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ค ำน ำ 
 

 
ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 เปิดสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร ใน 10 วิทยาลัย รวม
จ านวน 29 กลุ่มเรียน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนจะต้องมีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานของนักศึกษาให้หน่วยงานอ่ืน และสาธารณชนได้รับทราบ รวมไปถึงเพ่ือ
เป็นการฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงออกและสร้างความมั่นใจก่อนส าเร็จการศึกษา สามารถน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในทางด้านวิชาการ น าไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางธุรกิจและอ่ืน ๆ ได้ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ และมาตรฐานของคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2563 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในการ
จัดท าผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดหาเวทีเพ่ือเปิดโอกาสให้ แสดง
ความสามารถนั้น จึงได้จัดโครงการ ประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ปีการศึกษา 
2563 ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมสถาบันฯ ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย แห่งใหม่ 
ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองและคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ส่งเข้าร่วม จ านวน 134 
ผลงาน ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล รวมไปถึงได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร “วิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา” ซึ่งเป็นวารสารที่ได้รับการรับรอง
จาก TCI อยู่ในกลุ่ม 2  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยทั้ง 134 ผลงานที่ได้
เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน น าไปต่อยอดเพ่ือ
ประกอบอาชีพและทางวิชาการด้านอ่ืน ๆ ต่อไป    

 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการโครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐนวัตกรรม ผลงานสรางสรรค 

และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563

ในวันพุธท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ตําบลหาดคํา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

วันท่ี 30 มีนาคม 2564

12.00-17.00 น. ผูนําเสนอ จะตองนําโปสเตอรมาติดต้ังใหแลวเสร็จ

                           ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1         

                           ตําบลหาดคํา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

วันท่ี 31 มีนาคม 2564

9.00–16.00 น. ผูนําเสนอจักตองเตรียมความพรอมเพ่ือการบรรยายใหความรู

                          กับผูท่ีสนใจ ณ จุดติดต้ังโปสเตอรของทาน

10.30–11.00 น. คณะกรรมการตัดสินตรวจประเมินผลงาน

13.00–13.30 น. คณะกรรมการตัดสินตรวจประเมินผลงาน

15.00–15.30 น. คณะกรรมการตัดสินตรวจประเมินผลงาน

16.00–17.00 น. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล



นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

โครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค 

และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจําปการศึกษา 2563

สารจากนายกสภาสถาบัน

รศ.ดร.ศักด์ิ  กองสุวรรณ

ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนดานตาง ๆ เปนสําคัญน้ัน 

ซ่ึงผมหวังวาการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ
นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการน้ี 

จะเปนเวทีใหนักศึกษา ไดแสดงความสามารถเผยแพรผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม
ผลงานสรางสรรค และไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานของตนสูสาธารณชน
และเปนกาวแรกสําหรับการกาวสูเวทีระดับประเทศและระดับสากลตอไป

โครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค 
และงานวิจัยคร้ังน้ี ไดเปดโอกาสใหผู เขารวมไดแลกเปล่ียนความรูเทคโนโลยี
และนวัตกรรมผลงานสรางสรรค ระหวางอาชีวศึกษาและนําความรู ท่ีไดไปประยุกตใช 
ตอยอดใหเกิดการพัฒนาเพ่ือขับเคล่ือนชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป



สถาบัน ฯ จึงดําเนินการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรมผลงานสรางสรรค 
และงานวิจัยของนักศึกษา ฯ น้ี ข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับปริญญาตรี  
เพ่ือใหมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนสูสาธารณชน 
เพ่ือใหอาจารย ท่ีปรึกษามีผลงานวิชาการในการนําเสนผลงานส่ิงประดิษฐ ส่ิงประดิษฐ 
นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย 

ไดแบงออกเปน 3 ประเภท คือประเภทอุตสาหกรรม ประเภทบริหารธุรกิจ
และประเภทผลงานดานนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสารสนเทศ 

นับเปนจุดเร่ิมตนท่ีดีของผู วิ จัยท่ีไดมีโอกาสเผยแพรผลงาน 
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูความคิดเห็น ขอมูล ใหผู เขารวมโครงการนําไป
พัฒนาและแกไขเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ผลักดัน เสริมสรางผลงาน
นําไปปรับใชตอสาธารณชน ทําใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป

ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

โครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค 

และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 

ประจําปการศึกษา 2563

สารจากผูอํานวยการสถาบัน

ดร.วรวิทย  ศรีตระกูล

การจัดโครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม 
ผลงานสรางสรรค เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย เปนการพัฒนาคุณภาพ
และเผยแพรผลงานวิจัย สนับสนุนใหนักศึกษาไดมีเวทีในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนสูสาธารณชน 

นอกจากผู วิจัยไดเผยแพรผลงานแลว ยังมีความสําคัญตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเปนตัวท่ีช้ีวัดถึงมาตรฐานการศึกษา
และการวิจัยสรางสรรคในสถานศึกษา



ภาพโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563

พิธีเปดงานโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563



ภาพโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563

คณะกรรมการตัดสิน ตรวจประเมินผลงาน

ผูนําเสนอบรรยายใหความรูกับผูท่ีสนใจ ณ จุดติดต้ังโปสเตอร

และการตรวจประเมินของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ



ภาพโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563

ประกาศผลประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย
ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563

ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ตําบลหาดคํา อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



แบบฟอรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย 

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 

 

ความเช่ือมโยงกับแผนระดับตาง ๆ 
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตรสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุก  
ภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสถาบัน 

ความเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายหลัก 12 ดาน นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

ขอท่ี 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่องท่ี 7) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 

1. หลักการและเหตุผล
ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต้ังแตปการศึกษา 2557-2563 และในปการศึกษา 
2563 น้ีไดเปดสอนระดับปริญญาตรีใน 10 สถานศึกษา ในจังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ 
จํานวน  9 สาขาวิชา  29 กลุมการเรียน  ท้ังน้ี เพื่อพัฒนาคุณภาพและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
ตนสูสาธารณชน  สถาบันจึงดําเนินการโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และ
งานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563  โดยการจัด
ประกวดดังกลาว จัดข้ึนในระหวางวันท่ี  30-31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตําบลหาดคํา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  
2. วัตถุประสงค

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับปริญญาตรี 
2.2 เพื่อใหมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับปริญญาตรีสูสาธารณชน 

3. กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย จํานวน 

ผูบริหารสถาบันฯ คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  เขารวมโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ 
นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 

400 คน 

ลักษณะโครงการ :  (   ) โครงการตอเนื่อง     (   ) โครงการใหม เริม่ดําเนินการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเภทโครงการ :  (   ) โครงการเทียบเทาผลผลิต    (   ) โครงการภายใตผลผลิต 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



4. ตัวช้ีวัดโครงการ
ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผูบริหารสถาบันฯ คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เขารวมโครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 

5. ตัวช้ีวัดงบประมาณ (ตาม แบบ สงป.3.01)
ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 350 คน 
เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการท้ังหมด 700 คน 
เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

รอยละ 100 

เชิงคุณภาพ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการท่ีจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

รอยละ 80 

6. กิจกรรมภายใตโครงการ
กิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย (ถามี) 

โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และ
งานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
ประจําปการศึกษา 2563 

7. งบประมาณ/แหลงงบประมาณ
ภายใตแผนปฏิบัติการราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการภายใตผลผลิต   ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ประเภทงบ  เงินรายไดสถานศึกษา 
รายการคาใชจาย   คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
จํานวนเงินงบประมาณ  138,700  บาท  (หนึ่งแสนสามหม่ืนแปดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ และผูประสานงานโครงการ
สํานัก/ศูนย/หนวย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  กลุมวิจัยและพัฒนา 

ชื่อ - นามสกุล ผูประสาน  นางอนุสรณ  พฤกษะศรี 

ตําแหนง     เจาหนาท่ีกลุมวิจัยและพัฒนา   เบอรติดตอ (มือถือ)  084-6029320 

9. ระยะเวลาและพ้ืนท่ีดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน : 30-31 มีนาคม 2564 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน : ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตําบลหาดคํา  

    อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑ 
เรื่อง  ผลการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัย 

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 
------------------------------------- 

ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ใน
ระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตั้งแตปการศึกษา 2557-2563 และในปการศึกษา 2563 นี้
ไดเปดสอนระดับปริญญาตรีใน 10 สถานศึกษา ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ 
จํานวน  9 สาขาวิชา  29 กลุมการเรียน  ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
ตนสูสาธารณชน  สถาบันจึงดําเนินการโครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และ
งานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563  โดยการจัด
ประกวดดังกลาวในวันพุธท่ี 31 มีนาคม  2564 ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ตําบลหาดคํา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย นั้น 

บัดนี้  การดําเนินงานดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว  โดยมีผลงานเขารวมประกวดท้ังสิ้น จํานวน 125 ผลงาน 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  จึงขอประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 
ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 
2563  โดยรายละเอียดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท โลหรางวัล พรอมเกียรติบัตร รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 
จํานวน 2,000 บาท พรอมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ไดรับเกียรติบัตร แบงเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

รางวัล ช่ือผลงาน สาขาวิชา สถานศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ เครื่องลางแผงโซลาเซลล 

ผาน Application 
เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เครื่องลางหมอน้ํารถยนต เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การศึกษาคุณสมบัติฉนวนกัน

ความรอนจากข้ีเลื่อย 
เทคโนโลยโียธา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รางวัลชมเชย อุปกรณเตือนระยะ 
การจอดรถติดกับรถผูพิการผาน
สมารทโฟน 

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

/ประเภทอุตสาหกรรม (ตอ)... 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ประเภทอุตสาหกรรม (ตอ) 

รางวัล ช่ือผลงาน สาขาวิชา สถานศึกษา 
รางวัลชมเชย เครื่องถอดยางลอรถบรรทุก เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ประเภทบริหารธุรกิจ 

รางวัล ช่ือผลงาน สาขาวิชา สถานศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจ  
ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค 
โดยผานแอปพลิเคชั่น 
เซเวน เดลิเวอรี่ ในอําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การบริหารความเสี่ยงงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัด
หนองคาย 

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การศึกษาความพึงพอใจตอ
การใชงานรานคาออนไลน 
การขายสินคาวิสาหกิจ
ชุมชน บานกางปลา 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัลชมเชย การศึกษาความพึงพอใจ 
ตอการใชรานคาออนไลน
ผลิตภัณฑ OTOP  
จังหวัดเลย 

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 

รางวัลชมเชย การศึกษาความเสี่ยงบริษัท 
ลักขณาแพค จํากัด 

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

ประเภทนวัตกรรมดานอาชีวศึกษา/สารสนเทศ 

รางวัล ช่ือผลงาน สาขาวิชา สถานศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ รายงานการพัฒนาชุดการ

สอน วิชาการขับรถยนต 
รหัสวิชา 2101-2105 
ระดบัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

/ประเภทนวัตกรรมดานอาชีวศึกษา/สารสนเทศ (ตอ)... 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ประเภทนวัตกรรมดานอาชีวศึกษา/สารสนเทศ (ตอ) 

รางวัล ช่ือผลงาน สาขาวิชา สถานศึกษา 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การสรางเว็บไซตระบบจอง

คิวออนไลนของงานบริการ
คนตางดาวตรวจคนเขาเมือง
หนองคาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ระบบตอบขอความอัตโนมัติ
เพจประชาสัมพันธ
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รางวัลชมเชย ชุดฝกปฏิบัติเครื่องยนต 
นิสสัน รุน เซฟโร A32 

เทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รางวัลชมเชย เว็บไซตระบบฐานขอมูลงาน
สืบสวนปราบปรามตรวจคน
เขาเมืองหนองคาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ประกาศ ณ วันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.2564 

           (นายวรวิทย   ศรีตระกูล)  
  ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑  
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A001 ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ สุภราช  เพ็งชัย 

