา อินทะวงศ์ [3]  
พบว่า โดยภาพรวมครูผู้ปฏิบัติการสอนมีส่วนร่วม 4 ด้าน ใน
ด้านการวางแผน การจัดองค์การ การน าองค์การ และการ
ควบคุม ซ่ึงครูผู้ปฏิบัติการสอนมีความเห็นว่าด้านการวางแผน
ควรมีการประชุมช้ีแจงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้ปฏิบัติการ
สอนเกี่ยวกับการจัดท าแผนประจ าปี โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
ด้านการจัดองค์การ ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่าง
สม่ าเสมอ มีการประเมินผลงานปฏิบัติงาน และฟังข้อคิดเห็น 
ด้านการน าองค์การ ควรให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีส่วนร่วมใน
การน าองค์การและร่วมแสดงความคิดเห็นด้านการน าองค์การ 
ควรให้ครูผู้ปฏิบัติการสอนมีส่วนร่วมในการน าองค์การและ
ร่วมแสดงความคิดเป็นในที่ประชุม ด้านการควบคุมการให้ครูผู้

ปฏิบัติการสอนมีส่วนร่วมในการควบคุมอย่างทั่วถึง ควร
จัดระบบการควบคุมปฏิบัติงานและมีการรายงานเป็นราย
ลักษณ์อักษร ขณะที่เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ [5] ได้ให้แนวคิด
ระบุไว้ว่า แนวทางในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารการศึกษาควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
ร่วมท าไม ใครควรร่วม ร่วมเรื่องอะไร มากน้อยเพียงใด วิธีการ
ที่ดีที่สุดในการทราบความต้องการของท้องถิ่นและสังคม คือ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
อีกทั้งการมีส่วนร่วมของบุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้อง 
การมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อหน่วยงาน 
และภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม นั่นก็หมายความว่า ถ้าหน่วยงาน
เห็นความส าคัญของผู้ ร่วมงานก็จะเห็นความส าคัญของ
หน่วยงานและงานที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ 
กาญจนา ภาสุรพันธ์ [1] เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมของ
สถานศึกษาต่อการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาของอาชีวศึกษา 
พบว่า มีความพร้อม 4 ด้าน ในระดับปานกลางคือ ด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้หลักคือการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การจัดการเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน        
การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา และการจัดการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านบุคลากรตัวบ่งช้ีหลักคือ การ
สรรหาผู้บริหาร การสรรหาครู อาจารย์ ผู้สอนพิเศษ การสรรหา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่  การสรรหากรรมการสถานศึกษา 
กรรมการที่ ป รึ กษา  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ด้ าน
งบประมาณตัวบ่งช้ีหลักคือ การจัดสรรงบประมาณ การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการการเงิน บัญชี การจัดการเกี่ยวกับเงิน
ทุนการศึกษา การจัดการเกี่ยวกับเงินทุนพัฒนาบุคลากร การ
จัดการเกี่ยว กับเงินทุนสวัสดิการ ด้านบริหารทั่วไป ตัวบ่งช้ีหลัก 
คือการจัดการเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดการ
เกี่ยวกับระบบบริหารการจัดการเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา 
จัดการเกี่ยวกับชุมชนสถานประกอบการ  

 

ข้อเสนอแนะ  
        ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ

ของสถาบันการอาชีวศึกษาครั้งนี้ผลที่ปรากฏ ผู้วิจัยน าแนวคิด
ก าหนดข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยให้
ข้อเสนอแนะไว้ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะในการน า
ผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
              1.1 ควรใช้เป็นแนวทางก าหนดให้การบริหาร 

งานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษา
อาชีวศึกษาโดยน าลงสู่การปฏิบัติ  พัฒนาและวิจัยให้เกิด
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องโดยให้ความส าคัญกับตัวแปรหลักที่มี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ
ตามล าดับความส าคัญ 

    1.2 ควรพัฒนาปัจจัยในต่าง ๆที่เหมาะสมกับบริบท
เพื่อให้มีการพัฒนาความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการน า 
ไปปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา
โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ส่งผลถึงการพัฒนาในปัจจัยอื่น ๆ 
หรือส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา  

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกโดยการใช้วิธีวิจัยเชิง

คุณภาพในสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน
วิชาการไปปฏิบัติ หรือการวิจัยกรณีศึกษา (case study) การใช้
เทคนิค PAR หรือการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อค้นหาการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ ที่อยู่นอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้ 
เพื่อให้ได้ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ
แต่ละบริบทมากที่สุด 

  2 .2 ควรท าการวิจัยเพื่อสร้างเกณฑ์การประเมิน หรือ
อาจจะพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ให้มีความชัดเจนมากขึ้นและเหมาะกับ
บริบท 

  2.3 ควรน าผลการวิจัยนี้ไปทดลองใช้โดยน าลง สู่การ
ปฏิบัติจริงในภาคสนาม และท าการวิจัยประสิทธิภาพจาก 

 

กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดี

ในการให้ค าปรึกษาแนะน าจากรองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์  
ฉายายนต์ และ ดร. สรรเพชร นุศรีอัน ที่กรุณาแนะน า ตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูง ผู้วิจัยได้รับความความอนุเคราะห์ และการให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญหลาย

ท่านในขั้นตอนของการวิจัยดังรายนามในภาคผนวก ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ จาก
สถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่งกลับทางไปรษณีย์ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการสถานศึกษาและความกรุณา
ในการให้สัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญในความร่วมมือที่ทุกท่านได้
มอบให้กับงานวิจัยนี้ ขอบคุณครอบครัวอังกินันทน์ ของผู้วิจัย
ล้วนมีส่วนเกื้อกูลความส าเร็จในงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้อ านวยการและขอบคุณคณาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานีที่ได้ให้ การสนับสนุน การท าวิจัยเรื่องนี้ด้วยเป้าหมาย
ที่จะให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ 
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รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวชิาชีพ ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

An Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement for Institutes in Vocational Department  
by Experience Learning 

 
อัชฌพร  อังกินันทน ์

 

ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 

บทคัดย่อ 

    การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีว- 
ศึกษา ปีการศึกษา 2558 จ านวน 414 แห่ง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้อ านวยการและตัวแทนครผูู้สอนจ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)การวิเคราะห์ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(correlation)ใช้โปรแกรม  
ลิสเรล 8.52 ในการวิเคราะห์ความเบ้ ความโด่ง องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามสมมุติฐาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัยสรุปได้  

 1.รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  

 2.ปจัจยัที่มีอทิธิพลตอ่ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขา
วิชาชีพ เรียงล าดบัค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลจากมากไปหาน้อยคอื 1) 
อิทธิพลตรงทางบวกม ี 3 ปัจจัยคอื ความผูกพนัของคร ู การรบัรู้
ความสามารถรวมของครแูละการเรยีนรู้จากประสบการณ์ มีค่า
สัมประสิทธ์ิอทิธิพลเท่ากบั 0.46, 0.25 และ 0.18 ตามล าดับ 2) 
อิทธิพลอ้อมทางบวก มี 2 ปจัจยัคอื การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
มีค่าสัมประสิทธ์ิอทิธิพลอ้อมผ่านการรบัรูค้วามสามารถรวมของ
ครูและความผูกพนัของครเูท่ากับ 0.42 และการรับรูค้วามสามารถ
รวมของครูมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลอ้อมผ่านความผูกพันของคร ู
เท่ากบั 0.08 3) อิทธิพลรวมทางบวกมี 3 ปจัจยัคอื การเรียนรูจ้าก

ประสบการณ์ ความผูกพันของครูและการรบัรูค้วามสามารถรวม
ของครูมีคา่สัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางบวกเท่ากบั 0.60, 0.46และ 0.33 
ตามล าดบั เมื่อพิจารณาค่าอ านาจการพยากรณ์ (R2) พบว่า ตัวแปร
ที่น ามาศึกษาในรูปแบบสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพส าหรับวิทยาลัยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ได้สูงสุด ถึงร้อยละ 55 

   3. เมื่อพิจารณาระดับอิทธิพล พบว่า ผลการพัฒนาข้อเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
ที่ค้นพบสามารถสรุปได้ว่า ของการประเมินระดบัอิทธิพลที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้เรยีนสาขาวิชาชีพในการน าไปปฏิบัติ
ของครูผู้สอนเป็นแนวทางการจัดการเรียน  การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเรียงตามล าดับหัวข้อ ค่าเฉลี่ยความส าคัญ
จากมากไปหาน้อยได้จ านวน 71 แนวทาง           
รูปแบบประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ วิทยาลัย        ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 

 

Abstract 
  This study was designed to develop a linear structural 

equation model of An Effectiveness Model of Student’s 
Vocational Achievement for Institutes in Vocational 
Department by Experience Learning. The multi-stage random 
sampling was applied for research samples which consisted one 
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director and one teacher of 414 colleges in Vocational 
Department on 2012. The research instrument was 5-point rating 
scale questionnaire was applied for data collection and earned data 
were analyzed by SPSS for Windows version 11.5 and the LISREL 
version 8.52 for skewness, kurtosis, confirmatory factors analysis 
and to investigate the consistency between the hypotheses model 
and the empirical data.The findings of this study were summarized 
as follows: 

    1. The structural equation model of An Effectiveness 
Model of Student’s Vocational Achievement for Institutes in 
Vocational Department by Experience Learning were fitted to 
the empirical data. 

       2. The factors affected direct, indirect and total effects 
on Effectiveness of Student’s Vocational Achievement were: 
1) The direct effect has  three factors as follows: teacher 
commitment, collective teacher efficacy and Experiential 
Learning which the coefficient values at 0.46, 0.25 and 0.18 
respectively. 2) The indirect effect has two factors: Experiential 
Learning with its influencing coefficient value at 0.42 and another 
factor was collective teacher efficacy with 0.08 coefficient value. 3) 
The total effect has three factors: the Experiential Learning with 
the coefficient value at 0.60 then followed by teacher commitment 
with coefficient value at 0.46 and at 0.33 for collective teacher 
efficacy respectively. The R –Square of the structural equation 
model of An Effectiveness Model of Student’s Vocational 
Achievement for Institutes in Vocational Department by 
Experience Learning was .55. 

 3. According to the influencing path of the structural 
equation of the factors which influenced over An 
Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement for 
Institutes in Vocational Department by Experience Learning 
were develop and present to teaching process An 
Effectiveness Model of Student’s Vocational Achievement 71 
trend by the important ordinal maximum to minimum. 
Keyword: An Effectiveness Model of Student’s  

    Vocational Achievement, Institutes in Vocational 
    Department, Experience Learning  

บทน า        
   การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญ 

ก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาในสังคมได้เนื่องจากเปน็ระบวนการ
ที่จะช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต สามารถพัฒนา
ศักยภาพความสามารถที่จะด ารงชีพ ประกอบอาชีพได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การ
พัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืนได้ รัฐเห็นความส าคัญของการศึกษา 
จึงได้ตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อให้
การจัดการศึกษาต้องเปน็ไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สตปิัญญา ความรู้คุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข โดยยึดหลักการจดัการศึกษา 3 ประการคือ 1) เป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและ 3) การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้วจิัยเห็นว่าเป็นการพัฒนาที่มีมุมมอง
จากภายนอก (Outside in) แต่ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
ประสบผลส าเร็จนั้นจากการวิเคราะห์แนวคิดทางการศึกษาอย่าง
หลากหลายแล้วผู้วิจัยเห็นว่าควรจะใช้มุมมองจากภายใน (Inside 
out)บทบาทที่ส าคัญควรเป็นครูผูส้อนและสถานศึกษาซ่ึงอยู่ใกล้ 
ชิดกับผู้เรียนมากที่สุดจึงควรเร่งรดัตนเองพัฒนากระบวน 
การบริหารจดัการมุ่งสู่เป้าหมายการจัดการศึกษา สถานศึกษา 
และจะมีปจัจัยที่มอีิทธิพลต่อความส าเร็จทางวิชาการของผู้เรียน 
โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เปน็องค์ประกอบภายในสถานศึกษาแล้ว 
เห็นได้ว่าครูเปน็ผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จทางวิชาการ
ของผู้เรียน เพราะครูเปน็ผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงแก่ผู้เรียน เป็น
ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ถ้าครูมีความรู้ความสามารถและรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Teacher Self Efficacy) และรับรู้
ความสามารถของครูคนอื่น ซ่ึงหมายถึงความสามารถภาพรวม
ของคณะครูในสถานศึกษา (Collective Teacher Efficacy: CTE) 
ว่าครูทุกคนในสถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ สามารถยกระดับความสามารถ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนได้ ความเช่ือหรือการรับรู้ความสามารถรวมของ
ครูทั้งสถานศึกษา ก็จะเป็นแรงกระตุ้นหรือพลังผลักดัน ให้คณะ
ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีความเช่ือมั่นใน
ความสามารถของตนตลอดจนเพื่อนร่วมงานในการจัดการเรียน
การสอน สามารถสอนได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งอิทธิพล
โดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนในท้ายที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจงึสนใจน า 
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ตัวแปรความผูกพันของครูมาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้โดย
ก าหนด ใหเ้ปน็ตัวแปรคั่นกลางเชน่เดียวกัน จากแนวคิด ทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้องกบัประสิทธิผลของผู้เรยีนสาขาวิชาชีพและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพดังกล่าวมาแล้ว 
ผู้วิจัยในฐานะครผูู้ที่รบัผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนวิชาชีพ จึงมีความสนใจทีจ่ะค้นหารูปแบบประสิทธิผล 
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะ
กรรม การการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ โดย
การน าตัวแปรที่คาดว่าน่าจะมีอิทธิพลทั้งโดยตรงและมีอิทธิพล
โดยทางอ้อมหรือส่งอิทธิพลผ่านตัวแปรอื่นในรูปแบบเช่น การ 
สอนโดยประสบการณ์ การรับรู้ความสามารถรวมของครู และ
ความผูกพันของครู เข้ามาเป็นตัวแปรในรปูแบบการพัฒนา
ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ เพื่อค้นหาค าตอบในบริบท
ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้มีความส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในสาขาวิชาชีพทุกแขนงซึ่ง
ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักและเป้าหมายสุดท้าย (Ultimate goal) 
ของการจัดการศึกษาวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
    เพื่อพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ 

ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

  รูปแบบประสิทธิผลของผู้ เรียนสาขาวิชาชีพ 
ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีขั้นตอนการวิจัย 
ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
   1.ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธผิลของผู้เรียนสาขาวิชาชพี 

ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีว- 
ศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ ์
             1.1 การวิเคราะห์การแจกแจงของข้อมูล พบว่า ตัวแปร
ทุกตัวมีค่าคะแนนซี ส าหรับทดสอบสมมติฐานความเบ้ และ
ความโด่งแตกต่างจากศูนย์ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แสดงว่าคะแนนของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีการแจกแจง
แบบปกติ เป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของสถิติ 
     1.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
ทั้งหมด จ านวน 10 ตวั ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของตัวแปรแฝง 
จ านวน 4 ตัว เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ได้แก่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) การรับรู้ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

รวมของครู (CTE) ความผูกพันของครู (TC) และประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ (ESVA) พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์
กันทางบวกโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) อยู่ระหว่าง 0.145 
ถึง 0.839 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า ลักษณะ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ศึกษาเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง โดย

การเรียนรู้จากประสบการณ์ (E L)  ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยน าแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Kolb and 
Fry  (1984) มาใช้เป็นกรอบในการวิจัยครั้งนี้ 

 

การรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดการรับรู้ความสามารถรวมของครูของ 
Goddard, Hoy and Hoy. (2000) มาใช้เป็นกรอบในการ
วิจัยครั้งนี้ 

ความผูกพันของครู (TC) ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดของ 
Dannetta (2002) มาเป็นกรอบในการศึกษาเนื่องจากเป็น
แนวคิดที่วัดความผูกพันในบริบทของการศึกษา ซึ่งแนวคิด
ของนักวิจัยอื่นๆจะไม่มุ่งไปที่บริบททางการศึกษาเหมือน
แนวคิดของ Dannetta  

 
รูปแบบตัวแปรปัจจัย

ที่มีอิทธิพลทางตรง 
อิทธิพลทางอ้อมและ

อิทธิพลรวมต่อประสิทธิผล
ของผู้เรียนสาขาวิชาชพีด้วย

การเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

รูปแบบประสิทธิผล
ของผู้เรียนสาขา
วิชาชีพ ส าหรับ
วิทยาลัยในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ด้วย
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ 
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ตัวแปรสังเกตได้ที่สัมพันธ์กันในตัวแปรแฝงเดียวกัน มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงสุด  
     1.3 การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้าง รูปแบบการวัดของ
ตัวแปรแฝงภายนอกและรูปแบบการวัดของตัวแปรแฝงภายใน 
     

2. ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวชิาชพี ส าหรับวิทยาลัยในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
     2.1 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพ 
 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างหลังปรับรูปแบบ 
 

 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพประกอบด้วยตัว
แปรแฝง จ านวน 4 ตัวแปร แยกเป็นตัวแปรแฝงภายนอกคือ การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) และตัวแปรแฝงภายใน คือ การรับรู้
ความสามารถรวมของครู  (CTE)  ความผูกพันของครู (TC) และ
ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ (ESVA) รูปแบบสมมุติฐาน มี
ค่าไค-สแควร์  ( 2)= 471.19 ที่ค่าองศาอิสระ (df)= 71ค่าความ
น่าจะเป็น (p)= 0.00 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าดัชนี 
RMSEA= 0.106 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือจะต้องมีค่าน้อยกว่า 
0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)= 0.88 ซ่ึงต่ ากว่า 0.90 
และ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI)= 0.82 ซ่ึง
ต่ ากว่า 0.90และค่าตัวอย่างวิกฤต (CN)=109.29 ซ่ึงต้องมีค่ามาก 
กว่า 200 แสดงว่า รูปแบบตั้งต้นไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับรูปแบบ โดยยอมให้
ความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธ์กันได้ตามค าแนะน า
ในดัชนีปรับโมเดล (Modification Indices) ของโปรแกรมลิสเรล 
โดยค านึงถึงแนวคิดทฤษฎปีระกอบในการปรับรูปแบบโดย

ปรับเพิ่มพารามิเตอร์ ได้แก่ TE จ านวน 11 แมทริกซ์ TH จ านวน 
23 แมทริกซ์ TD จ านวน7 แมทริกซ์ ภายหลังการปรับรูปแบบ 
พบว่า รูปแบบสมมุติฐานการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ึงพิจารณาได้จากค่าสถิติที่วัดความกลมกลืน
ของรูปแบบคือ ค่าไค-สแควร์ ( 2) เท่ากับ 23.46 ที่องศาอิสระ 
(df) 30 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.80 ซ่ึงไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
พารา-มิเตอร์ (RMSEA)= 0.00 เปน็ไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.99 
สูงกว่า 0.90 และ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 
(AGFI) = 0.98 สูงกว่า 0.90 ค่ารากที่สองของเศษเหลือที่ท าให้
เป็นค่ามาตรฐาน (SRMR = 0.021 ค่าตัวอย่างวิกฤต (CN)= 
1062.41 ซ่ึงมากกว่า 200 และค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 0.78 
ค่าความคลาดเคลื่อนในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน มีค่าสูงสุด= 
2.47 ซ่ึงถือว่า รูปแบบสมมติฐาน มีความสอดคล้อง กลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

   2.2 เส้นทางอิทธิพลขององค์ประกอบในรปูแบบ
โครงสร้าง (Structural Model)  สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
ของสมการโครงสร้างเชิงเส้นปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผล
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพเรียงตามล าดับขนาดอิทธิพลจากมากไป
หาน้อยสามารถอธิบายได้ดังนี ้1) อิทธิพลทางตรง (1) ความ
ผูกพันของครู (TC) มีอิทธิพลทางตรงต่อ ประสทิธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ 0.46 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(2) การรับรูค้วามสามารถรวมของครู (CTE) มีอิทธิพลทางตรง
ต่อ ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ 0.25 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 (3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) มี
อิทธิพลทางตรงต่อ ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ 0.18 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) อิทธิพลทางอ้อม (1) 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ 
ประสิทธิ ผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ผ่านการรับรู้ความสามารถ
รวมของครูและความผูกพันของครู 0.42 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 (2)การรับรูค้วามสามารถรวมของครู (CTE) มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ผ่าน
ความผูกพันของครู0.08 อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3) อิทธิพลรวม (1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) มี
อิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ 0.60 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ความผูกพันของครู (TC) มี
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อิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ 0.46 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) การรับรู้ความสามารถรวม
ของครู (CTE) มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผลของผู้เรยีนสาขา
วิชาชีพ 0.33 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

       เมื่อพิจารณาจาก ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของ
สมการโครงสร้างเชิงเส้นของปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผล
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ พบว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) 
สามารถอธิบาย การรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) ได้
ร้อยละ 10 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (EL) และการรับรู้
ความสามารถรวมของครู (CTE) สามารถร่วมกันอธิบาย ความ
ผูกพันของครู (TC) ได้ร้อยละ 57 และ การเรียนรู้จากประสบ-
การณ์ (EL) การรับรู้ความสามารถรวมของครู (CTE) และความ
ผูกพันของครู (TC) สามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ ได้ร้อยละ 55  
             3. พัฒนาข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตาม
รูปแบบประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ผลการการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียน
สาขาวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยในสังกัด 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ จากการถามระดับอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพพบว่า ระดบัอิทธิพลปจัจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ มีดังนี้ 1) ระดับอทิธิพลที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ ด้านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ อยู่ในระดบัมากทุกข้อ และมีบางรายข้ออยูใ่น
ระดับมากที่สุด 2) ระดับอิทธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ด้านความผูกพันของครู อยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ 3) ระดับอทิธิพลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของผูเ้รียน
สาขาวิชาชีพ ด้านการรบัรูค้วามสามารถรวมของครอูยู่ในระดบั
มากทุกข้อ เรียงตามล าดับมากไปน้อย  ผลการพัฒนาข้อเสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

  การเรียนรู้จากประสบการณ์ทีค่น้พบสามารถสรุปได้ว่า 
ควรน าผลของการประเมนิระดบัอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธ-ิ
ผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพ ในการน าไปปฏบิัตขิองครูผู้สอนเพื่อ
เป็นแนวทางการจัด การเรียนการสอนที่มะสิทธิภาพ มาล าดับ

ความส าคัญในการน าไปปฏิบตัิโดยเรียงตามล าดบัหัวข้อและ
ค่าเฉลี่ยความส าคัญจากมากไปหาน้อยรวม 71 แนวทาง 

 

อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบในงานวิจัย สามารถน าข้อมูลมาประกอบการ

อภิปรายผลตามค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลได้ดังนี ้
    1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ 

ประกอบด้วย 
       1.1 การเรียนรู้จากประสบการณ์จากผลการวิจัยที่พบว่า

ปัจจัยการเรียนรูจ้ากประสบการณ์มีอิทธิพลรวมต่อประสิทธิผล
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพโดยมคี่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพผ่านการรับรู้
ความสามารถรวมของครู ความผูกพันของครู ผลการคน้พบ
อธิบายได้ว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์มีอิทธิพลอย่างแท้จริง
ต่อประสิทธิผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพและเป็นสิ่งส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนใหป้ระสบความส าเร็จ ผู้บรหิารต้องส่งเสริมให้ครู
คิดนอกกรอบและ แสวงหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะปญัหา
การจัดการเรียนการสอนของตนโดยใช้เทคนคิวิธีที่แปลกใหม่
ไปจากเดิมและกระตุ้นให้คณะครมูีพันธะสัญญากับเป้าหมาย
ร่วมที่กลุ่มวางเอาไว้และร่วมกันแสวงหาวิธีการท างานเพื่อไปสู่
เป้าหมายร่วมกันโดยแสดงออกให้ครทูราบว่า ผู้บรหิารมีความ
คาดหวังอย่างแรงกล้าว่าครูจะร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผล
การปฏิบัตงิานที่มปีระสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อน าไป 
สู่เป้าหมาย แต่ทั้งนี้ผูบ้ริหารโรงเรียนเองก็จะต้องรูจ้ักและเข้าใจ
คณะครูโดยเข้าใจถึงความต้องการ ความถนัด จุดเด่น จุดด้อย
ของครู ให้ความช่วยเหลือครูแต่ละคนให้พัฒนาตน พัฒนางาน 
ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัตงิานจะท าให้ครูผู้ซึ่งท างานร่วม 
กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนทุกวันได้เข้าใจความมุ่ง
หมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มองเห็นเป้าหมายใน
การปฏิบัติงานและเมื่อปฏิบตัิงานก็ได้รับการเอื้ออ านวยความ
สะดวกจากทางสถานศึกษา ก็จะท าให้ครูรู้สึกพึงพอใจและเกิด
ความผูกพันกับงานกับวิชาชีพครูและผูกพันต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในที่สุด   

     ผลวิจัยพบว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์มีอิทธิพลรวม 
ต่อประสิทธิผลของผูเ้รยีนสาขาวิชาชีพประสิทธิผลของผูเ้รียน
สาขาวิชาชีพอย่างสูงสุดเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าขอบข่าย
ความหมายของค าว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์กว้างขวาง
มากทั้งในทางปฏบิัติและทฤษฎีตา่งมีมุมมองที่สอดคล้องกับ

1257



   
 

* อัชฌพร  อังกินันทน์ (Corresponding author) 
E-mailaddress: Anki-a@ hotmail.com 

สถานการณ์ที่แต่ละคนเผชิญอยู่ในชีวิตประจ าวัน กล่าวได้ว่า 
การเรียนรู้จากประสบการณ์คือกระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ 
และเจตคตดิ้วยการน าเอาประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนบูรณา
การเพื่อสร้างการเรียนรู้ใหมข่ึ้น ทฤษฎีการเรียนรูห้ลายทฤษฎี
ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรงกับทฤษฎี
ของการเรียนรูห้ลายทฤษฎีจากประสบการณ์ของ อับราฮัม มาส
โลว์ หรือทฤษฎีของฌองเพียเจท์ สรุปในงานวิจัยว่าพัฒนาการ
ของมนษุย์นั้นมาจากการที่มนุษยม์ีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
รอบๆตัวของเขาเองผู้ที่ถือว่าเปน็ผู้น าซ่ึงจุดประกายให้ก าเนิด
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์สนับสนุนความคิดของนัก
การศึกษาที่ว่าประสบการณ์นั้นไม่ส าคัญเท่ากับผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อะไรจากประสบการณ์นั้นๆ ขณะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่าง 
กว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นงานของ
โคล์บและฟราย (Kolb and Fry.) [2] ก็เป็นทีน่ิยมใช้อ้างอิงถึง
การอภิปรายถึงประเดน็การเรียนรู้จากประสบการณ์ ระบุใน
ผลการวิจัยว่าขณะที่ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตาม
รูปแบบการเรียนรูท้ี่ตนถนดั และการเรียนรู้ก็จะเริ่มจากจุดนัน้ 
แต่ผู้ใหญ่ก็จะใช้รปูแบบการเรียนรู้หลาย ๆ รูปแบบแม้ว่าจะไม่
มากหรือได้ผลเท่ากับแบบที่ตนเองถนัดจากข้อคิดเหน็ของนัก
ทฤษฎ ี สรุปว่าการเรียนรูเ้กิดเป็นวงจรต่อเนื่องโดยผู้เรียนจะ
เคลื่อนจากการรับรู ้ หรือการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีใคร
สนใจเอาใจใส่และโคล์บ และฟราย (Kolb and Fry) ได้คิดค้น
วงจรการเรียนรู้ซ่ึงน าไปสู่ข้ออภปิรายและคาร์ล โรเจอร ์ นัก 
จิตวิทยานักการศึกษาชาวอเมริกนัเช่ือว่า มนุษย์มีศักยภาพทีจ่ะ
เรียนรู้และการเรียนรู้จะได้ผลดหีากการเรียนรู้นั้นมีความหมาย 
หรือเป็นส่ิงทีผู่้เรียนสนใจอยากรูอ้ย่างแท้จริง น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเมื่อผู้เรียนไดเ้รียนรูใ้นส่ิงทีต่น
สนใจก็จะเปน็การเรียนรูท้ี่มีความหมายและยั่งยืน  

     2. ปัจจัยความผูกพันของครู (Teacher commitment) จาก
การวิจัยพบว่าความผูกพันของครมูีอิทธิพลตรงต่อประสิทธิผล 
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพสูงกว่าตัวแปรอื่น อธิบายว่าความผูกพัน 
ของครูซ่ึงประกอบไปด้วย ความผูกพันต่อสถานศึกษา ความ
ผูกพันต่อวิชาชีพและความผูกพันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย 
เฉพาะความผูกพันต่อการเรียนรูข้องผู้เรียน เป็นพฤติกรรมที่ครู
แสดงออกต่อผู้เรียนในทุกวันที่มกีารเรียนการสอน พยายามคิด
หาวิธีการสอนที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละคน เพื่อพัฒนาพวกเขา
ให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพที่เขามี การที่ครูมคีวามผูกพัน

กับการเรียนรู้ของผู้เรียนก็จะท าให้ครจูะอทุิศทุ่มเทเวลาในการ
สอนและดูแลห่วงใยทุกข์สุขของผู้เรียน   

     จากพฤติกรรมดังกล่าวมาแล้วก็จะท าให้ผู้เรียนซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธ์กับครทูุกวัน รับรู้และเข้าถึงความห่วงใยของครทูี่มี
ต่อตนเอง เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาและมีความต้องการมาเรียน
ทุกวันและยิ่งการสอนของครูที่ไม่ตึงเครียด ไม่น่าเบื่อหน่าย ก็
จะช่วยสร้างเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนให้แก่ผูเ้รียน ท าใหผู้้เรียนเกิด
แรงบันดาลใจอยากจะเรียนให้ไดด้ีที่สุด 

   ความผูกพันต่อวิชาชีพท าให้ครูรักและภาคภูมิใจในอาชีพ
ของตนครจูะชอบสอนและชอบแสวงหาข้อมูลความรู้ที่แปลก
ใหม่ ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ครูจะเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและปรบัปรุงความรู้ตัวเองให้ทนัสมัย 
ทันโลก ทนัเหตุการณ์เสมอฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอน
จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ผูเ้รียนอาศัยอยู่ จึง
ท าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปรับตัวใหเ้ข้ากับ
สังคมได้ ท าให้ผูเ้รียนเกิดความพงึพอใจในการเรียนรู้ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพในที่สุด 

 ประการสุดท้ายคือความผูกพันตอ่สถานศึกษา เปน็ความ
ผูกพันที่ขยายผลจากห้องเรียนจากผู้เรียน จากอาชีพการสอนมา 
เป็นความผูกพันต่อเพื่อนร่วมงานคือคณะครูในสถานศึกษา ครู
จะท างานกบัเพื่อนครูเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา จะ
อุทิศและทุ่มเทให้กบัการปฏบิัติงานเพื่อประสิทธิผลของผู้เรยีน
สาขาวิชาชีพและมคีวามรักความภาคภูมิใจกับสถานศึกษามี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ถ้าครูมีความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา
แล้วครูจะท าทุกอย่างเพื่อให้สถานศึกษาประสบความก้าวหน้า 
ครูที่มคีวามผูกพันต่อสถานศึกษาต่อวิชาชีพครูต่อการเรียนรู้
ของผูเ้รียนสูงก็จะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากครูที่มคีวาม
ผูกพันต่ า เมื่อครูมคีวามผูกพันสถานศึกษา ต่อวิชาชีพครูและต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึน้ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพเพิ่มตามไปด้วย นอกจากนี้เมื่อผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จเพิ่มขึน้ย่อมเป็นรางวลัทางใจ แก่ครทู าใหค้รเูกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความมั่นใจในความสามารถ
ส่วนตนและเชื่อม่ันในความสามารถรวมของกลุ่มครูด้วยกัน 
เมื่อครูรบัรู้ความสามารถรวมของครูทั้งสถานศึกษาเพิ่มขึ้นท า
ให้ครผููกพันต่อสถานศึกษาต่อวิชาชีพครู ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากย่ิงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จทางวิชาการในที่สุด สอดคล้องกับ 
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Ross & Gray [4] วิจัยเรื่องภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและความ
ผกูพันของครูต่อค่านิยมขององคก์าร มีการรับรู้ความสามารถ
รวมของครเูปน็ตัวแปรขั้นกลาง สรุปมีอิทธิพลตรงต่อความ
ผูกพันของครูต่อสถานศึกษาและยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความ
ผูกพันของครูผ่านการรบัรู้ความสามารถรวมของครู ยังพบว่า
การรับรู้ความสามารถรวมของคร ู ซ่ึงเป็นตัวแปรขั้นกลางมี
อิทธิพลทางตรงต่อความผูกพันของครูด้วยนโดยมีอิทธิพลตรง
ต่อความผูกพันต่อพันธกิจของสถานศึกษาและมีความผูกพัน
ต่อวิชาชีพครู เช่นเดียวกันกับ Kushman [3] ที่ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของครูต่อสถานศึกษาและ
ความผูกพันของครูต่อความส าเร็จทางวิชาการของผูเ้รียนกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูในสถานศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า ความผูกพันของครูกับความส าเร็จ
ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียน มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติดังนั้นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งทีผู่้บรหิาร
สถานศึกษาควรน าการเปลี่ยนแปลงมาใช้เพราะท าใหค้รูมคีวาม
ผูกพันโดยเฉพาะความผูกพันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อวิชา-
ชีพครูและต่อสถานศึกษาเพิ่มขึ้นไปสู่เป้าหมายหลักของการ
ปฏิรปูการศึกษาในระยะที่สองนีค้ือ การพัฒนาประสิทธิผลของ
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพ 
   3. ปัจจัยการรับรูค้วามสามารถรวมของครู (Collective 
teacher efficacy) พบว่าการรับรู้ความสามารถรวมของครูส่ง
อิทธิพลตรงต่อประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพ ยังมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพโดยอ้อมผ่าน
ความผูกพันของครู เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงต่อประสิทธิผล
ของผูเ้รียนสาขาวิชาชีพอีกตัวหนึง่ อธิบายได้ว่าการรับรู้ความ 
สามารถรวมของครูเปน็การรับรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์
งานการสอนว่าการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จนั้น ต้องการปัจจัยอะไรบ้าง และเมื่อเข้าใจ
เงื่อนไขตรงนี้แล้วก็จะได้จดัหาทรัพยากรซ่ึงอาจจะเป็นส่ือวัสดุ
อุปกรณ์ หรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อท าให้การจัดการ
เรียนการสอนนั้นประสบผลส าเร็จและเมื่อวิเคราะห์พบว่ามี
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลหรือเป็นอปุสรรคต่อการจัดการเรียนการ
สอนครูพยายามจัดการปัญหาใหห้มดส้ินไปเพื่อท าให้การจัด 
การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประสิทธิผลของ 
ผู้เรยีนสาขาวิชาชีพในที่สุด หากครูแต่ละคนในสถานศึกษามี
ความสามารถในการวิเคราะห์งานการสอนว่าประกอบไปด้วย

ปัจจัยสนับสนุนและมีปจัจัยอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็จะ
ช่วยให้การรับรู้ความสามารถรวมของคณะครูในสถานศึกษา
นั้นสูงกว่าความสามารถรวมของครูในสถานศึกษาอ่ืนทีข่าด
ความสามารถในการวิเคราะห์ภาพรวมของงานการสอนได้และ
การรับรู้ความสามารถรวมของครยูังเกี่ยวไปถึงความสามารถ
ของครูในการประเมินความสามารถรวมด้านการสอนของคณะ
ครูในสถานศึกษาด้วย ถ้าครูในสถานศึกษามองไปทีค่รคูนอืน่ 
พบว่าเพื่อนครูในสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความสามารถทาง 
ด้านการสอนมีความทุ่มเทอุทศิตนในการสอนการศึกษาคน้คว้า
และแสวงหาความรู้ใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
สอนโดยใช้เทคนคิวิธีการสอนที่แปลกใหม่ก็จะท าให้ครคูนนั้น
พยายามปรับปรุงตนเองให้มคีวามสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อปรบัตัว
เข้ากลุ่มกับคณะครูในสถานศึกษาให้ได้หากครูมีความสามารถ
ในการประเมินความสามารถรวมของกลุ่มส่งผลกระทบต่อการ
รับรู้ความสามารถรวมของครทูั้งสถานศึกษาสูงเท่าใด ก็จะยิ่ง
ท าให้ ครูมคีวามพยายามในการปฏิบตัิงานมากขึ้นตามไปด้วย
นั่นย่อมหมายถึงผลการปฏิบตัิงานที่ดขีึ้นด้วย ผลการปฏิบัตงิาน
ที่ดีก็วัดได้จากตัวบง่ชี้คือประสิทธิผลของผูเ้รียนนัน่เอง 

   กล่าวได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องการเห็นความเปลี่ยน-
แปลงทีเ่กิดขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขา
วิชาชีพดีขึ้นแล้วต้องพยายามส่ือสารให้ครเูกิดการรับรูค้วาม 
สามารถรวมของกลุ่มให้เกิดขึน้ให้ได้ เนื่องจากถ้าครูรับรูค้วาม 
สามารถรวมของครูทั้งสถานศึกษาแล้วก็จะส่งผลใหค้รูมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบประสิทธิผลในสาขา
วิชาชีพได้ในที่สุด ขณะเดียวกันประสิทธิผลของผูเ้รียนสาขา
วิชาชีพใดวิชาชีพที่ถูกพัฒนาขึ้นดว้ยรูปแบบของการวิจัยนี้กจ็ะ
มีแนวโน้มทีจ่ะพัฒนาต่อๆกันไปเนื่องจากทุกตัวแปรที่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมสามารถที่ดงึออกมาจากภายในของครูได้
ทุกคน ดังรูป 
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ข้อเสนอแนะ 
           1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย การวิจัยพบว่า การ

เรียนรู้จากประสบการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมสูงสุดต่อ
ประสิทธิผลของผู้ เรียนสาขาวิชาชีพในภาพรวม จึงควรท า
โปรแกรมพัฒนาด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์  และพบว่า
ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลตรงสูงสุดคือ ความผูกพันของครูและ
การรับรู้ความสามารถรวมของครู  ตามล าดับ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องตระหนักว่าประสิทธิผลของผู้เรียนสาขา
วิชาชีพเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเกิดจากทั้ง
ครูและผู้บริหาร โดยต้องหาแนวทางและเทคนิควิธีการที่จะท า
ให้ครูเกิดความผูกพันทั้งต่อสถานศึกษา ต่อวิชาชีพครู ต่อการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนให้ได้และแสวงหาวิธีการที่ จะพัฒนา
ความสามารถของครูให้เพิ่มขึ้น เพื่อท าให้ครูตระหนักถึง
ความสามารถส่วนตนเพื่อน าไปสู่การรับรู้ความสามารถรวม
ของครูในที่สุด 

  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัย
เกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี ้เพื่อจะได้ทราบปัจจัยที่มีอทิธิพลอันจะน ามาสู่
การพัฒนาประสิทธิผลของผูเ้รียน  
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การเรียนรู้จาก
ประสบการณ ์

ความผูกพนั           
ของคร ู

 

 

ประสิทธผิลของ
ผูเ้รียนสาขาวิชาชพี ทักษะของผู้เรียน 

ความรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะของผู้เรียน 

ความผูกพันต่อวิชาชีพครู 

ความผูกพันต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ความผูกพันต่อสถานศึกษา 

การวิเคราะห์งานการสอน 

การประเมินความสามารถทางการสอนของกลุ่ม 

การเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกสอนโดยผู้เรียนไม่ได้     
สนใจอยากรู้มาก่อน  

 
การเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้โดยเรียนรู้

ผ่านประสบการณ์ตรง  
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การศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
THE STUDY OF THAI AND LAOS TRADITIONAL CHILDREN’S GAMES OF LOCAL WISDOM. 

 
วิภาพร  สมชาติ1*  กชนภิา  อุดมทวี2  และยุภา  ประยงค์ทรัพย์3 

 
1 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

3คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

 
บทคัดย่อ 
     การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญา
การละ เล่ นพื้ นบ้ านประ เทศไทย และส าธ า รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  2) เพื่อศึกษารูปแบบองค์
ความรู้จากการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  3) เพื่อศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านประเทศไทย  ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้กระบวนการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ  เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาเชิงคุณภาพ  ได้แก่  การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion) และใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา  ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่  
ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น าชุมชน  ชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่  
อ าเภอศรีเมืองใหม่  ประเทศไทย  และชุมชนบ้านสิงสัมพัน 
เ มื อ งชนะสมบู ร ณ์   แ ข วง จ าป า สั ก   ส า ธ า รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   
     การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่ อ าเภอศรี
เมืองใหม่ ประเทศไทย มีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่โบราณ  ทั้งที่เป็นการละเล่นใน
ชุมชนและการถ่ายทอดผ่านสถานศึกษา เช่น   การเล่นซ่อน
หาหรือโป้งแปะ การเล่นมอญซ่อนผ้า การเล่นรีรีข้าวสาร 
การเล่นงูกินหาง  การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย  การเล่นว่ิงสวม
กระสอบ การเล่นยิงปืนก้านกล้วย  การเล่นหมากเก็บ การ
เล่นเดินขาโถกเถก การเล่นเดินกะโป๋หมากพร้าวหรือเดิน
กะลา เช่นเดียวกับชุมชนบ้าน  สิงสัมพัน  เมืองชนะสมบูรณ์  
แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
การปลูกฝังค่านิยมการละเล่นพื้นบ้านที่มีความสอดคล้อง
และคล้ายคลึงกับการละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย  เช่น  
การเล่นอีตัว  อีต๋อย  (ตาเจ้าเมือง) การเล่นหย่างกะโป๋ 

(กะโป๋หมากพร้าว)  การเล่นบาจินูน   การว่ิงขาโถกเถก  
(เดินขาหยั่ง)  การเล่นเส่ืองหลัง  การเล่นหมากลี้  การเล่น
ส่อนปลาหลดปลาหลาด  การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมหรือการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ  การละเล่นบางประเภทมีค าร้อง
และท านองอันไพเราะ  เพื่อเป็นกุศโลบายให้เกิดความ
เพลิดเพลิน  และสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกาย  จิตใจ  และ
การละเล่นพื้นบ้านยังช่วยสร้างจิตส านึกของเด็กมีวินัยใน
การเคารพกติกา  การรู้จักแพ้  รู้จักชนะ  รู้จักอภัย  และการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
     แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นของประเทศ
ไทยพบว่า  1) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น  2) ควรมีการปลูก
จิตส านึ ก ให้ คนในท้ องถิ่ นตระหนั กถึ งคุณค่ าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน  3) ควรมีการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านที่ก าลังสูญหาย  4) ควรน า
ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่ม
และสร้างความสามัคคีทั้งในชุมชนและจัดหลักสูตรท้องถิ่น
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า  โ ด ย ผ่ า น ส ถ า บั น ค ร อ บ ค รั ว  
สถาบันการศึกษา  และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ในวันส าคัญของชุมชน 
          การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว        
มีความจ าเป็นเพื่อให้การละเล่นพื้นบ้านด ารงอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน  ซ่ึงมีแนวทางโดยการจัดท าโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทยและ

1261



 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 

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. 
1.  บทน า 
     ในอดีตการละเล่นพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมที่แสดงวิถีชีวิต
ของคน  และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ทุกชาติ ทุกภาษา  
ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดการละเล่นท าให้มนุษย์ได้ผ่อนคลาย
ความตึงเครียดจากงานในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนั้นยัง
เป็นการเสริมสร้างก าลังกายให้แข็งแรงลับสมองให้มี
สติปัญญาแหลมคมมีจิตใจเบิกบานสนุกสนาน  ร่าเริง ทั้งยัง
ท า ให้ เ กิ ดความ สัมพัน ธ์อันดี ขึ้ น ในหมู่ มวลมนุษย์  
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การละเล่นมีมาแต่สมัยใดไม่มี ใครก าหนดแน่นอน            
ได้ เพียงแต่ สันนิษฐานกันตามประวัติศาสตร์ เท่ านั้ น  
การละเล่นบางชนิดหมดไปตามกาลเวลาหรือการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  การละเล่นของเด็กมีลักษณะที่เหมือนกันอย่าง
หนึ่งของเด็กทั่วโลก  คือ การละเล่นท าให้เด็กได้เรียนรู้                  
ส่ิงต่าง ๆ จากธรรมชาติและเป็นการใช้พลังงานจากร่างกาย
ในทางสร้างสรรค์  ซ่ึงเป็นไปตามสัญชาติญาณของการ
เคลื่ อนไหวด้ วย วิ ธีก ารท า ให้ เ กิ ดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียด  และการละเล่นท าให้          
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีพัฒนาการด้านจิตใจท าให้เกิด
คุณธรรม เพื่ อจะ เติบโต เป็นพลเมืองที่ ดี ของ สังคม            
ด้านสติปัญญาก็สามารถท าให้แก้ปัญหาได้ด้วยไหวพริบการ
ใช้ภาษา การรู้จักสังเกตและความรอบคอบ เห็นได้ ว่า
การละเล่นต่างๆ  มีประโยชน์ต่อการเตรียมตัว ปรับตัว  เพื่อ
ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ  
     ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  ซ่ึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม  
มีการแข่งขันเพื่อการอยู่รอดมากขึ้น  และให้ความส าคัญกับ
วัตถุมากกว่าจิตใจ  ท าให้การด าเนินชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนไปจากเดิมขาดวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นการประพฤติที่ดี เด็ก
และเยาวชนจึงมีปัญหาในการปรับตัวและเกิดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์มากขึ้น [1] ปัจจุบันการอบรมเลี้ยงดูลูกมีค่านิยม
ทางด้านวัตถุ ขาดเวลาให้กับลูก ทิ้งให้โดดเดี่ยว เพราะ
ผู้ปกครองต้องท างาน  เพื่อให้ได้ซ่ึงความสมบูรณ์ด้านวัตถุ
ที่ต้องการ  เด็กและเยาวชนจึงถูกทอดทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามมา  อาทิ  การขาดสัมพันธภาพกับผู้อื่น  และพบว่า
เด็กในปัจจุบันชอบการเล่นเกมสมัยใหม่ ที่ ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมอันรุนแรง  และอาจก่อให้ เกิดปัญหาด้าน
พฤติกรรมสังคม ประกอบกับการละเล่นพื้นบ้านถูกลด
บทบาทลงเนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป หรือนิยมซ้ือ
ของเล่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์มาเล่น [2] ซ่ึงเป็นที่
นิยมและมีช่ือเรียกว่า  “ของเล่น”  ของเล่นเด็กผู้หญิงส่วน
ใหญ่เป็นตุ๊กตา ของเล่นเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นปืน           
รถ  จรวด  ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมาย   
     การละเล่นพื้นบ้านสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมใน
ด้านต่าง ๆ  เช่น  สภาพความเป็นอยู่และอาชีพของชาวบ้าน  

ตลอดจนความเช่ือและค่านิยมของคนไทยสมัยโบราณ ฝึก
ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ การมีความสามัคคี
ในหมู่ คณะ ในขณะเดี ยวกันการละเล่นพื้นบ้ านเป็ น
กระบวนการที่สามารถถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณะของ
ชุมชน  เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีทางสังคมแบบดั้งเดิม  
การละเล่นพื้นบ้านหากมีการน ามาจัดเป็นกระบวนการ
เรียนรู้หรือการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  หรือ
น ามาประดิษฐ์เป็นส่ือประกอบการเรียนรู้  จะช่วยให้เด็กมี
ความสนใจในการสร้างเสริมการเรียนเพิ่มขึ้นและมี
สนุกสนาน  และการละเล่นพื้นบ้านเป็นการปลูกฝัง ค่านิยม
ทัศนคติในด้านต่าง ๆ  เช่น ความซ่ือสัตย์  ความสามัคคี  
ความเสียสละ ความอดทน ความรับผิดชอบ  การยอมรับ
กติกา  การรู้แพ้รู้ชนะ  การให้อภัย [3]  ดังนั้นการศึกษาภูมิ
ก า รละ เล่ นพื้ นบ้ านประ เ ทศไทยและสาธ ารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  จึงมีความส าคัญ  เพื่อค้นหา
แนวทางการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านให้คงอยู่ในสังคม
ต่อไป  
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2.2  เพื่อศึกษารูปแบบองค์ความรู้จากการละเล่น
พื้นบ้านประเทศไทย  และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
 2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน
ประเทศไทย 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1  ประชากรและบคุคลที่ศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ก าหนดประชากรและ
บุคคลที่ศึกษา  คือ 
 3.1.1 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
ประชากรในชุมชนศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และ
ชุมชนบ้านสิงสัมพัน  เมืองชนะสมบูรณ์  แขวงจ าปาสัก  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3.1.2  บุคคลที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน  20  
คน  ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ชุมชนศรี
เมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 10  คน และปราชญ์
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ชาวบ้าน  ผู้น าชุมชน ชุมชนบ้านสิงสัมพัน  เมืองชนะ
สมบูรณ์  แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  จ านวน 10  คน   
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.2.1  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
  1)  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   
  2)  แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 3)  แบบสนทนากลุ่ม  (Focus group 
discussion) 
  3.2.2  การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  ผู้วิจัยการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือวิจัยดังนี้ 
  1)  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการละเล่นพื้นบ้านไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2)  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Standardized or Structured Interview) ให้ครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 3)  สร้างแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 4)  สร้างแบบสนทนากลุ่ม  (Focus group 
discussion)   
 3.3  การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยท าโดยการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล  แบบ
สามเส้า  (Data Triangulation)  เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าข้อมูลที่
ได้มานั้นมีความถูกต้องหรือไม่  โดยท าการตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ [4] 
 3.3.1  แหล่งเวลาโดยการน าข้อมูลที่ได้รับ  ณ  เวลา
ต่างกันมาตรวจสอบ  และเปรียบเทียบผลว่าข้อมูล  แต่ละ
ส่วนที่ได้รับจากการรวบรวมจะมีความเหมือนและแตกต่าง
กันในส่วนใด  อย่างไร 
 3.3.2  แหล่งสถานที่  โดยการน าข้อมูลที่ได้รับจาก
การรวบรวม ณ  สถานที่ ต่ า งกันมาตรวจสอบและ
เปรียบเทียบผลว่า  มีความเหมือนหรือแตกต่างกันในส่วน
ใด  อย่างไร 