สุธิภัทร  งามหนองออ 

30-35 

A002 ชุดสาธิตระบบเครื่องยนตแกสโซลีน 

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

ณฐนน  ชลามาตย 

ศราวุธ  ปุญญา 

รณกร  อุยสุข 

36-49 

A003 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ พงษธร  ธรรมรักษา 

ศุภกร  นวลศร ี

วัชรากร  รัตนอนันต 

40-43 

A004 ชุดฝกระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซล 

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

เมธาวี  จันจวง 

ณัฐพงษ  เฉื่อยฉ่ํา 

วิวัฒน  จันทุดม 

44-49 

A005 ชุดฝกระบบเบาะน่ังไฟฟารถยนต ชนะชัย  บุญสขุ 

ศราวุธ  โยธะวงษ 

กิติศักด์ิ จันทรภิรมย 

50-53 

A006 ชุดฝกระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุม 

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

กิตต์ิ  แสงอรณุ 

อนิวัฒน  ทองเครือมา 

54-58 

A007 ชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา อนิรุตต์ิ  นันทจันทร 59-62 

A008 เครื่องดูดควันไอเสีย ทองแท  ทวีนันท 

วีระชน  เกตุนาค 

63-69 

A009 ชุดสาธิตระบบเครื่องยนตแกสโซลีน 

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

ทักษิณ  มาตรมลู 

ศุรศักด์ิ  ทีทะใหล 

70-73 

A010 ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุม 

ดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร C 

ธีรวัฒน  เพียโคตแกว 

ประชา  พันธุนันท 

กิตติ  ดวงเคน 

74-79 
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A011 ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร A 

ณัฐวัฒน  พิมโพธ์ิ 

รังสรรค  บุญคาร 

อนิรุต  จันทบุตร 

80-82 

A012 ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B 

เอกรัตน   จันทรชม 

วทัญู  หงสเหิร 

มงคล  ศรีเงิน 

86-92 

A013 ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร E 

อภิรัตน  อินทรปญญา 

สุรกิจ  จัยสิน 

บุศรินทร   โพธ์ิแกว 

93-98 

A014 ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร D 

ชลศิลป  โพนสิงห 

อาทิตย  นามภูม ี

99-104 

A015 เครื่องวัดอุณหภูมิคนไขแบบไมสัมผสั 

แจงเตือนผานแอพพลิเคช่ันไลน 

อภิญญา  บุญอยู 

เบญจมาภรณ  สรอยนุสนธ์ิ 

105-108 

A016 เครื่องชวยเหลือผูพิการทางสายตา อภินันท  ชาวดร 

เจษฎากร  อุนเมือง 

109-113 

A017 เครื่องฝานกลวยนํ้าวา ระบบกึ่งอัตโนมัติ พีรวิชญ  สมพรภูประเสริฐ 

พงศกร  รัตนคณุ 

เศรษฐกิจ  ประจักษรัตนกิจ 

114-117 

A018 รถยนตไฟฟา (ระบบประจุไฟฟา) เจริญ  ลีตน 

วิศวกร  บุณกนั 

ธวัชชัย  โยธาธรรม 

118-128 

A019 รถยนตไฟฟา (ระบบเบรก) อนุรัษ  นามจติต 

พิชัยยุทธ  สุวรรณชาติ 

129-137 

A020 รถยนตไฟฟา (ระบบแบตเตอรี่) ธนาวุท  อุยไขพันธ 

ปรเมศวร  จันทนา 

138-144 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A021 รถยนตไฟฟา ริสมันต พุฒนิล 

รัฐชานนท ไชยแสง 

จักรฤษ แสนพรหม 

145-151 

A022 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ คมศักด์ิ ชาภูวงค 

อดิศร พุทธาผา 

และคณะ 

152-165 

A023 เครื่องแจงเตือนไฟฟาดับผานมือถือแบบ

ระบบ 3 เฟส 

ฉัตร วิสุทธิ 

บัญชา แบขุนทด 

และคณะ 

166-176 

A024 รถจักรยานยนตไฟฟา พลังงาน

แสงอาทิตย 

ธานัทพิชวิช จิรโชคนิธิชโยธร 

วุฒิพงษ  ศรีสุจันทร 

177-192 

A025 เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 

Application 

ขจรเดช  ปะทะพันธ 

วิรัช  หมั่นบรรจง 

193-202 

A026 เครื่องปลอยลวดเหล็ก เอกราช  เขียวชอุม 

นิรวิทธ  ชมภูวิเศษ 

203-215 

A027 ชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใน

โรงเรือนดวย Application 

นัฐพล  ศรีสวัสด์ิ 216-220 

A028 รอกสงของแบบควบคุมดวย Application วิทวัส  กันหา 

ธีรพัฒน  ศรีละ 

221-226 

A029 เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ นวพรรณ จันทรหลน 

วชิราภรณ   จนัทะเดช 

227-239 

A030 เครื่องลางแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

หลือวัน  จุง 

เกรียงไกร  ศิรขิันธ 

240-248 
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A031 ชุดควบคุมการระบายนํ้าทิ้งผาน 

Application 

ชาติชาย   บัวระภา 

อกนิษฐ   สารสิุทธ์ิ 

249-260 

A032 เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร ชนะภัย    นาหอคํา 

อมรเทพ  ภักดีวิจิตร 

261-264 

A033 ลิฟทน่ังรานไฟฟา วรวิทย  บุตรดีเลิศ 

นิกร  มะโนศร ี

อําพล  แกวกอง 

265-269 

A034 เกาอ้ีอัตโนมัติ ดลกิตต์ิ  วรรณภา 

อนุรักษ  อาเดช 

บรรดิษฐ  เกาะสิงห 

270-274 

A035 น่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา อนุสิทธ์ิ  เหลาสุพะ 

สรวิทย  คนหลัก 

ภาณุวัฒน  ชัยเสน 

275-280 

A036 เครื่องจายเจลอัตโนมัติ ธวัชชัย  จินะรักษ 

วศรุฒ  สาริยา 

จีระศักด์ิ  จันทรสวาง 

281-286 

A037 มินิไบรท ชญา  พิมพสวัสด์ิ 

ศุภวิชญ  คําใจ 

287-293 

A038 เครื่องนวดขาวแบบมัด หิรัญ  เน่ืองสมศรี 

มนัส  วิเศษศร ี

อุไรวรรณ  โคราช 

294-299 

A039 ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับ 

ดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

วุฒิพงษ  สารกัษ 

ยอด  แทนบัวพา 

300-303 

A040 ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับ 

สกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

ณัฐพล  พันธแกน 

ธีรยุทธ  บุญเลยีบ 

สุภาษิต  จิตรไทย 

304-307 
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A041 การออกแบบพัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้า

เพ่ือการเกษตรย่ังยืนภายใตโครงการสรางปา

สรางรายได ตามพระราชดําริฯ อ.นาแหว จ.เลย 

นนทวัฒน  ผิวศิริ 

พัทยา  นามกนัยา 

และคณะ 

308-312 

A042 การออกแบบระบบสูบนํ้าดวยพลังงาน

แสงอาทิตย เพ่ือใชในโครงการสรางปา  

สรางรายได ตามพระราชดําริฯ อ.นาแหว จ.เลย 

อภินันท  เศรษฐบุปผา 

สุพัฒ  ปากะตัง 

และคณะ 

313-321 

A043 การออกแบบระบบปาเปยก เพ่ือสนับสนุน

โครงการสรางปา สรางรายได  

ตามพระราชดําริฯ อ.นาแหว จ.เลย 

อรัญญา  ลุนะหา 

นพรนภา  พรมโคตร 

และคณะ 

322-325 

A044 การประยุกตใชเทคโนโลยีการผลิต 

ปุยอินทรีย เพ่ือใชในโครงการสราง 

ปาสรางรายได ตามพระราชดาริฯ  

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

นันทิดา  สิงหสุวรรณ 

วรรณภา  เทพโสภา 

นฤภรณ   บุญมีวิเศษ 

326-330 

A045 การออกแบบฟารมปศุสัตวแปลงรวม  

เพ่ือสนับสนุนโครงการสรางปาสรางรายได  

ตามพระราชดําริฯ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

วุฒิชัย  สุจิมงคล  

อภิจิตร  ศรีมงคล 

และคณะ 

331-334 

A046 อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับ 

รถผูพิการ ผานสมารทโฟน 

ทวีศักด์ิ  แพงวงษ 

กลยุทธ  ทองทิพย 

และคณะ 

335-341 

A047 ระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

กันย  พิมลศักด์ิ 

นิตยา  จรรยาประภานนท 

จิระพจน  ประพิน 

342-349 

A048 ระบบรดนํ้าตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร 

กรณีศึกษา สวนเกษตรคริสตจักร GC611 

หลิงเหลียงหนองคาย 

อภิสิทธ์ิ  พรหมสูตร 

พัชรินทร  ศรสีมบัติ 

กมล  มาสุข 

350-355 
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A049 ชุดจําลองกํารคัดแยกวัตถุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

 

พลพล  มณีรัตน 

ธรรมรัตน  วงโพธิสําร 

สิทธิชัย  สิงมหาํไชย 

356-360 

A050 การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

 

พัชรินทร  โลกธาตุ 

ณัฐริกา  ศรีภา 

อังคณา  อัตถาพร 

361-365 

A051 อุปกรณวงจรบูทแรงดันไฟฟากระแสตรง

เพ่ือใหแรงดันที่อินเวอรเตอรขับมอเตอร 

 

พนมเดช  นพอาจ 

ปริญญา  โพธิหลา  

วกร  สสีัมฤทธ์ิ  

ธนพล  แกวคําแจง 

366-374 

A052 เตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง วัฒนา   สัตบุตร     

กิตติพัฒน  มวงผุย 

 

375-378 

A053 การศึกษาการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ

ทองเหลือง 

พรศักด์ิ  นอยเล็ก   

อนุภูมิ  กันหา    

379-383 

A054 เตาเผาแมพิมพช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบ

ปูนทนไฟสําหรับงาน Lost wax 

มาวิน  ผาทอง   

ฆธาวุฒิ   พัสดูล 

384-392 

A055 เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟ 

ชดินทร  บุตรจรัล   394-396 

A056 การสรางชองกระจายอากาศในเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบา 

วีระพล   มลูทาทอง 

ธนากร   ธรรมรัตน 

397-402 

A057 ชุดฝกปฏิบัติเครื่องยนตนิสสัน  

รุน เซฟโร A32 

 

ราเชน  วงคาภา 

ธีระศักด์ิ  พันลุงตุง 

ถาวร  ราชรองเมือง 

403-412 
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สารบัญ 

ประเภทอุตสาหกรรม 

 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

A058 เครื่องถอดยางลอรถบรรทุก 

 

 

สุทธิภัทร  ทองอูฉาง 

ฮาด่ิง  เกียน 

และคณะ 

413-422 

A059 เครื่องลางหมอนํ้ารถยนต จิรวัฒน  บรรจงไกรพิชญ 

โสพล  ศรีทา 

และคณะ 

423-431 

A060 ชุดสาธิตการทํางานระบบปรีบอากาศ

รถยนต R-134a 

ลางวัล  ดาย 

วิจิตร  บําเพ็ญ 

กวาง  จี่  เหงียบ 

432-439 

A061 ชุดฝกปฏิบัติวงจรการทํางานระบบ   

นิวเมติกสแบบตอเน่ือง 

วัชรพงษ คําสุนัน 

เกียรติศักด์ิ  ศรีจันทร 

และคณะ 

440-455 

A062 ผลกระทบของการเพ่ิมปริมาณเม็ดโฟม 

ตอคุณสมบัติฉนวนกันความรอนจาก    

ขี้เลื่อย 

นรนาถ  โกสลิา 

ภรต  แซเฮีย 

พัชร  ออนพรม 

456-462 

A063 การศึกษาคุณสมบัติฉนวนกนัความรอน

จากขี้เลื่อยไมยางพารา 

 

ปรียาภรณ  รตันติสรอย 

ศตวรรษ  ทองชาติ 

พัชร  ออนพรม 

463-469 

A064 การใชงานโปรแกรม OPC-Server  

ในระบบอัตโนมัติ 

เอกบุตร  วินานันท 

อภิเดช  ศิริตัง 

470-473 

A065 พฤตกิรรมการรบัแรงอดัของอิฐบลอ็กท่ีมี

เศษพลาสตกิจากขวดนํา้ด่ืม และตะกรา้

ผลไมท่ี้ผา่นการยอ่ย บด แทนท่ีหินฝุ่ น 

สมพงษ  เคานวล 

นันทวัฒน  ศรวิีชัย  

ปรัชญาพร  ชาติโสม 

474-478 
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สารบัญ 

ประเภทบรหิารธรุกิจ 

 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

B001 การบริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดหนองคาย 

 

ถิรดา ตรีรัตน   

สิริภัค วงษเสียงดัง 

อทิตยา อ้ัวชนะ 

ปภาภัทร แสงแกว 

479-485 

B002 การศึกษาจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม

ที่มีตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

ของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน กรณีศึกษา 

สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณหนองคาย 

อุดรธานี บึงกาฬ 

วรัญญา  สุขสาํราญ   

วิชาดา  พรมบุญศร ี

สุนิตา  โพธิเสน 

 

 

 

486-491 

B003 คุณสมบัติเจาหนาทีง่านบัญชีตามความ

ตองการของ สถานศึกษาในสถาบันการ

อาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

ธวัชชัย  สุพรม  

จิราพัชร นาคํา 

อรศิริ ศรีนครดี 

พรทิพย เทือกประเสริฐ 

492-495 

B004 คุณภาพการใหบริการของบริษัท  

หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

ธัญลักษณ  พลพิทักษ 

มะลิดา  หลวงชา 

ณัฏฐยา   วงคคําหาญ 

496-500 

B005 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมและ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติบัญชีของ

เจาหนาที่บัญชี ในสถานศกึษาอาชีวศึกษา

สังกัดสถาบันการอาชีวภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

อัยย  กุญชร  ณ อยุธยา 

ขวัญจิรา  วรรณละภา   

 

 

 

501-504 
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สารบัญ 

ประเภทบรหิารธุรกิจ 

 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

B006 การบริหารความเสี่ยง บริษัท ลักขณาแพค 

จํากัด 

 

จินดารัตน  แกวมหาดไทย  

ฐิติกุล  กอมออน    

ปภาภัทร แสงแกว 

505-509 

B007 การศึกษาการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน 

ในเขตอําเภอ ทาบอ จังหวัดหนองคาย 

 

จิราภรณ พันธุมา 

นาวิน  เอกนิตย 

นิชาภา นามรส 

ปภาภัทร แสงแกว 

510-514 

B008 แรงจูงใจที่มผีลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี

กรมชลประทานในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทิพวรรณ  มาลาศรี  

ศิริลักษณ  ดงปกขา        

สุปราณี  รักษาสิทธ์ิ    

           

515-521 

B009 การศึกษาการทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร  

ในเขตจังหวัดหนองคาย 

จุฑามาศ  ดูริป   

จีระประภา  ลาพานิช  

  

522-529 

B010 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมที่มผีล 

ตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูทํา

บัญชีในสํานักงานบัญชีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

อรอุมา  สําราญวงค 

อรัญญา  นอยจํารัส 

นราทิพย กุลมาตร 

ปภาภัทร แสงแกว 

530-536 

B011 ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี

ตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษา

ฝกอาชีพ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ

บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

เพ็ญศรี  เศษรกัษา 

เจนจิรา  หมอยาเกา 

พิชญากร ออนพรม 

 

537-542 
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สารบัญ 

ประเภทบรหิารธุรกิจ 

 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

B012 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม ที่มีตอ

ความสําเร็จในการทํางานของเจาหนาที่

การเงินและการบัญชี สังกัดองคการสวน

ปกครองทองถิ่นในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

หนองคาย 

จิราพร  จังพล 

พัณณิตา  หอมเย็น 

สุวนันท  ปานพิมพ 

 

 

543-550 

B013 ปจจัยแหงความสําเร็จของการบริหาร 

ความเสี่ยงของโรงงานลูกช้ินเกียรติเทเลอร 

จิตตวดี  มั่งมูล 

อติพร  กองคํา 

กมลพร  บัวระพา 

551-558 

B014 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จ

ทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต

จังหวัดอุดรธานี 

นิภาภรณ  สาดอนบก 

เพ็ญนภา  ดอกไมพวง 

ลักขณา  ชาวยศ 

559-566 

B015 ปจจัยที่มีอทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริหารสํานักงานรับทําบัญชี : บริษัทเอส

แอนดพีการบัญชี 2017 จํากดั 

ปาจรีย  พิมพศรี 

ออมพร  พันชมภู 

สิริรัตน  ภักดีบุตร 

567-575 

B016 การศึกษาคุณลกัษณะนักบัญชีที่พึงประสงค

ในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

พรชิตา  ไหวดี 

อาริยา  มุงงาม 

 

576-585 

B017 การศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจ

อุตสาหกรรม ในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สรัลพร  บาล ี

สุพัตตรา  พันธเพชร 

สุพัตรา  พระเมือง 

 

586-593 

B018 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชี  ประเภทธุรกิจ 

ยานยนต  อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

กรวรรณ  สุวรรณคํา 

จิดาภา  ฐิติสาธวี 

จิรวัฒน  สุติยะวัน 

594-599 
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สารบัญ 

ประเภทบรหิารธุรกิจ 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

B019 ศึกษาความตองการพัฒนาความรูทางการ

บัญชีของพนักงานบัญชี เขตอําเภอเมืองเลย  

จังหวัดเลย 

จีรภา  ขําต๊ิบ 

สุวรรณา  สรางโพธ์ิ 

อรกานต  สอนเสียง 

600-603 

B020 ศึกษาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน

อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตามแนวทางของ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

นาฎฤดี  วังคีรี 

สุธาทิพย  มีดวง 

อภัสรา  จันทะนัน 

604-609 

B021 ศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในเขตอําเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย 

ปาริฉัตร  คําสพุรม 

ศรสวรรค  เหลาหมวด 

สุภาพร  โสภณ 

610-613 

B022 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้ออุปโภคบริโภคโดย      

ผานแอพพลิเคช่ัน เซเวน เดลเิวอรี่ 

ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

ณัฐมล  นามมนตรี 

อรพรรณ  แสวงสินธุ 

614-622 

B023 การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ 

จัดทําบัญชี กรณีศึกษา เทศบาลในจังหวัด

บึงกาฬ 

เกษร  กระจายดอน 

สุธิดา   เกษสมิมา 

และคณะ 

623-631 

B024 การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับขอมูลการบัญชีของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ในจังหวัดบึงกาฬ 

เกษรินทร  ไกยรัตน 

ศศิวิมล   สขุแสง 

นงคเยาว ประสารทอง 

632-640 

B025 ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคลากรทาง

บัญชีของ สํานักงานบัญชีในเขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ดนุภา  ทําวงศรี 

รัชนี    อินทรบุตรดา 

641-646 

B026 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

สํานักงาน บรกิารรับทําบัญชี กรณีศกึษา: 

หางหุนสวนจํากัด พ.พัฒนาการบัญชี 

ธนาย ุ เจริญรตัน 

คําดี  ชนะวงค 

ณัชพงศ  บังฆะฮาด 

647-654 
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สารบัญ 

ประเภทบรหิารธุรกิจ 

 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

B027 คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงคใน

ยุคไทยแลนด 4.0 กรณึศึกษา สํานักงาน 

บัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นฤมล  ผาดานแกว 

ปติญญา  เดชโฮม 

 

655-661 

B028 ปจจัยในการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

ทางการบัญชีกรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 

นฤมล  ออนทาว 

อุบลวรรณ   เทพสังข 

ขวัญฤทัย  นาคดี 

662-669 

B029 ความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชี 

ของบุคลากรสวนการเงินและบัญชี 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

จังหวัดบึงกาฬ 

ยุพา  สารักษ 

สุภาพร   เช้ือกลาง 

จุฬา  ดอกคํา 

670-675 

B030 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของงาน

การเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 

แพรวพรรณ  อํานาจ 

ศศิวิมล  แสงใสแกว 

จุฬา  ดอกคํา 

676-684 

B031 ปจจัยที่มีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS กรณีศึกษา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด

บึงกาฬ 

อนัญญา     ศริิพร 

วาสนา  มีมาตร 

จุฬา  ดอกคํา 

 

 

685-689 
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สารบัญ 

ประเภทผลงานดานนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสารสนเทศ 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