 3.3.3  โดยการน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมา
ท าการศึกษา  และเปรียบเทียบดูว่า  เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวไป
ท าการรวบรวมโดยการเปลี่ยนผู้ให้ข้อมูลเป็นคนอื่น  ซ่ึงไม่
ซ้ ากับคนเดิมข้อมูลที่ได้รับจะมีความเหมือนเดิมหรือไม่
อย่างไร  โดยผลที่ได้จากการตรวจสอบจะท าให้ผู้ วิจัย
สามารถรวบรวมข้อมูล  เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลของ
ข้อมูลการวิจัยได้ชัดเจน  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มากขึ้น 
 3.3.4  วิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์การละเล่น
พื้นบ้านประเทศไทยด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus  
group discussion)  โดยเชิญผู้เช่ียวชาญจ านวน 13 ท่าน  
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู้น าชุมชน  และประชาชนผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน 
 3.4  ขั้นตอนการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม           
ซ่ึงมีหลักการด าเนินการ  ดังนี้ 
 3.4.1  การเก็บข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 3.4.2  เก็บข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชนโดยการ
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
 3.4.3  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลทั้งในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3.4.4   ศึกษาข้อมูลการละเล่นพื้นบ้านโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 3.4.5  วิเคราะห์คุณค่าภูมิปัญญาการละเล่น
พื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus  
group discussion) กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน  13  ท่าน 
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4.  ขั้นตอนการวิจัย 
 4.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
การละเล่นพื้นบ้านไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว   
 4.2  ศึ กษาการละ เล่นพื้นบ้ านประ เทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
 4.3  ศึกษาและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จ านวน 13 
ท่าน การละเล่นพื้นบ้านไทย   แนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการละเล่นของเด็กไทย  คุณค่าและประโยชน์
การละเล่นพื้นบ้านไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เช่น การเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์  
การเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้เจริญ  การเสริมสร้างทักษะ
ในการใช้สายตาการเรียนรู้การสังเกต  การเสริมสร้างทักษะ
ในการเคลื่อนไหวอวัยวะเป็นต้น  ส่งเสริมความเจริญ
ทางด้านจิตใจ   การปลูกฝังให้มีคุณธรรม อันจ าเป็นแก่การ
เป็นพลเมืองที่ดี การส่งเสริมความเจริญทางสติปัญญา  ฝึก
ให้ใช้ความคิด การฝึกให้มีไหวพริบ ฝึกการคาดคะเน
เหตุการณ์ 
 4.4  วิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus  Group )  โดยเชิญ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน  13  ท่าน 
 4.5  สรุปแนวทางการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
        การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านศรี เมืองใหม่ 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ ประเทศไทย มีการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิ
ปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่โบราณ  ทั้งที่เป็นการละเล่น
ในชุมชนและการถ่ายทอดผ่านสถานศึกษา เช่น   การเล่น
ซ่อนหาหรือโป้งแปะ การเล่นมอญซ่อนผ้า การเล่นรีรี
ข้าวสาร การเล่นงูกินหาง  การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย  การเล่น
ว่ิงสวมกระสอบ การเล่นยิงปืนก้านกล้วย  การเล่นหมาก
เก็บ การเล่นเดินขาโถกเถก การเล่นเดินกะโป๋หมากพร้าว

หรือเดินกะลา เช่นเดียวกับชุมชนบ้าน  สิงสัมพัน  เมืองชนะ
สมบูรณ์  แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีการปลูกฝังค่านิยมการละเล่นพื้นบ้านที่มี
ความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับการละเล่นพื้นบ้านใน
ประเทศไทย  เช่น  การเล่นอีตัว  อีต๋อย  (ตาเจ้าเมือง) การ
เล่นหย่างกะโป๋ (กะโป๋หมากพร้าว)  การเล่นบาจินูน  การว่ิง
ขาโถกเถก  (เดินขาหยั่ง)  การเล่นเส่ืองหลัง  การเล่นหมากล้ี  
การเล่นส่อนปลาหลดปลาหลาด  การละเล่นพื้นบ้านของ
ชุมชนในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อม
หรือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ  การละเล่นบาง
ประเภทมีค าร้องและท านองอันไพเราะ  เพื่อเป็นกุศโลบาย
ให้เกิดความเพลิดเพลิน  และสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกาย  
จิตใจ  และการละเล่นพื้นบ้านยังช่วยสร้างจิตส านึกของเด็ก
มีวินัยในการเคารพกติกา  การรู้จักแพ้  รู้จักชนะ  รู้จักอภัย  
และการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 5.2  ผลการศึกษารูปแบบองค์ความรู้จากการละเล่น
พื้นบ้านประเทศไทย  และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  การละเล่นของไทย เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมพื้นบ้านเท่า ๆ กันกับเป็นการสะท้อนวิถีชีวิต  
ความคิด  ความเช่ือของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ  มาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน และเนื่องจากเป็นการ “เล่น” ซ่ึงผู้ใหญ่บางคน
อาจไม่เห็นคุณค่า  นอกจากเห็นว่าเป็นแค่เพียงความ
สนุกสนานของเด็ก ๆ อีกทั้งการละเล่นบางอย่างยังเห็นว่า
เป็นอันตราย  และเป็นการบ่มเพาะนิสัยการพนันอีก  เช่น  
ทอยกอง หว่าหากจะมองวิเคราะห์กันอย่างจริงจังแล้ว  
คุณค่าของการละเล่นของไทยเรานี้มีนับเอนกอนันต์ 
          การละเล่นพื้นบ้ านของ เด็กไทย  ตามนัยแห่ ง
ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นไป  ตามลักษณะของ
วัฒนธรรมอยู่แล้ว  การละเล่นของเด็กไทยแนบเนื่องอยู่ใน
วิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณกาล และไม่ว่าจะมองในแง่
วัตถุหรือในแง่ไม่ใช่วัตถุ  จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของความ
เจริญงอกงามปรากฏอยู่ในการละเล่นดังกล่าวอย่างชัดเจน
เด็ก ๆ  ก่อนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จนสามารถท า
หน้าที่พลเมืองดีของชาติได้นั้น  จะต้องมีประสบการณ์ใน
การละเล่นต่างๆ มาแล้วไม่มากก็น้อย ถ้ามองในแง่ของ
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การละเล่นโดยเฉพาะ จะเห็นได้ว่า การละเล่นต่าง ๆ  เริ่มต้น
ด้วยลักษณะที่เป็นธรรมชาติก่อน  เช่น การว่ิงเล่น การ
เคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถต่าง ๆ  การเก็บช้ินส่วนของ
พืชและส่ิงที่พบเห็นใกล้ตัวในธรรมชาติมาใช้เป็นของเล่น  
ต่อมาการละเล่นเหล่านั้นก็มีวิวัฒนาการคลี่คลายขยายตัว
จากลักษณะง่าย ๆ  ตามธรรมชาติมาเป็นลักษณะซับซ้อน
ขึ้น  มีการรับเอาการละเล่นของเด็กชาติอื่นๆ  ที่ได้คบหา
สมาคมกันเข้ามาปะปนอยู่ในการละเล่นของเด็กไทยด้วย 
แสดงว่ามีความเจริญงอกงามไปตามกาลเวลา 
 5.3  ผลการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์การละเล่น
พื้นบ้านประเทศไทย  การละเล่นของเด็ก บทร้อง
ประกอบการเล่น ตลอดจนส่ิงต่างๆ ที่เด็กๆ ใช้เป็นของเล่น 
สะท้อนให้ เห็นสภาพความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ค่านิยม และความเช่ือของคนไทย ในสมัยก่อนได้
เป็นอย่างดี จากการวิเคราะห์พบว่าการละเล่นพื้นบ้านเกิดจาก
ส่ิงแวดล้อมเป็นตัวก าหนดให้เกิดวัฒนธรรมประเพณี  บริเวณ
ชุมชนที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นกล้วย  จะพบการใช้
ใบกล้วย  ต้นกล้วยมาเป็นองค์ประกอบของการประกบ
ประเพณี  เช่น  ม้าก้านกล้วย  ปืนการกล้วย  บริเวณใดที่มี
ต้นไผ่ชุมชนก็จะน าไม้ไผ่มรประกอบเป็นส่ิงต่าง  ๆ ทั้ง
สร้างบ้าน  ทั้งที่เป็นของเล่น  เช่น  ไม้เดินโถกเถก โครงว่าว  
และพื้นที่ ใดมีต้นมะพร้าวจ านวนมากชุมชนก็จะน า
กะลามะพร้าวมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์การเดินกะลา  ดังนั้น
การปลูกฝังประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของบรรพบุรุษเป็น
กุศโลบาย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการในการเจริญเติบโตตามวัย  
และสามารถถ่ายทอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลัง   
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ความจ าเป็น  เพื่อให้การละเล่นพื้นบ้านด ารงอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน  ซ่ึงมีแนวทางโดยการจัดท าโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 6.1  สรุปผลการวิจัย  การศึกษาครั้งนี้  จากการศึกษา
เอกสาร  ต ารา  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์

ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น าชุมชน  ชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่  
อ าเภอศรีเมืองใหม่  ประเทศไทย  และชุมชนบ้านสิงสัมพัน  
เ มื อ งชนะสมบู ร ณ์   แ ข วง จ าป า สั ก   ส า ธ า รณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมี วัตถุ ประสงค์   พบว่า   
การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนบ้านศรีเมืองใหม่ อ าเภอศรีเมือง
ใหม่ ประเทศไทย มีการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านมาตั้งแต่โบราณ  ทั้งที่เป็นการละเล่นใน
ชุมชนและการถ่ายทอดผ่านสถานศึกษา เช่น   การเล่นซ่อน
หาหรือโป้งแปะ การเล่นมอญซ่อนผ้า การเล่นรีรีข้าวสาร 
การเล่นงูกินหาง  การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย  การเล่นว่ิงสวม
กระสอบ การเล่นยิงปืนก้านกล้วย  การเล่นหมากเก็บ การ
เล่นเดินขาโถกเถก การเล่นเดินกะโป๋หมากพร้าวหรือเดิน
กะลา เช่นเดียวกับชุมชนบ้าน  สิงสัมพัน  เมืองชนะสมบูรณ์  
แขวงจ าปาสัก  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
การปลูกฝังค่านิยมการละเล่นพื้นบ้านที่มีความสอดคล้อง
และคล้ายคลึงกับการละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทย  เช่น  
การเล่นอีตัว  อีต๋อย  (ตาเจ้าเมือง) การเล่นหย่างกะโป๋ 
(กะโป๋หมากพร้าว)  การเล่นบาจินูน   การว่ิงขาโถกเถก  
(เดินขาหยั่ง)  การเล่นเส่ืองหลัง  การเล่นหมากลี้  การเล่น
ส่อนปลาหลดปลาหลาด  การละเล่นพื้นบ้านของชุมชนใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมหรือการปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศ  การละเล่นบางประเภทมีค าร้อง
และท านองอันไพเราะ  เพื่อเป็นกุศโลบายให้เกิดความ
เพลิดเพลิน  และสร้างเสริมสุขภาพทางร่างกาย  จิตใจ และ
การละเล่นพื้นบ้านยังช่วยสร้างจิตส านึกของเด็กมีวินัยใน
การเคารพกติกา  การรู้จักแพ้  รู้จักชนะ  รู้จักอภัย  และการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นของประเทศ
ไทยพบว่า  1) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น  2) ควรมีการปลูก
จิตส านึ ก ให้ คนในท้ องถิ่ นตระหนั กถึ งคุณค่ าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน  3) ควรมีการ
ฟื้นฟูภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านที่ก าลังสูญหาย 4) ควรน า
ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านมาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุ่ม
และสร้างความสามัคคีทั้งในชุมชนและจัดหลักสูตรท้องถิ่น
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ในสถานศึ กษ า  โดยผ่ านสถาบั นครอบครั ว  
สถาบันการศึกษา  และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ในวันส าคัญของชุมชน 
 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของชุมชนใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี
ความจ าเป็นเพื่อให้การละเล่นพื้นบ้านด ารงอยู่ในสังคม
ปัจจุบัน  ซ่ึงมีแนวทางโดยการจัดท าโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึงเป็นความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
 6.2  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.  ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านในสถานศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.  ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นพื้นฐานการจัด
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา
การละเล่นพื้นบ้านไทย 
 6.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  การศึกษาครั้งต่อไปความมีการศึกษาเรื่อง  
คุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อพัฒนาการของ
นักเรียนระดับอนุบาลของประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.  การศึกษาครั้งต่อไปความมีการศึกษา  เรื่อง  
ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
เด็กไทย 
7.  เอกสารอ้างอิง 
 [1]  สุพล วังสินธ์.  (2543).  “การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง 
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[2]   ประสาท เนืองเฉลิม. (2548). การบูรณาการความรู้พื้นบ้าน 
  กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชน: กรณีศึกษาจาก 
  แหล่งเรียนรู้ป่าปู่ตา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร. 3(1) : 17-30. 
 [3]  สุนีย์  เพียซ้าย.  (2540).  กิจกรรมคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
  ปฐมวัย.  กรงุเทพมหานคร.  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
 [4]   สุภางค์  จันทวานิช.  (2540).  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ.  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร.   
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ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  
ส าหรับผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

SATISFACTION WITH COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION.  
THE USE OF WORD PROCESSOR FOR THOSE WHO ARE  HEARING IMPAIRED. 

 
ทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์  แสงอรุณ  สิงห์มหาไชย  ลลิดา  เตนากุล  ชฎาธาร  สาวะรีพล  และวุฒิภัทร  บุตรธนู 

 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  ส าหรับ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 2.  เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า  ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน  กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่  นักเรียน สาขาวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และที่ไม่มปีัญหาด้านความบกพร่องทางการได้ยิน  รวมจ านวน 
92 คน ที่เรียนเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  ประจ าภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลจากการวิจัย  พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย     
4.30 พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย  พบว่า  ด้าน
ที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่  ด้านส่ือการ
สอน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย  
4.33 รองลงมาคือด้านเนื้อหาการน าเสนอมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย  4.27  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านส่ือการสอน นักเรียน มีความ
พึงพอใจมากในรายข้อที่เป็นอันดับหนึ่ง  ได้แก่ ส่ือการสอนท า
ให้จ าเนื้อหาได้ดี  รองลงมาคือ สามารถส่ือความหมายให้เข้าใจ

ได้ง่าย  ส่ือการสอนน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน  และสามารถ
เลือกเรียนในหน่วยต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ  ด้านเนื้อหาการ
น าเสนอ นักเรียน มีความพึงพอใจมากในรายข้อที่เป็นอันดับ
หนึ่ง ได้แก่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รองลงมาคือ เนื้อหา
มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   มีล าดับขั้นตอนการน าเสนอ  และ
มีความเหมาะสมของรูปแบบแต่ละหน่วย 

 

ค าส าคัญ : ความพงึพอใจ,  บทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, 
โปรแกรมประมวลผลค า,  ส าหรับผู้ที่มคีวามบกพร่องทางการ
ได้ยิน 
 
Abstract 

 This research aims. 1. To develop CAI using a word 
processor. For those who are hearing impaired and.  
2. To study the satisfaction of the students at the lesson, using 
a word processor. For those who are hearing impaired. 
The samples used in the study was a student business 
computer. Diploma courses NongKhai Vocational College. At 
the hearing, and that there are no problems hearing 
impairments include total number of 92 people who learn the 
use of a word processor, regular semester 2 academic year 
2558 the tools used to collect the data as a query. The 
statistics based on the data analysis, the average percentage is 
( X ) and the standard deviation (S.D.). 
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 The Results from the research found that participants 
satisfied per computer-assisted lessons son overall very level. 
Average 4.30 considers a list sorted descending side found 
that the side where students are satisfied first include 
instructional media. Have the overall satisfaction level very 
Average 4.33 is the content presented are satisfied overall, 
level lot with average 4.27 and considering a list of verses on 
each side found that the media, teaching. The students. 
There's great satisfaction in that first message list include 
teaching materials makes better content is able to convey, 
understandable. The interesting teaching materials. Easy to 
use and can be studied in various departments as to the 
content, presentation, student. There's great satisfaction in that 
first message list include learning manual is clear and easy to 
understand content. There is a sequence of presentations and 
appropriate format of each unit. 

Keywords: Satisfaction, Computer Assisted Instruction, 
Word Processors, For those who are hearing impaired. 

บทน า 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 มาตรา  6  การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย  ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึ งถึ งความแตกต่ างระห ว่างบุคคล   ฝึ กทั กษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข  จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  

คิดเป็น ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่าง
ได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา [1] และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษายังได้ก าหนดในมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  ตลอดจนมีการ
เผยแพร่  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน  และตัวบ่งช้ีที่  5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของครู[2] 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับนโยบายและมาตรฐาน
ดังกล่าว จึงได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและ
ครูผู้สอนมีการพัฒนาน าความรู้และทักษะประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพไปใช้ประกอบอาชีพให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ.2555 สอดคล้องตามมาตรฐานที่  5 ด้านนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์  
ตลอดจนมีการเผยแพร่  ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของผู้เรียน  และตัวบ่งช้ีที่  5.2 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการโครงการ  ส่ิงประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ
งานวิจัยของครู เพื่อสร้างคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีความบกพร่องทางด้าน
ร่างกายซ่ึงมีเป็นจ านวนไม่น้อยเลย และหนึ่งในนั้นคือผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการเรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสามารถใช้เป็นวิชาชีพด ารงชีวิตอยู่ในสังคมให้ดี
ขึ้นเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึง
ได้ร่วมกันทั้งผู้ เรียนและครูผู้สอน ท าการพัฒนาจัดท าส่ือ
บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอน เรื่ องก ารใ ช้โปรแกรม
ประมวลผลค า ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ขึ้น   

* ทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 E-mail address: srikulwong.ts@gmail.com 
แสงอรุณ  สิงห์มหาไชย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
 E-mail address: sangaroon17@gmail.com  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า  ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  ส าหรับ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน สาขา
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558  จ านวน 122 คน   
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง   ได้แก่   นัก เรี ยน สาขาวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
และที่ไม่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 92 คน 
 2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1 ตัวแปรต้น  คือ  การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค าส าหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   2.2.2  ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค าส าหรับผู้ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินครั้งนี้สามารถจ าแนกวิธีการศึกษา เป็น  2  
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารต าราต่าง ๆ เพื่อเสนอเนื้อหา  

วิธีการทดลอง  ก าหนดวัน  เวลาที่จะท าการทดลองส่ือแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง 
  1.2  เตรียมกลุ่มตัวอย่าง  โดยประสานกับครูผู้สอน  
เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการทดลอง  ขั้นตอนในการทดลอง
เพื่อให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองเกิดความเข้าใจและตั้งใจ
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 
3 กลุ่ม ๆ ละ  30  คน , 30 คน  และ  32 คน ตามล าดับ แล้วให้
เข้าทดสอบที่ละกลุ่มตาม ก าหนดการ 
 2.  ขั้นด าเนินการทดลอง 

 2.1 เตรียมสถานที่ ใ ช้ในการทดลองบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
จ านวน   35  เครื่อง 

 2.2  จัดให้กลุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลองโดยให้นั่ง
ประจ าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ  1  เครื่อง 

 2.3  ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลค า
ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  มีลักษณะเป็นการใช้
ค าถามแบบปิด (Closed Questions or Fixed Alternative 
Question) ซ่ึงในการตั้งค าถามที่ เป็นการก าหนดให้ผู้ตอบ
เลือกตอบตรงตามความพึงพอใจของตนเอง แบบสอบถาม 1 
ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1  :   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  2  :   ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน  
  

 การวิเคราะห์ข้อมูล            
 ได้ด าเนินการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ที่ได้จาก
การเก็บรวบรวม  ตามขั้นตอนดังนี้ 
       1.   ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่
ได้รับคืนทั้งหมด 
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 2.  หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   
คณะผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลท าการประมวลผลและวิเคราะหข์้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   เพื่อหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [3] โดยแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลโดยแบ่งเป็น 
5 ระดับดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50  หมายถึง ความพึงพอใจปาน
กลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50  หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50  หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
ที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับ
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
นั ก เ รี ยน  สาข า วิชา ชีพคอมพิ ว เ ตอร์ ธุ รกิ จ  หลั ก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
92 คน จากจ านวนทั้ ง ส้ิน  122 คน คิด เป็นร้อยละ 75.40 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับ 
ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
มาก มีค่าเฉลี่ย  4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไป
หาน้อย พบว่า ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่ง 
ได้แก่  ด้านส่ือการสอน มีความพึงพอใจมาก ที่ค่าเฉลี่ย  4.33 
และด้านเนื้อหาการน าเสนอ มีความพึงพอใจมาก ที่ค่าเฉลี่ย 
4.27 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านส่ือ
การสอน นักเรียน มีความพึงพอใจมากในรายข้อที่เป็นอันดับ
หนึ่ง  ได้แก่ ส่ือการสอนท าให้จ าเนื้อหาได้ดี มีค่าเฉลี่ย 4.43 ,
สามารถส่ือความหมายให้เข้าใจได้ง่าย มีค่าเฉลี่ย  4.42 และส่ือ
การสอนน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย  4.31 ด้านเนื้อหา
การน าเสนอ นักเรียน มีความพึงพอใจมากในรายข้อที่เป็น
อันดับหนึ่ง ได้แก่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.55 ,

เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย 4.23 และมีล าดับ
ขั้นตอนการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย  4.21  

ตารางที่  1  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และระดับความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

ความพึงพอใจ X  S.D. ระดับ 

ด้านเนื้อหาการน าเสนอ    
1. มีความเหมาะสมของรูปแบบแต่ละ
หน่วย 

4.08 .736 มาก 

2. มีล าดับขั้นตอนการน าเสนอ 4.21 .708 มาก 
3. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.23 .701 มาก 
4. สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4.55 .581 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 .376 มาก 

ด้านสื่อการสอน    
5. สื่อการสอนน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน 4.31 .645 มาก 

6. สื่อการสอนท าให้จ าเนื้อหาได้ดี 4.43 .616 มาก 
7. สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย 4.42 .650 มาก 
8. สามารถเลือกเรียนในหน่วยต่าง ๆได้
ตามที่ต้องการ 

4.15 .769 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 .394 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4.30 .287 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้โปรแกรมประมวลผลค า ส าหรับผู้
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย 
ได้แก่  นักเรียน สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและที่ไม่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน รวมจ านวน 92 คน จากจ านวนทั้งส้ิน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.40  ที่เรียนการใช้โปรแกรมประมวลผลค า  
ประจ าภ าค เ รี ยนที่   2  ปี ก า รศึ กษา   2558  มี   2 ด้ าน 
ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาการน าเสนอและด้านสื่อการสอน เพื่อ
น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาการจัดท าส่ือการเรียน 
การสอนอันน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาในอนาคต จาก
ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
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คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนฯ  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก   
มีค่าเฉลี่ย  4.30 พิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย  
พบว่า  ด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่  
ด้านส่ือการสอน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย  4.33 รองลงมาคือด้านเนื้อหาการน าเสนอมีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย  4.27  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า ด้านส่ือการสอน 
นักเรียน มีความพึงพอใจมากในรายข้อที่เป็นอันดับหนึ่ง  ได้แก่ 
ส่ือการสอนท าให้จ าเนื้อหาได้ดี  รองลงมาคือ สามารถส่ือ
ความหมายให้เข้าใจได้ง่าย  ส่ือการสอนน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้
งาน  และสามารถเลือกเรียนในหน่วยต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ  
ด้านเนื้อหาการน าเสนอ นักเรียน มีความพึงพอใจมากในรายข้อ
ที่ เป็นอันดับหนึ่ ง  ได้แก่  สามารถเรี ยนรู้ ได้ด้ วยตนเอง  
รองลงมาคือ เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย   มีล าดับ
ขั้นตอนการน าเสนอ  และมีความเหมาะสมของรูปแบบแต่ละ
หน่วย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพรจณา  แก้วนรา(2553 : 
บทคัดย่อ) [4] ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนช่วยสอน เรื่องการใช้
โสตทัศนูปกรณ์  ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน  วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า  ความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ใน
ระดับมาก  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยภาพรวมเท่ากับ 4.36 
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ด้านเนื้อหาการน าเสนอ 
 บทเรียนที่ใช้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวก 

และควรท าแบบทดสอบเพื่อวัดผลด้วย 
2. ด้านส่ือการสอน  
 ครูที่สอนควรท าส่ือแบบนี้ในหลายๆวิชา จะช่วยให้

น ามาทบทวนได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 
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Abstract 
The purpose of the study reported on in this paper was 

identifying which factors of Aspiration index and Values 
influence Motivational goal orientation in vocational students. 
Data were collected from a survey of 1,670 students of 
vocational and technical colleges. Data were analysed using 
factor analysis, correlation and regression analysis and were 
grouped according to main six areas of study (e.g. buiding 
construction, commerce). Results indicated mastery goal 
orientation positively related to religiousity and intrinstic 
aspiration (physical well-being). Conversely, performance 
goal orientation (approach and avoidance) was positively 
related to materialism and extrinstic aspiration (image). We 
interpreted results by using Self-Determination in Motivation 
thoery. The results leads educators to understand the different 
shape of influencing factors of vocational student’s 
Motivational goal  orientation which willing to future career 
success.    

 

Keywords: vocational education, aspiration, religiosity, 
motivational goal orientation 
 
1.1 Introduction  

Thailand is one of the industrial countries in the Asia-
Pacific region that requires a number of skilled labors [1]. 
Thus, resulted from the Employment Promotion Division of 

Thailand researched shown that VE graduated worker is the 
second most demand position in Thailand, but the gap 
between demand and supply worker are the most difference. 
This is referring to how need of VE development of career 
orientation in future. Under the assumptions, UNESCO 
Institute for Statistics (UIS) recommended government may 
provide Vocational Education Commission in Thailand in 
order to prevent Technical students from dropping out by 
offering them a curriculum that is both more suitable for early 
labour market entry and less demanding in the purely 
academic subjects that, these Technical students may discover 
the most challenging to remain in Technical discipline [2].   

 Attitude of students is very important to drive them to 
focus on their studies and future life goal. It drives then to 
focus on their career path as well as students’ personal needs 
or their own personal aspirations and ambitions which are 
reason to appealing their task in education [1], [3]. At the 
same time, in spite of the importance of vocational education 
compared with its lack of quality, but there are rarely research 
which encouraging vocational students’ motivation, aspiration 
and values, as previous only to particularly at the elementary 
school, high school or university [3].       

Thai people have been described as ego-oriented [4]. 
From Mulder and Komin analysis shown clarified criticism-
avoidance ego oriented values as cause by fear of superior of 
hierarchical power of Thai people. Ego-orientation makes 
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Thai students rarely criticism and expresses their ideas and 
then affecting to their learning manner [5]. Even the 
differences of Thai values and culture from other nation 
especially from western had been studied, but there are a 
small number of researchers who examined a culture of larger 
power distances and strong social relations as Thai [4], [5]. In 
the same way, incredibly few number of culture studied which 
related student behavior in Vocational Education.  

It is important to close this evidence gap by examine the 
association between motivational goal orientation, aspirations 
and values in Vocational student even though the terms of 
motivational goal orientation, aspiration and values are often 
studied unconnectedly, yet link it all together in different 
ways.  
1.2 Purpose and scope of the study 
This paper presents the results of an investigation into Thai 
vocational students’ motivational goal orientation, aspirations 
and values. Data was collected from a large sample from six 
majors students of vocational and technical colleges in 
Thailand. The results leads educators to understand the 
different shape of influencing factors of vocational student’s 
Motivational goal orientation which willing to future career 
success and contribute to the literature on previous studies 
which is rarely studied in Thai education and society.  
1.3 Research questions  

1.3.1 with regards to vocational education students: 
1.3.2 What factors of Aspiration index, Values and 

Motivational goal orientation relate to vocational students?   
1.3.3 What are intrarelationship and relationship between 

Aspiration index, Values and Motivational goal orientation?  
1.3.4 What are factors of Aspiration index and Values 

influence to Motivational goal orientation in vocational 
students?  

 
 
 

2.Review Literature   
2.1 Motivation Goal Orientation  

There are various approaches, such as cognitions, 
emotions, motivations, and behaviors to understanding 
individually attitude characteristics of human which are 
complex and extremely important [6].  

Undoubtedly, Motivation Theory in social science are one 
of the practical theory that be able to explains why people 
decide to do something, how hard they are going to pursue it 
and how long they are willing to sustain the activity [6]. 
Indeed, Carl Rogers and Abraham Maslow who identify 
details motivation into people lives in the famous ‘Hierarchy 
of Needs’ by conceptualized five basic classes of needs, which 
were able defined as physiological needs, safely, love, esteem 
and self-actualization which the highest need arrive from 
intrinsic aspiration to reach personal goal (Maslow; Brophy; 
Ecceles and Wigfield; Locke and Latham; Covington; 
Atkinson and Raynor, as cited in [6]).  

Motivation Goal is the important key role refers to success 
and outcome of actions which give people "tunnel vision" to 
focus on demands of the tasks and to persist at the task 
orientate, combine into “Themes” that can reflect the pattern 
of personality of themselves and defined as the decision to 
begin a particular activity or future plan ([7]; [8]). From the 
past research, one of the most important direction in 
motivational investigate is achievement goal theory which 
specific developed to understand achievement behaviour in 
academic tasks and school setting [9].  

Motivational importance and impact of future goals has 
been repeatedly reported to support in minority students’ 
school careers [10]. Life goals, which include both intrinsic 
and extrinsic aspiration perspectives, are central to 
understanding the career aspirations that our students have. 
Furthermore, Students’ aspirations were express that may 
interfere to institutional curriculum and career opportunity 
programs (Atagi 2002; Hoffmann and Scott, as cited in [11])   
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Research has confirmed that a mastery goal orientation 
that promotes a motivational pattern likely to promote long-
term and high-quality involvement in learning [12]. 
According to Phalet et.al [10] found positive relationship 
between positive perceptions in future goal with positive 
motivated in school tasks, effective learning strategies, work 
harder and perform better in school. However, Weinstein, 
Woodruff and Awalt [13], commented that people often have 
trouble staying focused and maintaining a positive attitude 
toward getting their goals.    

Moreover, values, beliefs, perceptions, interests and 
actions are essential component of motivation that are 
intimately related and noteworthy be concern [3]. It is true 
that all people concerned with pleasing their needs, whether 
intellectual, emotional, or spiritual [14]. In addition, culture 
also serves as a structure of the thoughts, actions, practices 
and creativity that lead to build a system of values which 
guides people’s ‘generalized plan’ or a ‘cognitive blueprint’, 
but also differences in material growth by nation, also higher 
and transcendent nature and unpredictable emotions and 
attitude [15]; [16].   
2.2 Aspirations  

Goals, future goals, life goals and aspirations are things 
drive as a powerful process in thinking to ideal future. 
According to Elliot and Dweck [17] studied that after people 
have their own aspirations they will motivate them self to turn 
this vision of the future into reality. 

Self-determination theory (SDT) is a propos of 
experiencing freedom to make choices [18]. It noticeably the 
three basic theoretical principle give a hand to understand 
motivational progression, determinates and outcome in 
variety of life context. SDT is an approach to human 
motivation or aspiration that highlights importance of three 
elementary; psychological needs autonomy, competence, and 
relatedness [19]. Deci, Kasser and Ryan are expanding self-

determination theory to understand how people make choices 
for them life.  

The Aspiration Index by Kaser and Ryan [20] refers to 
people's intrinsic aspirations that contain life goals like 
relationships generally and personal development (viz. 
meaningful relationships, personal growth, and community 
contributions) versus extrinsic aspirations (viz. wealth, fame, 
and image).  

Ryan an Deci [19] were found out the natural processes of 
self-motivation and Physical well-being development. The 
finding have led to theorize of intrinsic aspirations that 
enhanced self-motivation and mental health but diminished 
motivation and well-being and found the significance of 
innate psychological needs in health care, education, work, 
sport, religion, and psychotherapy. Furthermore, past research 
have found positive correlations among psychological well-
being and spirituality, mainly spiritual well-being indicate 
positive mental health [21]. According to Ford’s goals 
taxonomy, Physical well-being is one of Affective goals 
concern about feeling healthy and energetic but avoiding to 
feelings of lethargy weakness or health [18].  

Image aspiration is driving people to overspending on 
things that actually they don’t require in life, but call for 
earning personal image such as; driving luxurious car, 
wearing stylish brand name, living in a certain kind of home 
or using costly things such as smart phone or designer bag for 
create and support a particular image of them to present to the 
world. People who using they wealth to create and attractive 
image of themselves are repetitively comparing they own 
standard of living and profession to select of people we 
respect and fancy to be like [22]. Sensitivity by social 
comparison theory point out to the perceived of negative 
feedback may change the teens’ academic self-concept and 
perceptions of chances for academic success by time, as 
future goals, aspirations, and expectations continue to develop 
[23]. 
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2.3 Values 
When people ask themselves “Do I want to do this task 

and why?” one of theory which can describe this behavior is 
expectancy-value theory of motivation. Expectancies are 
about people’s thinking and judgment about their 
performance to successfully.  Values refer to people’s belief 
about reason they might engage in a task. Both of expectancy 
and values is the important to predict student’s future choices 
of behaviour, engagement, persistence and actual achievement 
[18]. 

Values are becoming the alternative way to exploring 
student motivation to achieve a better life by mentioning 
significant influence to student doing well in a task, their 
interest or enjoyment of doing that task and willing to 
complete it. However, values related with negative aspects to 
doing task, such as anxiety and fear of failure too (Eccles and 
Wigfield 2002; Stipek 1996 as cited in [3]).  

Materialism is need for wealth, fame and Image that 
influences various aspects of people life (Kasser and Ryan 
1993, 1996; Kasser 2002 as cited in [24]). Current 
materialism theory is famous on two dimensions, Traits by 
Ger and Belk [25], which are included: envy (desire for 
others' possessions), nongenerosity (unwillingness to give or 
share possessions with others), possessiveness (concern about 
loss of possessions and a desire for the greater control of 
ownership) and preservation (the conservation of events, 
experiences, and memories in material form).  

Religious orientation has been term by Batson and Ventis 
[26] that refer to the way in a person practices or lives out of 
his or her religious beliefs and values.   

There are different typologies of Religious orientation,   
Herek [27] provides four type of religious orientation to 
intrinsic (high on intrinsic, low on extrinsic), extrinsic (high 
on extrinsic, low on intrinsic), non-religious (low on both), 
and indiscriminately pro-religious (high on both). Besides 
this, intrinsic religiosity, extrinsic religiosity and quest were 

considered as predictors of life purpose according to Peacock 
and Poloma [28] explored major of religiosity divine by ages. 
They found implication of measurement religiosity into 
satisfaction with life. Almeida and Koenig [11] studied based 
from the ideal of religious orientation is made people 
organized system of beliefs, practices, rituals, and symbols 
designed to facilitate closeness to the sacred or transcendent. 
They measured psychological well-being, satisfaction, 
connectedness with others, hopefulness, meaning and purpose 
in life to identify  

 
 
 
 
  
 
  
 
 

 
Figure 1. A Theory frame work for identifying which factors 

influence Motivational goal orientation 
 

To summarize, Past research has examined educational 
motivation in only some direction, such as relationship 
between types, age, gender, student grouping, reward and 
classroom environment. For instance, relationships between 
achievement goals and aspirations also found in few studied 
(Broussard and Garrison 2004 as cited in [3]). We also found 
that past research has not studied in the different shape of 
intrinsic and extrinsic aspirations and values into motivational 
goal orientations. Lack of numbers which studies in Thai 
socio-culture context must be concern ([29]; [30]). Moreover, 
vocational student are rarely investigated comparing with 
high school and university students, even there are one of the 
most important manpower to developing country as Thailand 
[3].  
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3. Method  
3.1 Participants  

We surveyed 1,670 (males = 38.5%; females = 61.5%) 
Technical and Vocational Education and Training students in 
Thailand (TVET) in 2010. Samples were divided by six 
majors. (Commerce = 620; Trade and Industry = 592; 
Business and Tourism 144; Home Economics and Textile115; 
Arts and Craft 140 and Agriculture and Fisheries 59) 
3.2 Instruments 

From the theoretical framework, we summarized to three 
important categories of adapted and translated from English to 
Thai survey questionnaires: Aspirations, Goal orientation and 
Values. The first section of the questionnaire included general 
information (e.g., Gender, Major, GPA, Socio-economic 
status, Parents’ education), influence of major and career 
decision making, and career aspirations.  

3.2.1 Aspirations  
Aspirations refer to people’s life goals; the 35-item 

adapted and translates to Thai from the validated Kasser and 
Ryan [20] questionnaire, which it matured Aspiration 
Importance, Aspiration likelihood and Guiding Principle 
according to Self- determination Theory. There are seven 
categories of aspirations with five particular items within each 
category that we had focused on the comparative strength of 
intrinsic aspirations: meaningful relationships, personal 
growth, and community contributions against extrinsic 
aspirations: wealth, fame, and image. Participants responded 
to each entry on a 7-point Likert scale (1 = not at all, 3 = 
moderately and 7 = very).   

3.2.2 Goal orientations 
The 18-item Thai questionnaire was based on 

motivational achievement goal theory ([31];[32];[33]). The 
surveys measure how students perceived mastery orientation, 
performance approach orientation and performance avoidance 
orientation.   The 5-point Likert scale was used in this 

section (1 = strongly disagree, 3 = unsure and 5 = strongly 
agree).   

3.2.3 Life and religion (Materialism) 
The 31-item in last categories we were survey about Life 

and religion [34]. we selected sections that can answer that 
how students feel about their religion and life is that related 
with their aspiration index. The 13-item Attitude towards 
religion   and 18-item Three categories of Materialism were 
used: Success , Centrally , Happiness. The participants were 
required to response 5-point Likert scale (1 = strongly 
disagree, 3 = unsure and 5 = strongly agree).   
3.3 Analysis     

Factor analysis was used for discovers the patterns within 
the larger patterns of relationship among variables. By 
explored factors which it need to have eigenvalues greater 
than 1. We took no more than factor loadings with a complete 
value greater than .40, which explains around 16% of the 
variance in the variable [35]. Factor loading ranged were from 
.510 to .856. Cronbach’s alpha was for calculate separately 
each subscale for reliability.  Noted that a reliability 
coefficient of .70 or higher is considered acceptable. Each 
factor score was used for correlation analysis and linear 
regression analysis. Moreover, The Pearson’s correlation 
coefficient was used to find out the possible linear 
relationship between variables that we measured, Thus 
compared how strong of relationship between variables 
follow from Hinkle   D. E. (1998) (e.g., r = .90 - 1.00 = very 
strong correlation, r = .50 - .70 = moderate correlation, r = .30 
= very less correlation).  
4.Results 
4.1 Factor analyses  
4.1.1 Aspirations scales factor analysis  

The exploratory factor analysis with varimax rotation of 
35 items of ‘Aspirations scales’ shown only two factors, 
cumulative percentage of variance accounted for 60.86% of 
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the total variance. Cronbach's alphas values were .800 and 
.819.  
4.1.2 Goal orientations scales factor analysis  

The 18 items of ‘Goal orientations scales’ exposed tree 
factors, accounted for 56.96% of the total variance. 
Cronbach's alphas values of Performance avoidance goal, 
Mastery goal and Performance approach goal were .841, .809 
and .740 
4.2 Pearson’s Correlation Analysis 

The Aspiration and materialism on achievement goal 
orientations Correlation analysis are given in Table1    
4.2.1 Intra-correlations between variables 

Relationship within Aspiration and Materialism were 
positive related. Thus, Goal orientation shown Mastery goal 
were high related with Performance approach goal (r = .316, p 
< .01) than performance avoidance goal orientation (r = .079,   
p < .01).   
4.2.2 Aspiration and Goal orientation  

There were positive related of ‘Image; more on 
Performance approach goal (r = .359, p < .01) and 
Performance avoidance goal (r = .279, p < .01), but very low 
positive related with Mastery goal (r = .091, p < .01). 
Moreover, ‘physical well being’ positive related only with 
Mastery goal (r = .309, p < .01), but negatively related with 
performance avoidance goal   (r = - .114, p < .01).  
4.2.3 Aspiration and Life and Religion 

Interesting point that ‘Image’ high positively related with 
‘Materialism’ (r = .377, p < .01), but very low positive related 
with ‘Religiously’ (r = .125, p < .01). Thus, ‘physical well 
being’ shown small positive related with ‘Religiously’      (r 
= .230, p < .01), but negatively related with ‘Materialism’  (r 
= -.149, p < .01).  
4.3.3 Life and Religion and Goal orientation 

We found that, ‘Materialism’ was significant positive 
correlated to Performance avoidance goal orientation (r = 
.544, p < 0.01) correspondingly with Performance approach 
goal orientation (r = .450, p < .01), but no related with 

Mastery goal orientation.   In addition, ‘Religiosity’ 
positively related with Mastery goal orientation (r = .375, p < 
.01) more than performance avoidance goal orientation (r = 
.112, p < .01) and Performance approach goal orientation (r = 
.076, p < .01).  
Table 1  

 
 
 
 
 
 

4.3 Linear Regression analyses  
From our intention to find out the predicting factors which 

influences Goal Orientation by conducted enter linear-
regression analysis are given in Table 6-8. The six factors 
(Image, Physical well-being, Materialism, Religiosity and 
Gender) were selected to predict the Goal Orientation of 
Vocational students. Statistical analysis confirmed that the 
assumption of independent errors was enabling (Durbin-
Watson statistics was shown; Mastery goal orientation  (d) = 
1.958; Performance approach goal orientation (d) = 2.033 and 
performance avoidance goal orientation (d) = 2.005).  

We found that ‘Religiosity’ and ‘Physical well-being’ also 
‘Materialism’ but less support scores were significantly 
predicted ‘Mastery Goal’. Regression explained a significant 
proportion of variance in depression scores; R2 = .194, F (5, 
1664) = 81.49, p < .001 (See Table 2). Next to, ‘Performance 
approach goal’ was significantly predicted by Materialism, 
Image and Religiosity (R2 = .264, F (5, 1664) = 120.49, p < 
.001) (See Table 3). Finally, ‘Performance avoidance goal’ 
was more significantly predicted by Materialism, however 
Religiosity and Image also supports the predicted too.  
Dissimilarity, Physical well-being was significant negatively 
predict to Performance avoidance goal, However Gender were 
not significantly predicted Goal orientation (R2 = .322, F (5, 
1664) = 159.70, p < .001) (See Table 4). 
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5.Discussions and Conclusion 

The above result implies that, student’s motivational 
achievement behavior is caused by many senses according to 
Maslow; Brophy, Ecceles and Wigfield; Locke and Latham; 
Covington; Atkinson and Raynor [6]. According to 
preliminary evidence from past research support the 
motivational importance and impact of future goals, but found 
in minority students’ school careers by Phalet et.al [10]. 
Meanwhile, aspirations be a great capable of describe a 
person’s reflection on their motivation which very important 
to predict student’s future choices of behavior, engagement, 
persistence and actual achievement according to Kaser and 
Ryan [20].  Moreover, materialism and religion orientation 
was considered that related with identity, personality, self-

expression and image which linked to aspirations and 
vocational student motivation goal orientation. This respects 
Maslow’s hierarchy of needs through self-growth; impression 
management and social comparison were discussed to 
understand all relationships. Linking up motivational research 
into social comparison, people overspending on things that 
actually they don’t require in life, but call for earning personal 
image [22]. Furthermore, social comparison point out to the 
perceived of negative feedback may change the teens’ 
academic self-concept and perceptions of chances for 
academic success by time, as future goals, aspirations, and 
expectations continue to develop [23].  

Specifically, Thai social characteristic[4], social-values, 
social hierarchy [29], religious-orientation and materialism in 
Thai peoples [36] are one of significant factors that possibly 
influence Thai ways in education and future life goal which it 
contrast with western or event other Asian culture [4].      
Self -actualization by Maslow [15] and self-growth in Thai- 
Buddhism wisdom [37] possibly comparing to explain Thai 
life and aspirations. Collectivism thinking style of Thai 
student may relate with materialism and image according to 
Hallinger [38]. Relevantly, our understanding of motivational 
goal orientations, aspirations and religiosity oriented in 
vocational education student context be able to lead educator 
to encourage student to be self-motivated and achieving in 
their  self-aspiration.    
 

 

 

 

 

 
 

        

  Figure 2 The discussion of finding 

 

 

This study found 
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อิทธิพลของภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ของครูผู้สอนวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  

The Effect of the Teaching Leadership on the Effectiveness of Job Performance  
for Teacher in Singburi Provincial Vocational Education 

อัจฉรา ธูปบูชากร   สมฤทัย มานิตย์ 
 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
 

บทคัดย่อ 

     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น า
ด้านการสอนของครู และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี  2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ครู วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจั งหวัดสิงห์บุ รี  3 ) 
องค์ประกอบภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอนของครูสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของครูประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีจ านวน 283 คน ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 162 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่ความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t-test การเก็บข้อมูลภาวะผู้น าด้านการสอนกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน วิเคราะห์ค่าประสิทธ์ิสัมพันธ์ ผลการวิจัย
พบว่า ภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอนมีอิทธิพลโดยรวม
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนวิทยาลัยใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าด้านการสอน, ประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงาน 
 
Abstract 
     The purposes of this research were to study 1) The 
teaching leadership of teacher and Effectiveness of job 
Performance for Singburi Vertical Province Education 2) 
The affects to Effectiveness ofJob Performance For 

Singburi Vertical Province. The population were the 
teachers who work in the institute under the Singburi 
Provincial Vocational Education work in Singburi 
Vertical Province. The total samples were 162 persons . 
The data was analyzed in term of percentate, mean, 
standard deviation, t-test . The results indicated that there 
was the affective of the teaching leader ship on 
Effectiveness ofteacher’s job performance for Singburi 
Vertical Province Education. 
 