C001 การพัฒนาเว็บไซตหลักสูตรปริญญาตรี

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ณัฐพล  เหลาทอง 

ทรายทอง  โคตจรินทร 

690-693 

C002 การพัฒนาเว็บไซต โชคอนันตทัวร โชคอนันต  นอยบรรเทา 

ภานุวัตร  ขอขั้นกลาง 

694-700 

C003 เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม 

ดานมลพิษทางลุมแมนํ้าโขง 

สุวิชา  ชัยกิจ 

กาญจนา  รัตนมงคล 

701-704 

C004 การพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิว        

ทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

รัตนาภรณ  ไชยโคตร 

มลทพิย  บุญญานุสนธ์ิ 

705-710 

C005 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

ระบบการจัดฐานขอมูล 

เจนจิรา  ศรีภูมิ 

สายพิณ  สายแสน 

711-718 

C006 การพัฒนาเว็ปไซตขายเครื่องสําอาง 

รานบิวต้ีสโตรหนองคาย 

ธัญญารัตน  แสงคอม 

กฤติมา  ประดิษฐดวง 

719-725 

C007 การพัฒนาเว็บไซตหางหุนสวนจํากัด 

เจเอส อินโนเวช่ันกรุป 

นัธริกา  ผาระนัตร 

ไตรรัตน  พลศกัด์ิ 

726-729 

C008  สื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงาน

โปรแกรม Photoshop CS6 ในงาน

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

ปญญพนต  ขจร 

สุดาเดือน  ตราช่ืนตอง 

730-734 

C009 การพัฒนาเว็บไซตรานอาหารหลังจวน 

หนองคาย 

ไปรเมศร  พุทธะ 

วรรณภา  กุลวงษ 

735-738 

C010 การพัฒนาเว็บไซต PT ผักสดและ 

เมล็ดพันธุพืช 

คัคเนศ  เทพเสน 

ธีระวัฒน  หมัน่พลศร ี

739-746 
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สารบัญ 

ประเภทผลงานดานนวัตกรรมอาชีวศึกษาและสารสนเทศ 

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

C011 การสราง Boot Windows  ดวย

โปรแกรม DLC Boot  

ดรัสพงศ  ชัยนคร 

กฤษฎา  วงปญญา 

747-751 

C012 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

สโรชา  ดิเรกด์ิพงษ 

ขนิษฐา  กอนฆอง 

752-762 

C013 การพัฒนาโปรแกรมฐานขอมลูยืม-คืน

หนังสือ หองสมุดประชาชนจังหวัด

หนองคาย 

วรัมพร  บัวสิงห 

ศศิธร  ธรรมวิเศษ 

763-766 

C014 การพัฒนาเว็บไซตระบบริหารการ

จัดการของบริษัท ขนสง JRCS 

ปภัช  เกษตรสุนทร 

นิภาพร  สอนโพนงาม 

767-772 

C015 การพัฒนาเว็บไซต บริษัท นันทะมีชัย 

โลจิสติกส จํากัด 

ธวัชชัย  นันทะมีชัย 

โชคไพศาล  เชยชม 

773-777 

C016 การสรางแอพพลิเคช่ัน รายรับ - รายจาย เกียรติชัย  พังชาลี 

ธัญกร  แซจึง 

778-783 

C017 การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน ชุด สํานวน

สุภาษิต โดยใช กระบวนการเกม 

การเรียนรูเปนฐาน  Game Based 

Learning 

ชลธาร  เพ็งวงศ 

วีรวัฒน  เบาหลอเพชร 

วชนกนันท  ชางเผือก 

784-790 

C018 การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน สถานที่

ทองเที่ยวถิ่นอีสานบานเฮา จังหวัด

อุดรธานี 

ธัญธวัช  บุญประกอบ 

จิรัชยา  พลแสง 

ธิดารัตน  ขยันดี 

791-798 

C019 การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการ

ขอมูลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี 

อิสระ  หวังดี 

ขวัญชนก  กนกพินิต 

799-807 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

26

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



สารบัญ 

ประเภทผลงานดานนวัตกรรมอาชีวศกึษาและสารสนเทศ  

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

C020 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันรับบการ

จัดการฐานขอมูลบัณฑิต

วิทยาลัย  หลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑิต 

(ทล.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

มุกดา  เหมุทัย 

วนิดา  อินทไชย 

808-816 

C021 การศึกษาความพึงพอใจตอการใช

รานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP 

จังหวัดเลย 

ธนวรรธน  จันสด 

พลอยชมพู  ถาวรบัณฑิต 

และคณะ 

817-821 

C022 การศึกษาความพึงพอใจตอการใชงาน

รานคาออนไลน การขายสินคา

วิสาหกิจชุมชน บานกางปลา 

วรดา  อินทสอน 

ศิริพิชญ  โจทกราช 

และคณะ 

822-827 

C023 การศึกษาความพึงพอใจตอการใช

เว็บไซตการสั่งอาหาร รานกังหัน 

สานิต  หลอดแพง 

ปนิดา   ปญญาสิม 

และคณะ 

828-834 

C024 การสรางเว็บไซตระบบจองคิวออนไลน

ของงานบริการคนตางดาวตรวจคน 

เขาเมืองหนองคาย 

นารินทร  ไกรยะวงศ 

พิทักษพงษ  พุทธโคตร 

835-840 

C025 โปรแกรมจัดการขอมูลบุคลากร 

แผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 

นันทิกานต  สงิหาราช 

จีราภรณ  ขุนบัวรมย 

841-848 

C026 โปรแกรมบันทกึขอมูลสรุปผล 

การตรวจสอบช้ินงานที่บกพรองและชํารุด 

บริษัทคูระอิเลก็ทรอนิกส นวนคร 1 

จิราวรรณ  นอยตําแย 

จันทรจิรา  สาริวงค 

849-855 
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สารบัญ 

ประเภทผลงานดานนวัตกรรมอาชีวศกึษาและสารสนเทศ  

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

C027 การพัฒนาแอพพลิเคชันและการประยุกตใช 

รหัสคิวอารในโครงการสวนพุทธศาสตร

โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ปกรณ  พงษไพรัตน 

อภิวัฒน  ลอมสุขา 

856-860 

C028 เว็บไซตระบบฐานขอมลูงานสบืสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมอืงหนองคาย 

วิกม  วิทาโน 

นฤดล  สอบสวน 

861-866 

C029 การพัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษา 

ฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส ประเทศไทย จํากัด 

จุฑามาศ  พลสรรค 

พลอยไพลิน  นามวงสา 

867-870 

C030 โปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ 

รานบูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 

พรรณิภา  สุภมูล 

วิภาวดี  โกนากัน 

871-877 

C031 โปรแกรมระบบขอมลูสตอกสนิคา   

หางหุนสวนจํากัดสามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

รัชนี  สีลือ 

เกศรินทร  พิมลพร 

878-884 

C032 การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย

แอพพลิเคช่ัน 

วัชรา  พลบุตร 

อภิสิทธ์ิ  จันทรปุม 

885-889 

C033 ระบบ เปด-ปด ถังขยะ อัตโนมัติ 

ดวยระบบเซ็นเซอร 

ปวีณา  เตนากุล 

อนุศรา  ประวรณา 

890-896 

C034 แอพพลิเคช่ันการเบิก-จายอุปกรณติดต้ัง

อินเตอรเน็ต บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ

จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 

กิตติศักด์ิ   สทิธิเลาะ 

บุญถัน  สําลีออน 

ประดับศรี  ลีลาเลิศ 

897-903 

C035 การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจงซอม

แอดไวซสาขาบึงกาฬ 

ชนานันท  ธนานุพันธ 

ศิริลักษณ  จาคะวุฒิ 

ประดับศรี  ลีลาเลิศ 

904-909 
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สารบัญ 

ประเภทผลงานดานนวัตกรรมอาชีวศกึษาและสารสนเทศ  

รหัสบทความ ช่ือผลงาน ผูเขียน หนา 

C036 รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชา  

การขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ชินภัทร  แกวโกมินทวงษ 910-919 

C037 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการและสืบคนหลักสูตร การฝก อบรม

การพัฒนาฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนา

ฝมอืแรงงาน 18 อุดรธานี 

ศักดินนทร โรมเมือง 

ธนชิต พ้ืนงาม  

920-928 

C038 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู 

สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

ฐิติศักด์ิ  ศรกีงพาน 929-932 
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ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัต ิ

Auto Car Headlight System Demonstration Board 

 

สุภราช เพ็งชยั1* และ สุธิภัทร งามหนองออ2 

Suparach Phengchai1* and Suthiphat Ngamnongor2 

*12 สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
*12 Department of Mechanical Technology Udon Thani Technical College Institute of 

Vocational Education Northeastern Region 1 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและ

สรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ และ 

2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ

ไฟหน ารถยนต อัต โนมั ติ  วิ ธีดํ า เนิ นการวิจั ย 

ออกแบบ และสรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ ทดสอบ และปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยาง

เปนผูเชี่ยวชาญอาจารยแผนกชางยนต อาจารย

ผูสอนวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต 

จํานวน 3 คน เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้

ประกอบดวย 1) ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ ลักษณะเปนโครงสรางเหล็กติดตั้งชุด

สาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ประกอบดวย 

แบตเตอร่ี ฟวส รีเลย สวิตชจุดระเบิด สวิตซไฟ

แสงสวาง โคมไฟหนา หลอดไฟหนา ไฟเลี้ยว ไฟ

หร่ี เซนเซอรตรวจจับแสงอัตโนมัติ  

 

*สุภราช เพ็งชัย (Suparach Phengchai) 

E-mailaddress : suparach_love@gmail.com 

 

 

และ 2) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ สถิติที่ ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา ชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนต อัต โนมั ติ  จากผลการประเมินความ

เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.67, 

S.D. = 0.40) พิจารณารายดานพบวาโดยรวมทั้ง 3 

ดานพบวามีคาเฉลี่ย ดานโครงสรางชุดสาธิตระบบ

ไฟหนารถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

เหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.42) ดาน

การใชงานของชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

( X = 4.73, S.D. = 0.22) ดานประสิทธิภาพของ

ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 

0.57) ตามลําดับ 
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คําสําคัญ : ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ, 

แบตเตอร่ี, สวิตชจุดระเบิด, เซนเซอรตรวจจับแสง

อัตโนมัติ 

 

ABSTRACT  

 The objectives of this research are:  

 1) to create an automatic headlight 

system demonstration board and  

 2) to evaluate the suitability                         

of an automatic headlight system 

demonstration board.  

 The tools used in this research 

consisted of a demonstration board for 

auto headlight systems. The appearance 

is a steel frame, equipped with an 

automatic headlight system 

demonstration board. The project 

consists of a battery, fuse, relay, ignition 

switch, headlight bulb, headlight bulb, 

turn signal light, dimmer, light switch, and 

an automatic light sensor. In the 

evaluation, statistics were used. In data 

analysis, we used arithmetic mean and 

standard deviation. 

 The results of the study showed that 

Auto Headlight System Demonstration Kit 

From the evaluation of the suitability by 3 

experts, the overall mean was at the most 

appropriate level (x� = 4.67, S.D. = 0.40) 

The structure of the auto headlight system 

demonstration board The mean values 

were the most appropriate (x� = 4.75, S.D. 

= 0.42) The mean values were the most 

appropriate (x� = 4.73, S.D. = 0.22)                   

The mean values were the most 

appropriate (x� = 4.55, S.D. = 0.57) 

respectively. 

Keyword : Auto Car Headlight System 

Demonstration Board, battery, ignition 

switch, Automatic light sensor 

 

1. บทนํา 

 ปจจุบันรถยนตไดอาศัยเทคโนโลยีไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึนเพื่อควบคุมระบบตาง ๆ 

ของรถยนต เชน ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบ

ควบคุมเคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส  ระบบ

ควบคุมการสงกําลัง และระบบไฟฟาอํานวยความ

สะดวกเปนตน ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่

ชางเทคนิคจะตองมีความรู ความเขาใจทั้งทฤษฏี 

และปฏิบัติไฟฟารถยนต นอกจากนี้ตองเผชิญกับ 

ความทาทาย เมื่อวิเคราะหปญหาระบบไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส รถยนตในปจจุบันที่มีความยุงยาก

และซับซอนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะตอง มีความรู ความ

เขาใจ อยางดี เพื่อนําไปสูการ ตรวจสอบ วิเคราะห

ปญหาและบริการระบบไฟฟารถยนตที่เกิดข้ึนใน

รถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(พุทธ ธรรมสุนา, 2558) [1] 

 การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพใน

สถาน ศึกษาสั ง กัดสํ านั กงานคณ ะกรรมการ 

อาชีวศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคน แรงงานฝมือ และชางเทคนิคการบริหาร

ที่เนนใหความรู พัฒนา ทักษะ คุณธรรม การศึกษา

ดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจําเปน การพัฒนาคน

ระดับชางฝมือในสถานประกอบการและชาง

เทคนิคจะตองใชเทคโนโลยี มาประกอบการศึกษา

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

31

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



และระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

สื่อการสอนเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการ

เรียนการสอน    จึงควรไดรับการพัฒนาอยางเปน

ระบบ และมีคุณภาพเหมาะสมตอการเรียนการ

ส อ น  มี ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง กั บ ห ลั ก สู ต รแ ล ะ

วัตถุประสงคของทั้ งผู เรียน และผูสอน คณะ

ผูจัดทําโครงการมีความเห็นวา วิธีหนึ่งที่จะฝกฝน

ทักษะใหผูเรียนไดปฏิบัติงานไดถูกตองและทําได

จริง และยังมองเห็นแลวเกิดความเขาใจในแบบ

รูปธรรมและเกิดการเรียนรู คือการใชชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติมาประกอบในการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ เปนสื่อการเรียนการสอนอยาง

หนึ่ง หลังจากที่เรียนในสวนของเนื้อหาและมีชุด

สาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติมาประกอบกับ

การเรียนการสอนจะชวยใหความรูมีความชัดเจน

มากข้ึนชวยใหผูเรียนมีการพัฒนา ทางดานความรู 

ทักษะ และการปฏิบัติที่ดีข้ึนชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติสามารถฝกฝนใหผูเรียน ในดาน 

การคิดวิเคราะห แกปญหา และทักษะตาง ๆ ชุด

สาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติจะชวยให การ

จัดการเรียนการสอนของค รูผู สอนประสบ

ความสําเร็จอยางมาก ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา งานไฟฟายานยนต ผูสอนยังขาดชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ที่จะนํามาใชในการ

ประกอบการเรียนการสอนอยางแทจริง 

 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ดังกลาว คณะผูจัดทําวิจัยจึงไดจัดทําชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ข้ึน ซึ่ งจะทําให

ผูเรียนสามารถเรียนรูวงจรไฟฟา การทํางาน การ

ตรวจสอบและ วิเคราะหปญหา และบริการสงผล

ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไป 

[2] 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อออกแบบและสรางชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ 

 เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ

ไฟหนารถยนตอัตโนมัติ 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 

 ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ที่สราง

ข้ึนสามารถใชงานไดตามวตัถุประสงค 

 ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ที่สราง

ข้ึ น มี ผ ล ก ารป ระ เมิ น ค วาม เห ม าะสม ข อ ง

ผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากข้ึนไป 

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ดานขอบเขตเนื้อหา  

 ชุ ดส าธิต ระบบ ไฟ หน ารถยนต อั ต โนมั ติ          

มีขอบเขตเปนระบบไฟหนารถยนตที่ทํางานไดโดย

อัตโนมัติตามการตรวจจับแสงสวางโดยรอบ โดยมี

สวนประกอบดังนี้ แบตเตอร่ี ฟวส รีเลย สวิตชจุด

ระเบิด สวิตซไฟแสงสวาง โคมไฟหนา หลอดไฟ

หน า ไฟ เลี้ ยว ไฟห ร่ี เซนเซอรตรวจจับแสง

อัตโนมัติ  

กลุมตัวอยาง 

 อาจารยผูสอนวิชางานไฟฟารถยนตจํานวน 3 

คนผูมีประสบการณสอนไมนอยกวา 10 ป 

ตัวแปรตน 

 ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัต ิ

ตัวแปรตาม 
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 ผลการสรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ และผลการประเมินความเหมาะสมของ

ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ในดาน

โครงสรางของชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ ดานการใชงานของชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ และดานประสิทธิภาพของชุด

สาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัต ิ

ขอบเขตพื้นที่ 

 แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี

ระยะเวลา 

 ระยะเวลาการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 

2563 – เดือนพฤศจิกายน 2564 

 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 อาจารยผูสอนวิชางานไฟฟารถยนต จํานวน 3 

คน ผลการประเมินความเหมาะสม ดานโครงสราง 

ดานการใชงาน และดานประสิทธิภาพ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต 

 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

6. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการสรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ  ผลการสรางชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติประกอบดวย โครงสรางขนาด

ความกว า ง  40 เซน ติ เม ต ร  ค วามย าว  105 

เซนติเมตร และความสูง 176 เซนติเมตร สําหรับ

ยึดอุปกรณตาง ๆ เชน โคมไฟหนา สวิตชไฟแสง

สวาง ฟ วส  รี เลย ไฟหน า  และ รีเลย ไฟ เลี้ ย ว 

เซนเซอรแสง และกลองควบคุมเซนเซอรแสง 

  ผลการประเมินชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ  

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ผลการประเมิน

ความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มี

คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด            

( X = 4.67, S.D. = 0.40) จําแนกรายดานพบวา

โดยรวมทั้ง 3 ดานพบวามีคาเฉลี่ย ดานโครงสราง

ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย

โดยอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด  

( X = 4.75, S.D. = 0.42) ดานการใชงานของชุด

สาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยโดย

อยูในระดับมาก ( X = 4.73, S.D. = 0.22) ดาน

ประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยโดยอยูในระดับมาก  

( X = 4.55, S.D. = 0.57) ตามลําดับ และผลการ

ประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ พบวามีความเหมาะสมที่จะทําไป

เปนสื่อการเรียนการสอน และมีความสะดวกใน

การเคลื่อนยายไปสอนในที่ตาง ๆ เปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ โดยรวมทั้ง 3 ดาน 

ไดแกดานโครงสรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ ดานการใชงานของชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ ดานประสิทธิภาพของชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยความ

เหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด   

( X = 4.67, S.D. = 0.40) เปนไปตามสมมุติฐาน

ของการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาในการ

สรางชุดสาธิตมีการจัดทําอยางมีระบบและข้ันตอน 

ผานการตรวจสอบและได รับคําแนะนําจากที่

ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ โดยมีการทดลองใชชุดสาธิต

ระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ เพื่อนําขอบกพรอง
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มาปรับปรุงแกไขจึงทําใหผลการประเมินอยูใน

ระดับเหมาะสมมากที่สุด 

ในดานโครงสรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ นั้น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก

ที่สุด ( X = 4.75, S.D. = 0.42) มีความแข็งแรง

และเหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณ ชุดสาธติระบบ

ไฟหนารถยนตอัตโนมัติ และการประกอบมีความ

มั่นคงแข็งแรง เหมาะแกการใชงาน 

 ในดานการใชงานของชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสม

มากที่ สุ ด  ( X = 4.73, S.D. = 0.22) ส ามารถ

แสดงการทํางานของชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ ไดอยางชัดเจนเขาใจงาย ข้ันตอนการใช

งานสะดวกไมซับซอน สะดวกในการเคลื่อนยาย 

สะดวกตอการบํารุงรักษาจัดเก็บ และมีความ

ปลอดภัยตอผูใช 

 ในดานประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสม

มากที่ สุ ด  ( X = 4.55, S.D. = 0.57) ส ามารถ

นําไปใชในการเรียนการสอนและสามารถใชในการ

ฝกทักษะของผูเรียนไดและทําใหผูเรียนเกิดความ

สนใจในการเรียนการสอนเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะ

ชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนตอัตโนมัติ ไดจัดทํา

อยางมี ข้ันตอนและได รับการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญ และนําผลมาปรับปรุงแกไขทําใหไดชุด

สาธิ ตที่ เหมาะสมสํ าห รับนํ า ไป ใช สอน จาก

การศึกษานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

สมนึก ลํากระโทก (2555) ไดทําการวิจัยเร่ือง 

ชุดฝกระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน

รถ ย น ต  ชุ ด ฝ ก ร ะ บ บ ไฟ ฟ า แ ล ะ อุ ป ก ร ณ

อิเล็กทรอนิกสในรถยนต มีจุดมุงหมายเพื่อสรางสื่อ

การเรียนการสอนในรายวิชา งานไฟฟารถยนตและ

อิเล็กทรอนิกสรถยนต เพื่อใหผู เรียนเกิดความ

สนใจในการเรียน การทดลองและการลงมือปฏิบัติ

จริง สามารถใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึนทํา

ใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพของผูเรียนและเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจตอการสรางสื่อการเรียน

กา รส อ น  ชุ ด ฝ ก ระบ บ ไฟ ฟ าแ ล ะ อุ ป ก รณ

อิเล็กทรอนิกสในรถยนต เพื่อที่จะนําขอมูลมา

ปรับปรุงและพัฒนาตอไป จากการทดลองและ

ทดสอบทําใหผูเขารวมเกิดความเขาใจและเรียนรู

หลักการทํางานของวงจรระบบไฟฟาและอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสในรถยนต ชวยสรางความสามัคคีใน

หมูคณะ และใช เปนสื่อการเรียนการสอนใน

รายวิชางานไฟฟารถยนตทาํใหสามารถนําความรูที่

ไดเรียนมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนที่สุดและให

ผูที่สนใจไดศึกษาและเขาใจหลักการทํางานได 

รวมถึงการใชเพื่อประกอบการเรียนการสอนใน

ร า ย วิ ช า ง า น ไฟ ฟ า ร ถ ย น ต แ ล ะ อุ ป ก ร ณ

อิเล็กทรอนิกสในรถยนต โดยรวมกลุมตัวอยางที่

เปน นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารยแผนกชาง

ยนตมีความพึงพอใจตอ ชุดฝกระบบไฟฟาและ

อุปกรณ อิ เล็ กทรอนิ กส ในรถยนต  ใน ระดับ

เหมาะสมมาก ( X = 4.25 S.D. 0.71 ) และในแต

ละดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก 

เชนเดียวกันโดยแบบประเมินความพึงพอใจมีคา

ความเชื่อมั่น 0.717 [3] 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 จากการสรางชุดสาธิตระบบไฟหนารถยนต

อัตโนมัติ คณะผูมีวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย 

ดังนี้ 

ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 

 จากการวิจัยพบวา ถาตองการชุดสาธิตระบบ

ไฟหนารถยนตอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพสูง จน

สามารถนําไปใชในการเรียนการสอนใหไดตาม

เกณฑกําหนด มีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 
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 ควรศึกษาขอมูลของชุดสาธิตระบบไฟหนา

รถยนตอัตโนมัติ ใหมากข้ึนเพื่อใหเกิดขอผิดพลาด

นอยที่สุด 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
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Electronically controlled gasoline engine demonstration kit 
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บทคัดยอ 
การศึกษาโครงการเรื่องชุดสาธิตเครื่องยนต

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคของ
โครงการเพ่ือออกแบบและสรางชุดสาธิตเครื่องยนตแกส
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส และเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมของชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส 

การดำเนินการโครงการชุดสาธิตเครื่องยนต
แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมีการดำเนินงานโดย
ไดรับการแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษาและจัดแผนการ
ดำเนินงานไวมี ข้ันตอนดังน้ีศึกษาขอมูลเบ้ืองตน วาง
แผนการดำเนินงาน ดำเนินการสรางชุดสาธิตเครื่องยนต
แกสโซลีควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทดลองและเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนำเสนอขอมูล 
กลุมตัวอยางเปนอาจารยผูเชียวชาญ 3 คน การวิเคราะห
ขอมูลไดนำผลจากการประเมินของผูเช่ียวชาญแตละทาน
มาทำการวิเคราะหขอมูลโดยกำหนดคุณภาพดังน้ี 5 
หมายถึงเหมาะสมท่ีสุด 4 หมายถึงเหมาะสมมาก 3 
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 
และ 1 หมายถึงเหมาะสมนอยท่ีสุดซึ่งสถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูลจะใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีสูตร
และความหมาย ดังน้ี 

ตามวัตถุประสงคการวิจัยผลการออกแบบและสราง
ชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
โดยผูเชียวชาญ 3 คน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
คุณภาพดานโครงสราง  

 
 
 

(𝐱𝐱� = 4.12, S.D. = 0.43) ดานการใชงาน  

(𝐱𝐱� = 4.3, S.D. = 0.34) ดานประสิทธิภาพ  

(𝐱𝐱� = 4.44, S.D.= 0.57) 
คำสาคัญ  : การปฏิ บัติ งาน,เครื่องยนตแกสโซลีน ,  

การพัฒนาผูเรียน,ชุดสาธิตเครื่องยนต. 

Abstract 
The objectives of the project study of 

Electronic Controlled Gasoline Engine Demonstration 
Set are as follows: to design a gasoline engine 
demonstration set which is controlled by 
electronics system, to figure out and to 
estimate the appropriation of Electronic 
Controlled Gasoline Engine Demonstration Set. 
The implementation of the Electronical Controlled 
Gasoline Engine Demonstration Project has 
been performed with advice from a consultant 
and has organized an operational plan with the 
following steps : study the preliminary information, 
prepare action plan, proceed to build a demonstration 
kit for electronical controlled gas engine, 
experiment and collect data for data analysis 
presentation of information. The sample group 
consisted of 3 expert teachers. The data analysis 
was taken from each expert's assessment to 
analyze the data by determining the following 
qualities: 5 means best, 4 means very appropriate, 
3 means moderate, 2 means less appropriate, 
and 1 means least appropriate. The statistics 
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used to analyze the data use mean (Mean) and 
standard deviation (standard deviation) with the 
following formulas and meanings. According to 
the research objectives, the results of designing 
and constructing a demonstration kit for 
electronical controlled gas engine by 3 experts, 
when considering each aspect, it was found that 

the structural quality (x� = 4.12 S.D = 0.43), 

functionality (x� = 4.3 S.D = 0.34), efficiency (x� = 
4.44 S.D = 0.57). 
Keywords : Operation, gasoline engine,  
learner development, engine demonstration 
set, 

1. บทนำ
การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคน ฝมือแรงงาน 
และชางเทคนิค การบริหารท่ีเนนใหความรู พัฒนาทักษะ 
คุณธรรม การศึกษาดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจำเปนการ
พัฒนาคนระดับชางฝมือในสถานประกอบการและชาง
เทคนิคจะตองใชเทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาและ
ระบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสื่อการสอน
เปนองคประกอบหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนจึง
ควรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
เหมาะสมตอการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับ
หลักสูตรและวัตถุประสงคของท้ังผูเรียนและผูสอน 