Kye words : Teaching Leadership, Effectiveness of Job 
Performance 
 
1. บทน า (Introduction) 

     ในปัจจุบันปัจจัยที่กระทบต่อคุณภาพของนักเรียนคือ
ภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอนของครูที่มีต่อคุณภาพของ
การจัดการศึกษาและที่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ
นักเรียนซึ่งหากครูขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่มีแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาตนเองรวมทั้งยังขาดการจัดการความรู้ที่ดี 
และมิได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่าง
กัน [1] Fullan [2] กล่าวถึงภาวะผู้น าของครูประกอบด้วย
ลักษณะที่ส าคัญที่มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองไปสู่ครู
มืออาชีพอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนช่วยเหลือครูคนอื่น
ให้สามารถพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพ 
     ปัญหาภาวะผู้น าของครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดสิงห์บุรีบางครั้งพบว่าถูกปิดกั้นปิดกั้นในเชิง
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ความคิดสร้างสรรค์ของครู ซ่ึงเป็นการคิดเพื่อให้ค้นพบส่ิง
ใหม่ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติหรือการสร้างส่ิงใหม่ที่แปลก
แตกต่างจากเดิม หรือไม่เคยมีมาก่อน มีความคล่องแคล่ว
ในการคิด คิดค าตอบได้อย่างรวดเร็วสร้างค าตอบได้มาก
ในเวลาที่จ ากัด มีความยืดหยุ่นในการคิด คิดหาค าตอบได้
หลายประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ ไม่ซ้ ากับ
ความคิดทั่วไป [3] 
     ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่องอิทธิพล
ของภาวะผู้น าด้านการสอนของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงการให้อ านาจ 
การให้โอกาส แก่ครู พัฒนาภาวะผู้น าด้านการเรียนการ
สอนและความพึงพอใจในการท างานของครูได้อย่างเต็ม
ศักยภาพสูงขึ้น  ในขณะเดียวกันการเพิ่มพลังอ านาจ 
(empowerment) เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อดึง
ศักยภาพของบุคลากรให้ท างานอย่างเต็มความสามารถ 
และเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม โดยการให้อ านาจและ
การให้โอกาสกับแต่ละบุคคลแสดงศักยภาพของตน ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่องค์การต้องการ จน
สามารถท างานไดป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญมาก ของทุกองค์การ ทั้งนี้เพราะในการท างาน
ไม่ว่าองค์การใดก็ตามส่ิงส าคัญของทุกองค์การ คือ บุคคล
ท างานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่าง
เต็มที่ [4] 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
     1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น าด้ านการสอนของครู  และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
     2. เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของครูวิทยาลัยใน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุร ี

3. สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis) 
      1. ครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

      2. วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบ์ุรีเป็น
วิทยาลัยที่มีประสิทธิผล 
      3. องค์ประกอบภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอนของครู
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานของครู 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

4.วิธีด าเนินการวิจัย (Methology) 

4.1 ขอบเขตของการศึกษา 
     การวิจัยอิทธิพลของภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอน
และความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู วิทยาลัยในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ไว้ ดังนี้ 
     1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ผู้วิจัยเลือกใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรีประกอบด้วย 5 วิทยาลัย คือ (1) วิทยาลัยเทคนิค
สิงห์บุรี (2) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 (3) วิทยาลัย
การอาชีพอินทร์บุรี (4) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิ งห์บุ รี  และ  (5) วิทย าลั ยอา ชีวศึกษา สิ งห์บุ รี  ซ่ึ ง
ประกอบด้วยครูผู้สอนในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน. 283 คน โดยหน่วยประชากรเป็นจ านวน
คน 
     2. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ภาวะผู้น าด้านการสอนที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของครูวิทยาลัยในสังกดัอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรคีรั้งนีใ้ช้ข้อมูลการรายงานประจ าปี 2559 ตัวแปรที่
ใช้มีทั้งหมด 2 ตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วย 
         2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ภาวะ
ผู้น าด้านการสอนของครู (Teaching Transformation)  

ภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอน 
(Teaching Leadership ) 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของครู (Effectiveness of 

Job Performance) 
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         2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู (Effectiveness of Job 
Performance) 
     3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนีค้ือ เดือน พฤศจิกายน 
2559  

4.2 ระเบียบวธิีการศกึษา 
      4.2.1. ประชากรและการสุม่ตวัอย่าง 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื ครูผู้สอน
วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 283 
คน โดยหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) เป็น คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ครูผู้สอนสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้วิธีก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจาก Krejcir, R.V., and Morgan, D.W.[5] ที่
สุ่มมาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage 
random sampling) โดยมีขัน้ตอน การสุ่ม ดังนี้ คือ ใช้
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ทั้ง
กระจายทั้งหมดในวิทยาลัยที่สังกดัอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี จ านวน 162 คน 

     การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
     ผู้วิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ผู้วิจัยไดต้ิดต่อ
ด้วยตนเองในแต่ละวิทยาลัยของอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี 
ซ่ึงประกอบด้วย 5 วิทยาลัย เก็บขอ้มูลจากครูโดยการแจก
แบบสอบถามซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนนิการแจกทุกแผนกวิชาของ
แต่ละวิทยาลัย 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้ง
นี้ คือ แบบสอบถาม ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดังนี้ 
1) ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น าในการเรียนการสอน 3) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

      1. ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบเลือกตอบประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานในวิทยาลัย 
      2. แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าในการเรียนการ
สอน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม 
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนคิเดลฟาย ซ่ึงสร้างจาก
แนวคิดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กรอบแนวคิด
ภาวะผู้น าทางการศึกษาของ Bass (1998) [6] แบ่งเป็น 4 
ด้าน ประกอบไปด้วย การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
ค านึงถึงปัจเจกบคุคล โดยใช้การวัดแบบ Likert - Type 
ตามระดับความคิดเห็น ซ่ึงมีรายละเอียดดงันี ้
     5 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัมากอย่างยิ่ง 
     4 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัมาก 
     3 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
     2 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัน้อย 
     1 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัน้อยอย่างยิ่ง 
      การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามภาวะผู้น าด้านการเรียนการ
สอน ใช้หลักเกณฑ์ของ Best [7] ในการแบ่งอันตรภาคชั้น 
(class interval) โดยการน าค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ าสุด แล้ว
หารด้วยจ านวนระดับที่ต้องการแปลผล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี ้
      อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด 
 = 5 - 1 = 0.80 จ านวนระดบั 5 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 
หมายถึง มีภาวะผู้น าระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 
– 4.20 หมายถึง มีภาวะผู้น าระดับมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีภาวะผู้น าระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีภาวะผู้น าระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีภาวะผู้น าระดับ
น้อยที่สุด 
     3. แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฎิบัติงานใช้
แบบสอบถามทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนคิเดลฟาย 
สร้างเครื่องมือจากการรวบรวมแนวคิดลักษณะของครูที่มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดของ Butterworth 
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[8] 10 ด้านประกอบไปด้วย การน าที่เข้มแข็ง การท างาน
เป็นทีม การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี ครูพัฒนา
ตนอยู่เสมอ พัฒนาหลักสูตร เป้าหมายชัดเจนบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียน การประเมินตนเอง การส่ือสารแลกเปลี่ยน
ความคิดและข้อมูล และความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน โดยใช้การวัด Likert - Type ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
      5 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัมากอย่างยิ่ง 
      4 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัมาก 
      3 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัปานกลาง 
      2 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัน้อย 
      1 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยในระดบัน้อยอย่างยิ่ง 
      การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามภาวะผู้น าด้านการเรียนการ
สอนของครู ใช้หลักเกณฑ์ของ Best [7] ในการแบ่งอนัตร
ภาคชั้น (class interval) โดยการน าค่าสูงสุดลบด้วยค่า
ต่ าสุด แล้วหารด้วยจ านวนระดบัที่ต้องการแปลผล ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี ้
     อันตรภาคช้ัน = คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ าสุด  
                                         จ านวนระดับ 
                            =           5 - 1  
                                           5 
                            =         0.80  
     ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00หมายถึง ครูที่มีประสิทธิผล
การปฏิบัตงิานระดบัมากที่สุด  
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ครูที่มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดบัมาก 
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ครูที่มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดบัปานกลาง  
       ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ครูที่มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดบัน้อย 
      ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ครูที่มี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานระดบัน้อยที่สุด 
 
การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
      1. ผู้วิจัยน าเสนอแบบสอบถาม ไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) และความเป็นปรนัย 

(objectivity) โดยผู้เช่ียวชาญด้านภาวะผู้น าด้านการเรียน
การสอน และประสิทธิผลการปฏบิัติงานของครู เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา และเนื้อหา 
      2. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับวิทยาลัยที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน แล้วน ามา
วิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) และหาค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product 
moment correlation coefficient)  
     ส าหรับการวิจัยในครัง้นีจ้ะค านวณค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s Alpha) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปซึ่งไดผ้ลการค านวณ ดังนี้ 
      ภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอน 
      1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9049 
      2. การสร้างแรงบันดาลใจ มีคา่สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9573 
      3. การกระตุ้นทางปัญญา มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9502 
      4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9062 
      โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ทั้ง
ฉบับของขอ้ค าถามภาวะผู้น าด้านการเรียนการสอน เท่ากับ 
0.9743 
      ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของคร ู
      1. การน าที่เข้มแข็ง มคี่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.8559 
      2. ท างานเป็นทีม เข้มแข็ง มคีา่สัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.7422 
      3. การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.8899 
      4. ครูพัฒนาตนอยู่เสมอ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.7579 
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      5. พัฒนาหลักสูตร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9168 
      6. เป้าหมายชัดเจน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9168 
      7. บรรยากาศเอื้อต่อการเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.8764 
      8. ประเมินตนเอง มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9524 
      9. การส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิด และข้อมูล มคี่า
สัมประสิทธิแ์อลฟา (Cronbach’s Alpha)เท่ากับ 0.8665 
      10. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และชุมชน มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.9397     
      โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ทั้ง
ฉบับของขอ้ค าถามประสทิธิผลการปฏิบัตงิานของครู 
เท่ากับ 0.9749 
 
     สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
      ในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปคอมพิวเตอร์ในการจดักระท า
ข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
     1. ความถี่ และค่าร้อยละใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรปู 
     2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรอิสระและตัว
แปรตามจะใช้สถิติเชิงพรรณนา(descriptive statistic) โดย
ใช้ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย  X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

4.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      4.4.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
               เพื่อเพิ่มเติมองคค์วามรู้ และงานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู   
อันได้แก่ภาวะผู้น าด้านการสอนของครู  
     4.4.2 ประโยชน์ทางปฏิบัต ิ
              เป็นแนวทางให้อาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบ์ุรี ปรบั
ใช้ภาวะผู้น าด้านการสอนของครู ที่มีผลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัตงิานของครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุร ี

5. การวิเคราะห์ข้อมลู (Results) 
     ในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้น าด้านการสอนที่
ส่งผลต่อประสิทธผิลการปฏิบตัิงานของครูผู้สอนวิทยาลัย
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงหบ์ุรี ผู้วิจัยไดน้ าเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมลูพ้ืนฐานของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย เพศ อายุ วุฒิทางการ
ศึกษา ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงานในวทิยาลัย และวิทยาลัยที่
สังกัด ซ่ึงวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบด้านภาวะผู้น า
ด้านการสอนของครูโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ซ่ึงวิเคราะห์
ด้วยค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย  X  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
     ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน
ของครู โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงวิเคราะหด์้วยค่าร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
     ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหค์่าสหสัมพันธ์ (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient)  

     ผลการวิจัย 
     ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมลูพ้ืนฐานประกอบด้วย 
เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานใน
วิทยาลัย โดยวิเคราะหเ์ป็นค่าความถ่ีและร้อยละ ค่าความถ่ี
ข้อมูลพื้นฐานของครูวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
สิงห์บุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญงิ (ร้อยละ 74.43) อายุ
มากกว่า 50 ปี เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.01) ส่วนใหญ่มี
วุฒิทางการศึกษาระดบัปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า (ร้อยละ 
63.55) และมีระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานในวิทยาลัยมากกว่า 15 
ปี เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.10) 
     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบด้านภาวะผู้น า
ด้านการสอนของครู โดยใช้กรอบแนวคิดภาวะผูน้ าของ 
Bass [6] แบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบ ประกอบด้วย ด้านการมี
อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้าน
การกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงปจัเจกบคุคล  
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     2.1 ภาวะผู้น าด้านการสอนของครู องค์ประกอบด้าน
การมีอิทธิพล พบว่า ในภาพรวมมีภาวะผู้น าอยู่ในระดบั
มาก (  X  = 4.09, S.D.= 0.77)  
     2.2 ภาวะผู้น าของครูด้านการสอน องค์ประกอบด้าน
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์พบว่า ในภาพรวมมีภาวะ
ผู้น าอยู่ในระดับมาก (  X = 4.09, S.D.= 0.77)  
     2. 3 ภาวะผู้น าของครดู้านการสอน องค์ประกอบด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ในภาพรวมมีภาวะผู้น าอยู่
ในระดบัมาก (  X  = 3.97, S.D.= 0.79)  
     2.4 ภาวะผู้น าของครูด้านการสอน องค์ประกอบด้าน
การกระตุ้นทางปัญญาพบว่าในภาพรวมมีภาวะผู้น าอยู่ใน
ระดับมาก (  X  = 3.93, S.D.= 0.80 
     ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน
ของคร ู
     ส าหรับการวิเคราะหป์ระสิทธผิลการปฏิบตัิงานของครู
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Butterworth [7] 
10 ด้าน ซ่ึงประกอบไปด้วย การน าที่เข้มแข็ง การท างาน
เป็นทีม การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธี ครูพัฒนา
ตนอยู่เสมอ พัฒนาหลักสูตรเป้าหมายชัดเจน บรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนการสอน การประเมินตนเอง การส่ือการ
แลกเปลี่ยนความคดิและข้อมูล และความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน 
     3.1 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านการน าที่
เข้มแข็ง พบว่า ในภาพรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมาก (
 X = 3.85, S.D.= 0.77) 
     3.2 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านท างานเป็น
ทีม พบว่า ในภาพรวมมปีระสิทธิผลการปฏิบตัิงานของครู
อยู่ในระดบัมาก(  X  = 4.06, S.D.= 0.66)  
     3.3 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านการจดัการ
เรียนการสอนหลากหลายวิธี พบว่า ในภาพรวมมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดบัมาก (  X  = 4.06, S.D.= 0.71) 
     3.4 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านครูพัฒนาตน
อยู่เสมอ พบว่า ในภาพรวมมปีระสิทธิผลการปฏิบัตงิานอยู่
ในระดบัมาก (  X  = 4.03, S.D.= 0.69)  

     3.5 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านพัฒนา
หลักสูตร พบว่า ในภาพรวมมปีระสิทธิผลการปฏิบตัิงาน
ของครู อยู่ในระดับมาก (  X  = 4.00, S.D.= 0.68) 
     3.6 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านเป้าหมาย
ชัดเจน พบว่า ในภาพรวมมปีระสิทธิผลการปฏบิัติงานของ
ครูอยู่ในระดับมาก (  X  = 4.05, S.D.= 0.67)  
     3.7 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียน พบว่า ในภาพรวมมปีระสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของครอูยู่ในระดับมาก (  X  = 4.15, S.D.= 
0.67) 
     3.8 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านประเมนิ
ตนเอง พบว่า ในภาพรวมมปีระสิทธิผลการปฏบิัติงานของ
ครูอยู่ในระดับมาก (  X  = 3.99, S.D.= 0.70) 
     3.9 ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของครู ด้านการส่ือสาร
แลกเปลี่ยนความคดิ และข้อมูล พบว่า ในภาพรวมมี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดบัมาก (  X  
= 4.08, S.D.= 0.69) 
     3.10 ประสิทธิผลการปฏบิัติงานของครู ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน พบว่า ในภาพรวมมี
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูอยู่ในระดบัมาก (  X  
= 3.98, S.D.= 0.63) 
      ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์การวิเคราะห์
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 
      4.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านการน าที่
เข้มแข็งเท่ากับ 0.733 
      4.2 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านท างานเป็น
ทีมเท่ากับ 0.534 
      4.3 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้าน 
การจัดการเรียนการสอนหลากหลายวิธีเท่ากับ 0.465 
      4.4 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านครูพัฒนา
ตนอยู่เสมอเท่ากับ 0.481 
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     4.5 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านพัฒนา
หลักสูตรอยู่เสมอเท่ากับ 0.513 
      4.6 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านเป้าหมาย
ชัดเจนเท่ากับ 0.563 
      4.7 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนเท่ากับ 0.446 
      4.8 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านประเมิน
ตนเองเท่ากับ 0.555 
      4.9 การมีอิทธิพลอย่างมีอดุมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้านการส่ือสาร
แลกเปลี่ยนความคดิและข้อมูลเทา่กับ 0.517 
      4.10 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเท่ากับ 0.476 
      ส าหรับองค์ประกอบภาวะผู้น าด้านการสร้างแรง
บันดาลใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการ
ปฏิบตัิงานในแต่ละด้านดังนี ้
      1. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการน าที่เข้มแข็งเท่ากับ 
0.731 
      2. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นท างานเป็นทีมเท่ากับ 
0.549 
      3. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายวิธีเท่ากับ 0.480 
      4. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นครูพัฒนาตนอยูเ่สมอ
เท่ากับ 0.522 
      5. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นพัฒนาหลักสูตรอยู่
เสมอเท่ากับ 0.540 

      6. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นเป้าหมายชัดเจนเท่ากับ 
0.583 
      7. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนเท่ากับ 0.480 
      8. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นประเมนิตนเองเท่ากับ 
0.591 
      9. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการส่ือสารแลกเปลี่ยน
ความคิด และข้อมูลเท่ากับ 0.528 
      10. การสร้างแรงบันดาลใจมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง และชุมชนเท่ากับ 0.503 
      องค์ประกอบภาวะผูน้ าด้านการกระตุ้นทางปัญญามี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานในแต่ละ
ด้านดังนี ้
      1. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการน าที่เข้มแข็งเท่ากับ 
0.794 
      2. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นท างานเป็นทีมเท่ากับ 
0.585 
      3. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายวิธีเท่ากับ 0.530 
      4. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นครูพัฒนาตนอยูเ่สมอ
เท่ากับ 0.562 
      5. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นพัฒนาหลักสูตรอยู่
เสมอเท่ากับ 0.592 
      6. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นเป้าหมายชัดเจนเท่ากับ 
0.615 
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      7. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนเท่ากับ 0.501 
      8. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นประเมนิตนเองเท่ากับ 
0.639 
      9. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการส่ือสารแลกเปลี่ยน
ความคิด และข้อมูลเท่ากับ 0.567 
      10. การกระตุ้นทางปัญญามคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง และชุมชนเท่ากับ 0.537 
      องค์ประกอบภาวะผูน้ าด้านการค านึงถึงปจัเจกบคุคลมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานในแต่ละ
ด้านดังนี ้
      1. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการน าที่เข้มแข็งเท่ากับ 
0.827 
      2. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นท างานเป็นทีมเท่ากับ 
0.602 
      3. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายวิธีเท่ากับ 0.521 
      4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นครูพัฒนาตนอยูเ่สมอ
เท่ากับ 0.572 
      5. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นพัฒนาหลักสูตรอยู่
เสมอเท่ากับ 0.595 
      6. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นเป้าหมายชัดเจนเท่ากับ 
0.615ด้านการส่ือสารแลกเปลี่ยนความคิด และข้อมูล
เท่ากับ 0.567 

      10. การกระตุ้นทางปัญญามคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง และชุมชนเท่ากับ 0.537 
องค์ประกอบภาวะผู้น าด้านการค านึงถึงปจัเจกบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานในแต่ละ
ด้านดังนี ้
      1. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการน าที่เข้มแข็งเท่ากับ 
0.827 
      2. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นท างานเป็นทีมเท่ากับ 
0.602 
      3. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการจัดการเรียนการ
สอนหลากหลายวิธีเท่ากับ 0.521 
      4. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นครูพัฒนาตนอยูเ่สมอ
เท่ากับ 0.572 
      5. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นพัฒนาหลักสูตรอยู่
เสมอเท่ากับ 0.595 
      6. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นเป้าหมายชัดเจนเท่ากับ 
0.615ด้านประเมนิตนเองเท่ากับ 0.639 
      7. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นบรรยากาศเอื้อต่อการ
เรียนเท่ากับ 0.497 
      8. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นประเมนิตนเองเท่ากับ 
0.617 
      9. การค านึงถึงปัจเจกบุคคลมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของการปฏบิัติงานดา้นการส่ือสารแลกเปลี่ยน
ความคิด และข้อมูลเท่ากับ 0.581 
      10. การค านึงถึงปจัเจกบคุคลมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิผลของการปฏิบัตงิานด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง และชุมชนเท่ากับ 0.556 
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ (Conclusion)
องค์ประกอบภาวะผู้น าด้านการสอนของครูส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครู ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้น าด้านการสอนของครูมีอทิธิพลโดยรวมต่อกลุ่ม
ปัจจัยประสิทธิผลการปฏบิัติงานของครูด้านการน าและ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สูงสุดเท่ากับ 0.48  
ที่ระดบันัยส าคัญ 0.05 ส่วนภาวะผู้น าด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญามีอิทธิพลโดยรวมผลต่อกลุ่มปัจจัยประสิทธิผลการ
ปฏิบตัิงานของครดู้านการพัฒนางาน (FAC B) สูงสุด
เท่ากับ 0.24 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
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ผลของการปรับผิวเส้นใยต่อสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของคอมโพสิต                                   
เส้นใยใบสับปะรดและพอลิแล็กติกแอซิด 

Effect of Surface Modifications of Fiber on the Mechanical properties and Morphology of 
 Poly(lactic acid) and Pineapple Leaf Fiber Composite 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาการน าเส้นใยใบสับปะรดมาใช้
เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิแล็กติกแอซิดในอัตราส่วนต่างๆ   
และผลของการปรับผิวเส้นใยใบสับปะรดด้วยสารเคมี เช่น 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ผลของการปรับผิวเส้นใยใบ
สับปะรดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่า ผิวของ
เส้นใยมีความขรุขระมากกว่าเส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับผิวใน
ขณะที่การทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น การทนแรงดึงของวัสดุ
คอมโพสิต พบว่า ค่าการทนแรงดึง และร้อยละการยืด ณ จุด
ขาดมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับพอลิแล็กติกแอซิดบริสุทธ์ิ และผล
จากการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก พบว่า ค่าความ
ต้านทานแรงกระแทกของวัสดุคอมโพสิตมีค่าสูงกว่าพอลิแล็ก
ติกแอซิดบริสุทธ์ิ ซ่ึงสมบัติการทนแรงดึง และความต้านทาน
แรงกระแทกของคอมโพสิตขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของเส้นใยใบ
สับปะรดที่ใส่ลงในพอลิแล็กติกแอซิด และจากการศึกษา
สันฐานวิทยาผลของการปรับผิวของเส้นใยใบสับปะรด ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (Scanning Electron Microscope, 
SEM)  ของคอมโพสิตหลังจากทดสอบแรงดึงและความ
ต้านทานแรงกระแทก แสดงลักษณะผิวที่แตกพบว่าเส้นใยใบ
สับปะรดที่ไม่ผ่านการปรับผิวมีลักษณะหลุดออกจากเมทริกซ์
เมื่อเทียบกับคอมโพสิตที่ใส่เส้นใยที่ปรับผิวด้วยโซเดียม      
ไฮดรอกไซด์ 
ค าส าคัญ : เส้นใยใบสับปะรด, การปรับผิวเส้นใย, สมบัติ
เชิงกล 

 

Abstract 

The objective of this research was study on the effect of 
the addition of Pineapple Leaf Fiber (PALF) to reinforce 
polylactic acid (PLA) composite (PALF/PLA). The effect of 
fiber surface modification by sodium hydroxide solution was 
also studied. SEM micrographs of pretreated PALF with 
sodium hydroxide solution showed a rough surface while 
untreated PALF revealed less roughness. The tensile testing 
showed the tensile strength at break and percentile of 
elongation at break of PALF/PLA composite are lower than 
that of neat PLA. While the impact strength of composites are 
higher than neat PLA. The Mechanical properties of 
PALF/PLA composites are depend on the amount of fiber 
added into PLA and surface treatment of the fiber. The SEM 
micrographs of the composite samples after mechanical 
testing showed more fiber pull out behavior of untreated fiber 
than the pretreated fiber composite sample.  

Keywords: Pineapple leaf fiber(PALF), fiber surface 
treatment, Mechanical properties 

1. ค าน า 

เส้นใยธรรมชาติเป็นเส้นใยที่ได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
ซ่ึงมีข้อดีคือเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีราคาถูกกว่าเส้นใย
สังเคราะห์ อาทิ เส้นใยใบสับปะรด (Pineapple leaf fiber, 
PALF) ได้จากการเตรียมจากใบสับปะรดสดที่เป็นวัสดุเหลือทิ้ง
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จากการเกษตร ซ่ึงภายในมีปริมาณเส้นใยปริมาณมากและมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นวัสดุเสริมแรง เนื่องจาก
มีค่า tensile strength เท่ากับ 413-672 MPa และ Young’s 
Modulus เท่ากับ 34.5-82.51 GPa เมื่อเทียบกับเส้นใยปอ หรือ
เส้นใยอื่นๆซ่ึงเป็นเส้นใยที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจพบว่า 
tensile strength เท่ากับ 46.4 MPa และ Young’s Modulus 
เท่ากับ 7.2 GPa [1] เส้นใยใบสับปะรดมีค่าสูงกว่าเส้นใยปอ 
เนื่องจากมีปริมาณของเซลลูโลสถึง 70-82% และเส้นใยมีขนาด
เล็ก    จากสมบัติข้างต้นท าให้เหมาะแก่การน ามาใช้เป็นวัสดุ
เสริมแรง เมื่อเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่น โดยนิยมน ามา
เป็นวัสดุเสริมแรงในพอลิเมอร์ ท าให้ได้วัสดุที่น้ าหนักเบา 
โดยมากน ามาเป็นวัสดุขึ้นรูปช้ินส่วนรถยนต์  เครื่องบิน หรือ
วัดุที่เกี่ยวข้องกับพาหนะ นกจากนี้วัสดุยังมีความสามรถในการ
ย่อยสายได้เองทางธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม   อาทิ  
พอลิแล็กติกแอซิด (Poly(lactic acid), หรือ PLA ซ่ึงเป็น
พลาสติกที่มีสมบัติเฉพาะในการย่อยสลายได้ในทางธรรมชาติ 
นอกจากนี้พอลิแล็กติกแอซิดยังมีสมบัติอื่นที่น่าสนใจ อาทิ มี
ลักษณะใส มีความแวววาวสูง มีความแข็งแรง ทนต่อแรง
กระแทก ด้วยสมบัติดังกล่าวจึงท าให้เป็นอีกทางเลือกในการ
เลือกใช้เป็นส่วนประกอบในคอมโพสิต  อย่างไรก็ตามจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเมื่อมีการใส่เส้นใยลงในพอลิเมอร์แล้ว
ท าให้คุณสมบัติ tensile strength, flexural และ impact ของคอม
โพสิตมีสมบัติลดลง จึงมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการปรับผิวของเส้น
ใยก่อนน าไปผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นใยเมื่อน าไป
ผสมกับพอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ เช่น การศึกษาการปรับผิวเส้นใย
ธรรมชาติด้วยสารเคมี อาทิ Alkaline Treatment, Silane 
Treatment และ Isocyanate Treatment เป็นต้น พบว่าผลจาก
การปรับผิวเส้นใยช่วยเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างเมทริกซ์กับผิวเส้น
ใยได้มากขึ้น และลดความสามารถในการดูดซับน้ าได้  [2] 
ส าหรับการศึกษาผลของการปรับผิวเส้นใยใบสับปะรดด้วย 
Alkaline Treatment และเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านการเคลือบ
ด้วย epoxy resin พบว่าผลการปรับผิวด้วย Alkaline Treatment 
ท าให้ค่า tensile strength และ modulus ของเส้นใยใบสับปะรด
มีค่าสูงขึ้น [3] นอกจากนี้ได้มีศึกษาถึงผลของการปรับผิวเส้น
ใยธรรมชาติด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ พบว่า เส้นใยที่ผ่านการ
ปรับผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ มีค่า tensile 
strength ลดลงแต่เส้นใยที่ผ่านการปรับผิวด้วยสารละลายไซ

เลน benzoylation และ peroxide treatment มีค่า fiber strength, 
fiber-matrix adhesion สูงขึ้น[4]  

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาผลของการปรับผิวเส้นใยใบ
สับปะรดด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เพื่อศึกษาความ
เข้ากันได้ของพอลิเมอร์เมทริกซ์และเส้นใย โดยศึกษาด้วยการ
ทดสอบสมบัติเชิงกล และการศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใย
และคอมโพสิต 

3. สมมติฐานงานวิจัย 
ผลของการปรับผิวเส้นใยใบสับปะรดด้วยสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถเพิ่มความเข้ากันได้ของพอลิ
เมอร์เมทริกซ์และเส้นใย โดยส่งผลต่อการเพิ่มสมบัติเชิงกล
ของวัสดุคอมโพสิตได้มากขึ้นกว่าพอลิแล็กติกแอซิด และผล
จากการศึกษาสัณฐานวิทยาพบว่าความสามารถในการยึดติด
ระหว่างเส้นใยและเทริกซ์มีสูง 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 การเตรียมเส้นใยใบสับปะรดและการปรับผิวเส้นใย 

4.1.1 การเตรียมเส้นใยใบสับปะรด 
น าใบสับปะรดสดล้างให้สะอาด ตัดใบสับปะรดให้มี 

ขนาด 6 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปผสมน้ า และปั่นด้วยเครื่องปั่น
เส้นใยนาน 10 วินาที กรองและแยกเอาเฉพาะกากและเส้นใย 
ซ่ึงเส้นใยที่ได้เรียก เส้นใยหยาบ น าเส้นใยหยาบท าให้แห้ง ณ 
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน าเส้นใยหยาบแห้งมาท า
การปั่นด้วยเครื่องปั่นเส้นใยแห้ง ที่อัตราเร็ว 25,000 rpm เป็น
เวลา 1 นาที ท าการร่อน เพื่อแยกเส้นใยแห้ง 

4.1.2 การปรับผิวเส้นใยใบสับปะรดด้วยสารละลาย 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

น าเส้นใยใบสับปะรดแห้งอบที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แช่ในสารละลายโซเดียม         
ไฮดรอกไซด์เข้มข้น 4%โดยน้ าหนัก นาน 3 ช่ัวโมง กรองและ
ล้างเส้นใยใบสับปะรดด้วยน้ ากลั่น 1 ลิตร กรองและน าเส้นใยที่
ได้อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

4.2 การเตรียมช้ินงาน 

*  ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: phatthachat.soison@gmail.com  
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 น า เ ส้นใยใบสับปะรดมาผสมกับเม็ดพลาสติก 
Polylactic acid (PLA) เกรด5060B น้ าหนักโมเลกุล 136,357 
g/mol ตามอัตราส่วนของเส้นใยใบสับปะรดแห้ง (0, 5, 10 และ 
20 %โดยน้ าหนัก) ด้วยเครื่องผสมแบบให้ความร้อนแบบ 2 
ลูกกล้ิง โดยความเร็วลูกกลิ้งหน้า 3 rpm และลูกกลิ้งหลัง 4 rpm 
อุณหภูมิลูกกลิ้งหน้า 165±5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ลูกกลิ้งหลัง 90±5 องศาเซลเซียส เวลาในการผสม 25-30 นาที 
จากนั้นน าคอมโพสิตที่ได้ท าการอัดแผ่นด้วยเครื่องกดอัด 
(compression molding) ให้มีความหนา 1 และ 3 mm ที่อุณหภูมิ 
165 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาทีที่ความดัน 110 kg/cm3  

4.3 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชัน การทดสอบสมบัติเชิงกลและ
การศึกษาสัณฐานวิทยา 

 4.3.1 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของเส้นใยใบสับปะรด 
น าเส้นใยใบสับปะรดที่ไม่ผ่านการปรับผิว (untreated 

PALF) การปรับผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(pretreated PALF) อบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง จากนั้นน ามาท าการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค 
Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) ช่วงเลขคลื่น 
4,000-400 cm-1  

4.3.2 การทดสอบสมบัติเชิงกล 
การทนแรงดึงของ PALF/PLA composites 
น าแผ่น PALF/PLA composites และ PLA บริสุทธ์ิ 

ตัดให้ได้ขนาดตามการทดสอบ ASTM D638 type I ด้วยเครื่อง 
Tensile โดยใช้ load cell 1kN, อัตราเร็วในการดึง 5 mm/min 
และ gauge length 50 mm จ านวนช้ินงานที่ใช้ทดสอบ 7 ช้ิน 
จากนั้นน าบริเวณรอยแตกของช้ินงาน มาท าการศึกษาสัณฐาน
วิทยาต่อไป  

คว ามต้ า นท าน แร ง กร ะแทกขอ ง  PALF/PLA 
composites 

น าแผ่น PALF/PLA composites และ PLA บริสุทธ์ิ 
ตัดให้ได้ขนาดตามการทดสอบ ASTM D256 Izod Impact โดย
น าช้ินงานมาท าการบาก 45 V-notch และทดสอบด้วยเครื่อง 
impact machine (ITR-2000 Radmana) ท าการทดสอบที่1 kN-
load จากนั้นน าบริเวณรอยแตกของช้ินงาน มาท าการศึกษา
สัณฐานวิทยาต่อไป   

4.3.3 การศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใยใบสับปะรด  
และ PALF/PLA composites 

 น าเส้นใยใบสับปะรดที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับผิว  
และช้ินงานหลังการทดสอบสมบัติเชิงกล ตัดบริเวณรอยแตก
ของช้ินงานโดยระยะห่างจากรอยแตกประมาณ 2 มิลลิเมตร 
และท าการศึกษาสัณฐานวิทยาด้วยเทคนิค Scanning Electron 
Microscope (SEM) รุ่น Leo 1455vp ที่สนามไฟฟ้าในช่วง 1-40 
keV  

5. ผลและอภิปราย 
5.1 การวิเคราะหห์มู่ฟังก์ชันและสัณฐานวิทยาของเส้นใย 
การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของเส้นใยใบสับปะรดด้วยเทคนิค 

FTIR เส้นใยใบสับปะรดทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ 1) เส้นใยที่
ไม่ผ่านการปรับผิว (untreated PALF) 2) เส้นใยใบสับปะรดที่
ผ่ านการปรับผิวด้วยสารละลายโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ 
(pretreated PALF) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 IR spectra ของเส้นใยสับปะรดที่ไม่ผ่านการปรับผิว 
(Untreated PALF) และผ่านการปรับผิวเส้นใยด้วยสารละลายโซเดียม  

ไฮดรอกไซด์ (Pretreated PALF) 

จากรูปที่ 1 พบว่าหลังจากเส้นใยใบสับปะรดผ่านการปรับ
ผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วไม่พบเลขคลื่นที่
ต าแหน่ง 1736 cm-1 และ 1502 cm-1 ซ่ึงเป็นของ lignin โดยเลข
คลื่นที่ต าแหน่งดังกล่าวแสดงถึงองค์ประกอบของเส้นใยที่ไม่
ผ่านการปรับผิว เนื่องจากการปรับผิวเส้นใยเป็นการก าจัดส่วน
ที่ไม่ใช่ cellulose ออกจากโครงสร้าง เช่น lignin, wax และ 
hemicelluloses เป็นต้น ซ่ึงจากโครงสร้างพบว่าเส้นใยที่ผ่าน
การปรับผิวนั้นคงเหลือเฉพาะโครงสร้างของเซลลูโลส [3] 
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                 (a) 
 
 

 
 
 
 

(b) 
รูปที่ 2 SEM micrographs ของเส้นใยใบสับปะรด ที่ก าลังขยาย 1000x 

(a) ไม่ผ่านการปรับผิว (b) ปรับผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เข้มข้น 4% โดยน้ าหนัก 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบลักษณะผิวของเส้น
ใยใบสับปะรดที่ไม่ผ่านการปรับผิว และผ่านการปรับผิวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 4% โดยน้ าหนัก แสดง
ในรูปที่  2 พบว่าผิวเส้นใยที่ปรับผิวมีลักษณะขรุขระ และ
สามารถมองเห็นร่องลึกได้ชัดเจนกว่าเส้นใยใบสับปะรดที่ไม่
ผ่านการปรับผิว ซ่ึงเกิดจากการก าจัดส่ิงที่ไม่ใช่ cellulose ของ
เส้นใยออกไป  

5.2 การทดสอบสมบัติ เชิงกลและสันฐานวิทยาของ 
PALF/PLA composites  

5.2.1 การทนแรงดึงและสัณฐานวิทยาของPLA 
บริสุทธิ์และ PALF/PLA composites   

การทนแรงดึงของ PLA บริสุท ธ์ิและ PALF/PLA 
composite ค่า modulus at break และtensile strength at break 
โดยศึกษาได้จากรูปที่ 3 เมื่อเทียบค่า stress-strain ระหว่าง PLA 
บริสุทธ์ิ และ PALF/PLA composites พบว่าการใส่เส้นใยใบ
สับปะรดลงใน PLA ท าให้ค่า modulus at break ของคอมโพ
สิตมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยซ่ึงส่งผลต่อสมบัติของ PLA บริสุทธ์ิ
เปลี่ยนไปจากแข็งเหนียวเป็นแข็งเปราะ ในขณะที่ค่า tensile 
strength at break และ %elongation at break ของคอมโพสิตมี
ค่าลดลงเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธ์ิ เนื่องจากเส้นใยในคอมโพ
สิตนั้นท าหน้าที่เป็นตัวขัดขวางสายโซ่โมเลกุลของ PLA ท าให้
สมบัติของ PLA เปลี่ยนไป  

 

         
                        (a) 

 
(b) 

 
(c) 

รูปที่ 3 กราฟ  stress – strain  (b) modulus at break และ (c) tensile 
strength at break ของ PLA บริสุทธิ์ และ PALF/PLA คอมโพสิต ตาม

อัตราส่วนต่างๆ 
 

 (a) 

1294



 
 

 (b) 
รูปที่ 4 SEM micrographs ของ PLA บริสุทธิ์ และ PALF/PLA 

composite หลังจากผ่านการทดสอบสมบัติการทนแรงดึง ทีก่ าลังขยาย 
1000x (a) 10%untreated PALF/PLA composite และ (b) 10%pretreated 

PALF/PLA composite 

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของ PALF/PLA composite ด้วย
เทคนิค  SEM จากการศึกษาบริเวณรอยขาดจากการทดสอบ
สมบัติการทนแรงดึงด้วยเทคนิค tensile แสดงในรูปที่ 4 SEM 
micrographs พบว่าเส้นใยใบสับปะรดมีการหลุดออกจาก PLA 
อย่างชัดเจน ท าให้ค่า tensile strength at break ของคอมโพสิตมี
ค่าลดลง 

5.2.2 ความต้านทานแรงกระแทกและสัณฐานวิทยา
ของPLA บริสุทธิ์และ PALF/PLA composites   

ความต้านทานแรงกระแทกของ PLA บริสุทธ์ิและ 
PALF/PLA composite ค่า impact strangth โดยศึกษาได้จากรูป
ที่ 5 เมื่อเทียบค่า impact strangth ระหว่าง PLA บริสุทธ์ิ และ 
PALF/PLA composites พบว่าการใส่เส้นใยใบสับปะรดลงใน 
PLA ท าให้มีค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการใส่เส้นใยลงไปใน
ปริมาณ 5%wt แต่หากมีการใส่เส้นใยมากเกินไปจะไปท าให้
เกิดการทนแรงได้น้อยลง เนื่องจากเส้นใยในคอมโพสิตนั้นท า
หน้าที่เป็นตัวเสริมความแข็งแรงในด้านการทนแรงกระแทก
ให้แก่ PLA ดังรูปที่ 5 

 

  
 

รูปที่ 5 กราฟ  impact strangth ของ PLA บริสุทธิ์ และ PALF/PLA 
composites ตามอัตราส่วนต่างๆ 

 

     
 

    
 

รูปที่ 6 SEM micrographs ของ PALF/PLA composite หลังจากผ่าน
การทดสอบสมบัติความต้านทานแรงกระแทก ทีก่ าลังขยาย 500x        
(a) 10%untreated PALF/PLA composite และ (b) 10%pretreated 

PALF/PLA composite 

ผลการศึกษาสัณฐานวิทยาของ PALF/PLA composite 
บริเวณรอยขาดจากการทดสอบสมบัติความต้านทานแรง
กระแทก แสดงในรูปที่ 6 SEM micrographs พบว่าเห็นว่าเส้น
ใยใบสับปะรดมีการหลุดออกจาก PLA อย่างชัดเจน ท าให้ค่า 
impact strength ของคอมโพสิตมีค่าลดลง แต่จะพบบางบริเวณ
ที่มีการยึดติดระหว่างพ้ืนผิวของเส้นใยและเมทริกซ์ 

6. บทสรุป 
ลักษณะผิวของเส้นใยใบสับปะรดจากการปรับผิวด้วย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความขรุขระและมีร่องลึกที่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าลักษณะผิวของเส้นใยที่ไม่
ผ่านการปรับผิว และเมื่อน าเส้นใยดังกล่าวใชเ้ป็นวัสดุเสริมแรง
ใน PLA พบว่า tensile strength at break แต่ค่า modulus at 
break ไม่ต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับ PLA บริสุทธ์ิ แต่ในการ
ทดสอบความต้านทานแรงกระแทกนั้นการใส่เส้นใยส่งผลต่อ
ค่า impact strength มีค่าสูงขึ้นในอัตราการใส่ 5%wt แต่จะ
ลดลงเมื่อมีการใส่เส้นใยในปริมาณมากขึ้น ทั้งนี้จากภาพ SEM 
ของคอมโพสิต พบว่าลักษณะผิวเส้นใยที่ผ่านการปรับผิวด้วย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่าง

1295



 
 

เส้นใยกับ PLA ได้ดีกว่าเส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับผิวเนื่องจาก
เส้นใยใบสับปะรดที่ไม่ผ่านการปรับผิวมีลักษณะหลุดออกจาก
เมทริกซ์ ผลการเปรียบเทียบผลการปรับผิวเส้นใยใบสับปะรด
ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ส่งผลให้วัสดุคอโพสิตมี
สมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นกว่า PLA บริสุทธิ ์
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พลศาสตร์ของแบตเตอรี่ ตะกั่ว - กรด ภายใต้สภาวะการประจุแบบพัลส์ 
DYNAMICS OF LEAD ACID BATTERIES UNDER PULSE CHARGE 

ชาญ  จับฟั่น 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  
 

 

บทคัดย่อ 

 
บทความนี้ เป็นการน าเสนอพลศาสตร์ คุณสมบัติของ

แบตเตอรี่ ชนิดตะกั่ว-กรด ภายใต้สภาวะการประจุและถ่าย
ประจุแบบไฟฟ้ากระแสตรงเปรียบเทียบกับการประจุด้วย
สัญญาณไฟฟ้า โดยท าการประจุเซลไฟฟ้าชนิดเซลเดี่ยว ชนิด
ตะกั่ว-กรด ขนาด 2 โวล์ท 7 แอมแปร์/ช่ัวโมง ศึกษา
เปรียบเทียบกับการประจุแบบสัญญาณไฟฟ้า(Pulse) โดยใช้
เซลไฟฟ้าขนาดเดียวกันและใช้ความถี่ในการประจุ ขนาด
ความถี่ 16 KHz การประจุแบบกระแสคงที่  โดยมีการควบคุม
อุณหภูมิเซลไฟฟ้าที่ 25 องศา ของมาตรฐานการทดสอบ ICE 
60896 ทดลองประจุจ านวน 3 รอบ(Cycle) พบว่าการประจุด้วย
สัญญาณไฟฟ้ามีประสิทธิภาพดีกว่าการประจุแบบกระแสตรง 
26% นอกจากนี้ได้ทดลองประจุเซลไฟฟ้าขนาดดังกล่าวด้วย
สัญญาณไฟฟ้าที่มีคาบเวลาของพัลส์แบบ 60/40 (Ton/Toff) 
เปรียบเทียบกับสภาวะคาบเวลา 40/60 (Ton/Toff   ) ของพัลส์ที่มี
ความถี่ขนาด 16 kHz เช่นเดียวกัน โดยท าการประจุและถ่าย
ประจุจ านวน 3 รอบจากการทดลอง พบว่าการถ่ายประจุที่อัตรา
คาบ เวลา  60/40 ได้ เ วลามากกว่าอัตราคาบ เวลา  40/60  
ตามล าดับดังนี้ รอบที่ 1ได้เวลามากกว่า 53% รอบที่ 2 ได้เวลา
มากกว่า 34% และรอบที่ 3 ได้เวลามากกว่า 33% ตามล าดับ 
โดยค่าเฉลี่ยของเวลาที่เซลไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยของเวลาการถ่าย
ประจุทั้งหมด 40% และนั่นคือประสิทธิภาพของการเก็บกัก
พลังงานของเซลไฟฟ้าชนิดตะกั่ว-กรดหรือแบตเตอรี่รถยนต์ที่
ใช้กันอยู่ทั่วไป หากมีการจัดการประจุที่เหมาะสมกับปัจจัยของ
เซลไฟฟ้าจะท าให้เซลไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงาน
มากขึ้น 

ค าส าคัญ : แบตเตอรี่ ตะกั่ว - กรด , พลศาสตร์, การประจุแบบ
พัลส์ 
 
Abstract 

 The dynamic characterization of lead-acid batteries 
show a non-linear characteristic and displaycomparisons 
between DC charges and pulse charges. The pulse charge for 
a single cell, the lead-acid batter is 2 Volt, 7 Ah. The focus of 
this paper studies the comparison between the pulse charges 
by the single cell of 16 kHz where the charge condition was 
set at 25˚C with the reference IEC60896 battery charge 
standard with 3 cycles of charge. The battery discharge 
efficiency was 26% more than the DC charge. By focusing on 
a duration discharge rate time of 60/40(TON/TOFF)  which was 
more than 40/60 (TON/TOFF) pulse charge of 3 cycles of 
charge/discharge was 53%, 34% and 33% respectively, that is 
40% more of a duration time for discharge. The study shows 
the energy storage efficiency of lead-acid batteries or car 
batteries under apulse charge technique and under suitable 
control conditions. 
 
Keywords: Lead-acid battery, dynamic characterization, pulse 

charge. 
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1. บทน า 
ในระบบก าลังไฟฟ้าส ารอง แบตเตอรี่มีความส าคัญไม่น้อย

ไปกว่าอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องในระบบ การประมาณค่าอย่างง่ายๆ 
ของแบตเตอรี่ ในระบบก าลังไฟฟ้าส ารองราคาต้นทุนของระบบ
เมื่อแยกแบตเตอรี่แล้ว มีต้นทุนถึง 30 % ของระบบ ระบบก าลัง
ส ารองปัจจุบัน รวมถึงความจ าเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว –
กรด เพราะมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ชนิดอื่น
เช่นแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแคดเมียม (Ni CD) นิกเกิล เมทัล ไฮไดร์ 
(Ni MH) แบบลิเทียมไอออน (Li Ion) มองในจุดประสงค์ใช้งาน
ก าลังส ารอง เนื่องจากมีราคาถูก ดูแลรักษาง่าย มีประสิทธิภาพสูง 
การเส่ือมสภาพของแบตเตอรี่ก่อนเวลาอันสมควร เป็นปัญหา
ผู้ใช้งานและสงสัยกันว่าท าไม แบตเตอรี่จึงเส่ือมสภาพก่อนถึง
เวลาอันสมควร ไม่เป็นไปตามที่รายละเอียดของผู้ผลิตก าหนดไว้ 
ในการศึกษาทดลองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ชนิด
ตะกั่ว-กรด พบว่าสาเหตุแห่งการเส่ือมสภาพของแบตเตอรี่มี
สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น  

1. อุณหภูมิแวดล้อมในขณะใช้งานมีค่าสูงเกินพิกัดที่
ได้รับของแบตเตอรี ่

2. แรงดันประจุมีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการใช้งาน 
เช่นมีค่าสูงหรือต่ ากว่ากว่าค่าที่ก าหนด (Float Charge Voltsage) 

3. กระแสประจุ (Float and Charging Current) มีค่า
เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับแรงดันประจุ 

นอกจากสาเหตุหลักของการเส่ือมสภาพแบตเตอรี่ข้างต้นแล้ว 
ยังมีสาเหตุอื่นอีก เช่น การแบ่งเป็นชั้นของน้ ายาอิเล็กโทรไลต์ 
การเกิดก๊าซ การผุกร่อนของแผ่นเพลท การเกิดซัลเฟต-แข็งบน
แผ่นอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่ 

นอกจากนี้แล้วการประจุแบตเตอรี่แบบเดิมยังมีข้อบกพร่องที่
ท าให้แบตเตอรี่เกิดการเส่ือมสภาพแล้วยังมีส่ิงส าคัญอย่างหนึ่งที่
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมคือ ในปัจจุบันวิธีการที่ใช้ในการประจุ
แบตเตอรี่มีวิธีเดียว ซ่ึงมีวิธีการประจุที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ
การประจุแบบพัลส์ (Pulse charging) ซ่ึงเป็นการประจุแบบป้อน
ความถี่สูง (High Frequency) ให้มีความสอดคล้องกับขนาดของ
แบตเตอรี่  วิธีการนี้มีข้อดีคือ สามารถท าให้ประสิทธิภาพในการ
ประจุสูงมีค่ามากกว่าเดิม และมีส่วนท าให้ชะลอการเส่ือมสภาพ
ของแบตเตอรีด้วย 

Hund [1] ได้ท าการศึกษาการสูญเสียความจุของแบตเตอรี่ใน
ระบบโฟโตวอลเทอิก (photovoltsaic, PV) และวิธีการฟื้นตัวของ

แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบมีรูระบาย (Vale regulate lead acid 
batteries, VRLA) โดยท าการทดสอบการใช้แรงดันไฟฟ้า และ
อุณหภูมิในการจัดเรียงขนาดเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อหาค่าที่
เหมาะสมในการถ่ายประจุ ผลที่ได้จากการทดลองแบตเตอรี่
ตะกั่ว-กรดแบบระบาย ใช้แรงดันไฟฟ้า 14.4 volts (2.40 volts per 
cell, vpc) ส าหรับการถ่ายประจุแรงดันไฟฟ้า และค่าแรงดัน
ประมาณ 14.7/13.7 volts ส าหรับการเปิดและปิดการถ่ายประจุ
ด้วยอัตราการจัดเรียงกระแสแอมป์-ช่ัวโมง ต่อการโหลดที่แอมป์-
ช่ัวโมงประมาณ 1.3 ในกรณีที่อุณหภูมิแบตเตอรี่นั้นเบี่ยงเบนไป
มากกว่า 5 องศาเซลเซียสคือมากกว่าหรือน้อยกว่า 25 องศา
เซลเซียส ต้องใช้การชดเชยอุณหภูมิของแรงดันไฟฟ้าก ากับ  
เพื่อให้การถ่ายประจุแบตเตอรี่ได้มีประสิทธิภาพการถ่ายประจุ
กับแบตเตอรี่แบบใช้วาล์วควบคุม (VRLA) นั้นเป็นเรื่องที่ยาก
มาก เพราะแบตเตอรี่เหล่านี้มีข้อก าหนดแรงดันไฟฟ้าที่เคร่งครัด 
เนื่องจากน้ าที่มีอย่างจ ากัดในแบตเตอรี่และรอบการเกิดออกซิเจน
ใหม่ ท าให้ต้องใช้เวลาการถ่ายประจุจนหมดนั้นนานขึ้น ต้องใช้
เครื่องควบคุมการถ่ายประจุที่มีประสิทธิภาพโดยมีการควบคุม
แรงดันไฟฟ้าที่ เที่ยงตรง (14.1 หรือ 14.4 volts) และการใช้
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด นั้นจะทนต่อรอบการใช้งาน (cycle) ของ
การถ่ายประจุที่บกพร่องได้เป็นส่ิงที่ส าคัญต่อวงจรชีวิตของ
แบตเตอรี่ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ดี เมื่อจ าข้อจ ากัดนี้ได้ นัก
ออกแบบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จึงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงต้นทุน 
การบ ารุงรักษา วงจรชีวิต และข้อจ ากัดในการใช้งานระหว่าง
แบตเตอรี่ตะกั่ว-แอนติโมนี่แบบมีวาล์วระบาย ดังนั้นระบบที่
ประหยัดต้นทุนมากที่สุดจะเป็นระบบที่ใช้แบตเตอรี่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  

Jossen [2] ได้ศึกษาหลักการเชิงไดนามิคของแบตเตอรี่ โดย
ท าการทดลองการตอบสนองไดนามิคของแบตเตอรี่ที่พิสัย
ความถี่สูง เริ่มจากความถ่ีต่ าจาก µHz  ในแบตเตอรีบางตัว และ
จบด้วยความถ่ีสูงย่าน MHz พิสัยที่กว้างนี้จะเกิดจากผลกระทบ
ทางกายภาพที่แตกต่างกัน เช่น การขนถ่ายมวล เคมีไฟฟ้าสองช้ัน 
และผลกระทบไฟฟ้าบางอย่าง  ผลกระทบแต่ละอย่างจะมีพิสัย
ความถี่ต่างๆ ประมาณ 3 ช่วง อย่างไรตาม ความถี่ในย่านดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและการออกแบบแบตเตอรี่ด้วย และ
ผลกระทบเชิงไดนามิคบางอย่างจะได้รับอิทธิพลจากสภาวะการ
ประจุ (State of charge) การเปลี่ยนแปลงและสภาวะสุขภาพ 
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(State of health) ด้วย ดังนั้นต้องพิจารณาถึงการวัด SOC และ 
SOH จึงจ าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานที่ดี 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
ท าวิจัยและพัฒนา และการแก้ไขปัญหาส่วนนี้ให้ได้ลึกซ้ึงและ
ตรงจุดมากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย
ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 4 และ 5 ตามล าดับ  โดยการมุ่งประเด็น
ไปที่กระบวนการประจุแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด โดยวิธีการ
ประจุแบบพัลส์ (Pulse Charging) เพื่อศึกษาการประจุแบบรักษา
สภาพในแบตเตอรี่  และการฟื้นฟูสภาพของแบตเตอรี่ที่
เส่ือมสภาพก่อนเวลาอันสมควร 