ดังน้ัน ผู วิจัยจึงไดตระหนัก ในการพัฒนา
สมรรถนะ ของผูเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู
ทาง เทคโนโลยียานยนตใหมากข้ึนจึงจำเปนท่ีจะตอง
สรางชุดสาธิตท่ีสามารถพัฒนาระบบการเรียนรูดวย
ตนเอง (self-directed learning)           มี
อุปกรณการททงานจริง (scaffolding) สามารถจำลอง
สถานการณ (simulations) [1] 
 ปจจุ บั นรถยนต ได อาศั ย เทคโน โลยี ไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึนเพ่ือควบคุมระบบตาง ๆ ของ
รถยนต เชน  ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบควบคุมการสงกำลัง และระบบไฟฟาอำนวยความ
สะดวก เปนตน ดังน้ันจึงเปนสิ่งสำคัญและจำเปนท่ีชาง
เทคนิคจะตองมีความรู ความเขาใจท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ
ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต นอกจากน้ีตอง
เผชิญกับความทาทาย เมื่อวิเคราะหปญหาระบบไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกสรถยนตในปจจุบันท่ีมีความยุงยากและ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะตองมีความรู ความเขาใจ อยางดี 
เพ่ือนำไปสูการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาและบริการ
ระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึนในรถยนตได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานไฟฟายาน
ยนตชุดสาธิตระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวย
อิเล็กทรอนิกสผูสอนยังขาดแคลนชุดสาธิตระบบควบคุม
เครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีจะนำมาใชใน
การประกอบการเรียนการสอน ทำใหผูเรียนท่ียังไมเขาใจ
ในระบบการทำงานและไมมีทักษะในการบริการระบบ
ควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกสอยาง
แทจริง [2] 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของชุดสาธิโดยใชฐาน

สมรรถนะอาชีพชางวินิจฉัยขอบกพรองระบบ ควบคุม

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนตแกสโซลีน 

เพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนและเพ่ือเปนชุดสาธิต
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

3. ขอบเขตของการวิจัย
 ชุดสาธิตระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย แบตเตอรี่ สวิตชจุดระเบิด 
และระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกส 
กลุมตัวอยาง 

อาจารผูสอนวิชางานเครื่องยนตแกสโซลีนจำนวน 3 
คน 
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563 – 
เดือนกุมภาพันธ 2564 
สถานท่ี 
 แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
ตัวแปรตน 
 ตัวแปรตน  คือ ชุดสาธิตระบบ เครื่องยนต แก ส  
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  
ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรตาม ผลประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิต
ระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
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4. สรุปผลการวิจัย
 ผลการสรางชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส 
 ผลการสรางชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทอนิกสจำนวน 1 ชุด เพ่ือใชเปนสื่อการเรียน
การสอนประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ดังน้ี แบตเตอรี่ 
สวิตช จุดระเบิด ฟวส สวิตชควบคุมเครื่องยนต และ
เครื่องยนตติดตั้งบนชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส 
 ผลการประเมินชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส 
 ผลการประ เมิ นความ เหมาะสมของชุดสาธิต
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสผลการ
ประเมินความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 คน มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด จำแนกรายดาน
พบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย ดานโครงสราง
ชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกส มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.12,S.D. = 0.43) 
ดานการใชงานของชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากท่ีสุด                 

(x� = 4.3,S.D. = 0.34) ดานประสิทธิภาพของชุดสาธิต
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.44,S.D. = 0.57) ตามลำดับ 
และผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบ
เครื่องยนต พบวามีความเหมาะสมท่ีจะทำไปเปนสื่อการ
เรียนการสอนและมีความสะดวกในการเคลื่อนยายไป
สอนในท่ีตาง ๆ เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 

5. อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการประ เมิ นความ เหมาะสมของชุดสาธิต
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสโดยรวม
ท้ัง 3 ดาน ไดแกดานโครงสรางชุดสาธิตเครื่องยนตแกส
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสดานการใชงานของชุด
สาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสดาน
ประสิทธิภาพของชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะในการสรางชุดฝกมีการจัดทำ
อยางมีระบบและข้ันตอน ผานการตรวจสอบและไดรับ
คำแนะนําจากท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ โดยมีการทดลองใช
ชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตอไป 

 ใน ด าน โค ร งส ร า ง ชุ ด ส า ธิ ต เค รื่ อ งย น ต แ ก ส                
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสน้ัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (x� = 4.12,S.D. = 0.43) มีความแข็งแรงและ
เหมาะสมกับการติดตั้ งอุปกรณ ชุดสาธิต และการ
ประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะแกการใชงานใน
ดานการใชงานของชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสมีค าเฉลี่ยอยู ในระดีบมากท่ีสุด 

(x� =4.3,S.D. = 0.34) สามารถแสดงการทำงานของชุด
สาธิตไดอยางชัดเจนเขาใจงาย ข้ันตอนการใชงานสะดวก
ไมซับซอน สะดวกในการเคลื่อนยาย สะดวกตอการ
บำรุงรักษาจัดเก็บ และมีความปลอดภัยตอผูใช 
 ในดานประสิทธิภาพของชุดสาธิตเครื่องยนตแกสโซลี
นควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x� = 4.44,S.D. =0.57) สามารถนำไปใชในการเรียนการ
สอนและสามาถใชในการฝกทักษะของผูเรียนไดและทำ
ใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอนเปนอยางดี 
ท้ังน้ีเพราะชุดฝกไดจัดทำอยางมีข้ันตอนและไดรับการ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ นําผลมาปรับปรุงแกไขทำใหได
ชุดสาธิตท่ีเหมาะสมสำหรับนำไปใชสอนตอไป 
จากผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ วีระยุทธ 
สุดสมบูรณ [3] ไดทำวิจัยการพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใช
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพชางวินิจฉัยขอบกพรองระบบ
ควบคุมหัวฉีดอิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนตแกสโซลีน
ผลการวิจัยพบวาผูเช่ียวมีความเห็นเก่ียวกับโดยภาพรวม
จําแนกโมดูลฝกอบรมฐานสมรรถนะออกไดเปน 5 โมดูล
มีสมรรถนะยอยจำนวน 46 ขอคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) มีคา 0.87 ประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมโดย
ภาพรวมมีคาประสิทธิภาพ 84,17 / 83.61 สูงกวาเกณฑ 
80/80 ท่ีกำหนดคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน
และหลังดวยชุดฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอชุดฝกอบรมมีคาเฉลี่ยรวม 4.78 อยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุดและยังสอดคลองกับแนวคิดของ 
Pelegren Cardino And Consorcio S. Namoco [4] 
ไดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาและประเมินผลของแผงวงจร
จำลองสำหรับชุดฝกอบรม EFI ในรถยนตวัตถุประสงค
เพ่ือประเมินความเปนไปไดในการนำนวัตกรรมใชกับ
ระบบหัวฉีดเช้ือเพลิงแบบฮิลเกทรอนิกส (EFI) ท่ีมีอยูใน
ปจจุบันผลการวิจัยไดชุดฝกท่ีมีการออกแบบเฉพาะตัว
กระบวนการในหองทดลองสามารถทำไดโดยมีความ
แมนยำใชระยะเวลานอยในการใชชุดฝกหลายอยางท่ี
เก่ียวกับระบบ EFI สามารถทำไดงายข้ึนหน่ึงในน้ันคือการ
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สาธิตการทำงานของระบบ EFI การทดสอบ EFI การ
จำลองความผิดพลาดและปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ EFI 
ผลการประเมินพบวาผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเห็นวาเหมาะสมสําหรับการใชงานการนำ SSB น้ีไป
ใชสามารถสรางความเขาใจและประสบการณหลักการ
ทำงานหาระบบ EFI จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับชุดฝกสรุปไดวาชุดฝกสามารถนำมาใช
ประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นักเรียนเกิดแรงจูงใจและไดรับประสบการณจากการ
เรียนในสภาวะท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงทุกประการ
ชวยใหผลการฝกของนักเรียนสูงข้ึนดังน้ันผูวิจัยเห็นวาการ
สรางชุดฝกสามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียน
การสอนในวิชางานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสไดจึงนำเอาหลักการและวิธีการ
ดำเนินการสรางชุดฝกจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวของมาใชเปนแนวทางในการสรางชุดฝกระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสตาม
หลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) [5] เพ่ือ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนและยังใชเปนแนว
การพัฒนาสรางชุดฝกในระบบอ่ืน ๆ ตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 การดำเนินการสร างโครงการ ชุดสาธิตระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส คณะ
ผูจัดทำขอขอบพระคุณ ดร.พุทธ ธรรมสุนา อาจารย
ทวีศักดิ์  โคตรโสภา อาจารย ท่ีปรึกษาโครงการท่ีให
คำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือในการตรวจและแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง คณะ
ผู จั ดท ำรู สึ กซาบ ซึ่ ง ในความกรุณ าและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบโครงการวิจัย ท่ีไดสละ
เวลาใหคำแนะนำ คำปรึกษา ข้ีแนะ แกไข ปรับปรุงให
การทำโครงการวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณอาจารยพัสก แกวไสย อาจารยทวัศักดิ์ 
โคตรโสภา และ อาจารยภาคิน อัศวภูมิผูเช่ียวชาญในการ
ประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบเครื่องยนต
แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  ท่ีไดพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะท่ีถูกตองเปน
ประโยชนตอการศึกษาคนควา 
 ขอขอบคุณ อาจารยแผนกชางยนตวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ทุกทานท่ีถายทอดวิชาความรูดานวิชาการ ให
คำแนะนำอบรมสั่งสอนดวยดีตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม ท่ีใหชีวิตท่ีดีแก
ลูก ให ทุน ในการศึ กษาและให กำลั งใจลู ก เสมอมา 
ตลอดจนทุกคนในครอบครัว ท่ีใหกำลังใจความชวยเหลือ 
จนประสบความสำเร็จ 
 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการทำโครงการวิจัย
ฉบับน้ีขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีไดอบรมสั่งสอนให
ความรู ความรัก ความเมตตาแกคณะผูจัดทำมาโดย
ตลอด 
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บทคัดยอ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางชุด

สาธ ิตระบบปร ับอากาศรถยนต อ ัตโนม ัต ิ  และ            

2) ประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบปรับ

อากาศรถยนต วิธีดำเนินการวิจัยศึกษา ออกแบบสราง

ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ ทดสอบ

และปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญเปนครู

แผนกชางยนตอาจารยผูสอนวิชาปรับอากาศรถยนต

และไฟฟารถยนต จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 1) ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ ลักษณะเปนโครงเหล็กติดตั้งชุดสาธิต

ระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัต ิ ประกอบดวย 

มอเตอร  1 ตัว ขนาด 3 แรงมา คอมเพรสเซอร  

คอนเดนเซอร รีซีฟเวอร-ไดรเออร เอ็กซแพนชั่นวาลว 

ชุดอีวาพอเรเตอร รีเลย ฟวส แผงควบคุมประมวลผล

สัญญาณ เซนเซอรอุณหภูมิอากาศ เซนเซอรตรวจจับ

แสงแดด แบตเตอรี่ 2) แบบประเมินความเหมาะสม

ของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ สถิติท่ี

ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  ผลการพบวา ชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ จากผลประเมินความเหมาะสมโดย  

 

*วัชรากร รัตนอนันต (Watcharakorn Ratanan) 

E-mail address : Flookwatcharakorn@gmail.com 

 

ผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีคาเฉลี ่ยโดยรวมอยูใน 

ระบบเหมาะสมมากที่สุด (x� =4.66 , S.D. = 0.42) 

จำแนกรายการดานพบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามี 

คาเฉลี ่ย ดานโครงสรางชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก

ที่สุด (x� = 4.80, S.D. = 0.34) ดานการใชงานของ  

ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด   

(x� = 4.89 , S.D. = 0.19) ดานประสิทธิภาพของชุด

สาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (x� = 4.78 , S.D. = 0.31) 

ตามลำดับ 

คำสำคัญ : ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ, 

คอมเพรสเซอร,คอนเดนเซอร,รีซีฟเวอรดรายเออร,

เอ็กซแพนช่ันวาลว,อิวาพอเรเตอร,แบตเตอรี่,ฟวส 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research 
are to 1) create an automatic air 
conditioning demonstration kit and 2) 
evaluate the suitability of an automatic 
air conditioning demonstration kit. 
Methods of conducting research studies 
Design and build a demonstration kit for 
auto air conditioning systems Test and 
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improve Sample group The experts were 
teachers of the automotive mechanic 
department, and three instructors of 
automobile air conditioning and 
automobile electrical work. The 
appearance is a steel frame, equipped 
with a demonstration kit for auto air 
conditioning systems, consisting of   1 
motor, 3 horsepower, compressor, 
condenser, receiver - driver. Expansion 
valve Kit, evaporator, relay, fuse, signal 
processing control panel Air 
temperature sensor Sunlight Sensor and 
Battery  2) Evaluation Form for Auto Air 
Conditioning Demonstration Kit The 
statistics used in data analysis were 
arithmetic mean. And standard deviation 
 The results of the research 
were as follows: Auto air conditioning 
system demonstration set From the 
evaluation of the suitability by 3 experts, 
the overall mean was at the most 

appropriate level (x� = 4.66, S.D. = 0.42). 
The structure of the demonstration set 
of automatic air conditioning systems 
The mean values were the most 

appropriate (x�= 4.80, S.D. = 0.34). The 
mean values were the most appropriate             

(x�= 4.89, S.D. = 0.19). The efficiency of 
the automatic air conditioning 
demonstration unit. The mean values 

were the most appropriate (x� = 4.78, 
S.D. = 0.31), respectively. 

Keyword : Automatic car air conditioning 

system demonstration set, 

Compressor, condenser, receiver drier, 

expansion valve, evaporator, battery, fuse 

 

1. บทนำ 

 [1] การจ ัดการเร ียนการสอนในด าน

วิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาคน แรงงานฝมือ และ ชางเทคนิค 

การบริหารที่เนนใหความรู  พัฒนาทักษะ คุณธรรม 

การศึกษาดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจำเปนการพัฒนา

คนระดับชางฝมือในสถานประกอบการและชางเทคนิค

จะตองใชเทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาและระบบ

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อการสอนเปน

องคประกอบหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนจึง

ควรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และมีคุณภาพ

เหมาะสมตอการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับ

หลักสูตรและวัตถุประสงคของท้ังผูเรียนและผูสอน 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

  2.1 เพื่อออกแบบและสรางชุดสาธิตระบบ

ปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ 

  2.2 เพื ่อประเมินความเหมาะสมของชุด

สาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

  [2] ชุดสาธ ิตระบบปรับอากาศรถยนต

อัตโนมัติ มีขอบเขตเปนชุดสาธิตระปรับอากาศรถยนต

อ ัตโนม ัต ิ  ม ีส วนประกอบด ังน ี ้  คอมเพรสเซอร  

คอนเดนเซอร รีซีฟเวอรดรายเออร เอ็กซแพนช่ันวาลว 

อิวาพอเรเตอร จอควบคุมและประมวลผลสัญญาณ 

เซนเซอรอุณภูมิอากาศ เซนเซอรตรวจจับแสงแดด น้ัน

ไดติดตั ้งบนโครงเหล็กมี เซนเซอรตรวจจับอุณภูมิ

ภายนอกรถยนต เซนเซอรตรวจวัดอุณภูมิในตูแอร 
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กลุมตัวอยาง 

  ครูผ ู สอน วิชาปรับอากาศรถยนต ที ่มี

ประสบการสอนไมนอยกวา 10 ป 

ระยะเวลา 

 ระยะเวลาการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 

2563 – ถึงเดือนมีนาคม 2564 

สถานท่ี 

 แผนกว ิชาช างยนต  ว ิทยาล ัยเทคนิค

อุดรธานี 

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตน คือชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ 

  

4. สมมุติฐานการวิจัย 

 4.1 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต

อัตโนมัติ สามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

 4.2 ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต

อัตโนมัติ มีผลการประเมินโดยผูเช่ียวชาญ อยูในระดับ

มากข้ึนไป 

 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   อาจารยผูสอนวิชางานปรับอากาศรถยนต 

จำนวน 3คน ผลการประเม ินความเหมาะสม         

ดานโครงสราง ดานการใชงาน และดานประสิทธิภาพ 

สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี ่ยเลข

คณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

6. สรุปผลการวิจัย 

  ผลการสรางชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติประกอบดวย โครงสรางเหล็กยึด

อุปกรณ มีขนาดความกวาง 105 ซม. ความยาว 100 ซม. 

ความสูง 110 ซม. ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต

อัตโนมัติทำงานดวยมอเตอร 1 ตัว ขนาด 3 แรงมา 

คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร รีซีฟเวอร-ไดรเออรเอ็กซ

แพนชั่นวาลว ชุดอีวาพอเรเตอร รีเลย ฟวส ฟวส แผง

ควบคุมประมวลผลสัญญาณ เซนเซอรอุณหภูมิอากาศ 

เซนเซอรตรวจจับแสงแดด แบตเตอรี่  

ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบปรับ

อากาศรถยนตอัตโนมัติ 

  ผลการประเม ินความเหมาะสมโดย

ผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีคาเฉลี ่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมากที ่ส ุด (x� = 4.67, S.D. = 0.57)จำแนก     

รายดานพบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย ดาน

โครงสรางชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

 (x� = 4 .33 , S.D. = 0.57)  ด  านการ ใช  ง านของ         

ชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติมีคาเฉลี่ย

อย ู  ในระดับมากที ่ส ุด  (x� = 5.00 , S.D. = 0.00)   

ดานประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด            

(x� = 4.67 , S.D. = 0.57) ตามลำดับ และผลการ

ประเมินความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ พบวามีความเหมาะสมท่ีจะทำไปเปน

ส ื ่อการเร ียนการสอนและม ีความสะดวกในการ

เคลื่อนยายไปสอนในที่ตาง ๆ เปนไปตามสมมติฐาน

การวิจัยท่ีตั้งไว 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุด

สาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ โดยรวมท้ัง    

3 ดาน ไดแกดานโครงสรางชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ ดานการใชงานของชุดสาธิตระบบ

ปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติดานประสิทธิภาพของชุด

สาธิตระบบปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี่ย

ความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด      

(x� = 4.78, S.D. = 0.31) ทั ้งนี ้อาจเปนเพราะวาใน

การสรางชุดสาธิตมีการจัดทำอยางมีระบบและข้ันตอน 

ผานการตรวจสอบและไดรับคำแนะนำจากที่ปรึกษา 

ผู เชี ่ยวชาญ โดยมีการทดลองใชชุดสาธิตระบบปรับ

อากาศรถยนตอัตโนมัติ เพ่ือนำขอบกพรองมาปรับปรุง

แกไขตอไป 
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 ในด านโครงสร างช ุดสาธ ิตระบบปรับ

อากาศรถยนตอัตโนมัตินั ้น มีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับ

เหมาะสมมากที่สุด (x� = 4.66, S.D. = 0.42) มีความ

แข็งแรงและเหมาะสมกับการติดตั้งอุปกรณชุดสาธิต 

และการประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะแกการ

ใชงาน 

 ในดานการใชงานของชุดสาธิตระบบปรับ

อากาศรถยนต อ ัตโนมัต ิ  ม ีค าเฉล ี ่ยอย ู  ในระดับ

เหมาะสมมากท่ีสุด (x� = 4.80, S.D. = 0.34) สามารถ

แสดงการทำงานของชุดสาธิตไดอยางชัดเจนเขาใจงาย 

ขั ้นตอนการใชงานสะดวกไมซับซอน สะดวกในการ

เคลื่อนยาย สะดวกตอการบำรุงรักษาจัดเก็บ และมี

ความปลอดภัยตอผูใช 

 ในดานประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบ

ปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ มีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับ

เหมาะสมมากท่ีสุด (x� = 4.89, S.D. = 0.19) สามารถ

นำไปใชในการเรียนการสอนและสามารถใชในการฝก

ทักษะของผูเรียนไดและทำใหผูเรียนเกิดความสนใจใน

การเรียนการสอนเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะชุดสาธิตได

จัดทำอยางมีขั ้นตอนและไดรับการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญ นำผลมาปรับปรุงแกไขทำใหไดชุดสาธติท่ี

เหมาะสมสำหรับนำไปใชสอนตอไป 

 [3] ไดทําการวจิัยเรือ่ง เครือ่งปรับอากาศ 

รถยนตทั้งทฤษฎีและหลักการทาํงานของอุปกรณตาง ๆ 

มสีวนในการศึกษาหาความรูในดานตาง ๆ ในวชิา 

งานเครื่องปรับอากาศรถยนต ที่เกี่ยวกับการศึกษาใน 

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเขาใจหลักการทำงานของ 

อุปกรณตางๆ และสอดคลองกับแนวคิดของ [4] ได 

ศึกษาเกี ่ยวกับโครงการชุดสาธิตระบบปรับอากาศ 

รถยนตอัตโนมัติ พบวาจากการที่ไดทำชุดสาธิตระบบ 

ปรับอากาศรถยนตอัตโนมัติ ข้ึนมาน้ีหลังจากไดทดลอง 

ประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต 

อัตโนมัติ แลวสรุปไดดังนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบ 

พบวาสื่อการเรียนการสอนท่ีทำขึ้นมานั้นสามารถใช 

เปนสื่อการสอนไดจริงและสองสื่อการเรียนการสอนจึง 

สามารถชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจไดเร็วขึ้นงายตอ

การเรียนและยังเปนการลดคาใชจายถาตองไปซื้อสื่อ

การเรียนการสอนมา 

8. ขอเสนอแนะ

จากการสรางชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติ คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการ

วิจัย ดังน้ี 

8.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จาการวจิยัพบวา ถาตองการใหชดุสาธติม ี

ประสิทธิภาพสงูจนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน 

สอนใหไดตามเกณฑกําหนดขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

 8.1.1 ศึกษาขอดีขอเสียของชุดสาธิตกอน

นำมาออกแบบและสรางชุดสาธิต 

 8.1.2 ควรศึกษาขอมูลของชุดสาธิตใหมาก

ข้ึนเพ่ือใหเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 

  8.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 8.2.1 ควรนำชุดสาธิตระบบปรับอากาศ

รถยนตอัตโนมัติไปใชในการเรียนการสอน และหา

ประสิทธิภาพของชุดสาธิต 

 8.2.2 ควรจัดทำใบงานประกอบชุดสาธิต

ระบบปรับอากาศรถยนตอ ัตโนมัติเพ ื ่อใช ในการ

ประกอบการปฏิบัติ 

 8.2.3 ควรม ีค ู ม ือช ุดสาธ ิตระบบปรับ

อากาศรถยนตอัตโนมัติประกอบ  

บรรณานุกรม 

[1] ขนบ เพชรซอน, (2556), งานปรับอากาศรถยนต, 

นนทบุรี : ศูนยหนังสือเมืองไทย. 

[2] สวัสดิ์ บุญเถ่ือน, (2541), เคร่ืองปรับอากาศ 

รถยนต, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

[3] ธนพัฒน สมสราง, (2559), เคร่ืองปรับอากาศ 

 รถยนตทั้งทฤษฎีและหลักการทำงานของ

อุปกรณต างๆ, เพชรบูรณ : เทคโนโลยี

บริหารธุรกิจเพชรบูรณ. 

[4] ศักดิ์สกุล เสรีรุงเรืองชัย, (2558), ชุดสาธิตระบบ   

           ไฟฟารถยนต, นครพนม : เทคนิคอสัมชัญ

           นครพนม.