Tsujikawa et al. [3] ได้ศึกษาการประมาณอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ีชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์วควบคุมโดยแบ่งการทดลอง 
ออกเป็น 2 กรณีได้ดังนี้คือ กรณีที่ 1 ได้ท าการทดสอบอายุการใช้
งานแบบเร่งภายใต้อุณหภูมิคงที่ (65 องศาเซลเซียส) และภายใต้ 
รอบการซ้ าส่ีเดือน 60/65 องศาเซลเซียส (ส่ีเดือน ณ 60 องศา
เซลเซียส และ 4 เดือน ณ 65 และต่อๆไป) ณ แรงดันไฟฟ้าคงที่ 
2.23 โวล์ต ประมาณอายุการใช้งานคาดการณ์ ที่ 25 องศาเซลเซียส 
จากอายุการใช้งานที่ได้มาจากผลการทดสอบเหล่านี้ ในกรณีที่ใช้
แบตเตอรี่ภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่แตกต่าง เป็นไปได้ว่า
ในการประมาณการอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่คาดหมายไว้
รวมทั้งระดับของการเสื่อมสภาพ นั่นคือ อายุการใช้งาน ขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมการใช้งาน กรณีที่ 2 ได้ท าการ
ทดสอบการปล่อยประจุและถ่ายประจุกระแสภายใต้สภาวะการ
ปล่อยประจุสองชุด (0.35 ช่ัวโมงของการปล่อยประจุ ที่กระแส   
1 เท่าของความจุ  (1 C) : ความลึกของการปล่อยประจุง 35%  ที่ 
2.3 ช่ัวโมงของการปล่อยประจุที่ 0.23 C  ความลึกของการปล่อย
ประจุ 53%  และการถ่ายประจุ 104% ของพลังงานที่ถูกปล่อย
ประจุ ณ กระแสคงที่ จากการเพิ่มกระแสการปล่อยประจุ ในการ
ทดสอบอายุการใช้งานรอบจาก 0.23 เป็น 1.0 CA จึงเป็นไปได้ใน
การร่นระยะเวลาการทดสอบลงได้หนึ่งในสาม และการเพิ่ม
กระแสการปล่อยประจุที่ใช้ในการทดสอบอายุการใช้งานรอบ
จาก 0.1C เป็น 1.0 C  จึงเป็นไปได้ในการร่นระยะเวลาการ
ทดสอบได้ประมาณหนึ่งในหกของอายุที่ทดสอบจริง 

Huang [4] ได้ศึกษาการประมาณสภาวะการประจุของ
แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด โดยใช้ทฤษฎีทางเคมีไฟฟ้า ในงานวิจัยนี้ได้
น าเสนอวิธีการประมาณการความจุตกค้างของแบตเตอรี่ตะกั่ว-
กรด และปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโหลดบนแบตเตอรี่ 

ท าการทดลองโดยใช้ชิพ TMS240F243 DSP ต่อพ่วงกับอุปกรณ์
การวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาในการหาความจุตกค้าง ผล
การทดลองพิสูจน์ได้ว่าวิธีการที่ได้น าเสนอนั้นเป็นวิธีการหา
ความจุแบตเตอรี่ที่ตกค้างระหว่างอัตราการปล่อยประจุที่ต่ าหรือ
ปกติ เมื่อปล่อยประจุแบตเตอรี่ในอัตราที่สูงขึ้น ค่าความผิดพลาด
ก็จะมากขึ้น ท าให้การวัดไม่แม่นย าและผลกระทบจากอุณหภูมิก็
ส่งผลต่อการวัดด้วยเช่นกัน เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เที่ยงตรงมาก
ขึ้น จึงได้สร้างขั้นตอนวิธีควบคุมเพื่อน าไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

Salloux and Hardy [5] ท าการศึกษาเกี่ยวกับการขจัดความ
ล้มเหลว–ตัวช้ีบอกน าใหม่สองแบบในด้านสุขภาพของแบตเตอรี่
ในอุตสาหกรรมก าลังส ารอง ก าลังที่เช่ือถือได้เป็นส่ิงจ าเป็น ฐาน
ที่ติดตั้งที่ใหญ่และก าลังเติบโตของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ท าให้
เกิดวิกฤติในระบบก าลังส ารองส าหรับโรงพยาบาล ธนาคาร 
โทรคมนาคมเคลื่อนที่ การรับและสถานที่อรรถประโยชน์การ
ส่งผ่านและการติดตั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมนับไม่ถ้วน 
แม้ว่าจะมีความส าคัญในเรื่องวิกฤติพลังงาน แต่ระบบก าลัง
ส ารองก็ยังคงสภาพดี ส่วนมาก ลูกค้าที่ได้ท าการทดสอบระบบ
ของตนเองนั้นไม่ได้เห็นถึงสภาพของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นย า
นัก เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ได้มีการวัดสมบัติทางไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์การทดสอบแบตเตอรี่แบบเดิม ท าให้
ไม่ได้มีการดูแลปกป้องสถานที่ติดตั้ง ต้นทุนการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันจึงยังคงสูง และมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่บ่อยครั้ง 

ตัววิเคราะห์แบตเตอรี่ทางเคมีไฟฟ้าแบบเครื่องส่งสัญญาณ
เข้าไปในแบตเตอรีเพื่อวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ของห้องทดลอง
พลังงานโลกเป็นแนวทางการทดสอบแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวใน
ปัจจุบันที่มีไว้ส าหรับการเก็บพลังงานและอุตสาหกรรมการ
แปลงผันก าลังด้วยความสามารถในการวัดทั้งสถานะทางไฟฟ้า
และเคมีของแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นย า 

กระบวนการเคมีสองอย่าง แบบแห้ง (เสียน้ าจากเซลล์ตะกั่ว
กรดที่มีวาล์วควบคุม) และการเกิดซัลเฟต (ตะกั่วซัลเฟตบนแผ่น
ธาตุ) คือสาเหตุหลักสองประการของความล้มเหลวของแบตเตอรี่
ในระบบก าลังส ารอง 

ขั้นตอนวิธีของผู้ประกอบการ CEI-Scan ท าให้เครื่องส่ง
สัญญาณเข้าไปในแบตเตอรีได้ทดสอบทั้งตัวแปรเสริมทางไฟฟ้า
และเคมี (Electrochemecal) ภายในแบตเตอรี่ตะกั่ว กรด เครื่องส่ง
สัญญาณดังกล่าวมีความสามารถในการตรวจจับการเส่ือมที่มี
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นัยส าคัญภายในเซลล์ก่อนการวัดโอห์มปกติจะแสดงความแปร
ผันที่ได้จากค่าเส้นฐาน 

ผลของขั้นตอนวิธี CEI-Scan ส าหรับแบตเตอรี่แบบแห้ง และ
การเกิดซัลเฟตได้แสดงสหสัมพันธ์ที่ดีกับการปล่อยประจุจริงผล
การทดสอบการรับภาระโหลดในบางกรณี ประมาณค่าความจุนั้น
จ าเป็นในการทดสอบการโหลด ที่ใช้เวลามากไม่ปลอดภัย อาจหา
ค่าความล้มเหลวของแบตเตอรี่ได้ก่อนที่จะน ามาใช้ ยืดอายุการใช้
งาน ท าให้ลดต้นทุนการบ ารุงรักษาและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ลด
ปริมาณวัตถุอันตรายที่จะเข้าสู่โรงงานรีไซเคิล แม้ว่าจะได้มีการ
พัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับตลาดแบตเตอรี่คงตัวแล้ว งานในสาขา
เกี่ยวกับการประยุกต์การใช้งานแบตเตอรนีั้นก็กว้างขึ้น 

Yu and Gao [6] ท าการศึกษาการใช้ PbO2เป็นฟิล์มบาง
เคลือบบนอิเล็กโทรด Ti เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวเก็บประจุ 
โดยน าฟิล์ม PbO2 บางๆ ที่มีตะกั่วไดออกไซด์มาเคลือบด้วย
อิเล็กโทรดบน 

ซับสเตรต Ti/SnO2 จากสารละลายPb2 (NO3)2 โดยการใช้
เทคนิคกระแสพลัส์ ตัวเก็บประจุท างานร่วมกับฟิล์ม  PbO2  เป็น
อิเล็กโทรดบวก ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นอิเล็กโทรดลบสารละลาย 
5.3M H2SO4 ผลได้แสดงว่าตัวเก็บประจุแบบซุบเปอร์ 
(supercapacitor) ที่ท างานร่วมกับฟิล์ม PbO2 /AC (60 um PbO2 
และอิเล็กโทรดAC 300 um) แสดงก าลังสูงและมีสมรรถนะต่อ
รอบที่ยอดเยี่ยม ส่วนพิสัยแรงดันไฟฟ้าที่ 0.8-1.8 volts ระบบตัว
เก็บประจุที่ท างานร่วมกับฟิล์ม PbO2/AC ได้พลังงานจ าเพาะที่ 
29.0Wh/kg และที่ก าลัง 1.01 kW/kg อิงจากน้ าหนักรวมของวัตถุ
อิเล็กโทรดทั้งสองอย่าง เมื่อค่าของอัตราส่วนมวลของ AC และ 
PbO2 เท่ากับสาม รอบลึกหลังจาก 4500 กระแสการถ่ายประจุ
และการปล่อยประจุมีค่าที่ 200 mA/g ความจุจ าเพาะยังคงอยู่ที่ 
64.4 F/g ความหนาแน่นพลังงานจ าเพาะที่ 32.2 Wh/kg  และเสีย
ความจุเดิมเพียง 10% เชื่อกันว่าก าลังสูง สมรรถนะรอบอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานเกี่ยวข้องกับการใช้พัลส์ที่เคลือบด้วยฟิล์ม PbO2 
เป็นอิเล็กโทรดบวก ใช้ Ti/SnO2 เก็บกระแสเพื่อความคงทนของ
วัตถุอิเล็กโทรดในสารละลาย H2SO4  

Nikolic et al. [7] ได้ศึกษาผลกระทบของสัญญาณพัลส์ต่อ
อัตราส่วนพัลส์ระบอบของการเต้นเป็นจังหวะที่มีศักย์ไฟฟ้าเกิน 
(Pulsating over potential, PO) ต่อการก่อเกิดโครงคล้ายสร้างรังผึ้ง 
โดยได้ตรวจสอบผลกระทบของระบอบของการเต้นเป็นจังหวะที่
มีศักย์ไฟฟ้าเกิน (PO) ต่อการก่อตัวของโครงสร้างคล้ายรังผึ้งใช้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนสแกน ตัวแปรเสริมคลื่นรูปส่ีเหลี่ยม 
แรงดันพัลส์ (amplitude) 1000 mV พัลส์การเคลื่อนที่ 10 ms และ
ระยะเวลาของการหยุด (Pause duration) 1, 10, 20 และ 50 ms 
(อัตราการหยุดของพัลส์ 0.1, 1, 2, 5 ms ตามล าดับ) เปรียบเทียบ
โครงสร้างคล้ายรังผึ้งกับโครงสร้างที่ได้ เกินศักยภาพคงที่ 1000 mV 

จากผลการทดลองพบว่าการเช่ือมติดของฟองไฮโดรเจน
ใกล้ๆกันอาจจะป้องกันได้โดยการใช้ระบบ PO จ านวนรูที่ก่อตัว
เนื่องจากฟองไฮโดรเจนใกล้ๆจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ยจะลดลงตามระยะเวลาที่หยุดของพัลส์ ระยะเวลา
ดังกล่าวจะลดขนาดของการเกาะกลุ่มของทองแดงที่มีการสร้าง
ผนังแบบรูพรุน รูปร่างของโครงสร้างคล้ายรังผึ้งจะเพิ่มตามการ
ใช้ระบบพัลส์ PO จากพื้นฐานของผลกระทบดังกล่าวที่
สังเกตเห็นได้จากระบบพัลส์ อาจจะสรุปได้ว่าการเคลือบ
อิเล็กโทรดเมื่อมีสารเติมแต่งอาจจะแทนที่ได้โดยการเลือกคลื่น
พัลส์ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส (Square wave) ที่เหมาะสม 

Karami et al. [8] ท าการศึกษาการคืนสภาพของแบตเตอรี่
ตะกั่วกรด ซัลเฟตที่หมดอายุโดยการถ่ายประจุแบบกลับ ผลที่
ได้มาจากการวิจัยอุตสาหกรรมปัจจุบันได้แสดงถึงความสามารถ
ของการถ่ายประจุผกผัน (Inverse charge) ว่าเป็นวิธีที่ทีสมรรถนะ
สูง ราคาถูกและง่าย ส าหรับการคืนสภาพแบตเตอรี่ตะกั่วกรดที่
กลายเป็นซัลเฟต และถูกทิ้งไว้นาน การประยุกต์ใช้วิธีการนี้กับ
แบตเตอรี่ที่กลายเป็นซัลเฟตอย่างเต็มที่อาจจะคืนสภาพได้
มากกว่า 80% จากความจุที่ก าหนดไว้ แบตเตอรี่ที่คืนสภาพแล้ว
อาจจะน ากลับมาใช้ได้อีกเป็นระยะเวลานาน  การประยุกต์ใช้
แบตเตอรีใ่นอุตสาหกรรม สามารถท าได้โดยการถ่ายประจุให้กับ
แบตเตอรี่ที่เกิดซัลเฟตแข็งบนแผ่นอิเล็กโทรด โดยใช้เวลา 24 
ช่ัวโมง จากนั้นน ามาประจุซ้ าโดยตรงได้อีก 48 ช่ัวโมง จากเพียง
สองกระบวนการนี้ แบตเตอรี่ที่ถูกทิ้งจะสามารถน ามาคืนสภาพ
ได้และน ากลับไปใช้ได้อีก จากความสะดวกและความน่าเช่ือถือ
ของวิธีการนี้  โรงงานแบตเตอรี่แต่ละแห่งได้ใช้วิธีการนี้ฟื้นฟู
สภาพแบตเตอรี่ วิธีการที่ได้น าเสนอนี้ได้เป็นประโยชน์อย่างมาก
ในเชิงพาณิชย์และในด้านการประหยัดเงินทุน 

James et al. [9] ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคการประจุ
พัลซ์แบตเตอรี่ตะกั่วกรดในเรือด าน้ า การทดสอบเซลล์เรือด าน้ า
ได้พบว่าสามารถปรับปรุงความจุให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยการชาร์จพัลส์ 
การปรับปรุงความจุนี้กระท าได้ในเซลล์ที่ใหม่หรือค่อนข้างใหม่ 
แต่ส าหรับเซลล์เก่า (อายุ 4-5 ปี) ต้องใช้รอบการชาร์จพัลส์ 15 
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รอบ ขึ้นไปก่อนจะปรับปรุงความจุให้เพิ่มขึ้นได้ ปรากฏว่ายิ่ง
เซลล์เก่า การท าลายการเกิดซัลเฟตก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น และการ
เกิดซัลเฟตบางตัวนั้นยากที่จะขจัดให้ออกไปได้ การใช้การชาร์จ
พัลส์ยังบ่งช้ีว่าการเกิดแก็ส อาจจะลดลงได้เป็นอย่างมาก 

การทดสอบการแก็สในเซลล์เดี่ยวบ่งช้ีว่าวิวัฒนาการของแก็ส
จะลดลงตามความถ่ีของพัลส์ที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะชัดเจนมากขึ้นกับ
วิวัฒนาการของออกซิเจน ที่เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับแบตเตอรี่เรือ
ด าน้ าที่ถูกกัดกร่อนของแผ่นบวกเนื่องจากมีการวิวัฒนาการของ
ออกซิเจนจากแผ่นบวกระหว่างการชาร์จท าการทดสอบหลังจาก
ที่ได้ปล่อยประจุแบตเตอรี่ (600A) ไป 4% ต้องมีการทดสอบต่อๆ 
ไปใช้การปล่อยประจุที่ลึกมากขึ้นเพื่อจะได้ยืนยันผลที่แน่นอน 

การรวมอัตราการวิ วัฒนาการของแก็สเพื่ อหาแก็สที่
วิวัฒนาการหลายลิตรก็อาจจะได้เป็นข้อมูล น ามาใช้ในการหา
ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการการเกิดแก็สโดยมีระบอบต่างๆ กัน 

ปรากฏว่าหลังการใช้การชาร์จพัลส์ไปยังเซลล์  ก็ยังมี
ประโยชน์ แม้ว่าจะท าการใช้การชาร์จแบบเดิมอยู่ ในการประเมิน
สมรรถนะของการชาร์จพัลส์ จ าเป็นต้องอิงจากสมรรถนะเซลล์  

Kirchev et al. [10] ท าการศึกษาการประจุพัลส์ในแบตเตอรี่
ตะกั่วกรด ส าหรับการประยุกต์ใช้ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลไกของการประจุพัลส์ของเพลทบวก หนึ่งใน
ปัญหาของแบตเตอรี่ตะกั่ว กรดในการประยุกต์ใช้การเก็บ
พลังงานแสงอาทิตย์ คือการชาร์จที่ขาดความต่อเนื่องของกระแส
จากมอดูลของเซลล์แสงอาทิตย์ การชาร์จแบบไร้ประสิทธิภาพ
มักจะส่งผลต่อการเกิดซัลเฟตแข็งของเพลทบวกในแบตเตอรี่
แบบเติมน้ ามีโอกาสเกิดซัลเฟตบนแผ่นอิเล็กโทรดทั้งสอง  
ปัจจุบันได้มีการน าเสนอวิธีการชาร์จใหม่เพื่อเอาชนะการชาร์จ
ไร้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ตะกั่วกรดส าหรับการปรับปรุง
ระบบสะสมพลังงาน วิธีการประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการชาร์จ
สองขั้น ขั้นแรกคือการท าให้กระแสคงที่ด้วยการประจุไฟฟ้า
จนกว่าจะถึงขีดจ ากัดที่ก าหนดของแรงดันในเซลล์ไฟฟ้า และขั้น
ที่สองคือการชาร์จพัลส์-กระแส (หรือกระแสขัดจังหวะ) ส าหรับ
เวลาจ ากัด พบว่าการประยุกต์ใช้ขั้นตอนพัลส์-กระแสในขั้นตอน
วิธีนี้ลดปริมาณส่วนตกค้างงซัลเฟต (PbSO4) และประหยัดเวลา
ในการชาร์จลงได้มาก 

ในเอกสารข้อมูล การวิจัยแรกๆที่เกี่ยวกับการชาร์จพัลส์ใน
แบตเตอรี่ตะกั่ว กรดจะมุ่งไปที่การประยุกต์ใช้ในการชาร์จเร็ว
ของเซลล์ในยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้า  จากผลการวิจัยพบว่า อัตรา

การประจุอาจจะลดลงได้ถึง 30-60 นาที ส าหรับการชาร์จเต็มใน
แบตเตอรี่ที่ไม่มีประจุอยู่เลยและมีการใช้พลังงานในการประจุ
น้อยลง การวิจัยนี้ได้แสดงถึงข้อดีของการชาร์จพัลส์ความถี่สูง 
นั่นคือสามารถน าไปใช้การปรับปรุงระบบการประจุแบตเตอรี่ท า
ให้ลดผลกระทบต่างๆ เช่น ผลกระทบของการสูญเสียความจุก่อน
ก าหนด (Primary capacity loss) เพื่อเพิ่มวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ 
เพื่อระงับการเกิดซัลเฟตของเพลทลบในเซลล์ และเพื่อหลีกเลี่ยง
ปรากฏการณ์เกิดความร้อน (Thermal runaway) และเพื่อรักษา
ความจุของแบตเตอรี่หลังการเกิดซัลเฟต ได้มีการรายงานถึงการ
ใช้การชาร์จพัลส์  การลดลงและความล่าช้าของเวลาของ
วิวัฒนาการออกซิเจนระหว่างการชาร์จเซลล์  แม้ว่าจะมีการ
ท างานวิจัยหลายอย่างเรื่องผลกระทบด้านดีของการชาร์จพัลส์ แต่
การศึกษาด้านทฤษฎีของกระบวนการที่ได้เกิดขึ้นระหว่างการ
ชาร์จพัลส์นั้นค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่ ในปี 1999 กูโอ และคน
อื่นๆ ได้น าเสนอทฤษฎีจลน์ศาสตร์การแพร่ (Diffusion kinetics 
theory) ของการประจุแบบพัลส์ของเพลทบวกของเซลล์ไฟฟ้า 
โดยมีและไม่มีการจ ากัดแรงดันไฟฟ้า  

เทคนิคของพัลส์การชาร์จระยะส้ันๆ และการปล่อยประจุได้
ถูกน ามาใช้ในบางวิธี ส าหรับสภาวะของการชาร์จ (Stage of 
charge) และสภาวะของสุขภาพ (Stage of health) ของแบตเตอรี่
การประยุกต์ใช้การชาร์จพัลส์อีกอย่างคือการใช้ในการก่อรูปของ
เพลทบวกและลบของแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ผลได้แสดงว่า กระแส
พัลส์ได้ไปเร่งกระบวนการก่อรูป (การแปลงผันเคมีไฟฟ้าของ 
PbO, 3BS/4BS และ PbSO4 เป็น Pb และ PbSO4) และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพฟาราดิค เช่น ลดอัตราการสูญเสียน้ า 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยดังกล่าวนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยต่างๆเช่นสถานะของการชาร์จ สถานะสุขภาพ ความถ่ีของ
คลื่นก าลังสอง อิทธิพลของชั้นคู่ การชาร์จและการปล่อยประจุ 
ต่อกลไกของการชาร์จพัลส์ของเพลทบวกของแบตเตอรี่ตะกั่ว 
กรดภายใต้สภาวะจ าเพาะส าหรับการประยุกต์ใช้ ในเซลล์
แสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่จะเป็นการชาร์จและการปล่อยประจุ
กระแสต่ า การวิจัยได้เน้นที่ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องของ
กระแสคงที่ผสมกับขั้นตอนวิธีการชาร์จด้วยกระแสพัลส์  

Macaulay and Hoffman [11]  ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด รายงานนี้ได้น าเสนอทฤษฎีที่สนับสนุนใน
ระบบการเก็บพลังงานแบตเตอรี่ตะกั่วกรด ได้ส ารวจเรื่องการน า
การใช้  อิเล็กโทรดอัลลอย ทฤษฎีที่สนับสนุนความลึกของการ
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ถ่ายประจุ คุณภาพของการชาร์จใหม่ และสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน ได้มีการพัฒนาความเข้าใจกลไกความล้มเหลว
เบื้องต้นของระบบแบตเตอรี่เหล่านี้ เน้นความส าคัญที่ความเข้าใจ
ถึงสาเหตุการเกิดความล้มเหลวในแบตเตอรี่ ทฤษฎีที่สนับสนุน 
การสร้างอัลลอยเพลท โครงสร้างของแบตเตอรี่ได้ส่งผลต่ออายุ
การใ ช้ งานและสมรรถนะของระบบ  จากมุ มมองด้ าน
วิศวกรรมไฟฟ้า ได้น าเสนอการออกแบบส้ันๆ สองแบบที่เน้น
เรื่องประเด็นส าคัญในด้านการประยุกต์ใช้ในการสะสมพลังงาน 
(Energy storage) และด้านก าลังไฟฟ้าส ารอง (UPS)  

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประจุ
แบบพัลส์กับการประจุแบบปกติในแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 

2. เพื่อศึกษาผลของปัจจัยต่างๆ ของการประจุแบบ
พัลส์ที่มีต่อคาบเวลาพัลส์บวก 40% กับคาบเวลา 60% 

3. เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการประจุแบบพัลส์
ของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด กับพัลส์ที่คาบเวลา 40/60 กับ 
60/40 ดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle) 
 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ใน

การพัฒนาเทคนิคการประจุแบตเตอร์รี่ แบบใหม่  (Pulse 
Charging) เพื่อเป็นการรักษาสภาพของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด 
ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น 

2. สามารถน าเงื่ อนไขการประจุที่ เหมาะสมไปใช้
ประกอบการศึกษาปัจจัยอื่นเพิ่มเติม เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ทาง
พาณิชย์ได้ในอนาคต 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1  ค้นคว้าเอกสาร ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่และระบบประจุแบตเตอรี่ 
ช่วงที่ 2  ออกแบบการทดลอง จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด 

ติดตั้งระบบการทดลอง 
ช่วงที่ 3  ทดลองประจุเซลล์ของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด

ขนาด 12 โวล์ทโดยท าการแยกเซลล์เป็นเซลล์ย่อยที่มีขนาด
แรงดัน 2 โวล์ท ซ่ึงแยกเป็นกล่องในแต่ละเซลล์ ต่อมาใช้
เครื่องมือวัดค่าตัวแปรต่างๆในระหว่างการทดลองประจุได้แก่ 

แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิเซลล์ และความถ่วงจ าเพาะ
ของสารละลายอิเล็กโตรไลท์โดยเก็บข้อมูลเป็นช่วงๆ ช่วงละ   
30 นาที โดยใช้ดาต้าล็อกเกอร์ (Data logger) 

ช่วงที่ 4  สร้างเซลล์แบบเดียวกันกับในช่วงที่ 3 โดยใช้วิธีการ
ประจุเป็นแบบพัลส์ (Pulse charging)วัดหาค่าสมบัติที่เกี่ยวข้อง
กับช่วงที่ 3  

ช่วงที่ 5 รวบรวมข้อมูลจากช่วงที่ 3 และ 4 น าข้อมูลมาใช้
ประกอบการค านวณวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ประจุและวิเคราะห์การเส่ือมสภาพของแบตเตอรี่ระหว่างการ
ประจุแบบปกติกับการประจุด้วยพัลส์ 

ขั้นตอนการทดลอง 
1) ประจุเซลเดียวขนาด 2 โวล์ท 7 แอมแปร์-ช่ัวโมง 

ที่อุณหภูมิควบคุม 25 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานการทดสอบ 
IEC 60896 แรงดันคงที่ 2.8  โวล์ท ด้วยกระแส 1 แอมแปร์ 

2) ถ่ายประจุด้วยอิเล็กทรอนิกส์โหลด (Electronic 
Load) ที่ 1 แอมแปร์-ช่ัวโมง เก็บข้อมูลด้วยดาต้าล็อกเกอร์ 
จ านวน 3 ไซเคิล 

3) ประจุเซลเดียวขนาดและชนิดเดียวกันด้วยพัลส์ที่มี
ความถี่ 16 KHz ดิวตี้ไซเคิล 40/60 ที่ กระแส 1 แอมแปร์-
ช่ัวโมง ครบอุณหภูมิตามมาตรฐานการทดสอบ IEC 60896 
แรงดันคงที่ 2.8  โวล์ท  

4) ถ่ายประจุด้วยอิเล็กทรอนิกส์โหลด (Electronic 
Load) ที่  1 แอมแปร์-ช่ัวโมงเก็บข้อมูลด้วยดาต้าล็อกเกอร์ 
จ านวน 3 ไซเคิล 
 
  DC
  Power
  Supply

  Function
  Generator

Electronic
Load

2V 1Ah

+

-

0.1 Ω5W

+

-

�             
 -        �    
 -        �    
 -                
 -         �    

               25  ºC

 

รูปที่ 1 แผนผังการทดลอง 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลที่ได้จากการทดลองการประจุเซลล์เดี่ยวขนาด 2 โวล์ท 

7 แอมแปร์-ช่ัวโมง ด้วยสัญญาณพัลส์ที่มีความถี่ 16 kHz 
ดูเลช่ันไทม์ 40/60 และ 60/40 ประจุด้วยกระแส 1 แอมแปร์ ใน
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เวลา 120 นาที ทั้ง 2 สภาวะ ผลปรากฏว่าในไซเกิลที่ 1 ไซเกิลที่ 
2 และ ไซเกิลที่ 3 ถ่ายประจุได้ดังแสดงในกราฟรูปที่  

 

 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงสภาวะเก็ปบประจุและคายประจุแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 
(ก) รอบที่ 1 (ข) รอบที่ 2 และ (ค) รอบ 3 

 
ผลจากการทดลองพบว่าการประจุเซลล์เดี่ยวแบบตะกั่ว-กรด 

ขนาด 2 โวล์ท 7 แอมแปร์-ช่ัวโมง พบว่าการประจุแบบพัลส์
สามารถเก็บกักพลังงานได้มากกว่าการประจุแบบแรงดันดีซีดัง
แสดงในรูปที่ 2 กราฟแสดงสภาวะเก็ปบประจุและคายประจุ
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด (ก) รอบที่ 1 

และการคายประจุแบบพัลส์ที่มีความกว้างพัลส์ (Duty Cycle) 
60/40 คือใช้พัลส์บวก 60 % พัลส์ลบ 40 % มีประสิทธิภาพดีกว่า
การประจุแบบพัลส์ที่มีความกว้าง 40 % 60 % ดังแสดงในรูปที่ 2 
รูปที่ 2 กราฟแสดงสภาวะเก็ปบประจุและคายประจุแบตเตอรี่
ตะกั่วกรด  (ข) รอบที่ 2 และ (ค) รอบ 3 

 
 

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
ในการทดลองการประจุแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด ควรมี

ระบบตัดต่อกระแสและแรงดันที่เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อความ
แม่นย าในการตัดต่อวงจร แทนการสังเกตจากเครื่องมือวัดและ
จ าเป็นต้องมีตัวบันทึกค่าที่เป็นดาต้าล็อกเกอร์ (Data Logger) 
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ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 
Climber Arbor Knock Down 

 
บุษบา  จริงบ ารงุ1  จุลจิลา  ปัตถะเมฆ2 และสราวุธ  แสนเย็น3 

 
                                          1,2ภาควิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม        สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

                                        3 ภาควิชาพ้ืนฐานธุรกิจ      วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม       สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
  

บทคัดย่อ 

       ค้างไม้เลื้อยเป็นส่ิงพยุงที่ช่วยรองรับการยึดเกาะเลื้อยพัน
ของไม้เลื้อยเพื่อให้ล าต้นเจริญและปรับตัวทอดยอดรับแสง      
มีหลากหลายแบบ นิยมท าด้วยไม้ เหล็ก พีวีซี ซ่ึงมีความแข็งแรง
ทนทานต่างกัน  การท าค้างไม้เลื้อยมีการตัดและประกอบ
บางครั้งท าเองไม่ได้ อีกทั้งมีข้อจ ากัดในการปรับรูปแบบจาก
แบบเดิมเป็นแบบใหม่ การวิจัยนี้มุ่งใช้ท่อพีวีซีพัฒนาเป็นค้าง   
ไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่ถอดประกอบได้ภายใน 10 นาที ปรับได้    
4 แบบ คือ แบบพีระมิดปลายตัด แบบครึ่งตัวเอ แบบผนัง และ
แบบกระโจม ใช้กับไม้เลื้อยขนาดเล็กที่ปลูกบริเวณบ้านพัก
อาศัยในตัวเมือง ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) ออกแบบและ
สร้างค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 2) หาประสิทธิภาพค้างไม้เลื้อย  
น๊อคดาวน์ และ 3) ศึกษาความสนใจใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่สร้างขึ้นใช้เวลา
ประกอบเฉลี่ย 3.24-6.22 นาที และเวลาถอดเฉลี่ย 1.27-2.22 
นาที  2)  ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์แบบพีระมิดปลายตัด แบบครึ่ง
ตัวเอ แบบผนัง ที่ใช้หมุดตัวยูตรึงแข็งแรงกว่าไม่ใช้หมุดตรึง 
และการตรึงคร่อมฐานทั้ง 4  มุม ค้างไม้เลื้อยจะแข็งแรงกว่าการ
ตรึงต าแหน่งอื่น  ค่าเฉลี่ยความแข็งแรง เท่ากับ 4.80, 4.60 และ 
4.60 ตามล าดับ ส่วนแบบกระโจม เมื่อใช้หมุดตรงช่วยยึดจะ
แข็งแรงกว่าไม่ใช้ ค่าเฉลี่ยความแข็งแรง เท่ากับ 4.40 และ         
3) กลุ่มเป้าหมายสนใจใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก    

 

ค าส าคัญ : ค้างไม้เลื้อย, ค้างน๊อคดาวน์, ค้างพยุงไม้เลื้อย 
 

Abstract 
  The climber arbors is a support the climber plants for  
growth and adjust itself to climb up and photosynthesis that is  
a process used by plants to convert light energy into chemical  
energy. There are many styles of arbor, but they favorite to  
make of woods, irons, and PVCs. They were different strong  
and durable materials. The climber arbor was cut and combine  
it. Sometime it cannot do it by oneself. The old arbor was  
limited to design and difficult to change other models. The  
research studied and developed the PVC pipe to be the  
Climber Arbor Knock Down that was easy to combine and  
remove within 10 minutes, durable and can make adjust in     
4 models; Trapezoid Pyramid Model, HaIf A Model, Wall  
Model, Tent Model.  They are better for small climbers  
And the down town residences. There were 3 steps for  
methodology: 1) design and construct the Climber Arbor  
Knock Down 2) to find out the efficiency of the Climber  
Arbor Knock Down and 3) to study the interest of the target  
group. The results showed that 1) The Climber Arbor Knock  
Down has efficiency according to the research purpose.       
The approximately time to combine was 3.24-6.22 minutes  
And remove was 1.27–2.22 minutes. 2) The Climber Arbor  
Knock Down; Trapezoid Pyramid Model, HaIf A Model and  
Wall Model used metal wire U shape to pinned on 4 corners  
of base was stronger than it not use the pins and the Climber  
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Arbor Knock Down had been stronger than other positions.   
The average are 4.80, 4.60 and 4.60. Tent Model when use  
straight pin, it was stronger. The average is 4.0. 3) The target  
group were interested in the Climber Arbor Knock Down on  
quite a high level. 
 

1. บทน า 
      สภาพการด ารงชีวิตปัจจุบนัทีเ่ร่งรีบแข่งขันทั้งจากการ 
ท างาน การเดินทาง ฯลฯ ก่อใหเ้กดิความเครียดส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพจิต  คนส่วนใหญ่จึงคลายความเครียดด้วยการหนั 
ไปปลูกพรรณไม้เพื่อให้ร่มเงา ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี บดบัง 
ส่ิงที่ไม่น่ามอง ท าใหจ้ิตใจผ่องใส [1]   ไม้เลื้อยเป็นพืชที่ไม ่
สามารถทรงตัวได้โดยล าพังมักใช้อวัยวะพิเศษ เช่น ยอดเลื้อย 
พัน  มือพัน รากพิเศษฯลฯ เลื้อยพันยึดเกาะส่ิงพยุงเพื่อให้ล าต้น 
เจริญอยู่ได้และปรบัตัวทอดยอดรบัแสงเพื่อการสังเคราะห์แสง 
[2], [3] ค้างไม้เลื้อยที่นิยมใช้มีหลายแบบ เช่น แบบตัวเอ แบบ
กระโจม แบบตัวที  แบบซุ้มไม้เลื้อย ฯลฯ  การจะเลือกใช้ค้าง   
ไม้เลื้อยแบบใดขึน้อยู่กับชนิดของพรรณไม้เลื้อย  แต่หากปล่อย
ให้เลื้อยพันตามธรรมชาตจิะท าให้ดูรกรุงรัง ไม่สวยงาม [4] 

วัสดุที่ใช้ท าค้างไม้เลื้อยมหีลายชนิด ได้แก่  ไม้ เหล็ก พีวีซี 
เชือก แต่ละชนิดมีข้อดขี้อเสียต่างกัน วัสดุที่คนส่วนใหญ่นิยม
ใช้ท าค้างไม้เลื้อย คือ ไม้  ทั้งนี้เพราะไม้มีความแข็งแรง หาง่าย  
ราคาไม่แพงนัก  แต่มีข้อเสียที่ไม่ทนทานเมื่อใชง้านไปนาน ๆ 
ไม้จะผตุ้องดูแลซ่อมแซมเป็นระยะ [5] ประกอบกับบางคนตัด
และประกอบค้างไม้เลื้อยเองไม่ได้ต้องจ้างท า แต่ด้วยเป็นงาน
ขนาดเล็ก  ค่าจ้างไม่มาก  ผู้รับจ้างอาจไม่สนใจรบังาน  เมื่อ
ต้องการน าค้างไม้เลื้อยเก่ามาท าเป็นค้างไมเ้ลื้อยแบบใหม่อาจ
ประสบปัญหาขนาดของไม้ไม่พอเหมาะ  คณะผู้วิจัยจึงสนใจ
น าท่อพีวีซีซ่ึงมีความแข็งแรง  ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด 
-ด่าง ควบคุมขนาดได้  มาใช้ในการสร้างค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์
ที่ถอดประกอบได้ง่าย  แข็งแรง ใช้แล้วปรับรูปแบบใหม่ได้  4  
แบบ  ส าหรับใช้กับไมเ้ลื้อยขนาดเล็กที่ปลูกในบริเวณบ้านพัก
อาศัยในตัวเมือง 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    2.1 เพื่อพัฒนาค้างไม้เลื้อยนอ๊คดาวน์ที่ถอดประกอบได้ง่าย   
มีความแข็งแรง  ใช้แล้วปรับรูปแบบใหม่ได้ ส าหรับใช้กับ      
ไม้เลื้อยขนาดเล็ก  

   2.2 เพื่อศึกษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ 
การใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน ์

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ค้างไม้เลื้อยที่พัฒนามีลักษณะตามต้องการ คือ ถอด 

ประกอบไดง้่าย  แข็งแรง  ใช้แล้วปรับรปูแบบใหม่ได ้  
3.2 กลุ่มเป้าหมายมคีวามสนใจใชง้านค้างไม้เลื้อย 

น๊อคดาวน์อยู่ในระดบัค่อนข้างมากขึ้นไป 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย   
   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช ้
      1.  ท่อพีวีซีสีฟ้า ขนาด  6 หุน   
      2.  ข้อต่อพีวีซี ขนาด 6 หุน ได้แก่  ข้อต่อตรง  ข้องอ 45๐  
           ข้องอ 90๐ สามทางเฉียง สามทางฉาก และส่ีทางฉาก  
     3. ฝาครอบ  ขนาด  6 หุน 
      4.  เหล็กเส้น  ขนาด  2  และ 3 หุน            
      5.  กระดาษทราย เบอร์  0 
     6.  สายยาง ขนาด   6 มิลลิเมตร 
     7. ลวดเส้นใหญ ่
    8. อุปกรณ์เครื่องมือช่าง  
    วิธีด าเนินการ  แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้   
    ขั้นตอนที่  1  ออกแบบและสร้างค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์  
     ขั้นตอนที่  2  ศึกษาประสิทธิภาพค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์  
     ขั้นตอนที่  3  ศึกษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ 
การใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน ์

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบและสร้างคา้งไม้เลื้อยน๊อคดาว   
แบ่งเป็น  2  ขั้น  ดังนี้  
  ขั้นที่  1 ออกแบบค้างไมเ้ลื้อยน๊อคดาวน์     
     1.1  ศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ไม้เลื้อย  ส่ิงพยุง 
ไม้เลื้อย  วัสดุที่ใช้ท าค้างไม้เลื้อย รูปแบบค้างไม้เลื้อย ฯลฯ  
จากหนังสือ  อินเทอร์เน็ต  และการสังเกตจากสภาพจริง   
     1.2  วิเคราะหค์วามเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน 
การท าค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เลือกรูปแบบต้นแบบเพื่อการวิจัย  4 แบบ  คือ  แบบตัวเอ  

* บุษบา  จริงบ ารุง,  จุลจิลา  ปัตถะเมฆ, สราวุธ แสนเย็น 
E-mail address: Buthsaba_ching@hotmail.com, joonjra10@yahoo.ca,  
p_sra05@hotmail.com 
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แบบครึ่งตัวเอ แบบผนัง และแบบกระโจม  
     1.3  ศึกษาขนาดที่เหมาะสมของค้างไมเ้ลื้อยต้นแบบและ
ชนิดของไมเ้ลื้อยที่เหมาะสมใช้กับค้างไม้เลื้อยตน้แบบด้วย 
การสัมภาษณ์ผู้รู้โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น  

 1.5  สร้างโมเดลค้างไม้เลื้อยต้นแบบทั้ง  4  แบบ โดยใช้ 
อัตราส่วน 1:10  ค านวณจ านวนท่อพีวีซีและข้อต่อที่ตอ้งใช ้
 

 
 
 
 
 

รูปที่  1 โมเดลค้างไม้เลื้อยต้นแบบ 
 

     ขั้นที่  2  สร้างและปรับปรงุคา้งไม้เลื้อยน๊อคดาวน์         
             2.1  เตรียมอุปกรณ์  ดังนี ้
 2.1.1  ตัดท่อพีวีซีขนาดความยาว  40, 20, 15, 10  
และ 5  เซนติเมตร จ านวน  25, 10, 4, 4 และ 4 ท่อน ตามล าดับ  
ขัดรอยตดัด้วยกระดาษทรายให้เรยีบ 
  2.1.2  เจาะรบูนท่อพีวีซีเพื่อช่วยการยึดเกาะของ       
ไม้เลื้อย และส าหรับร้อยเชือกหรอืผูกยึดตะแกรงบนท่อพีวีซี
ยาว  40  เซนติเมตร  จ านวน  4  รูต่อท่อน  ดังรปูที่  2   
 

 
รูปที่ 2 ต าแหน่งการเจาะรูบนท่อพีวีซียาว  40  เซนติเมตร 

 

 2.1.3 เตรียมหมุดยดึโครงค้างไม้เลื้อย โดยตัด 
เหล็กเส้น 2 หุน  ยาว  40  เซนติเมตร ดัดเป็นรปูตัวยู  และตัด 
เหล็กเส้น 3 หุน ยาว 25 เซนตเิมตร ท าเป็นหมุดตรง  

 
 
 
 

รูปที่ 3 หมุดยึดรูปตัวยูและหมุดตรง 

            2.1.4 เตรียมสายรัดส าหรับยึดค้างไมเ้ลื้อยแบบ
กระโจมโดยตดัสายยางพลาสติกยาว 26 เซนติเมตร สอด 
เส้นลวดด้านในสายยาง ดังรูปที่  4 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 สายรัดค้างไม้เลื้อยแบบกระโจม 

 
             2.2  ประกอบค้างไม้เลื้อยตามต้นแบบที่เลือกทั้ง  4 
แบบ  ตรวจสอบความแข็งแรงของค้างไม้เลื้อยโดยการจับโยก
สังเกตลักษณะการทรงตัวที่ไม่โยกคลอน ไม่แอ่นหรือบิดโค้ง 
พบว่า ข้อต่อของค้างไม้เลื้อยแบบตัวเอมีข้อจ ากัด  จึงทดลอง
ปรับรปูแบบใหม่ได้เป็นรปูแบบ “พีระมิดปลายตัด” บันทึก 
จ านวนท่อพีวีซีและข้อต่อที่ใช้  
            2.3  ประกอบค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวนท์ั้ง  4 แบบ 
น าเสนอใหผู้้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นครชู่างอุตสาหกรรมตรวจ
พิจารณาประสิทธิภาพการใช้งานตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
และใหข้้อเสนอแนะ   
 

 
 
 
 
           

รูปที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 
 

       2.4 ปรับปรุงค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญจนได้ลักษณะตามต้องการ  สรุปจ านวนท่อพีวีซีและ
ข้อต่อทีใ่ชจ้ าแนกตามรูปแบบและรวมชุดอุปกรณ์ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 จ านวนท่อพีวีซีและข้อต่อจ าแนกตามแบบค้างไม้เลื้อย 
                 น๊อคดาวนแ์ละรวมชุด 

รายการอุปกรณ์ 
จ านวนอุปกรณ์ต่อรูปแบบ 

แบบพีระมิด   
  ปลายตัด 

   แบบ 
คร่ึงตัวเอ 

  แบบ 
   ผนัง 

  แบบ
กระโจม 

รวม/   
 ชุด 

1. ท่อพีวีซี      
  ยาว 40 ซม. 20 25 20 20 25 
  ยาว 20 ซม. 4 - 10 5 10 
  ยาว 15 ซม. - 4 3 - 4 
  ยาว 5 ซม. - 4 - - 4 

หมุดรูปตัวย ู

หมุดตรง 
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2. ข้อต่อตรง   12   12   13  20  20 
3. ข้องอ 45๐ - 4 1   -   4 
4. ข้องอ 90๐ - 4 4   -   4 
5. สามทางเฉียง   8 2 2   -   8 
6. สามทางฉาก   - 4 8   -   8 
7. สี่ทางเฉียง - 2 -   -   2 
8. ฝาครอบหนา   - - -   5   5 
รวม  (ท่อน/อัน)  44   61   61  50  94 

 
ขั้นตอนที่  2  หาประสิทธิภาพค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์    
   2.1 ศึกษาความแข็งแรงของค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์เมื่อใช้ 
และไม่ใช้หมุดตรงึยึด  
        2.1.1 ใช้หมุดตรึงค้างไม้เลื้อยแต่ละแบบกบัพื้นดนิ ดังนี้   
     1) แบบพีระมดิปลายตัด  ใชห้มุดตัวยูตรึงยดึต าแหนง่ 
ต่างกัน ดังรูปที่ 6 
 
  
 

 
            

 
         

 รูปที่ 6 ต าแหน่งการตรึงหมุดค้างไม้เลือ้ยแบบพีระมิดปลายตัด 
 

      2) แบบครึ่งตัวเอ   ใช้หมุดตัวยูตรึงยึดต าแหน่ง 
ต่างกัน ดังรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 

   รูปที ่7 ต าแหน่งการตรึงหมุดค้างไม้เลื้อยแบบครึ่งตัวเอ 
 

          3) แบบผนัง  ใช้หมุดตัวยูตรึงยึดต าแหน่งต่างกัน         
ดังรูปที่ 8 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 8 ต าแหน่งการตรึงหมุดค้างไม้เลือ้ยแบบผนัง 

          4) แบบกระโจม  วิธีใช้หมุดตรงตรึงยดึ ดังรปูที่ 9 
 
 
 
  
  

       
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การใช้หมุดตรงตรึงยึดค้างไม้เลือ้ยน๊อคดาวน์แบบกระโจม 
 

         2.1.2 ประเมินความแข็งแรงของค้างไมเ้ลื้อยทุกแบบทัง้
ก่อนตรึงและหลงัตรึงด้วยหมุดจากลักษณะการทรงตัวที่ไม่โยก
คลอน ไม่แอ่นหรือบิดโค้ง โดยใช้แบบประเมินความแข็งแรง
ของค้างไมเ้ลื้อยชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั  หาก
คะแนนประเมินเฉลี่ย   3.51 ถือว่าค้างไม้เลื้อยมีความแข็งแรง
เพียงพอต่อการใช้งาน  
         2.1.3 วิเคราะหข์้อมูล  และน าผลจากการประเมนิไปใช้
เขียนเปน็ข้อเสนอแนะในคู่มือประกอบและใช้งานค้างไม้เลื้อย 
น๊อคดาวน์ส าหรบัผู้ใช้งาน   
     2.2  ศึกษาเวลาที่ใช้ในการถอดประกอบค้างไม้เลื้อย      
น๊อคดาวน์   

ตรึงคร่อมกลางท่อพีวีซี  
 

       ตรึงคร่อมฐานท้ัง 4 มุม  
 

        ตรึงคร่อมฐานท้ัง  4  มุม  
 

ตรึงคร่อมกลางท่อพีวีซี  
 

ตรึงครอ่มท่อและฐาน 2 มุม ตรึงคร่อมฐาน 4 มุม และเสาค ้า 

ตรึงครอ่มมมุฐานและเสาค ้า 
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          2.2.1 คณะผู้วิจัย (กลุ่มเคยใช้งาน) และกลุ่มทดลองใช้ 
งาน (กลุ่มไม่เคยใช้งาน) กลุ่มละ 5 คน ประกอบค้างไม้เลื้อย
น๊อคดาวนท์ีละแบบ บันทึกเวลาถอด-ประกอบโดยใช้แบบ 
บันทึกเวลาที่สร้างขึ้น  ค านวณเวลาเฉลี่ยที่ใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

      รูปที่ 10 กลุ่มทดลองใชง้านถอด-ประกอบค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 
  

2.2.2  เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการถอดประกอบ    
ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์กับเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 10 นาที หาก 
น้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑเ์วลาที่ก าหนด ถือว่าค้างไม้เลื้อย        
น๊อคดาวน์ถอดประกอบได้ง่าย     
     ขั้นตอนที่  3  ศึกษาความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ 
การใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ โดยด าเนนิการดังนี ้
      3.1 จัดท าคู่มือถอดประกอบและใช้ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 
ทั้ง  4 แบบ  ดังรูปที่  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 11 คู่มือประกอบและใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 

      3.2  นัดหมายวัน เวลา สถานที่สาธิตและเก็บข้อมูลกบั 
กลุ่มเป้าหมายที่ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) จ านวน  100 คน   
      3.3  น าชุดอุปกรณ์ค้างไมเ้ลื้อยน๊อคดาวน์พร้อมด้วยคู่มือ 
ประกอบและใช้งานไปสาธิตและอธิบายการถอดประกอบให ้
กลุ่มเป้าหมายชม  ซักถามข้อสงสัย แล้วสอบถามความสนใจ 
โดยใช้แบบสอบถามความสนใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     
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5 ระดับ ที่สร้างขึ้น ค่า  IOC เท่ากับ  1.00   
     3.4 วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน น าไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าเฉลี่ย หากพบว่า ค่าเฉลี่ยความสนใจใช้งาน 
อยู่ในระดบัค่อนข้างมากขึน้ไป  (ค่าเฉลี่ย   3.51) ถือว่า 
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน ์
  

5. ผลการวิจัย 
   5.1 ผลการศึกษาความแข็งแรงของค้างไมเ้ลื้อยน๊อคดาวน์ 
เมื่อใช้และไม่ใช้หมุดตรึงยึด ดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความแข็งแรงของ 
                ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์เมื่อใช้และไม่ใช้หมุดตรึงยึด 

แบบค้าง 
ไม้เลื้อย 

ใช้หมุดตรึงยึด ไม่ใช้หมุดตรึงยึด 
�̅� S.D. ระดับความ

แข็งแรง 
 �̅� S.D. ระดับ 

ความแข็งแรง 
พีระมิด
ปลายตัด 

4.80 .45 มาก 3.80 .84 
ค่อนข้าง 
มาก 

ครึ่งตัวเอ 4.60 .55 มาก 3.60 .55 
ค่อนข้าง 
มาก 

ผนัง 4.60 .55 มาก 3.00 .00 ปานกลาง 
กระโจม 

4.40 .55 
ค่อนข้าง 
มาก 

1.80 .45 
ค่อนข้าง 
น้อย 

    
       จากตารางที่  2 ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่ไม่ใช้หมุดตรึงยึดกับพ้ืนดินมี 
ความแข็งแรงอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยถึงค่อนข้างมาก ส่วนที่ใช้หมุดตรึง 
ยึดมีความแข็งแรงอยู่ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก   
       สรุปได้ว่า  การใช้หมุดตรึงค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์กับพ้ืนดินช่วย 
เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับค้างไม้เลื้อย   
 

      5.2 ผลการศึกษาความแข็งแรงของค้างไมเ้ลื้อยน๊อคดาวน์
เมื่อใช้หมุดตรึงกับพื้นดินในลักษณะและต าแหน่งต่างกนั    
ดังแสดงในตารางที่  3 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่  3 ลักษณะของค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์  เมื่อใช้หมุดตรึงกับพ้ืนดิน 
                 ต าแหนง่แตกต่างกัน 
ค้างไม้เลื้อย ต าแหน่งตรึงยึด ลักษณะค้างไม้

เลื้อย 
สรุป 

แบบ
พีระมิด 
ปลายตัด 

คร่อมกลางท่อพีวีซี ทรงตัวได้ดี  
โยกคลอนเล็กน้อย 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ไม่ควรใช้ 

คร่อมฐานที่มุม 4 มุม   แข็งแรง ทรงตัว 
ได้ดี  ไม่โยกคลอน 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ควรใช้ 

แบบครึ่ง 
ตัวเอ 

คร่อมกลางท่อพีวีซี ทรงตัวได้ดี 
โยกคลอนเล็กน้อย 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ไม่ควรใช้ 

คร่อมฐานที่มุม 4 มุม   แข็งแรง ทรงตัว 
ได้ดี  ไม่โยกคลอน 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ควรใช้ 

แบบผนัง 

คร่อมกลางท่อพีวีซี
และฐานที่มุม 2 มุม 

แข็งแรง ทรงตัวได้  
โยกคลอนเล็กน้อย 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ไม่ควรใช้ 

คร่อมฐานที่มุม 4 มุม แข็งแรง ทรงตัว 
ได้ดี  ไม่โยกคลอน 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ควรใช้ 

คร่อมฐานที่มุม 4 มุม
และเสาค้ า  

แข็งแรง ทรงตัว 
ได้ดีกว่าไม่คร่อม
เสาค้ า  ไม่โยก
คลอน ไม่แอ่น  
ไม่บิดโค้ง 

ควรใช้ 

แบบ
กระโจม 

ตรึงกับดินเป็นฐาน
สวมท่อพีวีซี 

แข็งแรง ทรงตัว 
ได้ดี  ไม่โยกคลอน 
ไม่แอ่น ไม่บิดโค้ง 

ควรใช้ 

หมายเหตุ  ควรใช้  หมายถึง  ควรใช้เป็นข้อเสนอแนะในคู่มือประกอบ 
                  และใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 
 

        จากตารางที่  3  ต าแหน่งการตรึงค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์     
มีผลต่อ   ความแข็งแรงของค้างไม้เลื้อย  โดยค้างไม้เลื้อยทีใ่ช้
หมุดตรึงฐานบริเวณมุมทัง้หมดจะมีความแข็งแรงมากกว่าตรึง
ต าแหน่งอื่น       
 

     5.3 ผลการศึกษาเวลาที่ใช้ในการถอดประกอบค้างไม้เลื้อย 
น๊อคดาวน์  ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 เวลาเฉลี่ยในการถอดประกอบค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ 

แบบค้างไม้เลื้อย 

เวลาประกอบเฉลี่ย 
(นาที) 

เวลาถอดเฉลี่ย 
(นาที) 

คณะ 
ผู้วิจัย 

กลุ่มทดลอง
ใช้งาน 

คณะ 
ผู้วิจัย 

กลุ่มทดลอง
ใช้งาน 

พีระมิดปลายตัด 4.27 3.75 1.24 1.33 
เฉลี่ย 4.01 1.29 

แบบครึ่งตัวเอ 4.82 6.36 1.30 1.77 
เฉลี่ย 5.59 1.54 

แบบผนัง 6.49 5.95 2.10 1.94 
เฉลี่ย 6.22 2.02 

แบบกระโจม 3.49 2.98 1.30 1.24 
เฉลี่ย 3.24 1.27 

 

     จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า  เวลาเฉลี่ยในการประกอบค้าง   
ไม้เลื้อยแบบพีระมดิปลายตัด เท่ากับ 4.01 นาที  แบบครึ่งตัวเอ 
เท่าสกับ 5.59 นาที  แบบผนัง เท่ากับ 6.22 นาที และแบบ
กระโจม เท่ากับ 3.24 นาที  เวลาเฉลี่ยในการถอดค้างไม้เลื้อย 
แบบพีระมดิปลายตัด เท่ากับ 1.29 นาที แบบตัวเอครึ่ง เท่ากับ 
1.54 นาที แบบผนัง เท่ากับ 2.22 นาที และแบบกระโจม เท่ากับ 
1.27 นาที  ทั้งหมดไม่เกินเกณฑ์เวลาที่ก าหนด 10 นาที   

 

  5.4 ผลการศึกษาความสนใจใชง้านค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์
ของกลุ่มเป้าหมาย 

     จากการสอบถามความสนใจ ใช้งานค้างไม้ เลื้อย         
น๊อคดาวน์กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 คน เป็นเพศชาย        
50 คน (50.0%) เพศหญิง 50 คน (50.0%) อายุระหว่าง 25-40 ปี  
30 คน (30.0%) อายุระหว่าง  40-55 ปี 38 คน (38.0%) อายุ
มากกว่า 55 ปี  32 คน (32.0%) ในจ านวนทั้งหมดปลูกไม้เลื้อย
ที่บ้าน 94 คน (94.0%) มีความสนใจใช้งานค้างไม้เลื้อย         
น๊อคดาวน์โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  (�̅� =  3.73,          
S.D. = 0.91) สูงกว่าเกณฑ์คะแนนความสนใจที่ก าหนด คือ  
3.51  

 

6.  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   สรุปผลการวิจัย  
      6.1 ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่สร้างขึ้นใช้เวลาประกอบเฉลี่ย 
3.24-6.22 นาที และเวลาถอดเฉลี่ย 1.27-2.22 นาที  ต่ ากว่าเกณฑ์
เวลาที่ก าหนด 10 นาที  สรุปได้ว่าค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่สร้าง
ขึ้นถอดประกอบได้ง่ายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย      

     6.2  ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ทุกแบบที่ใช้หมุดตรึงกับพื้นดิน     
มีความแข็งแรงมากกว่าค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่ไม่ใช้หมุดตรึง  
โดยค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์แบบพีระมิดปลายตัด แบบครึ่งตัวเอ 
และแบบผนัง ที่ใช้หมุดตัวยูตรึงคร่อมฐานที่มุมทั้ง 4  มุม จะมี
ความแข็งแรงมากกว่าการใช้หมุดตรึงฐานในต าแหน่งอื่น  
ค่าเฉลี่ยความแข็งแรง เท่ากับ 4.80, 4.60 และ 4.60 ตามล าดับ 
อยู่ในระดับค่อนข้างมากทั้ง 3 แบบ ส่วนแบบกระโจม เมื่อ       
ใช้หมุดตรงช่วยยึดจะแข็งแรงกว่าไม่ใช้หมุดช่วยยึด ค่าเฉลี่ย
ความแข็งแรง เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก          
    6.3 กลุ่มเป้าหมายสนใจใช้งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก   
   ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
      1.  ก่อนใช้งานควรพิจารณาไม้เลื้อยที่จะปลูกว่าเปน็ไม้เลื้อย
ประเภทใด การเลื้อยพันมีลักษณะแบบใด แล้วเลือกประกอบ 
ค้างไม้เลื้อยรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานตามคู่มือประกอบ
และใช้งาน 
      2.  ควรใช้หมุดตัวยูตรึงฐานคา้งไม้เลื้อยน๊อคดาวน์กบั
พื้นดินบรเิวณมุมทั้ง 4 มุม  จะท าให้ค้างไมเ้ลื้อยน๊อคดาวน์มี
ความแข็งแรงมากขึน้  
      3. ค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์ที่ใชง้านแล้ว สามารถน ามาปรับ
ใช้งานรูปแบบใหม่ได้  ดังนัน้จงึควรเก็บคู่มือประกอบและใช้
งานค้างไม้เลื้อยน๊อคดาวน์อย่าใหสู้ญหาย   
    ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัย 
      ควรศึกษาแนวทางการเพิ่มความแข็งแรงให้กับค้างไม้เลื้อย
น๊อคดาวน์ให้มากขึ้น  เพื่อให้สามารถใช้งานกับไม้เลื้อยได้
ประเภทอืน่ได ้
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การศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขามาตรวิทยามิติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

A study of competition skills professional metrology students of the Vocational Certificate (Diploma)  
in production technology, regional Northeastern 

 
รวิกร  แสงช านิ  

 
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

 

บทคัดย่อ 
                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป
การปฏิบัติงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขามาตรวิทยามิติ 
ของนักศึกษา ศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิค
การผลิต และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะ การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี คือ วิจัยเชิง
คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ครูผู้ท าหน้าที่เป็นกรรมการ และวิจัย
เชิงปริมาณ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา และหาค่าร้อยละความคิดเห็น  
ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาด้านการแต่งกายบาง
ทีมไม่ถูกต้องตามระเบียบ การใช้เครื่องมือวัดบางชนิดไม่ถูกวิธี 
จับวางช้ินงานกระทบกับผิวโต๊ะงาน  ด้านคุณลักษณะของ
นักศึกษาที่พึงประสงค์ โดยทั่วไป มีความเรียบร้อยดี สุภาพ  มี
ทักษะการปฏิบัติงานดี การใช้เครื่องมือพอใช้ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ มีความระมัดระวัง แก้ไขปัญหา มีไหวพริบปฏิภาณดี มี
ความเป็นผู้น า มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด 
ส่วนประเด็นการพัฒนา เช่น บางทีมขาดความเข้าใจในการ
หลักการอ่านแบบหรือจุดอ้างอิง การประยุกต์ใช้เครื่องมือก่อน
ท าการวัด ความประณีต นุ่มนวล ความช านาญในการใช้
เครื่องมือวัด และการวิเคราะห์ค่าร้อยละความคิดเห็น  ได้แก่ 
ความต้องการที่จะประกอบอาชีพ ด้านมาตรวิทยามิติ อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 59.68  

ค าส าคัญ : การแข่งขันทักษะวิชาชีพ, คุณลักษณะ, มาตรวิทยา
มิติ 
 
การประยุกต์ทักษะในการสอบภาคปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 56.45 มีความเข้าใจการใช้เครื่องมือวัด อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 51.61 ส่วนค่าร้อยละที่มีค่าน้อย ได้แก่ นักศึกษามีทัศนคติ
เกี่ยวกับมาตรวิทยามิติ อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 43.55 การ
ประยุกต์ความรู้ในการสอบภาคทฤษฎี อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 43.55 และมีทักษะการปฏิบัติงานใช้เครื่องมือวัด อยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 43.55 เป็นต้น 
 
Abstract 
The Objective of this research to study the general condition 
operation of the contest the skills professional metrology 
dimension of the students learn the features of the students at 
the school of manufacturing techniques and study the 
opinions of the students the knowledge, skills and features. 
The Research is a mixed method is a qualitative research with 
the interview the teachers as the Board of Directors and 
research quantitative study the opinions of the students to 
analyze data with the synthesis of content and find the percent 
value your feedback. Research has found that the features of 
the students to dress some of the team is not valid with use of 
tools to measure certain types is not how to handle the target 
to affect the skin of the table of the features of the students of 
the adverse event are generally well mannered skills with the 
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best use of tools fair has the strong intention to be careful 
solve the problem has wit, is the knowledge of the ability to 
use the Measure Tool. The issue of the development of such 
as some teams lack of understanding of the read or a reference 
point to the application using the tools to measure the 
sophisticated Soft Skills to Use the Measure Tool. And 
analysis of the percent value your opinions are the need to 
pursue the metrology d is in the level of 59.68 percent to the 
application skills in the exam practice in the many levels of 
56.45 understand the use of the tool is measured in the level 
of 51.61%. The Percentage value is less: Students have the 
attitude about metrology d is in the level of many percentage 
changes to the application of knowledge in the exam. The 
theory is in the medium level of percentage changes and have 
the skills to use the Measure tool is in the medium level of 
percentage changes, etc. 
Keywords: The Accounting Profession skills, Attribute, 
Metrology  
 
1.  บทน า 
       การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงของ
อารยธรรมอย่างต่อเนื่อง จากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีการส่ือสาร และก้าวย่างต่อไปอีก ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงท าให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพของคนหลาย
ด้าน จากปรากฏการณ์เหล่านี้ จะต้องท าความเข้าใจ เพื่อปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ได้อย่างปกติ [1] ซ่ึงในการ
ปรับตัวให้สอดคล้องอีกวิธีการหนึ่ง  คือ การศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบาย เตรียมการศึกษาสู่การ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ซ่ึงการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบาย  
มุ่งสร้างและผลิตก าลังคนตามสาขาอาชีพ สนองความต้องการ
สถานประกอบการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ใหม่ สร้างค่านิยมด้าน
วิชาชีพ ปลูกฝังจิตส านึกการบริการทางสังคม สามารถ
ประกอบอาชีพได้ [2] จากการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจองค์ความรู้ (Knowledge Economy) 
ท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการแข่งขัน จึงตระหนักใน

การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการ
ในสถานประกอบการ สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน [3]        
        การอาชีวศึกษาของไทยมีปัญหาการขาดครูเฉพาะด้าน ครู
ขาดแรงจูงใจในการสอนอย่างมีคุณภาพ  ค่านิยมการเข้าเรียน
ด้านอาชีวศึกษามีจ านวนน้อย รวมทั้งผู้เรียนในบางสถานศึกษา 
สร้างปัญหาทางสังคม ส่งผลกระทบต่อภาพรวมส่วนใหญ่ และ
[4] กล่าวว่าอาชีวศึกษาผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เนื่องจากให้ความส าคัญกับมิติเชิงปริมาณ
มากกว่ามิติเชิงคุณภาพ จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจต่อสังคม
ใหม่ ตามนโยบายของ  [5] โดย ด าเนินโครงการปรับ
ภาพลักษณ์อาชีวศึกษา เปลี่ยนค่านิยมให้เด็กมาเรียนสายอาชีพ 
จัดนักศึกษาไปบริการแก่ชุมชน เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้า 
ประปา และเครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้  
ส่วนประเด็นผู้เรียนในอาชีวศึกษาบางแห่งที่มีคุณลักษณะไม่
พึงประสงค์ รวมทั้งโลกปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
มีทักษะ มีความสามารถมากขึ้น  มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ [6] 
       การพัฒนาผู้ เรียนอาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ ตามกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ [7] กล่าว
ว่า ผู้เรียนควรได้รับการฝึกอบรมสร้างประสบการณ์ การสร้าง
ความร่วมมือกับภาคเอกชน การศึกษาบริบททางวัฒนธรรม
และการเมือง การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน การศึกษาโปรแกรม
การสอนแบบดิจิตอล เป็นต้น และงานมาตรวิทยามิติ เป็น
รายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส .)  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ซ่ึง เป็นงานอาชีพที่มี
ความส าคัญในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกล ซ่ึง
สอนให้ผู้ เ รียนได้มีคุณลักษณะ มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถการใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เพื่อวัด
ขนาดช้ินงานการผลิต ให้มีค่าพิกัดตามแบบที่ก าหนด น า
ช้ินส่วนไปท าการสวมประกอบเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ
โรงงานได้อย่างมีคุณภาพ          
      จากปัญหาของผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้านความรู้ ความสามารถ 
การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความส าคัญทางอาชีพงาน
มาตรวิทยามิติ ที่ผู้เรียนจะไปเปน็แรงงานในสถานประกอบการ
ด้านการผลิตชิน้ส่วนเครื่องจักรกลต่อไป จึงท าการศึกษาข้อมูล
ของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคนิคการผลิต และเป็นตัวแทน
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ของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าท าการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ  ด้วยการวิจัย  การศึกษาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สาขามาตรวิทยามิติ ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
สังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยใช้กรณีศึกษา วิจัยนักศึกษาที่เป็น
ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน เพื่อจะได้น าข้อค้นพบจากการวิจัยไปใช้
ประโยชน์และเสนอแนะหน่วยงานสถานศึกษา หรือครูผู้สอน 
รวมทั้งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับสถานศึกษา หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปการปฏิบัติงานการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ของนักศึกษา 
   2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ส า ข า วิ ช า เ ท ค นิ ค ก า ร ผ ลิ ต  ส ถ า น ศึ ก ษ า  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
    3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ 
 
3.  วิธีด าเนินการวิจัย 
       3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                    
             การวิจัยครั้งนี้วิจัยในงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประชากร
ประกอบด้วยครู และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 40 วิทยาลัย  
             กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ครูที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการ
กลางจัดการแข่งทักษะวิชาชีพ  จ านวน 12 คน และนักศึกษาที่
เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 76 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
       3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            3.2.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง ก าหนด
รายการคุณลักษณะของนักศึกษา ให้ตอบตามประเด็นหรือให้ผู้
ถูกสัมภาษณ์เขียนอธิบายคุณลักษณะของนักศึกษาที่พบเห็น

ขณะท าการควบคุมการแข่งขันเพิ่มเติมได้ โดยด าเนินการเมื่อ
เสร็จส้ินการแข่งขัน หลังจากนั้นผู้ วิจัยน าข้อมูลไปท าการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
              3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  ตาม
ประเด็น เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
โดยสอบถามระดับความคิดเห็นในสมรรถนะทางวิชาชีพการ
ปฏิบัติงานการวัดชิ้นส่วน สาขามาตรวิทยามิติ  
        การสร้างเครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดย
การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) หลักการและวิธีการ
ปฏิบัติในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทฤษฎีมาตรวิทยา
อุตสาหกรรม จากเอกสารทางวิชาการ น าข้อมูลที่ได้สร้าง
แบบสอบถามฉบับร่างภายใต้กรอบสมรรถนะทางอาชีพที่
เกี่ยวข้อง ท าการตรวจสอบและขอค าแนะน าจากครูผู้สอน ครูผู้
ควบคุมการแข่งขัน ในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต แล้วท าการ
ปรับปรุงแก้ไข  
       3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        การ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จ ากก า ร สัมภาษ ณ์   แ ล ะ
แบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์  ดังนี้ 
           3.3.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้ท าการสังเคราะห์และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ 
เรียบเรียงเป็นภาษาทางวิชาการ สรุปสาระส าคัญของผู้ตอบ
ค า ถ ามทั้ ง แน วคิ ด  ข้ อ เ สน อแนะ  แนวท า ง วิ ธี ก า ร ที่
เหมาะสม สรุปเป็นความเรียง  
           3.3.2 ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา ท าการ
วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ            
 
4. สรุปผล     
     4.1 สภาพทั่วไปการปฏิบัติงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
      4.1.1  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขามาตรวิทยามิติ ปี 
2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ผู้
เข้าแข่งขันเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) เข้าแข่งขัน 38 วิทยาลัย ๆ ละ 2 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมทักษะมาตรวิทยามิติ ตามเกณฑ์ความ
คลาดเคลื่อนของรูปทรงเรขาคณิต (GD&T) ให้แก่นักศึกษา 
เพื่อให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการศึกษาเล่าเรียนมา
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความสามารถ
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ขอ งนั ก ศึ ก ษ า  เ พื่ อ เ ต รี ย มค ว า มพร้ อ ม ใ น ก า ร เ ข้ า สู่
ภาคอุตสาหกรรม และเป็นการยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพ  
        4.1.2 การสังเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ครูผู้ควบคุมการ
แข่งขัน ดังนี้ นักศึกษาสวมใส่กางเกงยีน ไม่สวมถุงเท้า บางคน
หนวดยาว เช็ดท าความสะอาดเกจบล็อกวนไปมา ใช้เกจบล็อก 
ไม่ถูกต้อง  การใช้ไดแอลเทสไม่ถูกวิธี ลากเกจบล็อกบนโต๊ะ
งาน ใช้ไมโครมิเตอร์ไม่ถูกต้อง ลากปากวัดเวอร์เนียร์ไฮเกจ 
บนช้ินงาน กดปลายไดแอลเทสกระแทกผิวงาน จับช้ินงานชน
กับปลายขีดของเวอร์เนียร์ไฮเกจ วางช้ินงานกระแทกผิวโต๊ะ
งาน ไม่ท าความสะอาดเครื่องมือวัด ไม่ได้จัดเก็บไมโครมิเตอร์ 
และเวอร์เนียร์ วางช้ินงานหรือเครื่องมือไม่อยู่ต าแหน่งที่
ก าหนด  
    4.2 คุณลักษณะของนักศึกษา  
           4.2.1 ด้านการแต่งกายมีความเรียบร้อยดี บุคลิกภาพดี 
สะอาด สุภาพ และประเด็นการพัฒนา เช่น บางคนไม่สวมถุง
เท้า ไว้หนวด สวมกางเกงยีน  
           4.2.2 ด้านการปฏิบัติงาน บางทีมมีทักษะปฏิบัติงานดี
มาก มีความมุ่งมั่นตั้งใจดี มีความระมัดระวัง และประเด็นการ
พัฒนา บางทีมขาดความสามัคคี ความเข้าใจในการอ่านแบบ 
จุดการวัด การปรับเครื่องมือใช้งานไม่ถูกต้อง ใช้เครื่องมือผิด
วิธี วัดไม่เป็นไปตามขั้นตอน ขาดความประณีต ความนุ่มนวล 
เกิดการกระทบกันระหว่างช้ินงานกับเครื่องมือวัด  
     4.2.3 ด้านการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา มีไหวพริบปฏิภาณดี 
มีความเป็นผู้น า ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ ตัดสินใจร่วมกัน มีการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน วางแผนการวัด แบ่งหน้าที่การวัดและจด
บันทึก และประเด็นการพัฒนา บางทีมการดูแบบและศึกษา
จุดอ้างอิงไม่ช านาญ ไม่มีความมัน่ใจในการปฏิบัติงาน และการ
ประยุกต์เครื่องมือ 
     4.2.4 ด้านคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้
ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพในบางทีม แต่ไม่ครบวงจรการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดและการแปรผลการสอบเทียบ และประเด็นการ
พัฒนา การใช้เครื่องมือ การอ่านแบบ บางทีมขาดทักษะในการ
วัด และวัดไม่ถูกวิธี เส่ียงต่อความเสียหายของเครื่องมือ ไม่
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องมือให้ครบก่อนการวัด                           
     4.2.5 ข้อสังเกตอื่น ๆ การแข่งขันมีความเป็นมาตรฐาน มี
กระบวนการชัดเจน มีช้ินงานที่เพิ่มทักษะการวัด นักศึกษามี

ความกระตือรือร้น มีความตั้งใจ และมีความสนใจ ควรให้
คณะกรรมการได้มีการสรุปข้อผิดพลาดต่อผู้เข้าแข่งขันทุกทีม 
เพื่อปรับปรุงและท าความเข้าใจตรงกัน และประเด็นการพัฒนา  
การวัดตรวจสอบช้ินงานบางทีมยังขาดความช านาญโต๊ะระดับ
มีขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับฐานของเครื่องมือวัด  
  4.3 ความคิดเห็นของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
     4.3.1 ค่าร้อยละ ที่มีค่ามาก ได้แก่ นักศึกษาต้องการที่จะ
ประกอบอาชีพ ด้านมาตรวิทยามิติ ร้อยละ 59.68 ประยุกต์
ทักษะในการสอบภาคปฏิบัติ ร้อยละ 56.45 มีความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือวัด ร้อยละ 51.61 และค่าร้อยละที่มีค่าน้อย 
ได้แก่ มีทัศนคติเกี่ยวกับมาตรวิทยามิติ ร้อยละ 43.55 ประยุกต์
ความรู้ในการสอบภาคทฤษฎี ร้อยละ 43.55 มีทักษะปฏิบัติงาน
ใช้เครื่องมือวัด ร้อยละ 43.55     
          4.3.2  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ด้านความรู้ 
(Knowledge) นักศึกษามีความรู้ในทฤษฎี เพียงร้อยละ 6.45 
ด้านทักษะ (Skills) นักศึกษามีทักษะปฏิบัติงานใช้เครื่องมือวัด 
เพียงร้อยละ 9.68    และด้านคุณลักษณะ (Attribute) นักศึกษามี
ทัศนคติเกี่ยวกับมาตรวิทยามิติ เพียงร้อยละ 16.13  
 
5.  อภิปรายผล   
    5.1 สภาพทั่วไป การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของสถานศึกษา
สังกัดการอาชีวศึกษา เป็นการด าเนินงานตามนโยบาย ในแต่ละ
สาขาวิชา โดยสาขามาตรวิทยามิติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมทักษะมาตรวิทยามิติ  เพื่อให้ได้ใ ช้ความรู้
ความสามารถมาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์  เพื่อให้ได้รับ
ประสบการณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อเตรียมความ
พร้อม และยกระดับทักษะฝีมืองานอาชีพ การด าเนินงานได้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ของ [8] ในการจัดให้มีการประกวด แสดง 
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี
ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
และในการแข่งขัน ได้ท าการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ท าให้
ทราบสภาพทั่วไปของนักศึกษา  เช่น สวมใส่กางเกงยีน ไม่
สวมใส่ถุงเท้า บางคนมีหนวดยาว ท าความสะอาดเครื่องมือไม่
ถูกต้อง  ลากเกจบล็อกบนโต๊ะ ลากปากวัดเวอร์เนียร์ไฮเกจบน
ช้ินงาน  จับช้ินงานชนกับปลายขีดของเวอร์เนียร์ไฮเกจ วาง
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ช้ินงานกระแทกผิวโต๊ะงาน ไม่ได้จัดเก็บเครื่องมือหรือวาง
ช้ินงานไม่อยู่ต าแหน่งที่ก าหนด ซ่ึงการปฏิบัติของนักศึกษาที่
เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้ควรที่จะต้องมีการแก้ไข ตามที่ฮาร์ฟแดน 
ฟาร์สตัด (Halfdan Farstad. 2009) อ้างถึงใน [9] กล่าวว่า 
นักเรียนสายอาชีพที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงผลจากการมี
คุณภาพนั้นส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของครูผู้สอน ที่จัด
กระบวนการสอน วิ ธีการศึกษา ให้ผู้ เ รี ยนได้มีความรู้
ความสามารถ และในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ครูผู้สอนจะต้องปรับวิธีการสอน จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ส่งผลต่อการ
รับรู้และมีประสบการณ์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลย ี
     5.2 คุณลักษณะของนักศึกษา ด้านการแต่งกายมีความ
เรียบร้อยดี บุคลิกภาพดี ด้านการปฏิบัติงาน บางทีมมีทักษะการ
ปฏิบัติงานดีมาก มีความมุ่งมั่นตั้งใจดี มีความระมัดระวัง   ด้าน
การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา มีไหวพริบปฏิภาณดี มีความเป็น
ผู้น า ตัดสินใจร่วมกัน แบ่งหน้าที่การวัดและจดบันทึก   ด้าน
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องมือวัดอย่างมีประสิทธิภาพในบางทีม 
และข้อสัง เกตใน การแข่ งขันมีความเป็นมาตรฐาน มี
กระบวนการชัดเจน  มีช้ินงานเพิ่มทักษะการวัด นักศึกษามี
ความกระตือรื อร้ น  ตั้ ง ใ จ  และมี ความสนใจ  ควรให้
คณะกรรมการสรุปข้อผิดพลาดต่อผู้เข้าแข่งขันทุกทีม เพื่อ
ปรับปรุงและท าความเข้าใจตรงกัน  ผลของการมีคุณลักษณะที่
ดีเหล่านี้ของนักศึกษา ย่อมหมายถึงคุณภาพของครูผู้สอน ซ่ึง
สอดคล้องกับนโยบาย [10] ที่จะส่งเสริมครู ให้มีภูมิความรู้ มี
ทักษะถ่ายทอดความรู้ได้เหมาะสม และทบทวนหลักสูตรการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะ
ความสามารถ สร้างหลักค่านิยม และการมีจิตส านึกความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
         ส่วนคุณลักษณะที่พบ เช่น การแต่งกายนักศึกษาบางคน  
บางทีมขาดความสามัคคี ความเข้าใจในการอ่านแบบ การปรับ
เครื่องมือใช้งานไม่ถูกต้อง ใช้เครื่องมือผิดวิธี วัดไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน  ขาดความประณีต ความนุ่มนวล ไม่มีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงาน  บางทีมขาดทักษะความช านาญ ในการวัด และ
วัดไม่ถูกวิธี เส่ียงต่อความเสียหายของเครื่องมือ โต๊ะระดับมี
ขนาดเล็ก ไม่เหมาะกับฐานของเครื่องมือวัด ซ่ึงการด าเนินการ

พัฒนานักศึกษาเป็นหน้าที่ของครูตามที่ [11] กล่าวว่า บทบาท
ของครูในศตวรรษที่ 21 คือ การสนับสนุนผู้เรียนให้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ มี 4 ขั้นตอน คือ การสังเกต การสร้างหลักการ การ
ทดลองใช้ และการสร้างประสบการณ์ ให้เป็นวงจรซ้ า ๆ ซ่ึงครู
จะท าหน้าที่ในการประเมินความรู้ของผู้เรียน แล้วน ามาท าการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน สังเกตเป็นรายบุคคล ให้
ค าแนะน า (Formative Feed Back) ให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงการ
เรียนรู้ของตนเอง      
    5.3 ความคิดเห็นของนักศึกษา  มีนักศึกษาจ านวนมาก
ต้องการที่จะประกอบอาชีพ ด้านมาตรวิทยามิติ มีความสามารถ
ประยุกต์ทักษะในการสอบภาคปฏิบัติได้ และมีความเข้าใจใน
การใช้เครื่องมือวัด ส่วนนักศึกษาจ านวนน้อยที่มีทัศนคติ
เกี่ยวกับมาตรวิทยามิติ มีทักษะปฏิบัติงานใช้เครื่องมือวัด  และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นในระดับมากที่สุดของนักศึกษา ด้าน
ความรู้ (Knowledge) นักศึกษามีความรู้ด้านทฤษฎี เพียงร้อยละ 
6.45  ด้านทักษะ (Skills) นักศึกษามีทักษะปฏิบัติงานใช้
เครื่องมือวัด เพียงร้อยละ 9.68     และด้านคุณลักษณะ 
(Attribute) นักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับมาตรวิทยามิติ เพียงร้อย
ละ16.13  ซ่ึงความคิดด้านต้องการของผู้เรียนนั้นจะต้องให้การ
สนับสนุนหรือน าเสนอข้อมูลการเรียนรู้ต่อไป ส่วนด้านการมี
ทัศนคติ การมีทักษะ การมีความรู้ ของผู้เรียนที่ค่าร้อยละน้อย 
นั้น จึงเป็นส่ิงที่ครูจะต้องท าการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาตามที่ [12] กล่าวว่า การปฏิรูปที่ได้ผล 
คือ การปฏิรูปครูอาจารย์และผู้บริหาร พัฒนาครู อาจารย์ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ จัดฝึกอบรมใหม่แบบเน้นภาคปฏิบัติ 
สามารถออกแบบการสอนแบบใหม่ได้ ปฏิรูปการเรียนการ
สอน เน้นผลลัพธ์ที่สมรรถนะเพื่อสร้างให้ผู้ เรียนมีความรู้
ทักษะ เช่น การอยากรู้อยากเห็น รักการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม 
มีความเป็นผู้รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับตัว ให้ผู้ เ รียนคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์  สามารถ
ประยุกต์ใช้เป็น สามารถแก้ปัญหา เรียนรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง  
 
 6. ข้อเสนอแนะ  
      1. การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถือเป็น
วาระที่ส าคัญ  
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    2. การน าความต้องการของนักศึกษา เป็นตัวก าหนด
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
    3. การสนับสนุนงบประมาณการจัดหาเครื่องมือวัดด้าน
มาตรวิทยามิติ และอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย อย่างเหมาะสม 
เพื่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
 
 
     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
        1. การวิจัยพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือวัดด้านมาตรวิทยา
มิติ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
         2. การวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการ การเรียนวิชา
มาตรวิทยาอุตสาหกรรม กรณีศึกษา  
         3. การวิจัยรูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ 
ตามสภาพท้องถิ่นของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย
แบบชาติพันธ์วรรณนา 
         4. การศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการสอนวิชามาตรวิทยา ของครูผู้สอนในสถานศึกษาที่
แตกต่างกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบพระคุณผู้ อ าน วยก ารสมพงษ์  แสนบุ ต ร 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธ์ุ และผู้อ านวยการ
ด ารงเดช สุริยา ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ที่
ปรึกษาการวิจัย ขอขอบคุณครูบรรพต มหาคาม และคณะครู 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่สนับสนุนสถานที่การวิจัย ขอบคุณ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขามาตรวิทยาทุก
ท่าน และขอขอบคุณนักศึกษาผู้ตอบแบสอบถามทุกคน 
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F3-005 

การศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
Study the gap   analysis caused by the teaching in certificated  level curriculum era in 2556 

Major Electrical Power  under the    Office of Vocational Education Commission as needs of 
electrical and electronics industry cluster.  

 
 กิตติ    จันทรา 

 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทคัดย่อ 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องว่างสมรรถนะ

ที่ เกิ ดจากการจั ดการเรี ยนการสอนตามหลั กสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

ก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมรรถนะ

การปฏิบัติงานตามความต้องการของสถานประกอบการกลุ่ม

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ครูผู้สอนราย

วิชาชีพสาขาวิชาช่ างไฟฟ้ าก าลั ง   หลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15  จังหวัดน าร่องจ านวน  15   

คน  ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ

ด้านอุตสาหกรรม 15  จังหวัดน าร่องจ านวน  15   คนและ

ผู้ปฏิบัติงานแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลัง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่

เป็นพนักงานในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม่เกิน  

2   ปี จ านวน  15   คน เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิของระดับ

สมรรถนะที่ได้จากการเรียนการสอนและช่องว่างของระดับ

สมรรถนะที่เกิดขึ้นจากการเรียนกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ  ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาช่าง

ไฟฟ้าก าลัง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   

     1. ผลประเมินของผู้ปฏิบัติงานแรกเข้าต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของระดับสมรรถนะที่ได้จากการเรียนในรายวิชาทั้งหมด 

15  รายวิชา  พบว่ามีระดับสมรรถนะที่ได้จากการสอน

สูงสุดคือระดับ 3 จ านวน 10 รายวิชาได้แก่  1.รายวิชา

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร    2.รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง  3.รายวิชาอิเล็คทรอนิคส์และวงจร   4.

รายวิชาระบบเครื่องท าควมเย็น  5.รายวิชาเครื่องก าเนิด

ไฟฟ้ากระแสสลับ  6.วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง   7.

รายวิชาประมาณการติดตั้งไฟฟ้า   8.รายวิชาการเขียน

แบบไฟฟ้า  9.รายวิชา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  10.วิชา

ติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนวิชาที่เหลือ  5 รายวิชา อยู่

ในระดับสมรรถนะระดับ 2 ได้แก่  1.รายวิชาหม้อแปลง

ไฟฟ้า  2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  3.รายวิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  4.รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า  5.

รายวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

     2. ผลประเมินของผู้สอนต่อผลสัมฤทธ์ิของระดับ
สมรรถนะที่ได้จากการสอนในรายวิชาทั้งหมด 15 
รายวิชา พบว่ามีระดับสมรรถนะที่ได้จากการสอนสูงสุด
คือระดับ     3 จ านวน 11 รายวิชา ได้แก่     1.รายวิชา
หม้อแปลงไฟฟ้า       2. รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอก
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อาคาร  3.รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  4.รายวิชา
อิเล็คทรอนิคส์และวงจร   5.รายวิชาระบบเครื่องท าควม
เย็น  6.รายวิชาเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 7.รายวิชา
ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  8.รายวิชาประมาณการติดตั้ง
ไฟฟ้า        9.รายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้า10.รายวิชาการ
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 11.รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายใน
อาคาร  ส่วนวิชาที่เหลือ 4 รายวิชาอยู่ในระดับสมรรถนะ
ระดับ  2     ได้แก่ 1.รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    
2.รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    3.รายวิชาเครื่องวัด
ไฟฟ้า  4.รายวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
     3.ผลวิเคราะห์ช่องว่างระดับสมรรถนะสูงสุด  5  
อันดับของสถานประกอบการที่ได้จากรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556   
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ได้แก่   1.งานตรวจซ่อม การ
ท า สุญญากาศ  ก า รบ รรจุ ส า รท า ค ว าม เ ย็ นขอ ง
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบแขวน   2.งาน
ออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล   
3.งานเขียนวายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram)   4. งาน
บริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบแขวน 
5. งานอาร์ แอล ซี ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ     
ค าส าคัญ  :  สมรรถนะ,  ช่องว่างสมรรถนะ, วิเคราะห์

งาน 
Abstract 
      The objectives of the research was to study the gap   
analysis caused by the teaching in certificate  level 
curriculum era in 2556 Major Electrical Power. under 
the Office of Vocational Education Commission with  
as needs of electrical and electronics industry cluster.. 
The sample group in this study consisted of     3 main 
groups; 15 teachers are teaching in certificate  level 
curriculum era in 2556 Major Electrical Power  under 
the Office of Vocational Education Commission.15 
Director or   epresentative from Workplaces,  15  
Workers first entered the graduate certificate  level in  
 
 

2556  AD  under the Office of Vocational Education 
Commission, from 15 pilot provinces.The results can be 
concluded as follows: 1. The results of evaluated  the 
Workers first entered the graduate certificate  level of 
Competencies from all 15 subjects found that the 
Competencies from learning were  level  3  for 10 
subjects. 2. The results of evaluated  of teachers to the 
achievement of the performance from teaching courses 
in 15 subjects found that the Competencies of teaching 
were  level  3  for 10 subjects. 3. The  maximum gap 
analysis of the Competencies   in certificate  level 
curriculum era in 2556 Major  Electrical Power as 
follows: 1. repair vacuum and  Containment of split  
type wall  type  of air conditioning.2. Design The 
electric motor control circuit as standards. 3. Write 
wiring Diagram  4. Service for air conditioning, and 5. 
R.L.C in AC circuits. 
Keywords: Competency, gap analysis, Job analysis 

1. บทน า 

      การศึกษาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งในการพัฒนามนุษย์ให้มี

ความรู้ ความสามารถ มีทักษะพื้นฐาน มีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดี

งาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อม

ที่จะประกอบการงานอาชีพได้ การศึกษาช่วยให้คนเจริญงอก

งาม ทั้งทางปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม การศึกษาเป็น

รากฐานการพัฒนาคุณภาพคน เมื่อคนมีคุณภาพก็เป็นปัจจัยท า

ให้ประเทศเจริญเติบโตรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง 

การปกครอง และช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซ่ึงสอดรับกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545   มาตรา 6  ที่บัญญัติว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป

เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545:5) นอกเหนือจากนี้การศึกษา เป็น*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ กิตติ   จนัทรา 
E-mail address:kitti_Chantra@yahoo.com 
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ปัจจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาทุก ๆ  ด้านของชีวิตมนุษย์ ในภาวะที่

มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้การเกิด

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเป็นไป

อย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม ด้านขนส่ง

และด้านบริการ   

     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ผลิตและ

พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 2551)  ดังนั้นส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

บทบาท รูปแบบและภารกิจ ให้เหมาะสมเพื่อเข้าสู่สภาวะการ

เปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต ทั้งในเชิงตอบสนองในระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐและภาคเอกชน  ตามความ

ต้องการก าลังคนในระดับอาชีวศึกษาของสถานประกอบการ 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวส.) ให้มากขึ้น  พร้อม

ทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะก าลังแรงงาน  อันจะ
น าไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย 

     เทคโนโลยีทางไฟฟ้าได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังเป็นสาขาหนึ่ง ที่สถาบันการ

อาชีวศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อตอบสนอง

อุตสาหกรรม ซ่ึงมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้ระบบการท างานภายใน

อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีการท างานที่

สลับซับซ้อนมากขึ้น น าเอาเทคโนโลยีใหม่ทางด้านไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทันสมัยมาใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น  

ระบบควบคุมอัตโนมัติ  เป็นการเพิ่มผลผลิต และ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน  ท าให้คุณลักษณะของช่างระดับฝีมือ

ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อ
ตอบสนองกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในสถานประกอบการ 

     จากเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา จึงต้องมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรง

กับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมรรถนะที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว จ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน    

( Gap )  ผลต่างของสมรรถนะที่เกิดขึ้นจากสมรรถนะของ

ผู้ปฏิบัติงานแรกเข้า กับ สมรรถนะที่ต้องใช้ท างานจริงใน

สถานประกอบการ จะน าไปสู่การพัฒนา และปรับปรุง

หลักสูตรเดิม เพื่อให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการต่อไป  

2.  วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

     เพื่อศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจากการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากับสมรรถนะการปฏิบัติงานตามความต้องการของ
สถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

3.  วิธีด าเนินการวิจัย 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้ วิจัยใช้วิธีระเบียบวิจัยเชิง

พรรณา(Descriptive research) ประเภทการส ารวจ

(Survey method) เพื่อ ศึกษาช่องว่างสมรรถนะที่เกิดจาก

การเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช 2556  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลั ง  สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังต่อไปนี้   

     3.1  การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     3.2  การสร้างเครื่องมือ 
     3.3  การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
     3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น  และเพื่อให้เครื่องมือ
ในการวิจัยมีความเชื่อม่ัน ผู้วิจัยได้หาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับโดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของ ครอนบาค   (Cronbach’s  alpha  coefficient)  
(รวีวรรณ  ชินะตระกูล, 2540 : 169) ดังนี้ ค่าความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับแบบสอบถามของผู้ปฏิบัติงานแรกเข้าเท่ากับ 0.82  
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามของผู้สอน
เท่ากับ  0.78  และค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับของ
แบบสอบถามของสถานประกอบการเท่ากับ  0.90  แสดงว่า  
แบบสอบถามทั้งสามชุดนี้มีความเช่ือมั่นสูงสามารถ
น าไปใช้ได้ดี 
4.ผลการวิจัย 
     4.1ผลประเมนิของผู้ปฏิบัตงิานแรกเข้าต่อผลสัมฤทธิ์
ของระดับสมรรถนะที่ไดจ้ากการเรียนในแต่รายละวิชา  
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้
     ตารางที่ 4-1 แสดงผลประเมนิของผู้ปฏบิัติงานแรก
เข้าต่อผลสัมฤทธิข์องระดับสมรรถนะที่ไดจ้ากการเรียน
ในแต่รายวิชา 
   

 

 

 

 

 

 

รายวิชา  SD 

ระดับ

สมรรถ

นะ 

1. รายวิชาหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

2.46 0.96 2 

2. รายวิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้านอกอาคาร 

3.21 1.14 3 

3. รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

2.43 0.72 3 

4. รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

2.12 0.56 2 

5. รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

2.43 0.61 2 

6. รายวิชา
อิเล็กทรอนิกส์และ
วงจร 

3.00 1.24 3 

7. รายวิชา
เครื่องปรับอากาศ 

2.78 1.25 3 

8. รายวิชาเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

2.51 1.11 3 

9. รายวิชาเครื่องวัด
ไฟฟ้า 

2.18 1.10 2 

10. รายวิชาการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

2.39 0.80 2 

11. วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

2.52 1.04 3 

12. รายวิชาประมาณ
การติดตั้งไฟฟ้า 

2.93 1.05 3 

13. รายวิชาการเขียนแบบ
ไฟฟ้า 

2.80 0.82 3 

14. รายวิชา การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า 

2.47 0.78 3 

15. วิชาติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

3.39 0.94 3 
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     จากตารางที่ 4-1 แสดงผลประเมินของผู้ปฏิบัติงาน

แรกเข้าต่อผลสัมฤทธ์ิของระดับสมรรถนะที่ได้จากการ

เรียนในรายวิชาทั้งหมด 15  รายวิชา  พบว่ามีระดับ

สมรรถนะที่ได้จากการสอนสูงสุดคือระดับ 3 จ านวน 10 

รายวิชาได้แก่  1.รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร    2.

รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง    3.รายวิชา

อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   4.รายวิชาเครื่องท าความเย็น  

5.รายวิชาเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ   6.วิชา

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง   7.รายวิชาประมาณการติดตั้ง

ไฟฟ้า   8.รายวิชาการเขียนแบบไฟฟ้า  9.รายวิชา การ

ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  10.วิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 

ส่วนวิชาที่เหลือ  5 รายวิชา อยู่ในระดับสมรรถนะระดับ 

2 ได้แก่  1.รายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า  2. มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสสลับ  3.รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  4.

รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า   5.รายวิชาการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

     4.2   ผลประเมินของครูผู้สอนต่อผลสัมฤทธ์ิของ
ระดับสมรรถนะที่ได้จากการสอนในแต่รายละวิชา 
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
     ตารางที่  4-2 แสดงผลประเมินของครูผู้สอนต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของระดับสมรรถนะที่ได้จากการสอนในแต่
รายละวิชา 
     จากตารางที่  4-2 แสดงผลประเมินของผู้สอนต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของระดับสมรรถนะที่ได้จากการสอนใน
รายวิชาทั้งหมด 15 รายวิชา พบว่ามีระดับสมรรถนะที่ได้
จากการสอนสูงสุดคือระดับ   3 จ านวน 11 รายวิชา 
ได้แก่     1.รายวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า       2. รายวิชาการ
ติดตั้ งไฟฟ้านอกอาคาร  3 .รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง  4.รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์และวงจร   5.
รายวิชาเครื่องท าความเย็น  6.รายวิชาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 7.รายวิชาต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  8.
รายวิชาประมาณการติดตั้งไฟฟ้า        9.รายวิชาการเขียน
แบบไฟฟ้า10.รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 11.
รายวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร  ส่วนวิชาที่เหลือ 4 

รายวิชาอยู่ในระดับสมรรถนะระดับ  2 ได้แก่ 1.รายวิชา
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    2.รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ    3.รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า  4.รายวิชาการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

รายวิชา  SD 
ระดับ

สมรรถนะ 

1. รายวิชาหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

2.42 0.87 3 

2. รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า
นอกอาคาร 

3.21 1.14 3 

3. รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง 

2.43 0.72 3 

4. รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

2.12 0.56 2 

5. รายวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

2.43 0.61 2 

6. รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์
และวงจร 

3.00 1.24 3 

7. รายวิชา
เคร่ืองปรับอากาศ 

2.78 1.25 3 

8. รายวิชาเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

2.51 1.11 3 

9. รายวิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้า 2.18 1.10 2 

10. รายวิชาการซ่อม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

2.39 0.80 2 

11. รายวิชาต่อวงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

2.52 1.04 3 

12. รายวิชาประมาณการ
ติดตั้งไฟฟ้า 

2.93 1.05 3 

13. รายวิชา การเขียนแบบ
ไฟฟ้า 

2.80 0.82 3 

14. รายวิชาการควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า 

2.47 0.78 3 

15. รายวิชาติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

3.39 0.94 3 

 
     4.3 ผลวิเคราะห์ช่องว่างระดับสมรรถนะของสถาน
ประกอบการที่ได้จากรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
     ตารางที่ 4-3  แสดงผลวิเคราะห์ช่องว่างระดับ
สมรรถนะของสถานประกอบการที่ได้จากรายวิชาต่าง ๆ 
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ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง  ที่เกิดขึ้นสูงสุด  3   ล าดับ 

 
รายวิชา 
 

งานที่เกิดช่องว่าง
สมรรถนะ 

ค่าของ
ช่องว่า
ง
สมรรถ
นะที่
เกิด
สูงสุด 

ระดับช่องว่าง
สมรรถนะที่ต้อง
ปรับปรุง 
สมรรถ
นะที่
ต้องกา
ร 

สมรรถ
นะที่มี
อยู่ 

1.รายวิชา
หม้อแปลง
ไฟฟ้า 

1. งานถอดประกอบ
ชิ้นส่วนหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
2.งานต่อหม้อแปลง
ไฟฟ้า   
3. งานทดสอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า                                                                 

0.77 
0.64 
0.42 

2 
3 
3 

1 
2 
2 

2. รายวิชา
การติดตั้ง
ไฟฟ้านอก
อาคาร 

1. งานเดินสายไฟฟ้า 
2.งานติดตั้งระบบแรง
ต่ า 
3. งานติดตั้งอุปกรณ์
ป้องกันระบบแรงสงู 

0.78 
0.77 
0.77 

3 
2 
2 

2 
1 
1 

3. รายวิชา
เครื่องกล
ไฟฟ้า
กระแสตรง 
 

1.งานใชเ้ครื่องมือใน
การถอดประกอบ
อุปกรณ์ของมอร์เตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง 
2.งานพันขดลวด 
3. งานวัดตรวจสอบ
และบ ารุงรักษา 

0.88 
 
0.81 
0.74 

2 
 
3 
3 

1 
 
2 
2 

4. รายวิชา
มอเตอร์
ไฟฟ้า
กระแสสลับ 

1.งานถอด ประกอบ 
มัดขดลวดและทดสอบ
เบื้องต้น 
2.งานท าฟอร์มคอยล์ 
พันขดลวด ต่อวงจรวัด
และทดสอบมอเตอร์
ไฟฟ้า 1 เฟส และ3เฟส 
3.งานลงขดลวดและต่อ
วงจรมอเตอร์ไฟฟ้า 3 
เฟส 

0.89 
 
 
0.44 
 
 
0.43 
 

3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 

 

รายวิชา 

 

งานที่เกิดช่องวา่งสมรรถนะ 

ค่าของชอ่งว่าง

สมรรถนะที่

เกิดสงูสุด 

ระดับช่องว่างสมรรถนะ

ที่ต้องปรับปรุง 

สมรรถนะ

ที่ต้องการ 

สมรรถ

นะที่มี

อยู ่

5.วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ 

1. งานอาร์ แอล ซี ใน
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

2. งานเบื้องต้นของไฟฟ้า
กระแสสลับ 

3. งานอาร์ แอล ซี แบบอนุกรม
ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

1.10 

 

1.00 

0.95 

 

3 

 

3 

3 

 

1 

 

2 

2 

 

6.วิชาอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์
และวงจร 

1.งานวัดค่าวงจร
อิเลก็ทรอนิกส ์
2.งานต่อวงจร
อิเลก็ทรอนิกส ์
3.งานประยกุต์ใช้งาน
อุปกรณอ์ิเล็กทรอนกิส ์

0.82 

0.71 

0.66 

 

3 

3 

3 

 

2 

3 

2 

 

7.วิชาเครื่องปรับ 

อากาศ 

1.งานตรวจซ่อมการท า
สุญญากาศ การบรรจุสารท า
ความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
แบบติดผนังและแบบแขวน 
2.งานบริการล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
และแบบแขวน 
3.งานติดตั้ง Condensing unit 
แบบเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง 

1.21 

 

1.11 

 

1.04 

 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

8. วิชาเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ 

 

1.งานถอดประกอบ 

2. งานควบคุมเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

3. งานตรวจสอบ 

0.69 

0.50 

 

0.48 

2 

3 

 

3 

1 

2 

 

2 

9. วิชาเครื่องวัด
ไฟฟ้า 

 

1.งานต่อใช้งานเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า 

2.งานอ่านเครื่องมือวัดไฟฟ้า 

3. งานบ ารุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องมือวัด 

0.76 

0.60 

0.48 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

10. วิชาการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 

1.งานบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า 

2.งานตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า 

3.งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

0.48 

0.45 

0.27 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11. วิชา
วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง 

1. งานต่อวงจรไฟฟ้า  

2. งานต่อเครื่องวัดไฟฟ้าใน
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 

3. งานทดสอบวงจรไฟฟ้า

0.52 

0.45 

 

2 

2 

 

1 

2 
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กระแสตรง 0.16 2 2 

     ตารางที่ 4-3(ต่อ)  แสดงผลวิเคราะห์ช่องว่างระดับ
สมรรถนะของสถานประกอบการที่ได้จากรายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง  ที่เกิดขึ้นสูงสุด  3   ล าดับ   

 

รายวิชา 

 

งานที่เกิดช่องว่าง

สมรรถนะ 

ค่าของ

ช่องว่าง

สมรรถนะที่

เกิดสูงสุด 

ระดับช่องว่างสมรรถนะที่

ต้องปรับปรุง 

สมรรถนะที่

ต้องการ 

สมรรถน

ะที่มีอยู ่

12. วิชา

ประมาณการ
ติดตั้งไฟฟ้า 

 

1.ขั้นตอนการประมาณ
ราคา 

2.งานอ่านและเขียนแบบ 

3. งานอ่านและเขยีนแบบ 
ค านวน 

0.63 

0.50 

0.44 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

13. วิชา การ

เขียนแบบ
ไฟฟ้า 

1.งานเขียนรูปสัญลักษณ์

ของอปุกรณง์านช่าง

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตาม มาตรฐานสากล 

2.งานเขียนวายรงิ

ไดอะแกรม (Wiring 
Diagram) 

3.งานเขียนแบบและอ่าน

แบบบล็อกไดอะแกรม 
(Block Diagram) 

0.87 

 

 

1.16 

 

1.00 

 

3 

 

 

2 

 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

 14. วิชา การ

ควบคมุ

มอเตอร์
ไฟฟ้า 

 

 

1.งานออกแบบวงจร

ควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า

ตามมาตรฐานสากล 

2.งานต่อวงจรควบคมุ

มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ 1 เฟส 

3.งานเลอืกอปุกรณ์

ควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า 

1.18 

 

0.94 

 

0.82 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

 

2 

 

15.  วิชา

ติดตั้งไฟฟ้า
ภายในอาคาร 

 

1.งานติดตั้งไฟฟ้าใน

อาคารโดยใช้ท่อโลหะ

บาง 

2.งานติดตั้งไฟฟ้าใน
อาคารโดยใช้บนผนงัปนู 

3.งานติดตั้งไฟฟ้าใน

อาคารโดยใช้เขม็ขัดรัด

สายบนผนังไม ้

0.89 

 

0.48 

 

0.42 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

     จากตารางที่ 4-3 ผลวิเคราะห์ช่องว่างระดับสมรรถนะ
ของสถานประกอบการที่ได้จากรายวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง  ที่เกิดขึ้นสูงสุด  3   ล าดับ มีล าดับ
ความส าคัญที่ต้องพัฒนา 
     5.  การอภิปรายผล 
     จากผลประเมินของผู้ปฏิบัติงานแรกเข้าต่อผลสัมฤทธ์ิ

ของระดับสมรรถนะที่ได้จากการเรียนในรายวิชาทั้งหมด 

15  รายวิชา  พบว่า  สมรรถนะต่ าสุด อยู่ในระดับ

สมรรถนะระดับ 2    จ านวน  5 รายวิชาได้แก่  1.รายวิชา

หม้อแปลงไฟฟ้า  2. รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ    

3.รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  4.รายวิชาเครื่องวัด

ไฟฟ้า  5.รายวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่ึงเมื่อวิเคราะห์

แต่ละรายวิชาแล้วต้องใช้เครื่องมือ เครื่องวัดไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ทันสมัยและพอเพียงกับจ านวน

นักเรียน  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดหาเพื่อให้

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้

เพิ่มขึ้น  ด้านความรู้ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ได้รับการเรียนรู้ถึงขั้นวิเคราะห์  เพื่อพัฒนาทักษะทาง

สมอง ในการคิดวิเคราะห์เป็นขั้นตอน  โดยจัดกิจกรรม

การ เ รี ยนการสอนหลากหลายให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาของหลักสูตร 

     ผลประเมินของผู้สอนต่อผลสัมฤทธ์ิของระดับ
สมรรถนะที่ได้จากการเรียนในรายวิชาทั้งหมด 15  
รายวิชา  พบว่า  สมรรถนะต่ าสุด อยู่ในระดับสมรรถนะ
ระดับ 2  จ านวน  4   รายวิชา ได้แก่ 1. รายวิชามอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ    2.รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    
3.รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า   4.รายวิชาการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า   ซ่ึงมีบางวิชาสอดคล้องกับผลประเมิน
ของผู้ปฏิบัติงานแรกเข้าได้แก่   1.รายวิชามอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับ    2.รายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    3.
รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า   4.รายวิชาการซ่อม
เครื่ องใ ช้ไฟฟ้ า     ก็ ต้องด า เนินการแก้ไขปัญหา
เช่นเดียวกับของผู้ปฏิบัติงานแรกเข้า ถ้าไม่สามารถ
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แก้ปัญหาได้ อาจต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานประกอบการเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากการใช้
เครื่องมือ     เครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่
ทันสมัยจากสถานประกอบการผลวิเคราะห์ช่องว่าง
ระดับสมรรถนะของสถานประกอบการที่ได้จากรายวิชา
ต่าง  ๆ ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  เกิดช่องว่างระดับสมรรถนะ
ทุกรายวิชา     ช่องว่างที่เกิดขึ้นในงานสูงสุดที่ต้องพัฒนา
อย่างเร่งด่วนมี  5  งานได้แก่   1.งานตรวจซ่อมการท า
สุ ญ ญ า ก า ศ  ก า ร บ ร ร จุ ส า ร ท า ค ว า ม เ ย็ น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบแขวน   2.งาน
ออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล   
3.งานเขียนวายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram)   4. งาน
บริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบแขวน 
5. งานอาร์ แอล ซี ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ    ดังนั้น
ผู้สอนควรพัฒนาผู้เรียนด้าน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ให้สูงขึ้นโดย  ด้านความรู้ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนได้รับการเรียนรู้ถึงขั้นการน าไปใช้และการ 
วิเคราะห์  ด้านทักษะควรจัดหาเครื่องมือ เครื่องวัดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจนช านาญ 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย   ซ่ึง
สอดคล้องกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้
ศึ ก ษ า ช่ อ ง ว่ า ง สมร ร ถน ะ ขอ งหลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  พุทธศักราช 2546 
สาขาวิชาเครื่องกลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พบว่าควรพัฒนาผู้ เรียนด้าน 
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ให้สูงขึ้นโดย  ด้านความรู้
ผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ถึง
ขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์  ด้านทักษะควรให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะจนช านาญสามารถเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ 
พร้อมทั้งต้องให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  โดยการ
ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการจัดหาวิทยากรที่มี

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดหรือวิธีการ
สอนมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้สอน 
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การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

Efficacy and satisfaction of teaching  materials  in  Electrical  Installation 1  course  of  2557 B.E. 
Curriculum for the Diploma of Vocational Education in Elcetrical Control Program at   

Beungkan  Technical  College. 
 

ศราวุธ   วงศ์พงษ์ค า 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

 
 

บทคัดย่อ 

     บทความนี้น าเสนอ การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรยีนและหลงั
เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนและศึกษาความพึง
พอใจของผู้ เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้าควบคุม 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 
24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน
การสอนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
ผลการวิจัย พบว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้า 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.46/86.84 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ต้ังไว้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 อยู่ใน
ระดับมาก  และความพึงพอใจของครูที่มีต่อเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 อยู่ในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 This article  presents the efficacy and satisfaction   of  
teaching materials  in  Electrical  Installation 1  course   of  
2557 B.E. Curriculum for the Diploma of Vocational 
Education in Elcetrical Control Program at  Beungkan  
Technical  College. The purpose were to find effective 
documentational of   Electrical  Ins tallation 1  course, 
compare the achievement  of  students  before and after 
learning with instructional  materials  and  satisfaction  of   
the  students with  the  Elcetrical  Ins tallation 1  document. 
The  sample were  Diploma  Year 1  student   Electrical   
Control  Program,  Beungkan  Technical  College  Semester 2 
nd Year 2559 Number 24 was used for  the research. Tools 
used in research were teaching materials  document  of   
electrical Installation 1  course, The    achievement  and  
satisfaction  of  students  in  teaching materials document.  
The research found that teaching material  is  document of  
electrical Installation 1  course generated  performance 
83 .46/86.84,  with   is  h igher  than   thee set  cr i ter i .  
Achievement after  learning  significantly  more  than  the  
previous  0.05  and  the  satisfaction of  students  with  
teaching  materials  is document  of   electrical Installation 1  
course  in  the  first  level.  
Keywords : documentation, teaching, satisfied. 
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1.  บทน า 
     การพัฒนาการเรียนการจัดการเรียนรู้ได้เปลี่ยนจากการสอน
แบบครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher centered) มาเป็นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child centered) ในสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001  ที่ผ่านมาเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบส่ือทางเดียว กล่าวคือผู้สอนจะท าหน้าที่สอนหรือ
บรรยายเนื้อหาการสอนตามใบความรู้ สอนให้นักเรียนให้เป็น
เพียงผู้รับฟังฝ่ายเดียว โดยไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท าให้นักเรียนไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่กล้าแสดงออก 
ไม่รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม ไม่เป็นผู้สนใจใฝ่รู้ ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ท าให้นักเรียนไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเท่าที่ควร  
เพร าะนัก เ รี ยนจัด เป็นทรัพยากรที่ มี ความส าคัญของ
ประเทศชาติ  ถ้านักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคน
สนใจใฝ่รู้ จะท าให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้กระบวนการเรียนการสอนเป็นเรื่อง
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีความละเอียดอ่อน และ
ต้องใช้เวลา จึงต้องมีการวางแผนเตรียมการสอนและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) อย่างเป็น
ระบบ  
2.  วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
  2.1 เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน 
วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา  3104-2001 ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 

2.2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส
วิชา 3104-2001 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดย
ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
รหัสวิชา 3104-2001 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูโดยใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  รหัสวิชา 
3104-2001 
 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 
 3.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา การติดตั้งไฟฟ้า 
1 รหัสวิชา 3104-2001 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 3.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 
ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้า 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.3 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด 
 3.4 ครูมีความพึงพอใจโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
การสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  รหัสวิชา 3104-2001 ในระดับ
ความพึงพอใจมาก 
4.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปีที่  1 สาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
รหัสวิชา 3104-2001 จ านวน 25 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้าควบคุม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 
รหัสวิชา 3104-2001 จ านวน 25 คน วิธีเลือกแบบเจาะจง 
5.  เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา 
 5.1 เอกสารประกอบการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  
จ านวน 10 หน่วยการเรียน 
 5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้า 1  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  5  
ตัวเลือก จ านวน 100 ข้อ   
 5.3 แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ช้ันปีที่ 1 จ านวน 10 แผน 
 5.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส 
วิชา 3104-2001  จ านวน 18 ข้อ 
 5.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส วิชา 3104-2001
จ านวน 18 ข้อ 
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 มีลักษณะค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส
วิชา 3104-2001 ข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating scale) ของ Likert และเป็นแบบปลายเปิด ก าหนด
น้ าหนักคะแนนดังนี้ 
 1  หมายถึง   เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 
 2   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับน้อย 
 3   หมายถึง   เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
 4  หมายถึง   เห็นด้วยในระดับมาก 
 5  หมายถึง   เห็นด้วยในระดับมากที่สุด 
6.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและด าเนินการทดลอง ตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 6.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 
3104-2001  
 6.2 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 10 แผน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 
 6.3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัส
วิชา 3104-2001   
7.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบทดสอบการ
เรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน   ผู้วิจัยได้น ามาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Science) และโปรแกรม Microsoft 
Excel วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 7.1 แบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนและหลังเรียน  
  7.1.1 น ามาหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของ
แบบทดสอบ กลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน เพื่อจ าแนกข้อสอบ 
  (1) ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นบวก และเข้า
ใกล้ +1 แสดงว่า มีค่าอ านาจการจ าแนกสูง 
  (2) ข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกเป็นลบ และเข้า
ใกล้ -1 แสดงว่า มีค่าอ านาจจ าแนกต่ า 

  7.1.2 หาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบ 
ผู้เรียนท าถูกมากแสดงว่าข้อสอบง่าย และผู้เรียนท าถูกน้อย
แสดงว่าข้อสอบยาก 
  (1) ข้อสอบที่มีค่า p = .50 แสดงว่า ข้อสอบนั้นมี
ความยากปานกลาง 
  (2) ข้อสอบที่มีค่า p < .50 แสดงว่า ข้อสอบนั้น
ค่อนไปทางยาก 
  (3) ข้อสอบที่มีค่า p > .50 แสดงว่า ข้อสอบนั้น
ค่อนไปทางง่าย 
  7.1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยเปรียบเทียบ t-test (dependent) 
 7.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อหา
ค่าระดับความคิดเห็นของผู้เรียน 
   7.2.1 การแปลความหมายของค่าน้ าหนักคะแนน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 
3104-2001  โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่า 
 7.3 แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน หาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อหา
ค่าระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน 
8.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้  ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดงัต่อไปนี้ 
 8.1 สถิติพ้ืนฐาน 
  8.1.1 ค่าเฉลี่ย  (X)  
  8.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
  8.1.3 ค่าความแปรปรวน (S2) 
 8.2 ค่าความยาก และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉพาะตัวถูก  โดยใช้สูตร ( สมนึก  
ภัททิยธนี. 2541 : 200 - 201) 

                                                             

P  =  
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L  H     r   =  
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เมื่อ   p   แทน    ค่าความยากของข้อสอบ 
 r    แทน    ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 

 H   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
 L   แทน    จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก                   

 N       แทน   จ านวนประชากรจริง        
 8.3 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ค านวณจากสูตร KR 20  ( สมนึก  ภัททิยธนี.    2541 : 
224 ) 

 
 

เมื่อ          rtt   แทน     ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 N  แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 P  แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
 q  แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อนั้น 
 S2

  แทน       ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

 8.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 
3104-2001 โดยใช้  t – test (dependent Samples) จากสูตร ( 
บุญชม  ศรีสะอาด,  2535 : 122 )      
 
 
 
เมื่อ    t แทน  ค่าสถิติเพื่อทดสอบความมนีัยส าคัญ  
   D แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน

 D2  แทน  ผลรวมของผลต่างก าลังสองของคะแนน 
      ก่อนเรียนและหลังเรียน         
        N แทน  จ านวนนักเรียนหรือประชากรจริง             

9.  สรุปผลการด าเนินงาน 
 9.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้า 1 ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 83.46/86.84 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 9.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการติดตั้ งไฟฟ้า  1 
ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 มี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 47.97 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
47.94  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 86.84 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 86.84 และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 9.3  ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 ที่
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  วิชาการติดตั้ง
ไฟฟ้า 1  ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  ผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 9.4  ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของครู
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการติดตั้งไฟฟ้า  1        
ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  ผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์ในระดับพึงพอใจมาก 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบ 
การ เ รี ยนก ารสอน วิชาการติ ดตั้ ง ไฟฟ้ า  1  หลั ก สูต ร
ป ร ะ ก า ศนี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ช้ั น สู ง  พุ ท ธศั ก ร า ช  2 5 5 7  
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ นายอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และนายพิศิษฐ์ พลแก้ว ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนวคิด และก าลังใจ
ในการวิจัยในครั้งนี้ ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยนี้ ย่อม
เป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซ้ึง และขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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F3-010 

การพัฒนาชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ( DC to AC INVERTER) 
Development and Learning Achievement Study of Experimental Set on DC to AC Inverters 

ราเชน ช้ินสวัสดิ์  อภิเดช ศิริตัง  และค าปัน  สิงห์ปั้น 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    คณะเทคโนโลยี   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยชุดการทดลองการแปลงไฟฟ้า
กระแสตรง(DC)เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) ชุดการทดลองที่
พัฒนาขึ้นใช้ส าหรับการเรียนการสอนและเพื่อความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ขั้นตอนที่ใช้ส าหรับการออกแบบ
ที่มีไว้ส าหรับบทเรียนเกี่ยวกับการแปลงผันไฟฟ้า DC และ AC 
ส าหรับนักเรียนในภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดฝึกสามารถ
น ามาใช้ส าหรับการทดลองเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีระบบ
การแปลงผันพลังงานไฟฟ้า การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่1  คือการออกแบบและการสร้างชุดการทดลองที่สอด 
คล้องกับการทดลองและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเรื่อง ส่วน
ที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับใบงานการทดลองส าหรับการทดสอบ 
เพื่อประเมินชุดการทดลองใบงานและชุดการทดลองที่พัฒนา 
ขึ้นใหม่ถูกน ามาใช้โดยกลุ่มทดลองส่วนกลุ่มควบคุมได้เรียนรู้
จากแผ่นและชุดการทดลองปกติภายใต้สมมติฐานที่ว่านักเรียน
ที่ได้เรียนรู้จากชุดการทดลองที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะได้รับสูงขึ้น 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การทดสอบโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลัง
เรียน  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักเรียน ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
Abstract 

This research was aimed to construct experimental 
set on DC to AC Inverters. The developed experimental set 
was used for instruction and for the understanding of 
vocational college students. The steps used for the design 
were for the lesson about the DC to AC Inverters for students 
in the Department of Electronics. The set could be used for 

test and experiment so that students understand how the 
Converter systems work. This research was divided into 2 
parts: Part 1 is to design and to construct the experimental set 
in accordance with the experiment and the learning objective 
of the subject. Part 2 is about the experimental sheets for the 
test. To assess the experimental set, experimental sheets and 
the newly developed experimental set were used by the 
experimental group whereas the control group learned from 
the sheets and the normal experimental set under the 
hypothesis that the students who learned from the newly 
developed experimental set will gain higher academic 
achievement than the control group. The sampling group was 
tested by the academic achievement test before and after the 
treatment. The sampling group consisted of 55 second-year 
vocational diploma students in the Department of Electronics. 
The academic achievement of the experimental group was 
higher than the control group with the statistical significance 
at the 0.05 level 

1. บทน า
        พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2542ให้มีการปฏิรูปการศึกษาใน
ประเทศไทย โดยเนื้อหาหลักของพระราชบัญญัติฉบับนี้จะ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง  ซ่ึงอาจจะพูดได้ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดและควรจัด
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ [1] ทักษะกระบวนการคิด
และการด าเนินการเป็นประสบการณ์ที่ควรจะสอน เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ดังกล่าว ในการแก้ปัญหาในขณะ
ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจพบในอนาคต การเรียนรู้
จากการปฏิบัตินั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ที่ดีและ
สามารถการแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวน 
การคิดในระหว่างการทดลอง แต่ชุดการทดลองในปัจจุบันถูก
จ ากัดด้วยอายุการใช้งานที่ส้ันขาดงบประมาณและการขาดส่ือ
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การเรียนการสอนที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจของผู้ เรียนด้วย
วิธีการเพิ่มประสบการณ์ ดังนั้นจึงมีปัญหามากมายเกี่ยวกับ
ผู้เรียนที่ไม่สามารถบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง
ทฤษฎีและการปฏิบัติได้ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ เรียนตาม
ทฤษฎีของ Boonluea Tong-EAM ซ่ึงกล่าวไว้ว่า [2] การเรียน
การสอนที่ขาดวัสดุฝึกเป็นปัญหาส าคัญส าหรับอาจารย์ผู้สอนที่
จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนเพราะบทเรียนที่ เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการ เรียนการสอนใน
ห้องปฏิบัติการ  ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้
ทางทฤษฎีที่เรียนมา เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ และตามที่
เกษมวัฒนชัย [3]กล่าวไว้ว่า มนุษย์สามารถใช้ความรู้ที่มี
เทคโนโลยี หากมนุษย์ต้องการที่จะเพิ่มความรู้และความเข้าใจ 
จะต้องมีการฝึกอบรมเป็นวิธีการที่สามารถให้โอกาสส าหรับ
ผู้เรียน เพื่อเรียนรู้วิธีคิดและวิธีการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
เทคโนโลยีที่จ าเป็นต้องใช้อีกหลายแง่มุมของความรู้ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้คิดว่าท าอย่างไร
และจินตนาการ นี้จะน าเกี่ยวกับนวัตกรรม ตามวรรณคดีที่
เกี่ยวข้อง [4-11] มันอาจจะกล่าวได้ว่าชุดการทดลองที่เป็น
ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในบทเรียนภาคปฏิบัติเพราะจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาที่มีต่อ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์เนื้อหา ได้มุ่งเน้นระบบการแปลงผัน

ไฟฟ้ากระแสตรง(DC) เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหานี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ 
พื้นฐานการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
โดยใช้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์และส่วนที่สองคือ พื้นฐานการ
แปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้ไทริส- 
เตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 1 จากการวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหา
ทั้งหมดแล้ว ถูกน ามาใช้เพื่อการเรียนการสอนตามหัวข้อการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 

Power ThyristorPower Transistor

DC to AC converter

รูปที่ 1 หัวข้อการวิเคราะห์ชุดฝึกการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า 
 กระแสสลับ 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หัวข้อการสอน 

       จากตารางการวิเคราะห์หัวข้อการสอน สามารถออกแบบ
โครงสร้างการสอนของชุดฝึกได้  ดังแสดงในรูปที่ 2 

การวิเคราะห์ชุดฝึกการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับด้วยเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ และเพาเวอร์ไทริสเตอร์ 

หัวข้อ ชื่อหน่วยการสอน 
1.การแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับด้วยเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์ 

2.การแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับด้วยเพาเวอร์ไทริ
สเตอร์ 

1.1หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) 

1.2คุณสมบัติของเพาเวอร์
ทรานซิสเตอร์(Characteristic of 

Transistor)

1.3 วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์
(Bi-stable Multivibrator Circuit) 

2.1หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 

2.1คุณสมบัติของเพาเวอร์ไทริ
สเตอร์(Characteristic of Thyristor) 

2.3 ไอซี เบอร์555 (IC # 555) 
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รูปที่ 2 โครงสร้างการสอนของชุดฝึก 

      จากรูปที่  2  ชุดทดลองได้ถูกออกแบบตามหัวข้อการ 
วิเคราะห์ในรูปที่ 1 ซ่ึงประกอบด้วย Transistor switch, 
IC555(Clock pulse), Bi-stable Multivibrator, SCR และ 
Transformer ดังรูปที่ 2  

3. การออกแบบโครงสร้าง 

รูปที่ 3 แสดงบล็อกไดอะแกรมพ้ืนฐานของระบบการแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสลับ 

       การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ นิยม
เรียกกันว่าอินเวอร์เตอร์ (Inverters)ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง 
หรือควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้า และความถี่ของไฟฟ้า
กระแสสลับได้ อินเวอร์เตอร์ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ 
เช่น 
1. แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับส ารอง เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับหลักเกิดขัดข้องขึ้น ที่เรียกกันว่า Stand-by Power 
supplies หรือ Uninterruptable Power Supplies โดยเรียกย่อๆ 
ว่า UPSใช้เป็นระบบไฟฟ้าส ารองส าหรับอุปกรณ์ที่ส าคัญๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหลักเกิด

ขัดข้อง Transfer Switch ซ่ึงท างานด้วยความเร็วถึง 1/1000 
วินาที จะต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟกระแสสลับให้
แทน โดยแปลงจากแบตเตอรี่ซ่ึงประจุไว้ ขณะที่มีแหล่งจ่าย
ไฟฟ้ากระแสสลับหลัก 
2. ใช้ควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสสลับ โดยการเปลี่ยน
ความถี่ เมื่อความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับเปลี่ยนแปลง  
ความเร็วของมอเตอร์จะเปลี่ยนแปลงตามสมการ N=120f/N 
โดยที่ N = ความเร็วรอบต่อนาที, f =ความถี่ของแหล่งจ่าย
ไฟฟ้าต่อวินาที และ P = จ านวนขั้วของมอเตอร์ ในการควบคุม
นี้ถ้าต้องการแรงบิดคงที่ จะต้องรักษาให้อัตราส่วนของแรงดัน
ต่อความถี่ที่จ่ายเข้ามอเตอร์คงที่ด้วย 
3. ใช้แปลงไฟฟ้าจากระบบส่งก าลังไฟฟ้าแรงสูงชนิด
กระแสตรงให้เป็นชนิดกระแสสลับเพื่อจ่ายให้กับผู้ใช้ 
4. ใช้ในเตาถลุงเหล็กที่ใช้ความถี่สูง ซ่ึงใช้หลักการเหนี่ยวน า
ด้วยสนามแม่เหล็กท าให้ร้อน (Induction Heating) 

รูปที่ 4 วงจร  Single Phase Push-Pull Invertersโดยใช ้Power Transistor 

รูปที่ 5 วงจร Single Phase center-tapped load Inverters โดยใช้ Power  
 Thyristor 
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4. การวัดและประเมินผล
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
(1) สร้างชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ(DC to AC Inverter)   
(2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด้วยชุด 
ทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง(DC) เป็นไฟฟ้ากระแส 
สลับ(AC) 
      ผู้วิจัยได้สร้างชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ โดยได้น าเนื้อหาที่สอดคล้องกับค าอธิบาย
รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2  รหัส  2104–2224 ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2546  
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่2 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอ- 
นิกส์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ก าลัง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2555 โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาที่เลือกแบบเจาะจง 1 ห้อง จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด  4 ห้อง  คือนักศึกษา ปวช  .2  กลุ่ม 2 จ านวน 20  คน  
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ของประสิทธิภาพในงานวิจัยเท่ากับ  
80/80 
            เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและน ามาใช้ในการทดลอง  
ประกอบด้วย )1 (ชุดทดลองร่วมกับใบงานการ ทดลอง  จ านวน 
5 ใบงาน  อันประกอบด้วยใบงานการทดลองที่   1 เรื่อง
คุณสมบัติและการใช้งานทรานซิสเตอร์ใบงานการทดลองที่  2  
เรื่อง คุณลักษณะสมบัติและการท างานของ เอส.ซี.อาร์.ใบงาน
การทดลองที่  3  เรื่อง  คุณลักษณะสมบัติและการท างานของ
ไอซี 555  ใบงานการทดลองที่ 4 เรื่อง  วงจรไบสเตเบิลมัลติไว
เบรเตอร์  ใบงานการทดลองที่ 5 เรื่องวงจรแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เพาเวอร์ทรานซิส-
เตอร์  และใบงานการทดลองที่  6  เรื่อง  วงจรแปลงผันไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ  โดยใช้เพาเวอร์ไทริสเตอร์ 
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจเกี่ยวกับชุดทดลอง 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียน(Pretest)  และคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน(Posttest) 
ด้วยการทดสอบหาค่าที(t – test  dependent)ผลการวิเคราะห์
พบว่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมปรากฏว่าผลคะแนน
สอบเฉลี่ยหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 28.90  สูงกว่าผล
คะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียนของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย14.45  แสดง
ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดทดลองการแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 

5. บทสรุป
การศึกษาผลการใช้ชุดฝึกการแปลงผันไฟฟ้ากระตรง

เป็นไฟฟ้ากระแสสลับพบว่าผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  เนื่องจากการสร้างเครื่องมือมีกระบวนการที่วาง 
แผนเป็นอย่างดี  ได้แก่  การวิเคราะห์เนื้อหาการสอนใน
หลักสูตร มีการศึกษางานวิจัย และผลงานการสร้างจากเอกสาร
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ศึกษากับผู้เช่ียวชาญ  ซ่ึงการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้ผ่านตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของการเรียนรู้ โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา
การเรียนการสอนและในด้านการทดลอง มีการตรวจสอบและ
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะท าการทดลอง ท าให้มี 
สาระการเรียนรู้ครอบคลุมการเรียนและทดลองปฏิบัติที่ส าคัญ
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  มีการตรวจสอบกระบวนการ 
ทดลองตามสภาพจริง และท าให้มีการเรียนรู้เป็นระบบ  ชุดฝึก 
ได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด 
ด้วยชุดทดลองที่พัฒนาขึ้น   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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การสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น 
CONSTRUCTION AND QUALITY EVALUATION OF PRACTICAL TRAINING SET FOR  

GASOLINE DIRRECT INJECTION ENGINE (GDI) 

นายยงยุทธ  เครือวงษา 

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทคัดย่อ 

จุดประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อสร้างและประเมินคุณภาพชุดฝึก
ปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอิน
เจ็คช่ัน โดยชุดฝึกปฏิบัติที่สร้างขึน้นี้จะแสดงการท างานของแต่
ละระบบให้เห็นชัดเจน ทั้งระบบน้ ามันเช้ือเพลิงแรงดันต่ า 
แรงดันสูง ระบบประจุอากาศ ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวินิจฉัยข้อขัดข้อง ระบบฟอกไอ
เสีย ระบบไฟชาร์จ และระบบตรวจจับสัญญาณต่างๆ ซ่ึงมีการ
ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการตรวจสอบวงจรแต่ละ
วงจรได้ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องได้ โดยใช้
เครื่องยนต์โตโยต้า รุ่น 3S-FSE และผ่านการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ผลการวิจัยพบว่าด้านการออกแบบ 
และด้านการน าชุดฝึกปฏิบัติไปใช้สอนมีความสอดคล้องกันอยู่ 
ในระดับมากที่สุด สามารถน าชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คช่ันนี้ไปใช้ในการเรียน
การสอนในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอ 
นิกส์ควบคุมยานยนต์กับผู้เรียนได้ 
ค าส าคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติ, อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์, ระบบฉีดตรง 
Abstract 

 This study aims to assess the quality of training and 
practice fuel injection gasoline engine. This research tried to  
find the effectiveness of application of fuel injection. This  

practice created through the separation of the functions of the 
system clearly. The fuel system of low pressure, high pressure 
resistance on the charts with electronic control system 
exhausts purification system. The detection signals are 
designed so that students can practice jumpers split 
effectively. In each cycle and analyze crash the engine model 
Toyota 3S-FSE. There is analization of conflict through five 
experts’ assessment. The research found out that practice can 
set fuel injection engine, gasoline direct injection system 
function. This is to use for teaching a course in electric 
technology and power electronics craft.  
Keywords: Practical Training Set, Automotive Electronic, 
Direct Injection 

1. บทน า
ปัจจุบันเครื่องยนต์แก็สโซลีนได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิ 

ภาพสูงมากยิ่งขึ้น คือนอกจากจะพยายามท าให้ได้ก าลังสูงสุด
แล้ว ยังต้องมีความส้ินเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิงและเกิดมลภาวะ
เป็นพิษจากแก็สไอเสียน้อยที่ สุดอีกด้วย [1] จึงได้พัฒนา
เครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบ GDI หรือ Gasoline Direct Injection 
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบฉีดตรง
เข้าสู่ห้องเผาไหม้ คล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซลในระบบคอมมอน
เรลโดยมีการฉีดเช้ือเพลิงเป็นฝอยละอองด้วยแรงดันที่สูงใน
ระดับ 20-170 บาร์ ส่งผลให้เครื่องยนต์ในระบบ GDI ประหยัด
กว่าเครื่องยนต์ที่มีการฉีดเช้ือเพลิงแบบเดิมๆ ซ่ึงเป็นการฉีดที่
บริเวณหน้าล้ินไอดี [2] 

*ผู้เขียนผู้รับผิดชอบบทความ นายยงยุทธ เครือวงษา 
E-mail address : vheeee@hotmail.com 
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ส่ือการสอนก็ถือเป็นตัวกลางที่ส าคัญในการเป็นส่ือกลาง
ในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนให้มีความเข้าใจในเรื่องที่
ต้องการจะศึกษา การสร้างส่ือเป็นกระบวนการแก้ปัญหาใน
การถ่ายทอดสามารถท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย สามารถท า
เรื่องที่ยากซับซ้อนให้สามารถเข้าใจ ได้ง่าย [3],[4] ในปัจจุบัน
การสอนของครูในรายวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอ 
นิกส์ควบคุมยานยนต์  ยังขาดส่ือการสอนเนื่องจากเป็น
เทคโนโลยีใหม่ก าลังได้รับความนิยมใช้กับรถยนต์ในปัจจุบัน 

จากสภาพปัญหาในการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์เพื่อให้ผู้เรียน หรือผู้
ที่สนใจได้มีความเข้าใจการท างานของระบบฉีดเช้ือเพลิง
เครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คช่ัน ผู้วิจัยจึงได้สร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบ
ไดเร็คอินเจ็คช่ัน โดยชุดฝึกปฏิบัติที่สร้างขึ้นนี้จะแสดงการ
ท างานของแต่ละระบบให้เห็นชัดเจน ทั้งระบบน้ ามันเช้ือเพลิง
แรงดันต่ า แรงดันสูง ระบบประจุอากาศ ระบบจุดระเบิด ระบบ
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวินิจฉัยข้อขัดข้อง ระบบ
ฟอกไอเสีย ระบบไฟชาร์จ และระบบตรวจจับสัญญาณต่างๆ 
ซ่ึงมีการออกแบบให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการต่อวงจรแยก
แต่ละวงจรได้ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องได้ ซ่ึง
การวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน หรือผู้ที่สนใจที่จะ
สามารถศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเครื่องแก็สโซลีนที่ใช้ใน
รถยนต์กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ให้เข้าใจการท างานของ
ระบบได้ง่ายขึ้น 
 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 ระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอิน
เจ็คช่ัน (GDI) 
 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบนี้นิยมใช้กับเครื่องยนต์แก็สโซลีน
ระบบหัวฉีดรุ่นใหม่  ระบบนี้ได้พัฒนาต่อจากระบบฉีด
เช้ือเพลิงที่ ช่องไอดี ระบบฉีดเช้ือเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้
โดยตรงจะฉีดเช้ือเพลิงคล้ายกับเครื่องยนต์ดีเซล แต่ใช้แรงดัน
ในการฉีดต่ ากว่า แรงดันน้ ามันเช้ือเพลิงที่ฉีดออกจากหัวฉีด
ประมาณ 1,500-1,700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซ่ึงสูงกว่าระบบฉีด
เชื้อเพลิงทั่วๆ ไป ภายใต้แรงดันในการฉีดที่สูงนี้จะท าให้น้ ามัน
เช้ือเพลิงที่ฉีดออกมากลายเป็นไอ อัตราส่วนของอากาศกับ
น้ ามันเช้ือเพลิงประมาณ 35 : 1 ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนผสมที่บาง

มาก ช่วยท าให้ประหยัดน้ ามันเช้ือเพลิงประมาณ 35 – 40 
เปอร์เซ็นต์ และลดการเกิดเขม่าเกาะที่ด้านดูดของลิ้นไอดีด้วย 
ระบบฉีดเช้ือเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรงจะออกแบบหัว
ลูกสูบให้มีลักษณะพิเศษ โดยใช้หัวฉีดแรงดันสูงแบบฉีดน้ ามัน
หมุนวน มีอัตราส่วนการอัดประมาณ 12 : 1 และออกแบบท่อ
ร่วมไอดีให้เกิดการเผาไหม้ส่วนผสมบางได้ดีขึ้น การฉีดน้ ามัน
เช้ือเพลิงไม่ขึ้นอยู่กับการเปิดของวาล์วไอดี น้ ามันเช้ือเพลิงจะ
ฉีดเข้าไปในจังหวะดูดหรือจังหวะอัดซ่ึงขึ้นอยู่กับสภาพการ
ท างาน ดังนั้นลิ้นไอดีจึงเพียงแต่เปิดอากาศเข้าเท่านั้น ปั๊มน้ ามัน
เช้ือเพลิงแรงดันสูงถูกขับโดยเครื่องยนต์ ส่วนปั๊มน้ ามัน
เช้ือเพลิงที่อยู่ในถังท าหน้าที่ดูดน้ ามันเช้ือเพลิงจากถังส่งไปยัง
ปั๊ม 
 

 
 

รูปที่ 1 การพัฒนาระบบฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก็สโซลีน 
 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องยนต์แก็สโซลีนรุ่นใหมใ่ช้ระบบฉีดเชื้อเพลงิ 
เข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง (GDI) [5] 

 

ระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอิน
เจ็คช่ัน มีช่ือย่อเรียกกันแตกต่างตามแต่ละบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 
เช่น BMW, Ford เรียกว่า EcoBoost, General Motors 2.0L 
เรียกว่า Ecotec, Hyundai เรียกว่า Theta, Toyota Lexus เรียกว่า 
D-4 D-4S, Mazda เรียกว่า Speed Direct Injection Spark 
Ignition, Mitsubishi เรียกว่า Gasoline Direct Injection, 
Volkswagen เรียกว่า FSI Fuel Stratified Injection เป็นต้น 
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1 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ, 2 หม้อดักไอน้ ามัน, 3 ชุดเรือนลิ้นเร่งไฟฟ้า, 
4 ตัวควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิง, 5 ปั๊มส่งน้ ามันเชื้อเพลิง (แรงดันต่ า), 6 
ระบบประจุอากาศแปรผัน SCV, 7 ตัวตรวจจับแรงดันภายในท่อร่วมไอดี, 
8 ปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง, 9 ตัวตรวจจับต าแหน่งเพลาลูกเบี้ยว, 10 คอยล์
จุดระเบิด, 11 โซลีนอยด์  VVT, 12 ตัวตรวจจับต าแหน่งการเหยียบคันเร่ง, 
13 ลิ้น VVT, 14 ลิ้น SCV, 15 กล่องยกหัวฉีด, 16 หัวฉีด, 17 ตัวตรวจจับ
การน็อค, 18 ตัวตรวจจับต าแหน่งเพลาข้อเหว่ียง, 19 ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
น้ าหล่อเย็น, 20 ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน, 21 กล่อง ECM, 22 ลิ้น 
EGR, 23 ตัวตรวจจับแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง, 24 ตัวตรวจจับต าแหน่งปีก
ผีเสื้อ, 25 เครื่องฟอกไอเสีย, 26 เครื่องฟอกไอเสีย NOx 

 
รูปที่ 3 โครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลงิเครื่องยนต์แก็ส 

โซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น 
 

2.2 ระบบเช้ือเพลิง 
 

 
 

1 ปั๊มส่งน้ ามันเชื้อเพลิง (แรงดันต่ า), 2 ตัวควบคุมแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง, 
3 ลูกเบี้ยว, 4 ตัวป้องกันการกระเพ่ือม, 5 ตัวตรวจจับแรงดันน้ ามัน
เชื้อเพลิง, 6 รางน้ ามันเชื้อเพลิง, 7 หัวฉีด, 9 ปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง, 10 ลิ้น
ควบคุมแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง, 11 ลิ้นกันกลับ, 12 กล่อง ECM 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4 ระบบเชื้อเพลิง 

2.3 ปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
ปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงแบบลูกสูบเดียวจะประกอบด้วย ลิ้น

ควบคุมแรงดันน้ ามันเช้ือเพลิง ลิ้นกันกลับ และลูกเบี้ยว 
 

 
 

1 ปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง, 2 ตัวป้องกันการกระเพ่ือม, 3 มาจากถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง, 4 ลิ้นระบายแรงดัน, 5 รางน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 

รูปที่ 5 ปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

ในจังหวะดูดลูกสูบปั๊มจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงจะเคลื่อนที่ลง
เพื่อดูดเช้ือเพลิงเข้าไปในห้องลูกสูบต่อจากนั้นเริ่มต้นของ
จังหวะอัดลิ้นควบคุมแรงดันน้ ามันเช้ือเพลิงจะเปิดท าให้น้ ามัน
เช้ือเพลิงบางส่วนถูกส่งกลับไปยังถังน้ ามันเช้ือเพลิงเพื่อ
ควบคุมแรงดันให้ได้ตามค่าที่ก าหนดไว้ (แรงดันน้ ามัน
เช้ือเพลิงถูกก าหนดให้มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 8-13 MPa) ใน
ตอนท้ายของจังหวะอัดน้ ามันเช้ือเพลิง ลิ้นควบคุมแรงดัน
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น้ ามันเชื้อเพลิงจะถูกปิด น้ ามันเช้ือเพลิงแรงดันสูงไหลผ่านลิ้น
กันกลับ และจะถูกส่งเข้าไปสะสมในรางน้ ามันเชื้อเพลิงต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 6 การท างานของปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.4 รางน้ ามันเช้ือเพลิง  
ท าจากอลูมิเนียมอัลลอยโดยมีตัวตรวจจับแรงดันน้ ามัน

เช้ือเพลิงเพื่อส่งสัญญาณไปยังกล่อง ECM และลิ้นระบาย
แรงดันน้ ามัน (เมื่อแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิงเกิน 14 เมกะปาสคาล 
ก็จะมีการระบายน้ ามันเชื้อเพลิงไปยังถังน้ ามัน) 

 

 
 

1 มาจากปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง, 2 ไปถังน้ ามัน, 3 รางน้ ามันเชื้อเพลิง, 4 ตัว
ตรวจจับแรงดันน้ ามันเชื้อเพลิง, 5 หัวฉีด 

 
รูปที่ 7 รางน้ ามันเชื้อเพลิง 

 

2.5 หัวฉีด  
ท าหน้าที่ฉีดน้ ามันเช้ือเพลิงให้เป็นฝอยละอองเข้าไปผสม

กับอากาศภายในกระบอกสูบ หัวฉีด ใช้ระบบไฟฟ้าบังคับการ
ฉีดด้วยโซลินอยด์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าโซลินอยด์จะสร้าง
สนามแมเ่หล็กเพื่อยกเข็มหัวฉีดขึ้น และปิดโดยใช้แรงดันสปริง 
ซ่ึงควบคุมการท างานด้วยกล่อง ECM  

 

 
 

 
 
1 แหวนทองแดง, 2 ซีลโอริง, 3 ปะเก็น 

 
รูปที่ 8 หัวฉีด 

2.6 กล่องยกหัวฉีด (EDU)  
หัวฉีดจะถูกควบคุมโดยกล่องยกซ่ึงจะแปลงสัญญาณจาก

กล่อง ECM (12 V) ในมีสัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงขึ้นท าให้
หัวฉีดสามารถท างานที่ความเร็วสูงสุด 
2.7 ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  

ท าหน้าที่ประมวล ผลจากตัวตรวจจับต่างๆ และส่ังการไป
ยัง หัวฉีดโดยมีล าดับการท างาน [6] 
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.1 เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติระบบฉดีเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็ส
โซลีนแบบไดเร็คอนิเจ็คช่ัน 

3.2 เพื่อประเมินหาคุณภาพชุดฝึกปฏิบตัิระบบฉีดเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเรค็อินเจค็ช่ัน 
4. สมมติฐานของการวิจัย 

ชุดฝึกปฏบิัติระบบฉดีเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบ
ไดเร็คอนิเจ็คช่ัน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมนิไม่
ต่ ากว่า 3.50 (ในระดับปานกลาง) 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 

5.1 ศึกษาข้อมูลการออกแบบชุดฝึกปฏบิัติระบบฉดีเช้ือ 
เพลิงเครือ่งยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอนิเจ็คช่ัน มีรายละเอียด
ดังนี ้
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5.1.1 ข้อมูลของวงจรแต่ละวงจรที่จะสร้างในชุดฝึก  
5.1.2 ขนาดที่เหมาะสมด้านความกว้าง ความยาว ความ

สูง 
5.1.3 วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้าง  
5.1.4 วัสดุที่ใช้ท าแผงฝึก 
5.1.5 รูปแบบการติดตั้งเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับแผง

ฝึก 
5.2 สร้างชุดฝึกปฏบิัติระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็ส

โซลีนแบบไดเร็คอนิเจ็คช่ันตามแบบ มีขั้นตอนการสร้างดังนี ้
5.2.1 ชุดฝึกปฏิบตัิสร้างให้มีการฝึกตรวจสอบวงจรแต่

ละวงจร ดังรูปที ่9 และ 10  
5.2.2 ชุดฝึกปฏิบตัิสร้างโครงสร้างด้วย เหล็กตัวซี 3 นิ้ว 
5.2.3 ชุดฝึกปฏิบตัิได้ใช้แผงฝึกทีม่ีความหนา 10 

มิลลิเมตร ใช้วัสดุใสเพื่อความสวยงาม 
5.2.4 ชุดฝึกปฏิบตัิมีการสร้างเครือ่งยนต์ให้สามารถ 

เคลื่อนย้ายได้ตดิตั้งบนแท่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร ดังรูปที ่11 

รูปที ่9 วงจรไฟฟ้าต่างๆ ของชุดฝึกปฏบิัต ิ

รูปที่ 10 จุดต่อสายไฟของชุดฝึกปฏิบัต ิ

รูปที่ 11 การจัดวางเครื่องยนต์บนแท่นเหล็ก 

5.3 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนนิการ
สร้างเครื่องมือในการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัต ิโดยมีขัน้ตอนในการสร้างแบบ
ประเมนิดังนี้  

เริ่ม 

ปรับปรุงแกไ้ข 

ของแบบประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จบ 
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ข้อมูลของแบบประเมินความเห็นของผู้เช่ียวชาญเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

 
5.4 ทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล  

5.4.1 เชิญผู้เช่ียวชาญที่เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาเทคโนโล 
ยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคมุยานยนต์ และอาจารย์ที่สอน
ด้านเครือ่งกล จ านวน 5 ท่าน มีประสบการณ์การสอนไม่ต่ ากว่า 
5 ปี เพื่อประเมินคุณภาพของชุดฝกึปฏิบัติ  

5.4.2 ผู้วิจัยแนะน ารายละเอียดของชุดฝึกปฏิบัติให้แก่
ผู้เช่ียวชาญ 

5.5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรปุผล ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบ 
ถามความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ โดยที่แบบสอบถามเปน็แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ผู้วิจัยไดห้า
คา่เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) [7] 
6. ผลการวิจัย 

รูปแบบการเรียนการสอนมีองค์ประกอบ คือ หลักการ/ผล
การวิเคราะห์ความเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีด
เชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คช่ัน  

5.1 ความเห็นของผู้เช่ียวชาญในด้านการออกแบบชุดฝึก
ปฏิบัติ 

จุดประเมินที่  1  คือ  มีโครงสร้างเหมาะสมสวยงาม  
จุดประเมินที่  2  คือ  มีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม   
จุดประเมินที่  3  คือ  มีการแยกแต่ละวงจรชัดเจน  
จุดประเมินที่  4  คือ  มีจุดเสียบตอ่สายไฟที่แข็งแรง  
จุดประเมินที่  5  คือ  การจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์เหมาะสม 
จุดประเมินที่  6  คือ  เครื่องยนต์มกีารติดตั้งบนแท่นที่มี

ความแข็งแรงปลอดภัย 
จุดประเมินที่  7  คือ  มีการเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบชุดฝึก 
                 ปฏิบัติ 
 

สถิติพ้ืนฐาน 
จุดประเมินที ่

1 2 3 4 5 6 7 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.25 4.31 4.43 4.50 4.47 4.86 4.51 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.41 0.56 0.57 0.50 0.25 0.38 0.30 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เ ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติของจุดประเมิน
ทั้ง 7 จุดอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.43) โดยจุด
ประเมินที่ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุดคือ จุด
ประเมินที่ 6 เครื่องยนต์มีการติดตั้งบนแท่นที่มีความแข็งแรง
ปลอดภัย ( X = 4.86, S.D. =0.38) 

 
5.2 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในด้านการน าชุดฝึกปฏิบัติ

ไปใช้สอน  
จุดประเมินที่  1  คือ  มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ

สอน   
จุดประเมินที่  2  คือ  ชุดฝึกสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ได้

ง่าย  
จุดประเมินที่  3  คือ  ชุดฝึกสามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติการ

ตรวจสอบแต่ละวงจรได้  
จุดประเมินที่  4  คือ  ชุดฝึกสามารถแสดงผลการท างานตาม

ทฤษฎ ี
จุดประเมินที่  5  คือ  จ าลองสถานการณ์ของชุดฝึกท าให้

ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  
จุดประเมินที่  6  คือ  ชุดฝึกช่วยกระตุ้นความสนใจของ

ผู้เรียน  
จุดประเมินที่  7  คือ  ใช้เป็นส่ือการสอนวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ได้ 
 

ตารางที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการน าชุดฝึกปฏิบัติ 
                 ไปใช้สอน 
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คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จดท 1  จดท 2  จดท 3  จดท 4  จดท 5  จด
ท 6  จดท 7 

 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

จดท 1  จดท 2  จดท 3  จดท 4  จดท 5  จด
ท 6  จดท 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติพ้ืนฐาน 
จุดประเมินที ่

1 2 3 4 5 6 7 
ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.76 4.58 4.86 4.68 4.76 4.38 4.86 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.45 0.49 0.38 0.48 0.43 0.50 0.38 
 

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เ ช่ียวชาญมีความเห็น
สอดคล้องกันในด้านการน าชุดฝึกปฏิบัติไปใช้สอน ของจุด
ประเมินทั้ง 7 จุด อยู่ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.65, S.D.= 0.47) 
โดยจุดประเมินที่ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด
คือคือ จุดประเมิน ที่ 3 และจุดประเมินที่ 7 คือชุดฝึกสามารถให้
ผู้เรียนปฏิบัติการตรวจสอบแต่ละวงจรได้ และใช้เป็นส่ือการ
สอนวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์
ได้ ( X = 4.86, S.D. = 0.38) 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีด

เช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คช่ันที่ได้
ออกแบบสร้าง โดยประเมิน จากผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์

สอนในวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยาน
ยนต์ และอาจารย์ทางด้านเครื่องกลจ านวน 5 ท่าน ผลการวิจัย
พบว่าใน ด้านการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติและในด้านการน า
ชุดฝึกปฏิบัติไปใช้สอนมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และ
สามารถน าชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็ส
โซลีนแบบไดเร็คอินเจ็คช่ันไปใช้ ในการเรียนการสอนได้ 
8. กิตติกรรมประกาศ 

ชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก็สโซลีนแบบ
ไดเร็คอินเจ็คช่ัน สามารถส าเร็จลุลวงไปด้วยดีเพราะได้รับ
ค าแนะน า และค าปรึกษา จาก ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  มหา วิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา รวมทั้งค าช้ีแนะแนวทางแก้ไข ปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่างท าจากอาจารย์ชุมพร แก้วพวง แผนกช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และอาจารย์ทุกท่านที่ท าให้ชุดฝึกฯ 
ประสบความส าเร็จด้วยดี อีกทั้งส่ิงอ านวยความสะดวก และ
เครื่องมือต่างๆ จากแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
เอกสารอ้างอิง 
[1] นพดล เวชวิฐาน, เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุง) พิมพ์ครั้งที่ -

34 ส านักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552 
[2] Mandy Concepcion, (GDI) Gasoline Direct Injection Explained 2nd 
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[3] ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , พระราช บัญญัติ 
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F4-005 

การศึกษาผลการใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอน วิชาการขายตรง รหัส 2202-2102  
ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

The Study on the use of the instruction manual. Academic Direct Sale Code 2202-2102 for MIAP  
Teaching Vocational Certificate Program (Vocational) B.E. 2556 

นชนก  ชุปวา 
 

 สาขาวิชาการตลาด   วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด   สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
หลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่  2  
สาขาวิชาการตลาด ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  
ได้ก าหนดให้วิชาการขายตรงเป็นวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช  2556  งานหลักสูตรการเรียนและแผนก
วิชาได้จัดให้นักเรียนสาขาวิชาการตลาดเรียนในภาค
เรียนที่  1  ของทุกภาคเรียน ซึ่งปัจจุบันการเรียนใน
รายวิชานี้เกิดปัญหาขึ้นคือ ต าราที่ใช้อยู่ขาดเนื้อหาบาง
หัวข้อ ไม่มีการปรับให้ทันสมัย สอดคล้องท าให้ผู้เรียน
เรียนรู้และเข้าใจได้ในระดับปานกลาง จากเหตุผลที่
กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าคู่มือการจัดการเรียน
การสอน  วิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102  ที่ใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบ  MIAP  สาขาวิชา
การตลาด  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา              
และเพื่อให้บังเกิดผลตามแนวทาง   การปฏิรูป
การศึกษาดังกล่าวอันเป็นการสนองนโยบายและ          
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของชาติ            
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2545   

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  สร้างคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102 ส าหรับการ
สอนรูปแบบ MIAP  เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน  หาความก้าวหน้าในการเรียนการสอน
ด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอน ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการเมื่อน าคู่มือดังกล่าวมาใช้
โดยด าเนินการวิจัยกับ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  ชั้นปีที่  2/6  สาขางานการตลาด  จ านวน  19  
คน  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า  (ความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน)  ในการจัดการเรียน
การสอนตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการ      
ขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  
MIAP เท่ากับ 3.85 คิดเป็นร้อยละ  34.09 ประสิทธิภาพ
คู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  
2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP  โดยรวม
เท่ากับ  82.69/80.19  ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  
เท่ากับ  82.69  ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ 80.19  
เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วย  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ตั้งไว้  คือ  80/80  นักเรียนที่เรียนตามคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  
ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP มีความพึงพอใจ               
ต่อ  การเรียนตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน ฯ                 
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ในภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก เมื่อแยกพิจารณาเป็น          
รายข้อ ข้อที่นักเรียนพึงพอใจสูงที่สุด คือ  ภาษาที่ใช้           
ในคู่มือการจัดการเรียนการสอนชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจ
ง่าย  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด รองลงมา  
คือ  คู่มือการจัดการเรียนการสอนน่าสนใจ  มีคุณภาพ  
มีภาพประกอบชัดเจนสอดคล้องกับเนื้อหา  และคู่มือ
การจัดการเรียนการสอนมีจ านวนมากพอกับจ านวน
นักศึกษา  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ส่วน         
ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่ าที่สุด  คือ  ครูผู้สอน            
มีความสามารถ  และสามารถจัดการเรียนรู้ได้ดีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
Abstract 

 The Study of the second year students in 
vocational certificate of Marketing at Roi Et 
Vocational College. It has set the direct sales. It is           
a subject that students must study. The vocational 
certificate program (B.E. 2556) that school provides 
students in the field of marketing in the first semester 
of every semester. At present, the learning in this 
course has a problem, the textbook lack of modernity 
does not correspond to the current. For the reasons, 
the researcher has prepared instructional management 
Direct Selling manual Code 2202-2102 Using MIAP 
Instruction in vocational certificate of Marketing.    
To use teaching and learning in educational 
institutions and to achieve results according to 
guidelines. The reform of education is a response   
to the policy and direction of the development of 
vocational education in the country. According to   
the National Education Act BE 2545. For the purpose, 
Create a Direct Selling Instruction Manual Code 

2202-2102 for MIAP teaching. Find out how to 
effectively manage teaching and learning using             
the Direct Sales Instruction Code 2202-2102 for 
MIAP teaching. Find the progress in teaching and 
learning with the Direct Sales Learning Management 
Code 2202-2102 for MIAP teaching. By conducting 
research with the second year students in Marketing 
Department, Room 2/6 of 19 students in the first term, 
academic year 2015.  The research found that 
Experts have opinions on Instructional management 
Direct Sales Code 2202-2102 for MIAPteaching is 
very good at 92.00percent. (Difference of grades 
before class and after class). In teaching management 
according to the instruction manual. Direct Sales 
Code 2202 - 2102 for MIAP teaching is 3.85 or 34.09 
percent.Efficiency of instructional management 
instruction Direct Sales manual Code 2202 - 2102    
for MIAP teaching is 82.69 / 80.19. Process efficiency 
(E1) is 82.69.Result Efficiency (E2) is 80.19. When 
considering of unit Which is higher than the standard 
set of 80/80 students studied in the instruction manual. 
Direct Sales Code 2202 - 2102 for teaching MIAP. 
Satisfaction with learning according to the instruction 
manual. The overall picture is at a high level when it 
is considered individually.The student's highest 
satisfaction is the language used in the instruction 
manual is clear. Read and understand. Satisfaction is 
at the highest level.Secondly, the instruction manual    
is interesting, quality, clearly illustrated with content. 
And the instruction manual has a lot of enough for 
students, Satisfaction is at the highest level.                
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The lowest satisfaction level is the talented teacher 
and handle learning, Satisfaction is high. 
 

ค าน า 
การศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอ็ด  หลักสูตร  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
ปีที่  2  สาขาวิชาการตลาด  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด  ได้ก าหนดให้วิชาการขายตรง เป็นวิชาหลัก             
ในสาขาที่ผู้เรียนต้องเรียนตาม หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556               
โดยสถานศึกษาได้จัดให้นักเรียนสาขาวิชาการตลาด
เรียนในภาคเรียนที่  1  ของทุกภาคเรียน และด้วย 
รายวิชานี้มีต าราอันเกิดจากผู้แต่งเป็นจ านวนมากและ  
ผู้วิจัยเองได้จัดท าเป็นต าราเรียนด้วยตนเอง ต่อมา
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนิน                 
การจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ให้กับข้าราชการครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิชาการขายตรง               
ได้เข้ามามีบทบาทในสถานศึกษามากขึ้นส่งผลให้การ
เรียนการสอนวิชาการขายตรงต้องมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามการเติบโตของธุรกิจขายตรงผนวกกับที่มีธุรกิจ
คล้ายกัน  มีการแทรกแซง   เช่น  ธุรกิจแชร์ลูกโซ่                  
ที่รูปแบบคล้ายกับธุรกิจขายตรง อันเป็นธุรกิจ
หลอกลวง รวมทั้งปริมาณการเพิ่มขึ้นของธุรกิจขายตรง  
การเปลี่ยนธุรกิจของผู้จ าหน่ายอิสระ การเกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่และก าลังการซื้อผู้บริโภคถดถอยส่งผลต่อเน้ือหา
การเรียนรู้วิชาการขายตรง  กระบวนการเรียนรู้และการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาการขายตรงยังไม่
สอดคล้องกับผู้เรียนเท่าที่ควร  เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้น
ในช่วงระหว่างเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพปีที่  2/6  สาขาวิชาการตลาด ซึ่งจากที่หลักสูตร  

ได้ก าหนดให้ผู้เรียน  ที่เรียนวิชาการขายตรงต้องเรียน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น  ปรากฏว่าผู้เรียน                   
มีความสับสนในข้อมูล  และมีความเข้าใจเนื้อหาในขั้น
พื้นฐานไม่ชัดเจน ดังนั้นส าหรับการขายตรงเชิงทฤษฏี
นั้นมรูีปแบบ การด าเนินธุรกิจขายตรง 3 รูปแบบที่นิยม 
ได้แก่ การด าเนินธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว การด าเนิน
ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นหรือการตลาดแบบ
เครือข่ายและธุรกิจลูกโซ่ซึ่งสามารถเรียกอีกอย่างว่า
พีระมิด  ซึ่งแบบพีระมิดยังคงมีข้อมูลไม่ชัดเจนพอหรือ
ขาดความละเอียดของเน้ือหาอันเหมาะสมกับผู้เรียน           
ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากสื่อต่าง ๆ  และเมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับเนื้อหาต าราที่ใช้เรียนต่าง ๆ  ในปัจจุบัน 
บางข้อมูลนั้นมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้น  เช่น  
ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นปัจจุบันเรียกว่าธุรกิจ
เครือข่าย  เป็นต้น  (อุษณีย์  จิตตะปาโล.    2549 : 2)  
จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้การเรียนการสอนด้านการ
ขายตรงประสบกับปัญหาด้วยข้อมูลและเน้ือหาที่
น ามาใช้  ในการสอนไม่สอดคล้องกันและ  จากการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้
ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูดังกล่าว             
ท าให้ต้องมีการสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาการเรียนการสอนในปัจจุบันและจากการเรียน
การสอน ในปี  พ.ศ.  2557  ที่ผ่านมามี  นักเรียน
บางส่วนเกิดความไม่เข้าใจในธุรกิจขายตรงแบบหลาย
ชั้นและธุรกิจเแชร์ลูกโซ่  ตลอดจนการตลาดขายตรง 
ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาวิชาการขายตรง     
จึงส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนของผู้เรียน  ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของผู้เรียนสาขาวิชาการตลาด  ส่งผลต่อ
ครูผู้สอนและส่งผลต่อ  ความสอดคล้องของเน้ือหาวิชา  
ที่ไม่เป็นปัจจุบันและขาดความทันสมัย มีหลาย
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

1346



 
 

อาชีวศึกษา  ได้จัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการขายตรง
พร้อมกับการเรียนในภาคทฤษฎี  อันเป็นมาตรฐาน
รายวิชา  ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย  ลักษณะ
ของการด าเนินธุรกิจขายตรง แต่ละประเภทให้ได้         
ให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพด้านการขายเพิ่มขึ้นให้ผู้เรียน                
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพตัวแทนขายตรง  กระทั่งส่งผลให้
ผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนคะแนนระหว่างเรียนและ
คะแนนหลังเรียนดีขึ้นหลังจากที่ช่วงแรกมีระดับปาน
กลาง ดังนั้นครูผู้สอนวิชาการขายตรงแต่ละสถานศึกษา
ที่สังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึง
ควรศึกษาข้อมูลด้านขายตรงที่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบันอยู่เสมอแม้ว่าปัญหาในการจัดท าหลักสูตร
สาขางานการขายหรือการจัดรายวิชาของแต่ละ
สถานศึกษาจะจัดวิชาการขายตรงให้อยู่ในภาคเรียน
ต่างกัน  การใช้หนังสือ  ต ารา  สื่อหรือแหล่งเรียนรู้             
ที่แตกต่างกัน  ย่อมเป็นไปได้ที่ครูผู้สอน  รายวิชาการ
ขายตรงทุกคนจะต้องรู้จักรักษาระดับคุณภาพ  
ประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา                    
การขายตรงให้ทันสมัยเสมอ และในการจัดการเรียน
การสอนหากน าเร่ืองของ การสอนรูปแบบ MIAP มา
ใช้จะส่งผลให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ซึ่งแผนการสอนรูปแบบ 
MIAP ประกอบด้วย Motivation คือ การกระตุ้นความ
สนใจก่อนเข้าบทเรียน อาจจะเป็นเร่ืองเล่าที่น่าสนใจ 
การใช้ค าถามน า การแสดงหรือท าอะไรที่จะให้ผู้เรียน
รู้สึกและคิดตามหลัง จากนั้นก็ท าการโยงเร่ืองไปสู่
ขั้นตอนที่สอง Information คือ ขั้นตอนการให้เนื้อหา
กับผู้เรียน เป็นขั้นตอนเน้ือหาสาระ รายละเอียดและ
ความรู้ต่าง ๆ  Application คือ ขั้นตอนที่ต้องการ
ตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ขั้นตอนนี้จะถือเป็น   
การสอนผู้เรียน อาจใช้ข้อสอบ แบบทดสอบ ใช้การ

ถามค าถามหรือแสดงให้ดูในการปฏิบัติจริง  Progress 
คือ  ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกับช่วง  Application เป็นการ
น าเอาผลของการสอน การปฏิบัติมาท าการตรวจสอบ
ว่าผ่านตามวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วให้ผลย้อนหลัง
กลับไป ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็จะรู้ว่าผู้เรียนยังขาด
ความรู้เรื่องและก็ท าการแก้ไข แล้วสรุปท าความเข้าใจ
อีกครั้งดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชา
การตลาด  โดยเฉพาะวิชาการขายตรงนี้  ได้ใช้วิธีการ
การสอนรูปแบบ MIAP ทุกหน่วยการเรียนเป็นขั้นตอน
ทุกหน่วย ตั้งแต่การกระตุ้นโดยผู้สอนท าการเล่าเร่ือง
หรือให้ผู้เรียนเล่าเร่ือง พร้อมกับเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ
อย่างละเอียดชัดเจนโดยการอธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบเพิ่มช่องทางการสื่อสารถ่ายทอดความเข้าใจ
ให้ผู้เรียนโดยการน าสื่อประกอบการสอนมาใช้เพิ่มเติม
ในชั่วโมงเรียนและสรุปอย่างเป็นกระบวนการ ภายใต้
เวลาและความยากง่ายของแต่ละหน่วยการเรียนจนครบ 
9 หน่วยการเรียน ในอนาคตหากมีการพัฒนาและจัดท า
คู่มือการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธีการรวบรวม
ข้อมูลเนื้อหาการขายตรง จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ จัดท าใบเนื้อหา แบบฝึกหัดหรือ
กิจกรรมเพิ่มเติม ย่อมจะเป็นการส่งเสริมให้การเรียน
การสอนวิชาการขายตรงส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมาก
ขึ้นและผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  อาจสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเข้าใจมีความสุขกับการเรียนและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
วิชาการขายตรงมีบทบาทในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
พิจารณาได้จากความสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกทั้ง
ด้วยตนเองและจากการเป็นส่วนหน่ึงของนักเรียน
นักศึกษาบางส่วนที่ฝึกปฏิบัติการขายตรง  เป็นผลให้
สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  ล้วนเปิด
สอนและจัดวิชาการขายตรงให้มีในหลักสูตรสาขาวิชา
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การตลาด ซึ่งอาจแยกเป็นวิชาการขายตรงในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือวิชาการบริหารการขายตรง
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  นักเรียน  
นักศึกษา  ได้ให้ความสนใจเรียนอย่างต่อเนื่อง  
จนกระทั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร และมีการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่เป็น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช  2556 โดยท าการปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ปรับปรุงตลอดจนการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น      
ซึ่งเป็นการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอน 
ให้มีความสอดคล้องกับสภาพจริงในการเรียน                
การสอนของสถาบันต่าง ๆ  ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภายใต้เป้าหมายการ
สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติที่เป็นฐานส าคัญยิ่ง  จาก
การมุ่งปลูกฝังความรู้ทั้งด้านทักษะวิชาชีพตลอดจน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายให้น าค่านิยม
หลักของคนไทย 12  ประการ มาเป็นหลักในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ของนักเรียนนักศึกษาที่
จบระดับอาชีวศึกษาทุกคน  จากเหตุผลที่กล่าวมา
ข้างต้นผู้วิจัยจึงได้จัดท า คู่มือการจัดการเรียนการสอน  
วิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102 ที่ใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแบบ MIAP  สาขาวิชาการตลาด  ระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาและเพื่อให้บังเกิดผลตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวอันเป็นการสนอง
นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาของชาติ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2545  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้าง
คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง  รหัส 

2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  เพื่อหาค่า
ความแตกต่างของค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนและก่อนเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้คู่มือ
การจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง  รหัส 2202-
2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP เพื่อหา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คู่มือการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102 
ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การเรียนการสอน       โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการขายตรง  ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP 
ซึ่งจะท า  การเก็บรวบรวม  ข้อมูลจาก  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  2/6  สาขาวิชาการตลาด  
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวน  1  ห้องเรียน จ านวน  
19  คน ผลที่ได้ จากการท ารายงานนี้สามารถน าไปเป็น
ข้อสนเทศ ในการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการ
สร้าง การพัฒนาและปรับปรุง  คู่มือการจัดการเรียน
การสอน  รายวิชาการขายตรงหรือรายวิชาอ่ืน ๆ  ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถสร้าง  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้แก่ผู้เรียน  และสามารถ
สร้าง ประสิทธิภาพในการสอนให้แก่ครูผู้สอน  
ตลอดจนการเป็นการเชื่อมโยง  เน้ือหาสาระการเรียนรู้
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอย่างมีศักยภาพรวมทั้ง
สามารถใช้เป็นแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน วิชาต่าง ๆ  ของครูผู้สอนในสังกัด
สถาบันอาชีวศึกษาต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์การวิจัย 

   5.1 เพื่อสร้างคู่มือการจัดการเรียนการสอน
วิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102 ส าหรับการสอน
รูปแบบ MIAP     
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   5.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขาย
ตรง  รหัส 2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  

  5.3  เพื่อหาความก้าวหน้าในการเรียนการ
สอนด้วยคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง  
รหัส 2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP 

       5.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการเรียนการสอน  โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการขายตรง  ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP   

 
6.  สมมติฐานของการวิจัย 
  6.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขาย
ตรง รหัส 2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  
ที่สร้างขึ้นเฉลี่ยภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80/80 

 6.2 ความก้าวหน้าในการเรียนการสอนด้วย
คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง รหัส 
2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  เฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ  20 

 6.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการ
สอน ตามคู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง 
รหัส 2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP                       
ที่สร้างขึ้นในระดับมาก 
 
   7. วิธีด าเนินการวิจัย 

        7.1  ขอบเขตของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่  1  เพื่อสร้างเพื่อสร้างคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102  ส าหรับการ
สอนรูปแบบ MIAP  

     7.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชาการขายตรง  

รหัส 2202-2102 จ าแนกเป็น  9  หน่วย คือ 

หน่วยที่  1  หลักการและการด าเนินธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  2  รูปแบบของธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  3  สภาวการณ์ตลาดขายตรง 
หน่วยที่  4  แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  5  การบริหารเวลาส าหรับธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  6  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยที่  7  การวางแผนการขายและเทคนิคการขาย

ตรง 
หน่วยที่  8  คุณสมบัติและจรรณยาบรรณวิชาชีพ

ขายตรง 
หน่วยที่  9  กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจขายตรง 
   7.1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย  คือ  
   (1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2/6  
แผนกวิชาการตลาด  ที่ลงทะเบียนเรียน  วิชาการขาย
ตรง  รหัส 2202-2102  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  
2558  กับผู้วิจัย  จ านวน  1  ห้องเรียน  เป็นจ านวน
นักเรียนทั้งหมด  19  คน  โดยผู้วิจัยใช้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง   

   7.1.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  มีดังนี้ 
    (1)  ตัวแปรต้น  แผนการสอน  

แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบเนื้อหา  ใบแบบฝึกหัด                     
ใบเฉลยแบบฝึกหัด  ใบกิจกรรมเสนอแนะ  ใบเฉลย
กิจกรรมเสนอแนะ  แบบทดสอบหลังเรียน  ใบประเมิน
คุณธรรม  ใบประเมินกิจกรรมเสนอแนะ  บันทึกหลัง
การสอน  บรรณานุกรม  ภาคผนวก   
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       (2)  ตัวแปรตาม  คู่มือการจัดการเรียน
การสอนวิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102  ส าหรับการ
สอนรูปแบบ MIAP 

    7.1.4 ขอบเขตด้านเวลา 
      ใช้เวลาในการสร้างและหาคุณภาพของ  

คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง  รหัส 
2202-2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  1  ภาค
เรียน  คือภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558     

    7.2  ขอบเขตของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  
1 เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายตรง  รหัส 
2202-2102 ส าหรับการสอนรูปแบบ MIAP  

        7.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหา

วิชาการขายตรง  รหัส 2202-2102 จ าแนกเป็น 9 หน่วย 
คือ 

หน่วยที่  1  หลักการและการด าเนินธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  2  รูปแบบของธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  3  สภาวการณ์ตลาดขายตรง 
หน่วยที่  4  แผนการตลาดของธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  5  การบริหารเวลาส าหรับธุรกิจขายตรง 
หน่วยที่  6  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยที่  7  การวางแผนและเทคนิคการขายตรง 
หน่วยที่  8  คุณสมบัติและจรรณยาบรรณวิชาชีพ

ขายตรง 
หน่วยที่  9  กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจขายตรง 
   7.2.2 ขอบเขตด้านประชากร              
                  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/6 แผนกวิชาการ
ตลาด  ที่ลงทะเบียนเรียน  วิชาการขายตรง  รหัส 2202-
2102  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2558  กับผู้วิจัย  

จ านวน  1  ห้องเรียน  เป็นจ านวนนักเรียนทั้งหมด  19  
คน     

   
    8. ผลการวิจัย 

   8.1  นักเรียนมีความก้าวหน้า  (ความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน)  ในการจัดการเรียน
การสอนตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการขาย
ตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  
MIAP  เท่ากับ  3.85  คิดเป็นร้อยละ  34.09   
      8.2  ประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอน  
วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอน
รูปแบบ  MIAP  โดยรวมเท่ากับ  82.69/80.19  
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  เท่ากับ  82.69  
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ 80.19  เมื่อพิจารณา
เป็นรายหน่วย  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  
80/80                   

 8.3  นักเรียนที่เรียนตามคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการ
สอนรูปแบบ  MIAP  มีความพึงพอใจต่อการเรียนตาม
คู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ  ในภาพรวมอยู่ในระดับ  
มาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ  ข้อที่นักเรียนพึงพอใจ
สูงที่สุดคือ  ภาษาที่ใช้ในคู่มือการจัดการเรียนการสอน
ชัดเจน  อ่านแล้วเข้าใจง่าย  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
มากที่สุด  รองลงมา  คือ  คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนน่าสนใจ  มีคุณภาพ  มีภาพประกอบชัดเจน
สอดคล้องกับเน้ือหา  และคู่มือการจัดการเรียนการสอน
มีจ านวนมากพอกับจ านวนนักศึกษา  ความพึงพอใจอยู่
ในระดับ  มากที่สุด  ส่วนข้อที่นักเรียนมีความพึง
พอใจต่ าที่สุด  คือ  ครูผู้สอนมีความสามารถ  และ
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ดี  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  
มาก  
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 9. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยผลการสร้างคู่มือ
การจัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 
2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP มีประเด็นที่จะ
น ามาอภิปรายผลดังนี้  

 9.1 นักเรียนมีความก้าวหน้า  (ความแตกต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน)  ในการจัดการเรียน
การสอนตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการขาย
ตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  
MIAP  เท่ากับ  3.85  คิดเป็นร้อยละ  34.09  แสดงให้
เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนตามคู่มือการจัดการเรียน
การสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับ
การสอนรูปแบบ  MIAP  ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น  และสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ได้  อาจเนื่องจากเอกสารประกอบการสอนมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จึงท าให้นักเรียนมีความ          
ก้าวหน้าทางการเรียนที่ดีขึ้นมาก  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  สารพี  แต่งผิว  (2554 : บทคัดย่อ)                
ได้ท าการวิจัยการพัฒนาบทเรียน  e – Learning วิชา
เอกสารธุรกิจ  เพื่อพัฒนาบทเรียน  e – Learning วิชา
เอกสารธุรกิจ  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน เพื่อ
หาประสิทธิผลการเรียนรู้  เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน และ เพื่อหาความคงทนของ
บทเรียน  ผลการวิจัยพบว่า  คะแนนทดสอบก่อนเรียน
และทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิผล 
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.34 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  และสอดคล้องกับ  โกสุม สวัสดิ์พูน  
(2555 : บทคัดย่อ) ด้วิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ระบ านางรองร าลึก  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัย
พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์  ระบ านางรองร าลึก  หลังเรียนสูงกว่า       
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 9.2  ประสิทธิภาพคู่มือการจัดการเรียนการสอน  
วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอน
รูปแบบ  MIAP  โดยรวมเท่ากับ  82.69/80.19  
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1)  เท่ากับ  82.69  
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ 80.19  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  80/80  แสดงว่าคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 
2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP สามารถน าไป
เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการสอนที่
หลากหลาย เน้นการให้นักเรียน  คิดเป็น ท าเป็น  
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  การปฏิบัติงานด้วยตนเองทั้ง     
ในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน  การใช้คู่มือการจัดการ
เรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  
ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP  ท าให้นักเรียนมีความ
สนใจเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจจนเกิดทักษะ                 
ในการปฏิบัติงาน  สอดคล้องกับ  สารพี  แต่งผิว (2554 
: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการพัฒนานาบทเรียน e – 
Learning วิชาเอกสารธุรกิจ  เพื่อพัฒนาบทเรียน e – 
Learning วิชาเอกสารธุรกิจ  เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน  เพื่อหาประสิทธิผลการเรียนรู้  เพื่อวิเคราะห์
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน และ เพื่อหา
ความคงทนของบทเรียน  ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.39/83.23 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  สอดคล้องกับ โกสุม สวัสดิ์พูน (2555 
: บทคัดย่อ) ได้วิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ระบ านางรองร าลึก 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัย
พบว่า พบว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบ านางรองร าลึกส าหรับนักเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  
86.10/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

 9.3  นักเรียนที่เรียนตามคู่มือการจัดการเรียน
การสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับ
การสอนรูปแบบ  MIAP  มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ตามคู่มือการจัดการเรียนการสอนฯ  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  มาก  แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน
ตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  
รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP         
ท าให้นักเรียนที่เรียนตามมีความรู้เพิ่มขึ้น  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเป็นระบบ  ท าให้นักเรียนเรียนรู้
ได้ง่าย  จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียน
ตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  
รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP             
อยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  โกสุม  
สวัสดิ์พูน (2555 : บทคัดย่อ)  ได้วิจัยผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ระบ า
นางรองร าลึก  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบ า
นางรองร าลึก ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ระดับ  
มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สารพี   แต่งผิว  
(2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการพัฒนานาบทเรียน  
e – Learning วิชาเอกสารธุรกิจ  เพื่อพัฒนาบทเรียน                             
e – Learning วิชาเอกสารธุรกิจ  เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน  เพื่อหาประสิทธิผลการเรียนรู้  เพื่อ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนและ 
เพื่อหาความคงทนของบทเรียน ผลการวิจัยพบว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.12   

10. ข้อเสนอแนะ ส าหรับครูผู้สอน
ต้องศึกษาคู่มือการจัดการเรียนการสอน วิชาการ

ขายตรง  รหัส  2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  
MIAP  ให้เข้าใจควรเตรียมการสอน   สื่อการสอน  
ล่วงหน้าที่ก าหนดในกิจกรรมให้ครบถ้วน เน้ือหาจาก
คู่มือการจัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  
2202 – 2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP  และ              
ใบงาน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ส าหรับนักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดตามคู่มือการ
จัดการเรียนการสอน  วิชาการขายตรง  รหัส  2202 – 
2102  ส าหรับการสอนรูปแบบ  MIAP ต้องมีความ
ตั้งใจ  รับผิดชอบต่อตนเอง  มีความพร้อมในการฝึก
ทักษะ  กล้าคิด กล้าท า  และกล้าแสดงออกในการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม พยายามหาเวลาว่างนอกเหนือจาก
การเรียนในชั่วโมง  เพื่อปฏิบัติงานอีกคร้ัง  เพื่อให้เกิด
ความช านาญ 
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F4-006 

รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

สุระชัย   วิเศษโวหาร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-
2204 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อหา
ประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
วิ ช า ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ เ พ จ ช้ั น สู ง  ร หั ส วิ ช า  3204-2204 
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษา โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการ
พัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 และ 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 
วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการสอน 
วิ ช า ก า ร พั ฒ น า เ ว็ บ เ พ จ ช้ั น สู ง  ร หั ส วิ ช า  3204-2204 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการพัฒนาเว็บ
เพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 
3204-2204  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 ห้อง สคพ.2/3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-
2204 ในภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวนทั้งหมด 24 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจ
ช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 มีประสิทธิภาพ 81.92/88.89 สูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-
2204 มีค่าเท่ากับ 0.8130 คิดเป็นร้อยละ 81.30 สูงกว่า
สมมติฐานร้อยละ 60 

2. ผลสัมฤท ธ์ิทา งการ เ รี ยนหลั ง เ รี ยน สู งก ว่ า
ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ
สอน วิชาการพัฒนาเ ว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 
ในระดับมาก 

บทน า 

ผู้ศึกษาที่สอนในรายวิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 
3204-2204 ต่อเนื่องหลายปีการศึกษา ท าให้ทราบปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนในด้านเอกสารประกอบการสอน 
เช่น เอกสารหรือต าราบางเล่มมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมตาม
หลักสูตร หรือมีแบบฝึกหัดที่ไม่สามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนได้
ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือต าราบางเล่มมีเนื้อหามาก 
แต่ไม่มีแบบฝึกหัดเพื่อการพัฒนาผู้ เรียนด้านทักษะ ท าให้
ผู้เรียนไม่มีเอกสารส าหรับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซ่ึงส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนค่อนข้างต่ า 

 จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูงที่กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาได้ศึกษางานวิจัย
ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่าเอกสารประกอบการสอนที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วย ใบเนื้อหา แบบฝึกหัด ใบงานและใบประเมินผล
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การปฏิบัติงานที่เหมาะสม ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แก่ผู้เรียนได้ ผู้ศึกษาจึงพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาการ
พัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 ที่มีการทดลองใช้และ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสมบูรณ์ และเหมาะกับสภาพการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด อันจะ
ส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนมี
ทักษะในการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง ตลอดจนสามารถเช่ือมโยง
ความรู้สู่การพัฒนาเว็บเพจตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตได้
อย่างสมบูรณ์ และสร้างประสิทธิภาพการสอนให้แก่ครูผู้สอน
ต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนา

เว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

2) เพื่ อหาประสิทธิผลการ เรี ยนรู้ โดยใ ช้ เอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-

2204 

3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักศึกษา โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-

2204 

สมมุติฐานการวิจัย 

1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจ

ช้ั น สู ง  รหั ส วิ ช า  3204-2204 ที่ พั ฒน าขึ้ น  ส าม า ร ถ ใ ช้

ประกอบการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 

2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน

วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 ที่พัฒนาขึ้นมี

ค่าประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 60 

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนการเรียน

และหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนา

เว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ความพึ งพอใจ ขอ งนั กศึ กษ าที่ มี ต่ อ เ อกสา ร

ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-

2204 อยู่ในระดับมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษารายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพฒันาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-
2204 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 ห้อง สคพ.2/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนา
เว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 ในภาคเรียนที่  2/2558 
จ านวนทั้งหมด 24 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 ห้อง สคพ.2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนา
เว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 ในภาคเรียนที่ 2/2558  
จ านวนทั้งหมด 24 คน โดยการใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2) รูปแบบการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปน็การศึกษาค้นคว้าเชิงทดลองแบบ  

One Group Pre-test Post-test Design [1] 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองทีใ่ชใ้นการศึกษา One Group Pre-test 

Post-test Design 
กลุ่ม Pre – test Treatment Post – test 
ทดลอง T1 X T2

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนจัดการเรียนรู้ 

T2 หมายถึง   การทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ 

X หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัส 3204-2204 
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3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1) เอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง

รหัสวิชา 3204-2204 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาการพัฒนา

เว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา  3204-2204 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-
2204 

4) วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

4.1) การสร้างเอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนา

เว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

4.1.1) ศึกษารายละเอียดของจุดประสงค์รายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา วิชาการพัฒนาเว็บเพจ

ช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย จุดประสงค์การ

เรียนรู้ มาตรฐานรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา 

4.1.2) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้และหน่วยการ
เรียนรู้ ย่อย โดยได้จากการวิ เคราะห์ค าอ ธิบายรายวิชา 

ประสบการณ์ผู้ศึกษา ผู้เช่ียวชาญ เอกสารหรือต าราที่เกี่ยวข้อง 

และเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ต 

4.1.3) ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อ
ก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน หลังจากเรียน

ด้วยเอกสารประกอบการสอน 

4.1.4) ด า เนินการสร้ างและพัฒนา เอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-

2204 จ านวน 10 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาสคริปต์

2) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พื้นฐาน PHP

3) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกท า

4) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การท าซ้ า

5) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ฟังก์ชัน

6) หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 คลาสและออปเจกต์

7) หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบฐานข้อมูล

8) หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพัฒนาเว็บฐานข้อมูล

9) หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การติดตามผู้ใช้งานเว็บ

10) หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 มัลติมีเดียและภาษา VRML

4.1.5) น าเอกสารประกอบการสอน วิชาการ
พัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 เสนอผู้เช่ียวชาญ ใน

ด้านความเหมาะสมของเอกสาร และตรวจสอบความ

สอดคล้องในเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนทัง้ 10 หน่วย

การเรียนรู้ โดยมีผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน  

4.1.6) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

4.1.7) น าเอกสารประกอบการสอน วิชาการ
พัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 ที่ได้ปรับปรุงแล้ว 

น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อท าการประเมินคุณภาพของเอกสาร

ประกอบการสอน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน ตามวิธีการ

ประเมินของลิเคิร์ท (Likert) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ 

4.1.8) ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน โดย
น าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้

เอกสารประกอบการสอนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  

4.1.9) ทดลองใช้เอกสารประกอบการสอน เพื่อ
ศึกษาข้อบกพร่องต่าง ๆ ทางด้านวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านใบมอบหมาย

งาน และแบบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา

ปรับปรุงแก้ไขเอกสารประกอบการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย

มีการทดลองดังนี้ 

1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to

One Testing) โดยน าเอกสารประกอบการสอนไปทดลองใช้กับ

นักศึกษาสาขา วิชาคอมพิว เตอร์ ธุ รกิ จ  ห้ อง  สคพ. 2/1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 3 คน โดยการสุ่มนักศึกษาที่มีระดับ

ผลการเรียนสูง นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง และ
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นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของภาษา ขั้นตอนในการเรียน ความยากง่ายของ

เนื้อหาและความเหมาะสมของเวลา จากนั้นปรับปรุงเนื้อหาใน

เอกสารประกอบการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

2) การทดลองแบบกลุ่ม เล็ก  (Small

Group Testing) โดยการน าเอกสารประกอบการสอนที่ได้รับ

การปรับปรุงแล้ว มาทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ห้อง สคพ.2/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียน

เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 10 คน โดยสุ่ม

นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูง จ านวน 3 คน นักศึกษาที่มี

ระดับผลการเรียนปานกลาง จ านวน 4 คน และนักศึกษาที่มี

ระดับผลการเรียนต่ า จ านวน 3 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย จากนั้น

น าผลจากการใช้มาปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้ดี

ยิ่งขึ้น 

3) การทดลองแบบภาคสนาม (Field Of

Testing) โดยน าเอกสารประกอบการสอนที่ได้รับการปรับปรุง

แก้ไขแล้ว ไปทดลองแบบภาคสนามหรือใช้สอนจริงกับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีที่ 2 ห้อง 

สคพ.2/3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

ร้อยเอ็ด ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัส

วิชา 3204-2204 ในภาคเรียนที่ 2/2558  จ านวนทั้งหมด 24 คน  

4.2) การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

4.2.1) ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.2.2) วิ เ คราะห์ เนื้ อหาและจุดประสงค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมตามเอกสารประกอบการสอน เพื่ อก าหนด

ความส าคัญ 

4.2.3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง จ านวนทั้งส้ิน 100 ข้อ เป็น

แบบปรนัย 5 ตัวเลือก 

4.2.4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ เพื่อประเมินหาดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกับจุดประสงค์ เ ชิง

พฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย

เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญชุดเดิม 

4.2.5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

4.2.6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่ ได้ปรับปรุ งแล้ว ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง สคพ.2/1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ

พัฒนาเว็บเพจชั้นสูง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 

10 คน 

4.2.7) วิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่า

ความยากง่าย (P) และค่าอ านาจน าแนก (B) แล้วคัดเลือก

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีค่าความยากง่าย

ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกที่มีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้น

ไปเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ  

4.2.8) วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตรของ 

Lovett [2] ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไม่

ต่ ากว่า 0.91  

4.2.9) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่มีคุณภาพ
ไปทดลองในภาคสนามต่อไป 

4.3) การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง 

รหัส 3204-2204 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

4.3.1) ศึกษาต ารา เอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจ 

4.3.2) เลือกรูปแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์
ในการวัดเจตคติ 

4.3.3) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บ

เพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
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ส่วนการประมาณค่า (Rating Scales) ของลิเคิร์ท (Likert 

Scales) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ  

4.3.4) น าแบบประเมินความพึงพอใจที่พัฒนา
เสร็จแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ 4 ท่าน ตรวจสอบในด้านต่าง ๆ เช่น 

ความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อค าถาม และจ านวนข้อ เป็น

ต้น  

4.3.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจ
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จัดพิมพ์แบบสอบถามความ

พึงพอใจที่มีคุณภาพไปทดลองใช้ในภาคสนามต่อไป  

5) การด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
     ผู้ศึกษาท าการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2558 เป็นเวลา 18 สัปดาห์ โดยไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงผู้ศึกษาเป็นผู้ท าการสอนด้วยตนเอง 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ SPSS/PC+ (Statistical Package For Social 
Sciences/Personal Computer Plus)   

6.1)  การวิเคราะหห์าคุณภาพเครื่องมอื ประกอบด้วย 
1) การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) หาค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4) หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.2)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
6.2.1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ   
6.2.2) หาค่าสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-
2204 ระหว่างเรียนทุกกิจกรรม ตามเกณฑ์ 80/80 

2) วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลการ
เรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

3) วิ เ คร าะห์ เ ปรี ยบ เที ยบผล สัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ  t–test แบบ 
Dependent Sample  

4) วิ เคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน 

7) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

7.1) สถิติพ้ืนฐาน 

1) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี้ [3]

P = 
f

N
 x 100           (1) 

2) ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี้ [4]

X̅ = 
∑ X

N
             (2) 

3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
โดยใช้สูตร ดังนี้ [5]  

S.D. = √
N ∑ X2- ( ∑ X̅)2

N(N-1)
          (3) 

7.2) สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

1) การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 [6] 
80 ตัวแรก หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า

แบบทดสอบย่อยหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนในแต่
ละหน่วยการเรียนคิดเป็นร้อยละ  80     

80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 80  

โดยใช้สูตร E1 / E2 ดังนี้ [6] 

E1 = 
∑ X / N

A
    (4) 
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2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน หลังจากการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน ใช้ 

t-test แบบ Dependent Sample [7] 
t = 

∑ D

√
N ∑ D2- ( ∑ D)2

N-1

                  (5)

ผลการวิจัย 

1) คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบย่อยหลังเรียน วิชาการ
พัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
8.19 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 คิดเป็นร้อย
ละ 81.92 เมื่อพิจารณารายหน่วยพบว่า หน่วยที่นักศึกษาท า
แบบทดสอบย่อยหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ ภาษา
สคริปต์ มีค่าเท่ากับ 8.42 รองลงมาคือ ฟังก์ชัน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.33 และหน่วยที่นักศึกษาท าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.08 มี 3 หน่วยการเรียน คือ พื้นฐาน PHP 
การพัฒนาเว็บฐานข้อมูล และการติดตามผู้ใช้งานเว็บ 

นั่นคือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 
81.92 

2) คะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.99 คิดเป็นร้อยละ 40.56 และคะแนน
เฉลี่ยการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี
ค่าเท่ากับ 53.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.90 คิด
เป็นร้อยละ 88.89  

นั่นคือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 
88.89 

คะแนนการท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน วิชาการพัฒนา
เว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
81.92 (E1) คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 88.89 (E2)   

 หมายความว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
สอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 มี
ประสิทธิภาพ 81.92/88.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ที่ตั้งไว้ แสดงว่า เอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถ
น ามาใช้พัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนรวมเท่ากับ 584 คะแนน และคะแนนการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรวมเท่ากับ 1280 แสดงว่า
ดัชนีประสิทธิผลการ เรี ยนรู้ จ ากการ เรี ยนด้วย เอกสาร
ประกอบการสอน วิชาการพัฒนเว็บเพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-
2204 ของนักศึกษามีค่าเท่ากับ 0.8130 หมายความว่า นักศึกษา
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.30 

4) คะแนนเฉลี่ยของการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บ
เพจช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 4.36) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ตัวอักษรมีความชัดเจนและอ่านง่าย (X̅ = 4.67) รองลงมา
คือ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.63) และ
ข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจต่ าสุดในระดับมาก (X̅ = 4.00) 
คือ กิจกรรม แบบฝึกหัดและใบงานช่วยให้เข้าใจบทเรียน 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
1) เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาเว็บเพจ

ช้ันสูง รหัสวิชา 3204-2204 มีประสิทธิภาพ 81.92/88.89 
2) ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชัน้สูง รหัสวิชา 3204-
2204 มีค่าเท่ากับ 0.8130 หรือคิดเป็นร้อยละ 81.30 

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 คิด
เป็นร้อยละ 40.56 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.33 คิดเป็นร้อยละ 88.89 

4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการ
สอน วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง รหัสวิชา 3204-2204 อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่นักศึกษามีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ตัวอักษรมีความชัดเจนและอ่านง่าย 
รองลงมาคือ เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย อยู่ในระดบัมากที่สุด  
และข้อทีน่ักศึกษามคีวามพึงพอใจต่ าสุดในระดับมาก คือ 
กิจกรรม แบบฝึกหัดและใบงานช่วยให้เข้าใจบทเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจัย
1) เนื่องจากวิชาการพัฒนาเว็บเพจช้ันสูง เป็นวิชาที่

เน้นการปฏิบัติเอกสารประกอบการสอนที่พัฒนาขึ้นควรมี 
กิจกรรม แบบฝึกหัดและใบงานที่หลากหลายอันจะช่วยให้
ผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้น 

2) เนื่องจากเทคโนโลยีด้านเว็บมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เอกสารประกอบการสอนควรได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัยของเนื้อหา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของ

เอกสารประกอบการสอนในภาคปฏิบัติ อันจะท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานพื้นฐาน และ
ทักษะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

2) ควรมีการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อน าไปใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาดังกล่าว 
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F4-007 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ตามโครงสร้างหลักสูตร 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี  

ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

วารุณี เอี่ยมอารมณ์   สุธยา หงส์สุภางค์พันธ ์  และสุนันทา สังขทัศน ์

 สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ตามโครงสร้างหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมาตรฐานอาชีพ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น บั ญ ชี  ข อ ง สถ าบั น คุ ณ วุฒิ วิ ช า ชี พ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของสมรรถนะ
วิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชีของหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.
2557 และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2556  
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กับมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทาง
การเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 
4 ผลการวิจัยพบว่า อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับช้ัน 2 
สามารถปฏิบัติงานขั้นต้นด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
ด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน ด้านการบัญชีเงินสด บัญชีสินค้า
คงเหลือ และบัญชีภาษีอากรได้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพจ านวน 5 รายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พ.ศ.2556 ประกอบด้วยวิชา การ
บัญชีเบื้องต้น1 การบัญชีเบื้องต้น 2 การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น 
การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า  และภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดากับการบัญชี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับช้ัน 3
สามารถปฏิบัติงานขั้นกลางด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
ด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีต้นทุน 
บัญชีภาษีอากรและบัญชีทั่วไปได้  มีความสอดคล้องกับ
สมรรถนะวิชาชีพจ านวน 5 รายวิชาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

วิชา การบัญชีช้ันกลาง 1 การบัญชีช้ันกลาง 2  การบัญชีต้นทุน 
1  การบัญชีภาษีอากร และการบัญชีการเงิน  และอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับช้ัน 4 เมื่อจบการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บัญชีต้นทุน บัญชีภาษีอากร
และบัญชีทั่วไปได้และมีความสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ
จ านวน 5 รายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  ซ่ึง
ประกอบด้วยวิชาการปฏิบัติการบัญชีขั้นต้น การปฏิบัติการ
บัญชีช้ันกลาง 1 การบัญชีต้นทุน 1 การวางแผนและปัญหาการ
ภาษีอากร และการภาษีอากร  

ความส าคัญของปญัหา 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งระดับประเทศ โดยยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ การน้อม
น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยัง
ก าหนดให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  ตลอดจนปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
โดยมุ่งจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษา ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต  ในปัจจุบันได้มีการ
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดจัดท าคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
อาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
โดยเฉพาะผลิตภาพแรงงาน ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคม
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อาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดการศึกษา
และจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พ.ศ .2556 
(ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2556) หลักสูตร
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ช้ันสูง  พ .ศ .2557  (ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)  และหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2556  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 
2556) เป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติ
จริงที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา  สถานประกอบการ ชุมชน
และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอาชีพ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนางานอาชีพระดับเทคโนโลยีด้านการบัญชี 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมีความจ าเป็นต่อการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการบัญชี  นักบัญชีมืออาชีพต้องเป็นผู้มีความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี  มีสมรรถนะและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานด้านการบัญชีโดยตรง   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
จึงมีการผลักดันให้มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี  มุ่งเน้นวัดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ทั้งหมด 10 ด้าน คือ  1. ด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน  2.
ด้านการบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน  3. ด้านการบัญชีเงินสด   
4.ด้านการบัญชีสินค้าคงเหลือ  5. ด้านการบัญชีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์  6. ด้านการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7. ด้าน
การบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  8. ด้านการบัญชีต้นทุน
9. ด้านการบัญชีภาษีอากร และ 10.ด้านการบัญชีทั่วไป โดย
ก าหนดเป็น ช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
องค์การมหาชน, 2559)  เพื่อใช้ส าหรับประเมินสมรรถนะของ
ผู้จบการศึกษาแต่ละระดับ และมุ่งหวังให้สถานประกอบการที่
เห็นความส าคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ 
สามารถใช้ใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหลักฐานประกอบการ
ตัดสินใจรับบุคคลเข้าท างาน เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 
และหรือการให้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มขึ้น   

วัตถุประสงค์การศกึษา 
 เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชีของ

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พ.ศ.2556  หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2556  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ระดับช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 วิชาชีพเฉพาะและวิชาชีพเลือกตามกรอบโครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พ.ศ.2556  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบัญชีของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. ศึกษาสมรรถนะวิชาชีพแต่ละรายวิชาของ

สาขาวิชาการบัญชีของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.
2556 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 และ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)พ.ศ.2556  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ศึกษาสมรรถนะอาชีพแต่ละระดับช้ันของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ 

3. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงของสมรรถนะอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

4. ให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
5. น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงตามความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชีตาม

หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการทาง
การเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
จ าแนกตามระดับช้ัน มีผลดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2556  กับคุณวุฒิ  ช้ัน  2 
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะอาชีพตามหลัก 
สูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556  กับสมรรถนะอาชีพ
ผู้ปฏบิัติงานด้านการบัญช ีคุณวุฒิชั้น 2 

      จากตารางที่ 1 พบว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ช้ัน 2  มีความสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพของรายวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น 1  การบัญชีเบื้องต้น 2  การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น  
การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า  และภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดากับการบัญชี เมื่อจบการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ขั้นต้นด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน ด้านเจ้าหนี้และการ
จ่ายเงิน ด้านการบัญชีเงินสด บัญชีสินค้าคงเหลือ และบัญชีภาษี
อากรได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 กับคุณวุฒิ ช้ัน 3 ตารางที่ 2 แสดงการ
เปรียบเทียบสมรรถนะอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กับสมรรถนะอาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบัญช ีคุณวุฒิชั้น 3 
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 จากตารางที่  2 พบว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ช้ัน 3  มีความสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพของรายวิชา 
การบัญชีช้ันกลาง 1 การบัญชีช้ันกลาง 2  การบัญชีต้นทุน 1 
การบัญชีภาษีอากร และการบัญชีการเงินเมื่อจบการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานขั้นกลางด้านการบัญชีลูกหนี้และการรับเงิน 
ด้านเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน บัญชีสินค้าคงเหลือ บัญชีต้นทุน 
บัญชีภาษีอากรและบัญชีทั่วไปได้ 

3. ผลการเปรียบเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.
2556 กับคุณวุฒิ ช้ัน 4 

ตารางที่  3  แสดงการเปรียบเทียบสมรรถนะอาชีพตาม 
หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต กับสมรรถนะอาชีพของผูป้ฏบิัต ิ
งานด้านการบัญช ีคุณวุฒิชั้น 4 

จากตารางที่ 3 พบว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 
4  มีความสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพของรายวิชาการ
ปฏิบัติการบัญชีขั้นต้น การปฏิบัติการบัญชีช้ันกลาง 1 การบัญชี
ต้นทุน 1 การวางแผนและปัญหาการภาษีอากร และการภาษี
อากร เมื่อจบการศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน บัญชีต้นทุน บัญชีภาษีอากรและบัญชีทั่วไปได้ 

อภิปรายผล 
 การวิ เคราะห์สมรรถนะวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชี 
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2557 และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2556  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ระดับช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีตามโครงสร้างหลักสูตร ได้ก าหนดรายวิชาที่มี
สมรรถนะอาชีพตรงตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
นอกจากนี้ หลักสูตรดังกล่าวยังมีการจัดรายวิชาอื่น ๆ ในสาขา
วิชาชีพ และเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ มีสมรรถนะอาชีพวิชาชีพ
กว้างกว่าสมรรถนะอาชีพที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ดังนั้น เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
แ ต่ ล ะ ร ะ ดั บ ส า ม า ร ถ ส อ บ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น 
และได้รับการรับรองคุณวุฒิช้ัน 2, 3 และ ช้ัน 4 สถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษา ต้องจัดแผนการเรียนที่มีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
รวมอยู่ด้วยให้ครบถ้วน  คือ ระดับ ปวช. จ านวน 5 รายวิชา 
ได้แก่ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1  การบัญชีเบื้องต้น 2  การบัญชี
ต้นทุนเบื้องต้น  การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้า  และ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ระดับ ปวส. จ านวน 5 
รายวิชา ได้แก่ รายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 1 การบัญชีช้ันกลาง 2 
การบัญชีต้นทุน 1  การบัญชีภาษีอากร และการบัญชีการเงิน  
และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 
วิชาการปฏิบัติการบัญชีช้ันกลาง 1  การบัญชีต้นทุน 1  การ
วางแผนและปัญหาการภาษีอากร  และการภาษีอากร   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. เป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ

สมรรถนะอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการ
ทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ช้ัน 2 ช้ัน 3 และช้ัน 4 
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษามีสมรรถนะตรง
ตามความต้องการของสถานประกอบการและผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ในแต่ละช้ัน 

2. เป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดบุคลากรที่ มีความรู้
ความสามารถตรงกับแต่ละสมรรถนะรายวิชา 

3. สร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานอาชีพต่อผู้เรียน ผู้สอน
และผู้ใช้บัณฑิต 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตร  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556.   
ก รุ ง เ ท พฯ :ส า นั ก ม าต ร ฐ าน ก า รอ า ชี ว ศึ ก ษ า แล ะ
วิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ, 2556   

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลักสูตร 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2557. 
  กรุงเทพฯ : ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ  
  วิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตร 
  เทคโนโลยีสาขาวิชาบัญชี (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 
  2556. กรุงเทพฯ : ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  และวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน). ร่วมกับสถาบัน  
 เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม   
 แห่งประเทศไทย มาตรฐานอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี    
 กรุงเทพฯ : ส านักนายกรัฐมนตรี 2559
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F4-008 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

สุทธิสา  ประดิษฐ์    ดวงนภา  ปิดตาทานัง และรัตนรวี ชัยพัฒนเสรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจ าปี
การศึกษา 2558  2) เพื ่อน าผลคุณลักษณะที ่พึง
ป ร ะ ส งค ์ข อ งน ัก ศ ึก ษ า ฝ ึก อ า ช ีพ ในสถ าน
ประกอบการ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร ในวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
ด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  กลุ่ม
ประชากร คือ สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ จ านวน 10 แห่ง ได้แก่  
1) ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูจังหวัด
อุดรธานีและหนองบัว (ฌสอน.) 
3) สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
4) ส านักเครื่องกลและส่ือสาร กรมทางหลวง
5) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
6) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเซียนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอ.เอ. จ ากัด
7) บริษัทในเครือ TPI คอนกรีต
8) บริษัทศรีไทยใหม่ จ ากัด
9) บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด
10) บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จ ากัด

ผลการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ทั้ง 3 ด้าน 
ส าหรับสถานประกอบการทั้ง 10 แห่ง ด้านที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.63 
รองลงมาได้แก่ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และสุดท้ายได้แก่ด้านความรู้
ความสามารถที่ส่งผลการฝึกอาชีพ  
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27  
Abstract 

This research Aims to study the 
characteristics of students in vocational training 
establishments. Business Computer Graduate 
Courses This research Using survey With the 
satisfaction of the establishment of a student in a 
vocational training establishment, including the 
number 10. 

1) Land Office Udon Thani
2) Cremation Association of Teachers

members in Udon Thani and Nong Bua 
3) Nakhon Sawan Province Sports

Association 
4) Office of Engineering and Information

Department 
5) Center for non-formal education and

informal education district. Udon Thani Province 
6) Partnership Ocean Marketing & Oa.ea. limited. 
7) Subsidiary of TPI Concrete
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8) Sri Thailand's new limited  
9) Udon Master Tech. 
10) CR Udon Thani (Thailand). 
Research desirable characteristics of 

students in vocational training establishments, 
including three for the establishment of the 10 
aspects of satisfaction is the most moral and 
professional ethics. With an average of 4.63, 
followed by the competent professional. With an 
average of 4.33, and finally include the ability to 
affect his coaching career. With an average of 4.27 
1. บทน า 

การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 
2556 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้รับอนุมัติ
การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ         
ปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิต
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เป็นผู้มีคุณภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ สามารถด ารงชีวิตสังคมได้
อย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก ดังเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของหลักสูตร คือ 
เอกลักษณ์ของหลักสูตร “หลักสตูรแบบทวิภาคีเพื่อ

ผลิตนักเทคโนโลยีมืออาชีพ ด้านการใช้โปรแกรม

ประยุกต์ในงานส านักงานธุรกิจให้ตรงกบัความ

ต้องการของสถานประกอบการ”  

อัตลักษณ์ของหลักสูตร “นักเทคโนโลยีมืออาชีพ 
ด้านการใช้โปรแกรมประยุกต์พฒันางาน 

 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ส่งนักศึกษาฝึก
อาชีพในสถานประกอบการ ตามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสถาน
ประกอบการ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย  ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกครูจังหวัดอุดรธานีและหนองบัว (ฌสอน.)  
สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์   
ส านักเครื่องกลและส่ือสาร กรมทางหลวง   
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเซียนมาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โอ.เอ. จ ากัด 
2.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตสาย
เทคโนโลยีหรอืสายปฏิบตัิการ บัณฑิตมีคุณภาพ
ครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ  
 1) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  บัณฑิตมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญัญา รวมทั้งสุขภาพ
กาย ใจ ที่สมบูรณ์ 
 2) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
บัณฑิตมีความรู้และทักษะการส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และ
การปฏิบัตงิาน การท างานร่วมกับผู้อื่น การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ตามตัวบ่งชี้ 
บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในสาขาวิชาชีพ สู่การปฏิบตัิจรงิ รวมทั้ง
ประยุกต์สู่อาชีพ พัฒนาสังคมใหส้ามารถแข่งขันได้
ในระดบัสากล 
  
3. การด าเนินงานวิจัย 
 3.1  การเก็บรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
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(ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปีการศึกษา 2558 
โดยขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานและ/หรือ
องค์กรที่รับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
แบบสอบถามและส่งกลับมาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 3.2 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามความคุณลักษณะที ่พ ึง
ป ร ะ ส งค ์ข อ งน ัก ศ ึก ษ า ฝ ึก อ า ช ีพ ในสถ าน
ประกอบการ  ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย        
3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ   
ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลการฝึกอาชีพ 
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

ประเมนิค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ 
มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง   
(3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) น้อยที่สุด (1 คะแนน)  
 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
 การศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะที่พึง
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก อ า ชีพ ใ นสถ าน
ประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาฝึกอาชีพประจ าปี
การศึกษา 2558  ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุ ด ร ธ า นี  ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจ าปี
การศึกษา 2558  2) เพื ่อน าผลคุณลักษณะที ่พึง
ป ร ะ ส งค ์ข อ งน ัก ศ ึก ษ า ฝ ึก อ า ช ีพ ในสถ าน
ประกอบการ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
 

 4.1  ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต 
 (1)จ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิตที่ ส่งออกและได้รับกลับคืนจ านวน 10 
หน่วยงาน ได้แก่ 
 1. ส านักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี 
 2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครู
จังหวัดอุดรธานีและหนองบัว (ฌสอน.) 
 3. สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
 4. ส านักเครื่องกลและส่ือสาร กรมทางหลวง 
 5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเซียนมาร์เก็ตติ้ง 
แอนด์ โอ.เอ. จ ากัด 
 7. บริษัทในเครือ TPI คอนกรีต 
 8. บริษัทศรีไทยใหม่ จ ากัด 
 9. บริษัทอุดรมาสเตอร์เทค จ ากัด 
 10. บริษัท ซีอาร์ อุดรธานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 (2) ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 17 คน  
เพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65  
เพศหญิง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 
 (3 )  ผู้ ตอบแบบส ารวจทั้ งหมด 17  คน          
มีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.71 ต าแหน่งผู้จัดการ มีจ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และ
เจ้าของกิจการ มีจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76 
 (4) ลักษณะของหน่วยงานของผู้ตอบแบบ
ส ารวจส่วนใหญ่ เป็นหน่วยงานราชการ จ านวน  
6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.00  และบริษัทเอกชน/
สถานประกอบการ จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
40.00  
 (5) ผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 17 คน 
ลักษณะของหน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติอยู่ตรงกับ
สาขาที่จบ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความพึงพอใจและคุณลักษณะ
ที่พึ งประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

(1) ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะ
ที่พึ งประสงค์ของนักศึ กษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 

สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ สามารถเรียนรู้และท า
ความเข้าใจงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับ

มากที่ สุด   (×̅=4.80)  รองลงมาคือ มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ

ท างาน  อยู่ในระดับมากที่สุด (×̅=4.70) สามารถ

ปฏิบัติงานตามค าส่ังโดยไม่บกพร่อง  (×̅=4.60) 
และสามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายในเวลาที่
ก าหนดด้วย 
 ความถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วนและสมบรูณ์   

(×̅=4.50) ตามล าดับ 
 (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะ
ที่พึ งประสงค์ของนักศึ กษาฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ  ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อ
การฝึกอาชีพ 

สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านความรู้ความสามารถที่
ส่งผลต่อการฝึกอาชีพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอันดับที่ 1 สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในเวลาและสถานการณ์ที่

แตกต่างกันได้  อยู่ในระดับมากที่ สุด(×̅=4.80) 
รองลงมาคือ  สามารถใช้คอมพิว เตอร์ ในการ

ปฏิบัติงานได้  อยู่ในระดับมากที่ สุด  (×̅=4.70) 
สามารถใช้เครื่องมือส่ือสารหรือเครื่องใช้ส านักงาน  

อยู่ในระดับมาก (×̅=4.45) สามารถติดต่อส่ือสาร 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ อยู่ในระดับมาก 

(×̅=4.2) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร

ได้ อยู่ในระดับดี  (×̅=3.5) ตามล าดับ 
(3)  ผลการศึกษาความพึ งพอใจและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอันดับที่ 1 
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล และ      
มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะและอ่อนน้อมถ่อมตน 

อยู่ในระดับมากที่ สุด  (×̅=4.90) รองลงมาคือ          
มี ค วามมานะพยายามในการท า ง านที่ ได้ รั บ
มอบหมายจนส าเร็จลุล่วง อยู่ในระดับมากที่สุด   

(×̅=4.80) มีวินัยในตนเอง  อยู่ในระดับมากที่สุด 

(×̅=4.60)  มีความสามัคคีเป็นหมู่คณะ อยู่ในระดับ

มากที่สุด  (×̅=4.55) และมีความละเอียดรอบคอบ

ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีมาก (×̅=3.51) 
ตามล าดับ 

 
4.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
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 นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทั้งหมด 10 สถานประกอบการ  ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.63 รองลงมาด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และ ด้านความรู้ความสามารถที่
ส่งผลต่อการฝึกอาชีพ 4.33  
 
4.3  ข้อเสนอแนะ 
  1. สถานประกอบการเสนอแนะให้มีการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถส่ือสาร
ได ้
  2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเพิ่มเติม
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5.  เอกสารอ้างอิง 
[1]  บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. 
 พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์. 
 _______. (2546). การวิจัยเบื้องตน้. พิมพ์

ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์. 
[2]  วิรุฬ  พรรณเทวี. (2542). ความพงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บรกิารของหน่วยงาน 
[3]  S. Thongmunee,T. Matsumoto, S. ไชยยันห์   
 ชาญปรีชารัตน์. (2543). ความพึงพอใจของ 
 นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ของ โรงเรียนเทคโนโลยีภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น. 
 การศึกษาค้นคว้า  
 อิสระหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

(บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.  

[4]  มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2558. ส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 
[5] ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ “ยุทธศาสตร์การผลิต
และการพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วง

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที ่2  พ.ศ. 
2552 -2561” กรุงเทพฯ: สกศ.,2554.  
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ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำร 

เทคโนโลยีและนวตักรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                            

ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ที่  ๒๗   /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอำชีวศึกษำระดับชำติ ครั้งที่ 1 
(1st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology: 1st NcVET) 

------------------------------------------------ 
ตามท่ีประชุมผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ให้มีการด าเนินการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยี

และนวัตกรรมอาชีวศึกษา  เพ่ือเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและได้มอบหมายให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รับผิดชอบในการจัดประชุมโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (1st National 
Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 1st NCVET)   เพ่ือให้การจัดโครงการดังกล่าว   
ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25   มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อุดรธานี  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี   ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยผู้มีรายนามและต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  
1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2. นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
3. นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. นายบุญส่ง จ าปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายมงคลชัย สมอดุร ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
6. นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์  ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา 
7. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ กองสุวรรณ    นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
8. นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
9. นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

10. นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
11.  รองศาสตราจารย์นาวาอากาศเอกวรพจน์ ข าพิศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 
12.  นายรอยล จิตรดอน นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 

มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ  
ครั้งที่ 1  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

2.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   
1. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

รองประธานกรรมการ 

 
 

/3. นายสมใจ... 
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3. นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

รองประธานกรรมการ 

4. นายลิขิต พลเหลา  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

รองประธานกรรมการ 

5. นายส าเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

รองประธานกรรมการ 

6. นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองประธานกรรมการ 

7. นายไชยศิริ สมสกุล ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 1 รองประธานกรรมการ 
8. นายวีระเดช เหลืองหิรัญ ท าหน้าที ่ผู้อ านวยการสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
รองประธานกรรมการ 

9. นายศิริ จันบ ารุง  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 2 รองประธานกรรมการ 
10. นางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 4 รองประธานกรรมการ 
11. นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 5 รองประธานกรรมการ 
12. นางสาวชมพูนุช   บัวบังศร ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 
รองประธานกรรมการ 

13. นายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 รองประธานกรรมการ 
14. นายอุดม รูปดี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 2 รองประธานกรรมการ 
15. นายสงวน หอกค า ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 3 รองประธานกรรมการ 
16. นายสมคิด บุญเทวี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคเหนือ 4 รองประธานกรรมการ 
17. นายสมชาย ธ ารงสุข ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออก 
รองประธานกรรมการ 

18. นายภักด ี ธุระเจน ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 1 รองประธานกรรมการ 
19. นายสุนทร พลรงค์ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 2 รองประธานกรรมการ 
20. นายสมพงค์ จตุทอง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 3 รองประธานกรรมการ 
21. นายประจักษ์ ทาสี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

เกษตรภาคเหนือ 
รองประธานกรรมการ 

22. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เกษตรภาคกลาง 

รองประธานกรรมการ 

23. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เกษตรภาคใต้ 

รองประธานกรรมการ 

24. นายโชค อ่อนพรม รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

กรรมการ 

25. นายยอดชาย พลหาญ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

กรรมการ 

26. ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

กรรมการ 

27. นายจิระวัฒน์ ชวลิต รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

กรรมการ 

 

/28. นายถวัลย์... 
 



-3- 
 

28. นายถวัลย์ คุ้มกลาง รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กรรมการ 

29. นางสาวสุนทรผไท   จันทระ รองผู้อ านวยการสถาบนัการอาชวีศึกษา    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 

กรรมการและเลขานุการ 

30. นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษามหาสารคาม กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
31. นายอนิรุทธ์ จันทมูล รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
32. นายอาทิตย์   จิรวัฒนผล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษา    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 
กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

 มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหาและอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดโครงการ
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ  ครั้งที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์   
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำรคัดเลือกบทควำมและตรวจทำนเอกสำร   
1. ศาสตราจารย์สัมพันธ์   ฤทธิเดช    อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย สุจิวรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองประธานกรรมการ 
4. นายธนกฤต ทุริสุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 
5. นางสาวสุภัทรา วันเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สถิรยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ 
7. นายกฤช สินธนะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ 
8. นายสุระสิทธิ์   ทรงม้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ 
9. นางสาวศัชชญาส์ ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณภัทร สีหมงคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์มณีรัตน ์ องค์วรรณดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
12. นางสาวขวัญรัตน์ จินดา วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรรมการ 
13. ว่าที่ร้อยตรีศรัฐ สิมศิริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 
14. นางสาวบุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กรรมการ 
15. นายศรายุธ   ทองอุทัย   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย อินทะตา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
17. ว่าท่ีร้อยตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมินทร์ ฮงมา มหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ 
18. นายจักร ี ต้นเชื้อ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
19. นายสมเกียรติ อินทวงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 
20. นายณัฐวุฒิ ปทุมชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
21. นายคม แรงสูงเนิน วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร กรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกอร   บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสงวน ปัสสาโก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
24. นายพงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
25. นายธีรศาสตร์ คณาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
26. นายธีรภัทร โคตรบรรเทา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
27. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 

 
/27. นายวชิรปัญญา... 
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28. นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กรรมการ 
29. นายวิบูลย์ พันธุ์สะอาด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
30. รองศาสตราจารย์ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 
31. นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทยา อิทธิชินบัญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
33. นายจักรพันธ์ โสมะเกษตริน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กรรมการ 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สภุาวีย ์ มากดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ 
35. นายสมใจ เพียรประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ 
36. นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการ 
37. นายสมใจ บุญหมื่นไวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรรมการ 
38. นายสุทัศน์   เผือกจีน ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดอุดรธานี กรรมการ 
39. รองศาสตราจารย์บ าเพ็ญ เขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ 
40. นางสาวศักดิ์ศรี รักไทย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรรมการ 
41. นายณัฐกร อินทรวิชะ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรรมการ 
42. นายบุญเริ่ม บุญนิธิ ข้าราชการบ านาญ กรรมการ 
43. นายอุดมภูเบศวร์   สมบูรณ์เรศ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
44. นายสิทธิศักดิ์ ช าปฏิ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
45. นายประสิทธิ์ อังกินันทน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
46. นายพุทธ  ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
47. นายสุรศักดิ์ ราษ ี วิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
48. นายพัชร  อ่อนพรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการ 
49. นายวิชิต สงวนไกรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
กรรมการ 

50. นายพิเชฏฐ์ หลั่งทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม กรรมการ 
51. นายประมวล วิลาจันทร ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง กรรมการ 
52. นายนราวุธ สีหะวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร กรรมการ 
53. นายถาวร อู่ทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ 
54. นายกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กรรมการ 
55. นายธิปติ์ ภาสว่าง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด กรรมการ 
56. นางบุษบา จริงบ ารุง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   กรรมการ 
57. ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร กรรมการ 
58. นายสุร าภะ สุร าไพ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ กรรมการ 
59. นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ กรรมการ 
60. ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ กรรมการ 
61. นางสาวฐานิดา อุทธา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กรรมการ 
62. นายทวี ไชยโคตร วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา กรรมการ 
63. นางใบหยก เมธนาวิน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา กรรมการ 
64. นายสุพิน ปานะสุนทร วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการ 

 
/64. นายอ านาจ... 
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65. นายอ านาจ แสงโชติ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กรรมการ 
66. นายรวิกร แสงช านิ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กรรมการ 
67. นายชาติชาย เกตุพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด กรรมการ 
68. นายยิ่งยง   ดุรงค์ด ารงชัย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา กรรมการ 
69. นายศุภสิทธิ์ ดีรักษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม กรรมการ 
70. นายธีระ แสงรัตน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กรรมการ 
71. นายสมยศ สถิรพงศ์สกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กรรมการ 
72. นางสาวเตือนจิตร   บุตรแก้ว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
73. นางนิศารัตน์ ยศษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
74. นายอธิปไตย โพแตง ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรรมการ 
75. นายสุคนธ์   นาเมืองรักษ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชวีศึกษามหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ 
76. นายอนิรุทธ์ จันทมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
77. นางอัชฌพร อังกินันทน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
78. นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้ำที่ 
1) วางแผนการจัดงานประชุมวิชาการฯ 
2) พิจารณาคัดเลือกบทความเพ่ือตอบรับให้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
3) พิจารณาและตรวจสอบบทคัดย่อและจัดท ารูปเล่ม  
4) คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความ  
5) ก าหนดโปรแกรมการประชุม วางแผนการจ าแนกห้องสัมมนาย่อย  
6) น าบทความมาจัดหมวดหมู่ และพิมพ์ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน กลั่นกรอง วางล าดับ จัดท าเป็น CD 

proceedings 
7) ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
8) ท าหนังสือเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote speaker)  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจ าห้อง 
9) ท าหนังสือแจ้งตอบรับการน าเสนอบทความไปยังผู้น าเสนอบทความ  
10) ติดตาม ทวงถามบทความจากผู้น าเสนอบทความ กรณีไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขตาม     

  ระยะเวลาที่ก าหนด 
11) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ต้อนรับ และพิธีกำร   
1. นางสาวสุนทรผไท    จันทระ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายประสิทธิ์ อังกินันทน์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รองประธานกรรมการ 
3. นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการ 

4. นายวิชิต สงวนไกรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

กรรมการ 

 

/5. นายเกษม... 
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5. นายเกษม ค ามี ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
กรรมการ 

6. นายวินัย นทรเกษม ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 

กรรมการ 

7. นางสาวกาญจนา เงื่อนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรรมการ 
8. นายไตรรงค์ คลังบุญครอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรรมการ 

9. นางสลักจิต สุขช่วย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
10. นางจุฬารัตน์ เพ็ญกุลกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
11. นางอรุณลักษณ์ ทับทิมทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
12. นางอนุสรณ์ พฤกษะศรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
13. นางสาวธันยนันท์   ปานเชียงวงค ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กรรมการ 
14. นางสาวพัชรมัย อาจวงศ์ษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กรรมการ 
15. นางสาวอรวรรณ วุฒิเสน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
16. นางสาวพรพรรณ บุระค า วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการ 
17. นายจิระพจน์ ประพิน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  กรรมการและเลขานุการ 
18. นายสัตยา ก าแพงศิริชัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นายพุทธ  ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้ำที่ 
1) ร่างค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน  ท าหนังสือเชิญกล่าวรายงานและปิดงาน  
2) เป็นผู้ด าเนินรายการในทุกห้องประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ช่วยแปลค าถามแก้ปัญหาในห้อง

ประชุม  
3) จัดท าป้ายชื่อของคณะกรรมการ ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน จัดท าแบบฟอร์มรายงานตัวของวิทยากร

บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้อง 
4) จัดหาของที่ระลึกให้แก่วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) และประธานที่มาเปิดงาน และ

จัดท าวุฒิบัตรผู้น าเสนอผลงานทุกคน  
5) คัดกรองและจัดล าดับผู้เข้ารับวุฒิบัตรและรางวัล ประสานงานกับโรงแรมที่พักของวิทยากรบรรยาย

พิเศษ (Keynote Speaker)  
6) ดูแลวิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในทุกๆเรื่อง  ประสานงานเรื่องตั๋วเครื่องบินของ

วิทยากรบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) พร้อมบริการรับ-ส่งวิทยากรที่สนามบิน 
7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

  

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  
1. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

รองประธานกรรมการ 

3. นางนิศารัตน์ ยศษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
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4. นางสาวเตือนจิตร   บุตรแก้ว  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
5. นางสาวปนิดา ฮงทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
6. นางสาวจันทร์แสง   ศรีภูมี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
7. นางสาวสุนทรผไท จันทระ รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวชไมพร จิตะบุณย์ สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้ำที่ 
1) จัดเก็บ และส่งเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคาร ดูแลการเบิกจ่ายเงิน จัดท ารายการใช้จ่ายเงิน  

ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ  
2) ประจ าโต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุม รับเงินค่าลงทะเบียนหน้างานพร้อมออกใบส าคัญรับเงิน 
3) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ลงทะเบียนและประเมินผล   
1. นายโชค อ่อนพรม รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ประธานกรรมการ 

2. นางอรุณลักษณ์ ทับทิมทอง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
3. นางนิศารัตน์ ยศษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
4. นางจุฬารัตน์ เพ็ญกุลกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กรรมการ 
5. นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสลักจิต สุขช่วย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายสัตยา ก าแพงศิริชัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางอนุสรณ์ พฤกษะศรี สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้ำที่ 
1) จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าประชุม 
2) จัดเตรียมและขนย้ายเอกสารส าหรับผู้เข้าประชุมจากคณะไปยังโรงแรม 
3) ประจ าโต๊ะลงทะเบียน รับลงทะเบียน แจกป้ายชื่อ และแจกเอกสารส าหรับผู้เข้าประชุม  
4) จัดท าแบบประเมินผลและสรุปผลการประเมิน  
5) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์  
1. นายวรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ประธานกรรมการ 

2. นายมนูญ แก้วแสนเมือง ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

รองประธานกรรมการ 

3. นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

รองประธานกรรมการ 
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4. นายลิขิต พลเหลา  ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
รองประธานกรรมการ 

5. นายส าเร็จ วงศ์ศักดา ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 

รองประธานกรรมการ 

6. นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองประธานกรรมการ 

7. นางสาววารุณี อารีย์เอื้อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กรรมการ 
8. นางสาวทิพภาวดี   เหมะธุลิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กรรมการ 
9. นางสาวเพ็ญนภา   ยุบไธสง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 กรรมการ 

10. นางสาวสุฑาภรณ์   อมรศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กรรมการ 
11. นางสาวสายศิริ    สายยศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 กรรมการ 
12. นายพิทักษ์   บุตรโพธิ์ศรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ 
13. นายอาทิตย์ จิรวัฒนผล ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการและเลขานุการ 

14. นายสัตยา ก าแพงศิริชัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายจิระพจน์   ประพิน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางจุฬารัตน์   เพ็ญกุลกิจ สถาบันการอาชีวศึกษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 มีหน้ำที่ 
1) ส่งหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมน าเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมฯ ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ  
2) จัดท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ ท าป้ายงานประชุมติดตามสถานที่ต่างๆ 
3) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ E-mail และ Website  
4) บันทึกภาพการจัดประชุมในวันงาน  
5) ท าหนังสือเชิญผู้สื่อข่าวมาท าข่าวในวันจัดงานประชุมวิชาการ 

 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และ
มีประสิทธิภาพ สมเกียรติที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา
ระดับชาติครั้งที่  1 (1st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 1st 

NCVET) 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

รายนามผู้ทรงคุณวฒุิ ผู้พิจารณาคุณภาพบทความวิชาการ  

ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้พิจารณาคุณภาพบทความวิชาการ  
ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-5 และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดภายนอกสถาบันเจ้าภาพ  

 

1 ศ.ดร.สัมพันธ์  ฤทธิเดช    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3 รศ.ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4 รศ.ทวีคูณ  สวรรค์ตรานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5 รศ.ปิยะ  ศุภวราสุวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
6 รศ.ดร.มณีรัตน์  องค์วรรณดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
7 รศ.บ าเพ็ญ  เขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
8 ผศ.ดร.ชูชัย    สุจวิรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
9 ผศ.ดร.นนทยา  อิทธิชินบัญชร มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
10 ผศ.ดร.กนกอร   บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา มหาวิทยาลัยสยาม 

12 ผศ.ดร.สมสงวน  ปัสสาโก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
13 ผศ.ดร.ประวิทย์  สิมมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
14 ผศ.ดร.ศุภาวีร์  มากด ี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
15 ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
16 ผศ.ดร.สมชาย   อินทะตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
17 ผศ.ดร.นิรันดร์  วิทิตอนันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
18 ดร.มุนีเร๊าะ  ผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฐยะลา 
19 ดร.ขวัญรัตน์ จินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
20 ว่าทีร่้อยตร ีดร.ศรัฐ สิมศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
21 ดร.ลฎาภา  พูลโพธิ์ทอง ศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 
22 ดร.กฤช  สินธนะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
23 ดร.วรรณชัย  วรรณสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
24 ดร.สุระสิทธิ์  ทรงม้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
25 ดร.ศัชชญาส์  ดวงจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
26 ดร.บุญธิดา  ชุนงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
27 ดร.ชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 
28 ดร.นรพล  ดีช่วย บริษัท Info Media Innovation Co.,Ltd. 
29 ดร.ธนกฤต  ทุริสุทธิ์ มหาวิทยลัยราชภัฐอุดรธานี 
30 ดร.สมใจ  บุญหมื่นไวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 



 

 

31 ดร.ธีรภัทร  โคตรบรรเทา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
32 ดร.จักรพันธ์  โสมะเกษตริน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
33 ดร.ธีรศาสตร์  คณาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฐร้อยเอ็ด 
34 ดร.สุทัศน์  เผือกจีน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน  าจืดหนองคาย 
35 ดร.ศักดิ์ศรี  รักไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
36 ดร.ณัฐกร  อินทรวิชะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
37 ดร.สุภัทรา  วันเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
38 ดร.ศรายุธ  ทองอุทัย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 
39 ดร.ไพบูลย์  มีศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ 
40 ดร.ประทีป  ผลจันทร์งาม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
41 ดร.ทิฐฺนันท์  ทุมมา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
42 ดร.กิตติ  จันทรา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
43 ดร.วิชัย  ชื่นชาต ิ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
44 ดร.ปวีณกร  แป้นกลัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
45 ดร.ประทิน  เลี่ยนจ ารูญ วิทยาลัยเทคนิคพังงา 
46 ดร.สมพิศ  โยมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
47 ดร.คมสรรค์  ภูทอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
48 ดร.คมกฤช  ข ายัง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
49 ดร.แทน   โมราราย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
50 ดร.ราชศักดิ์  สุวรรณนัจศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
51 ดร.อุดมศักดิ์  มีสุข วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
52 ดร.กิจจา บานชื่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 
53 ดร.ประดษิฐ์  ฮกทา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

54 ดร.สุธี  เสริมสุข วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
55 ดร.สมศักดิ์  เพ็ชรปานทัน วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
56 ดร.ฉัตรชัย  พันธ์นุรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
57 ดร.อธิปไตย  โพแตง  ส านักพัฒนาสมรรถณะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
58 ดร.สิริลักษณ์  ศรีธิธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง  

59 ดร.นิติ  นาชิต วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 
60 ดร.สุรินทร์  บุญสนอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
61 ดร.พรชัย  สระศรีสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 
62 ดร.ชัยวัตร  เห็นถูก วิทยาลัยเทคนิคสิชล  

   



 
     สรุป   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเจ้าภาพ  จ านวน   62 คน  คิดเป็นร้อยละ  72.09 
              ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันเจ้าภาพ   จ านวน    24 คน  คิดเป็นร้อยละ  27.91 
                        รวม 86  คน 
  
     หมายเหตุ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
                  ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเจ้าภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
 
    

ผู้ทรงคุณวุฒิที่สังกัดสถาบันเจ้าภาพ  
1 ดร.วรวิทย์  ศรีตระกูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2 ดร.สุนทรผไท    จันทระ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
3 ดร.อาทิตย์ จิรวัฒนผล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4 ดร.วิชิต  สงวนไกรพงษ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 
5 ดร.อนิรุทธ์  จันทมูล  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 
6 ดร.สิทธิศักดิ์  ช าปฏิ  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
7 ว่าที่พันตรี ดร.วานิช  สมชาต ิ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
8 ดร.ประสิทธิ์  อังกินันทน์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
9 ดร.อัชฌพร  อังกินันทน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
10 ดร.กิตติ์กาญจน์  ปฏิพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 
11 ดร.บุษบา  จริงบ ารุง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
12 ดร.รวิกร  แสงช าน ิ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
13 ดร.รุ่งทิวา  สลากัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 
14 ดร.พุทธ  ธรรมสุนา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

15 ว่าที ่รอ.ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
16 ดร.ปทุมมาศ  รักษ์วงศ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 
17 ดร.ศุภสิทธิ์  ดีรักษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีมหาสารคาม 
18 ดร.เทอดศักดิ์  นิสังกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
19 ดร.อลงกรณ์  เลิศปัญญา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
20 ดร.วิบูลย์  พันธุ์สะอาด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
21 ดร.ธิปดิ์  ภาสว่าง  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
22 ดร.ชาติชาย  เกตุพรหม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 
23 ดร.พัชร  อ่อนพรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
24 ดร.สุรศักดิ์  ราษี  วิทยาลัยเทคนิคเลย 
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ค าแนะน าในการจัดท าบทความส าหรับ 
การประชุมวชิาการเทคโนโลยแีละนวตักรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ คร้ังที ่1 

Guidelines to Make a Manuscript for Submission to 
1st National Conference on Vocational Education Innovation and Technology 

ผู้แต่ง1 นามสกลุ1,*  ผู้แต่ง2 นามสกลุ2 และ ผู้แต่งคนสุดท้าย นามสกลุ3 

 
1ภาควิชา/สาขาวิชา............................. คณะ............................ มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั..............................สถาบันการอาชีวศึกษา............................ จ. ..................            

2ภาควิชา/สาขาวิชา............................. คณะ............................ มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั..............................สถาบันการอาชีวศึกษา............................ จ. .................. 
       3ภาควิชา/สาขาวิชา............................. คณะ............................ มหาวิทยาลยั/วิทยาลยั..............................สถาบันการอาชีวศึกษา............................ จ. .................. 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอค าแนะน าในการจัดท าบทความในรูปแบบท่ี
ถูกตอ้งเพ่ือส่งบทความในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรม
อาชีวศึกษา ระดบัชาติ คร้ังท่ี 1 (1st NCVET) ผูส่้งบทความสามารถเร่ิมตน้
การเขียนบทความโดยการแทนท่ีเน้ือหาในเอกสารต้นแบบฉบบัน้ี การ
เขียนบทความจะตอ้งยึดรูปแบบตามบทความน้ีอยา่งเคร่งครัด บทความใด
ท่ีรูปแบบไม่ถูกต้อง จะถูกส่งคืนให้แก่ผู ้เ ขียนผู ้รับผิดชอบบทความ 
(corresponding author) เพ่ือให้แกไ้ขก่อนการพิจารณา บทคดัยอ่ท่ีดีควรมี
เพียงยอ่หน้าเดียว และมีความยาวไม่เกิน 20 บรรทดั ห้ามใส่รูปหรือตาราง
ในส่วนของบทคดัยอ่น้ี  

ค าส าคญั: 3-5 ค  า คัน่ดว้ยจุลภาค (,) เช่น รูปแบบบทความ, ขนาด
ตวัอกัษร, รูปแบบตวัอกัษร 

Abstract 

This article presents guidelines for making a correctly-formatted 
manuscript for submitting to 1 st National Conference on Vocational 
Education Innovation and Technology (1stNCVET). Authors are 
encouraged to start their writing by replacing the text in this electronic 
document. It is compulsory to follow the guidelines provided here strictly. 
The manuscript that is not in the correct format will be returned and the 
corresponding authors may have to resubmit. A good abstract should have 
only one paragraph and its length should not exceed 20 lines. Do not 
include a table or a figure.  

Keywords: (3-5 keywords must be given) abstract, format, methods 

1. ค าน า 

ตน้แบบ (template) น้ี ก าหนดให้ใชโ้ปรแกรม Ms Word 2007 และได้
บนัทึกอยู่ในรูปของไฟล์ตน้แบบนามสกุล .docx เพ่ือให้ผูเ้ขียนน าไปใช้
ทราบถึงรูปแบบ (format) ต่างๆท่ีใช้ในการจดัท าบทความบทความ โดย
ส่วนประกอบต่างๆของบทความจะต้องเหมือนกัน เพ่ือให้เอกสาร
ประกอบการประชุมเป็นไปในทางเดียวกนั เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

บทความจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ตามล าดบัต่อไปน้ีคือ ช่ือเร่ือง
ภาษาไทย ช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ช่ือผูเ้ขียนบทความ สถาบนั ท่ีอยูส่ถาบนั
อยา่งละเอียด อีเมลข์องผูเ้ขียนและทุกท่าน โดยแสดงสญัลกัษณ์ดอกจนั (*) 
เพ่ือบ่งบอกผูเ้ขียนผูรั้บผิดชอบบทความ สังกดั อีเมล ์บทคดัยอ่ภาษาไทย 
เน้ือเร่ืองแบ่งเป็น บทน า เน้ือความหลกั สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
และเอกสารอา้งอิง  

2. ค าแนะน าการเขียนและพมิพ์ 

2.1 การจัดหน้ากระดาษ 

หากจะใช้ตน้แบบน้ี บทความท่ีเสนอจะตอ้งพิมพเ์ป็นภาษาไทยเป็น
หลกั (และอาจจะมีค  าภาษาองักฤษแทรกได)้ ตามรูปแบบท่ีก าหนด ขนาด
ของบทความจะอยูใ่นพ้ืนท่ีของกระดาษ A4 ซ่ึงพร้อมท่ีจะน าไปพิมพอ์อก
ไดอ้ยา่งสวยงามถูกรูปแบบ ความยาวของบทความควรจะอยูร่ะหว่าง 6-10 
หนา้ 

ตน้แบบน้ีจะบอกรูปแบบของบทความท่ีถูกตอ้ง เช่น ขนาดของกรอบ 
ความกวา้งของคอลมัน์ ระยะห่างระหวา่งบรรทดั และรูปแบบของตวัอกัษร 
ห้ามปรับเปล่ียนให้ต่างไปจากท่ีระบุ กรุณาระลึกเสมอวา่บทความของท่าน
จะถูกน าไปรวมกบับทความอ่ืนๆในเอกสารประกอบการประชุม ไม่ใช่
เอกสารท่ีพิมพเ์ด่ียวๆ ดงันั้น ควรท่ีจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบเดียวกนั อยา่ขยาย

* ผูเ้ขียนผูรั้บผิดชอบบทความ (Corresponding author) 
E-mail address: ………@...............   
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ขนาดระยะห่างระหว่างบรรทดัเม่ือจะข้ึนย่อหน้าใหม่ ให้พิมพโ์ดยไม่เวน้
บรรทดั และจะตอ้งพิมพใ์ห้เต็มคอลมัน์ก่อนท่ีจะข้ึนคอลมัน์ใหม่หรือข้ึน
หนา้ใหม่ ห้ามเวน้ท่ีเหลือไวว้า่งเปล่า 

การล าดบัหัวขอ้ในส่วนของเน้ือเร่ือง ให้ใส่เลขก ากบั โดยให้บทน า
เป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ให้ใช้เลขระบบ
ทศนิยมก ากบัหวัขอ้ยอ่ย เช่น 2.1, 2.1.1 เป็นตน้ แต่ไม่ควรยอ่ยมากไปกวา่น้ี 

2.2 ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ 

2.2.1 ขนาดตัวอักษร 
ตวัอกัษรท่ีใช้ในการจดัท าบทความน้ีคือ “Angsana New” ซ่ึงเป็นไฟล์

ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของการประชุม ส าหรับช่ือเร่ือง
บทความ ให้ใช้ตัวอักษรแบบหนาขนาด 16 จุด (point) ช่ือผู ้เ ขียนใช้
ตวัอกัษรแบบหนาขนาด 12 จุด ระบุตน้สงักดัใชแ้บบเอียง 11 จุด ช่ือหวัขอ้
ย่อย (เช่น 1., 2.) ใช้ตวัอกัษรแบบหนาขนาด 13 จุด หัวขอ้ย่อยล าดบัสอง 
(เช่น 1.1, 1.2, …) และหัวขอ้ยอ่ยล าดบัสาม (เช่น 1.1.1, 1.1.2, …) ใช้แบบ
เอียงขนาด 12 จุด บทคดัย่อและเน้ือความต่างๆ ใช้ตวัอกัษรขนาด 12จุด  
รายละเอียดตวัอกัษรแสดงในตารางท่ี 1  

2.2.2 สมการ 
สมการจะใชต้วัอกัษร “Times New Roman” ขนาด 10 จุดในการเขียน

ลกัษณะทางคณิตศาสตร์ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้ท่ี 2.5  

2.2.3 การเว้นระยะ 
การเวน้ระยะระหวา่งบรรทดัส าหรับหัวขอ้ยอ่ย เช่น 2.1 และ 2.2 จะใช้

ขนาดระยะ 5 จุด เน้ือเร่ืองในแต่ละบรรทดัให้จดัเรียงชิดซ้ายและขวาอยา่ง
สวยงามโดยตั้งค่า Alignment แบบ Thai Distributed (“Justify”) 

ก าหนดระยะในการยอ่หนา้อยูท่ี่ 5 มิลลิเมตร 

2.3 ช่ือเร่ือง ช่ือผู้แต่ง และหัวข้อ 

การพิมพช่ื์อเร่ือง ให้วางไวต้  าแหน่งกลางหนา้กระดาษ เร่ิมจากช่ือเร่ือง
ภาษาไทย ข้ึนบรรทดัใหม่เป็นช่ือเร่ืองภาษาองักฤษ ช่ือผูเ้ขียนและสถาบนั
ให้พิมพไ์วใ้ตช่ื้อเร่ืองและอยูก่ลางหนา้กระดาษ แบบคอลมัน์เด่ียว ระบุท่ีอยู่
ของท่ีท างาน แต่ไม่ต้องระบุต  าแหน่งทางวิชาการหรือสถานะของนิสิต
นกัศึกษาใดๆ ทั้งส้ิน   

2.4 การจัดท ารูปภาพ 

รูปภาพท่ีใช้จะตอ้งมีความคมชดัเพียงพอเพ่ือท่ีจะห้ผูอ่้านสามารถเห็น
รายละเอียดในรูปภาพไดช้ดัเจน  

รูปภาพจะตอ้งวางไวต้  าแหน่งกลางคอลมัน์ หรือในกรณีจ าเป็นจริงๆ
เพ่ือรักษารายละเอียดในภาพอาจยอมให้มีความกวา้งไดเ้ต็มหน้ากระดาษ 
ตวัอกัษรทั้งหมดในรูปภาพ จะตอ้งมีขนาด 11-12 จุด เพ่ือให้ผูอ่้านสามารถ
อ่านได้สะดวก โดยรูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลขแสดงล าดับและค า
บรรยายไดภ้าพ หมายเลขและค าบรรยายรวมกนัแลว้ควรจะมีความยาวไม่
เกิน 2 บรรทดั ควรจะเวน้บรรทดั 1 บรรทดั เหนือขอบของรูปภาพและใต้
ค  าอธิบายภาพ ตวัอยา่งการจดัวางรูปดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
    รูปที ่1 การประเมินการจดัการอาชีวศึกษาเกษตร 

      ณ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม  

ค าบรรยายใต้ภาพ ห้ามใช้ค  าว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า” รูปท่ี 1 
แสดงความสมัพนัธ์...” ท่ีถูกตอ้งควรเป็น “รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง...”   

2.5 การเขียนสมการ 

สมการท่ีใชใ้นบทความควรจะเป็นการสร้างจากโปรแกรม MathType 
หรือเป็นวตัถุของ Microsoft Equation มีขนาด 10 จุด และเป็นตวัอกัษร
“Times New Roman” ขนาด 10 จุด สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลข
ก ากับอยู่ภายในวงเล็บ และเรียงล าดับท่ีถูกต้อง ต  าแหน่งของหมายเลข
สมการ (ใช้ตวัอกัษร Angsana New ธรรมดาขนาด 12 จุด) จะตอ้งอยู่ชิด
ขอบดา้นขวาของคอลมัน์ ต  าแหน่งของสมการให้จดัตามความสวยงาม ดงั
แสดงในสมการท่ี (1) 

       


c d
f

e
   (1) 

โดยการอธิบายตวัแปรท่ีระบุในสมการ ให้ใช้ตวัอกัษร Times New 
Roman ตวัอกัษรเอียง ขนาด 10 จุด ตวัอย่างเช่น  c หมายถึงจ านวนช่าง
ไฟฟ้า, d คือ จ  านวนช่างฝ้า, e คือค่าคงท่ีเท่ากบั 2 และ  f  คือผลลพัธ์ท่ีได ้  

2.6 การจัดท าตาราง 

ตวัอกัษรในตาราง ให้ใชต้วัอกัษร Angsana New ธรรมดาขนาด 11-12 
จุด ควรตีเส้นกรอบตารางดว้ยหมึกด าให้ชดัเจน ตวัอยา่งตารางดงัแสดงไว้
ในตารางท่ี 1  

ตารางทุกตารางจะตอ้งมีหมายเลขและค าบรรยายก ากบัเหนือตาราง 
หมายเลขก ากับและค าบรรยายน้ีรวมกันแล้ว ควรมีความยาวไม่เกิน 2 
บรรทดั ในค าบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค  าว่า “แสดง” เช่นเดียวกบักรณี
รูปภาพ 

2.7 การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง 

เอกสารอา้งอิง ให้ใชต้วัอกัษร Angsana New ธรรมดาขนาด 12 จุด การ
อ้างอิงในบทความ ให้ใช้เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม เช่น [2] จะต้อง
เรียงล าดบัหมายเลขอา้งอิงจากหมายเลขน้อยไปสู่หมายเลขมากให้ถูกตอ้ง 
การอา้งอิงหมายเลขท่ีมีล าดบัติดต่อกนัให้ใช้รูปแบบดงัน้ี [1-5] โดยตอ้ง
ระบุช่ือบทความท่ีอา้งอิงให้ชดัเจน ให้จดัรายการอา้งอิงให้อยูใ่นแนวตรง
ตามตวัอยา่ง โดยเวน้ระยะจากขอบซา้ยให้ตรงกนัทุกรายการ 

ตารางที ่1 สรุปรายละเอียดรูปแบบตวัอกัษรส าหรับบทความของ 1stNCVET 
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หวัขอ้ ลกัษณะ ตวัอกัษร รูปแบบ 
ขนาด 
(จุด) 

ช่ืองานวิจยั Title_new Angsana New หนา 16 

ช่ือผูเ้ขียน Author_new Angsana New ธรรมดา 12 

ตน้สงักดั Affiliation_new Angsana New เอียง 11 

หวัเร่ือง 1 (1,2,..) Heading1_new Angsana New หนา 14 

หวัเร่ือง 2 (1.1,1.2,..) Heading2_new Angsana New เอียง 12 

หวัเร่ือง 3 (1.1.1, …) Heading3_new Angsana New เอียง 12 

เน้ือหาและบทคดัยอ่ Content_new Angsana New ธรรมดา 12 

ค าอธิบายรูป Caption_new Angsana New ธรรมดา 11 

ค าอธิบายตาราง Caption_table_new Angsana New ธรรมดา 11 

ตวัแปรในสมการ ** N/A 
Times New 

Roman 
เอียง 10 

เอกสารอา้งอิง Reference_new Angsana New ธรรมดา 12 
** จัดท าโดยการใช้ MathType/ Ms Equation Object. (ตัวอย่างของเชิงอรรถ) 

2.8 ค าย่อท่ีใช้ 

หากมีการใช้ค  ายอ่ ให้ระบุค  าเต็มแลว้ตามดว้ยวงเล็บค ายอ่เม่ือกล่าวถึง
ในคร้ังแรก ถึงแมว้า่จะเคยกล่าวในบทคดัยอ่ไปแลว้ก็ตาม  

3. บทสรุป 

ผู ้เ ขียนบทความกรุณาตรวจบทความอย่างรอบคอบ ก่อนส่งให้
กรรมการพิจารณา จะท าให้บทความของท่านมีคุณภาพสูงและผ่านการ
พิจารณาไดง่้ายข้ึน 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผูเ้ขียนบทความทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือรักษาระเบียบ
การเขียนบทความอยา่งเคร่งครัด 
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