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

43

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ชุดฝกระบบควบคุมเครือ่งยนตดีเซลดวยอเิลก็ทรอนิกส 

Electronically controlled diesel engine training board  
 

เมธาวี จันจวง1 วิวัฒน  จันทุดม2* และณัฐพงษ  เฉ่ือยฉํ่า3 

Methawi  Chanchuang 1 Wiwat  Janthudom2* and Natthaphong Chueailam3 

 

1,*2,3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1,*2,3 Department of Mechanical Technology Udon Thani Technical College Institute of Vocational Education 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

และ 2) ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ

ควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

วิธีดําเนินการวิจัยศึกษา ออกแบบและสรางชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

ทดสอบและปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยาง 

ผูเช่ียวชาญเปนครูแผนกชางยนต อาจารยผูสอน

วิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต จํานวน 3 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

1) ชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกส ลักษณะเปนโครงเหล็กติดต้ังชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย เคร่ืองยนตดีเซลคอมอนเรล กลอง

ควบคุมเคร่ืองยนต (ECU) กลองควบคุมหัวฉีด 

(EDU) หนาปดเรือนไมล ถังนํ้ามันดีเซล แบตเตอร่ี 

หมอนํ้า สวิตชจุดระเบิด กลองฟวสและชุดสายไฟ 

2) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ

ควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล 

 

*วิวัฒน  จันทุดม (Wiwat  Janthudom)  

E-mailaddress : wiwatboy191@gmail.com 

 

 

ดวยอิเล็กทรอนิกส สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา ชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส จากผลการ

ประเมินความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

คน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด            

(x� = 4.88, S.D. = 0.15) จําแนกรายดานพบวา

โดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย ดานโครงสราง

ชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.83, S.D. = 0.23) ดานการใชงานของ

ชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.93 , S.D. = 0.09) ดานประสิทธิภาพของ

ชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.88 , S.D. = 0.15) ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซลควบคุม

ดวยอิเล็กทรอนิกส, กลอง ECU, แบตเตอร่ี, สวิตช

จุดระเบิด 

 

 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

44

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



Abstract 

 The purposes of this research are to 1) 

design and build a training kit for 

electronic diesel engine control system 

and 2) To assess the suitability of 

electronic diesel engine control system 

training. By the study, design, build electric 

car seat training board, test and improve. 

The sample consisted of 3 teachers at the 

automotive department, an electricity and 

automotive electronics instructor. 

Research instruments included 1) 

Electronic diesel engine control training kit 

It is a steel frame, equipped with a diesel 

electronic control system training unit 

consisting of diesel common rail engines. 

Engine Control Box (ECU), Injector Control 

Box (EDU), Speedometer Diesel tank, 

battery, radiator, ignition switch Fuse box 

and wiring harness, and 2) suitability 

assessment form of the Electronic diesel 

engine control training kit. The mean and 

standard deviation were used for data 

analyses. 

 The findings of the study revealed that 

the Electronic diesel engine control 

training kit results of the assessment by 

experts of 3 people has an average level 

at a highest mean value (x� = 4.88,  

S.D. = 0.15). Classified overall 3 aspects 

found that the structure aspects of 

electric car seat training board have the 

highest mean value  (x� = 4.83, S.D. = 0.23) 

in the usage aspects of the electric car seat 

system have a highest mean value  

(x� = 4.93 , S.D. = 0.09) in aspects of 

Electronic diesel engine control training kit, 

there is a highest mean value (x� = 4.88 , 

S.D. = 0.15) respectively. 

 

Keyword : Electronically controlled diesel 

engine training kit, ECU box, battery, 

ignition switch. 

 

1. บทนํา 

 การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการ อาชีวศึกษาเปนการจัดกาเรียนการ

สอนเพื่อพัฒนาคน แรงงานฝมือ และชางเทคนิค

การบริหารท่ี เนนใหความรูพัฒนาทักษะ คุณธรรม

การศึกษาดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจําเปนการ

พัฒนาคนระดับชางฝมือในสถานประกอบการและ

ชางเทคนิคจะตองใช เทคโนโลยีมาประกอบ

การ ศึกษาและระบบการ เ รี ยนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพซึ่งสื่อการสอนเปนองคประกอบหน่ึง

ของกระบวนการเรียนการสอนจึงควรไดรับการ

พัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพเหมาะสมตอ

การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับหลักสูตร

และวัตถุประสงคของท้ังผูเรียนและผูสอน  

 คณะผูจัดทําโครงการมีความเห็นวาวิธีหน่ึงท่ีจะ

ฝกฝนทักษะใหผูเรียนไดปฏิบัติงานไดถูกตองและ

ทําไดจริงมองเห็นแลวเกิดความเขาใจในรูปธรรม

และเกิดการเรียนรู คือการใชชุดฝกมาประกอบใน

การจัดการเรียนการสอน ซึ่งชุดฝกเปนสื่อการเรียน

การสอนอยางหน่ึง หลังจากท่ีเรียนในสวน ของ

เน้ือหาและมีชุดฝกมาประกอบกับการเรียน 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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การสอน จะชวยใหความรูมีความชัดเจนมากข้ึน 

ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาทางดานความรู ทักษะ 

และการปฏิบั ติท่ีดี ข้ึนชุดฝกสามารถฝกฝนให

ผูเรียนในดาน การคิดวิเคราะห แกปญหา และ

ทักษะตางๆ ชุดฝกจะชวยใหการจัดการเรียนการ

สอนของครูผูประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน  

 ปจจุบันรถยนตไดอาศัยเทคโนโลยีไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสมากข้ึนเพื่อควบคุมระบบตางๆ ของ

รถยนต  เชน ระบบควบคุมเค ร่ืองยนตด วย

อิเล็กทรอนิกส ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบควบคุม

การสงกําลัง และระบบไฟฟาเพื่ออํานวยความ

สะดวกเปนตน ดังน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ี

ชางเทคนิคจะตองมีความรู ความเขาใจท้ังทฤษฏี

และปฏิบัติงานเคร่ืองยนตดีเซล นอกจากน้ีตอ

เผชิญกับความทาทาย เมื่อจะตองทําการวิเคราะห

ปญหาชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันท่ีมีความยุงยาก และ

ซับซอนมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะตองมีความรู ความเขาใจ 

อยางดีเพื่อนําไปสูการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา

และบริการชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล 

ดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึนในรถยนตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (พุทธ ธรรมสุนา, 2558) [1] 

 ในการจัดการเ รียนการสอนรายวิชา งาน

เค ร่ืองยนต ดี เซล  หัวขอชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส ผูสอนยังมี

ชุ ด ฝ ก ร ะ บบควบ คุม เค ร่ื อ ง ยนต ดี เ ซล ด ว ย

อิเล็กทรอนิกสไมเพียงตอจํานวนนักศึกษา ท่ีจะ

นํามาใชในการประกอบการเรียนการสอน จาก

ความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาว 

คณะผูจัดทําโครงการจึงไดจัดทําชุดฝกระบบ

ควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะ

ทําใหผู เ รียนสามารถเรียนรูงานระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส การทํางานการ

ตรวจสอบและวิเคราะหปญหาชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสสงผลใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตอไป 

  

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อออกแบบและสรางชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

 2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

3. วิธีการดําเนินโครงการ 

 3.1 การดําเนินการสรางชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอนและแบบแผนท่ีวาง

ไวเพื่อบรรลุถึงเปาหมายคณะผูจัดทําไดดําเนินการ

ตามข้ันตอนคือ การสรางชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสและประเมิน

ความเหมาะสมของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

 คณะผูจัดทําไดทําการสํารวจจัดหาวัสดุอุปกรณ

ชุดฝ ก เพื่ อ นํ า มาส ร า ง ชุดฝ ก ระ บบควบ คุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 

เค ร่ืองยนต ดี เซลคอมอนเรล  กลอ งควบคุม

เค ร่ืองยนต (ECU)  กลองควบคุมหัวฉีด(EDU) 

หนาปดเรือนไมล ถังนํ้ามันดีเซล แบตเตอร่ี หมอ

นํ้า สวิตชจุดระเบิด กลองฟวสและชุดสายไฟ คีม 

เคร่ืองเจียร สวาน แผนโฟเมกา และเหล็ก 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูจัดทําไดทํา

การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลการใชงานชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส

เพื่อหาคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชในการ

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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เรียนการสอนใหเปนไปตามความตองการของ

ผูจัดทําและผูเรียน การทดลองและเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการทดลองใชงานจริง 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินของ

ผูเช่ียวชาญ ผูศึกษาทําหนังสือเชิญผูประเมินและ

กําหนดวัน เวลา สถานท่ี เพื่อทําการทดลองและ

ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบควบคุม

เค ร่ื อ งยนต ดี เ ซ ล ด ว ย อิ เล็ ก ท รอ นิกส  เ มื่ อ

ผู เ ช่ียวชาญมา ถึงตามกํ าหนด ผู ศึกษา ช้ีแจง

รายละเอียดแบบประเมินความเหมาะสมกับ

ผูเช่ียวชาญ จากน้ันทําการทดลองใชงานจากคณะ

ผูจัดทํา แลวใหผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสม

ของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต ดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกสตามแบบประเมินความเหมาะสม

และเก็บรวบรวมแบบประเมินจากผูเช่ียวชาญ 

 

4. ผลการดําเนินโครงการ 

 4.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

จากการทดลองหาประสิทธิภาพในการใชงานของ

ชุดฝ ก ร ะ บบควบ คุม เค ร่ื อ ง ยนต ดี เ ซล ด ว ย

อิเล็กทรอนิกส ดังน้ี ผลการทดลองการใชงานของ

ชุดฝก การทดลองน้ีเปนการนําชุดฝกท่ีออกแบบ

และดําเนินการสรางเสร็จตามท่ีไดวางแผนไวมาทํา

การทดลองการใชงาน โดยการทดลองใชงานใน

แผนกชางยนต ใหผูเช่ียวชาญทดลองใชชุดฝกจน

เสร็จสิ้น เพื่อใหผูเช่ียวชาญประเมินไดสัมผัสถึง

ประโยชนของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล

ดวยอิเล็กทรอนิกส จากน้ันใหผู เ ช่ียวชาญลง

ความเห็นจากแบบประเมินวา เมื่อใชงานแลวมี

ความปลอดภัยและสามารถสรางประโยชนในการ

เรียนการสอนมากนอยเพียงใดผลการประเมิน

ความเหมาะสมของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส ตามความคิดเห็นของ

ผู เ ช่ียวชาญจํานวน 3 คน ท่ีมีตอชุดฝกระบบ

ควบคุมเค ร่ืองยนต ดี เซลด วยอิ เล็กทรอนิกส 

โดยรวมท้ัง 3 ดานมีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก (x� = 4.50, SD = 0.23) พิจารณาราย

ดาน พบวาดานดานโครงสรางชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.53, SD = 0.09) ดาน

การใชงานของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล

ดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 (x� = 4.22 , SD = 0.31) ดานประสิทธิภาพของ

ชุดฝ ก ร ะ บบควบ คุม เค ร่ื อ ง ยนต ดี เ ซล ด ว ย

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

(x� = 4.88 , SD = 0.15) ตามลําดับ สวนผลการ

ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

   

5. สรุปผลการวิจัย 

ผลการสรางชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ผลการสรางชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย โครงสราง

เหล็ก มีขนาดความกวาง 73 ซม. ความยาว 113 

ซม. ความสูง 115 ซม. ชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย 

เค ร่ืองยนต ดี เซลคอมอนเรล  กลอ งควบคุม

เคร่ืองยนต(ECU) กลองควบคุมหัวฉีด(EDU) 

หนาปดเรือนไมล ถังนํ้ามันดีเซล แบตเตอร่ี หมอ

นํ้า สวิตชจุดระเบิด กลองฟวส ชุดสายไฟและ

คันเรงไฟฟา 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ

ควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส ผลการ

ประเมินความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

คน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.41, 
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S.D. = 0.21)จําแนกรายดานพบวาโดยรวม               

ท้ัง 3 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย ดานโครงสรางชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� =4.50, S.D. =0.23) 

ดานการใชงานของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = 4.53 , S.D. = 0.09) ดานประสิทธิภาพ

ของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต ดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.22 , S.D. = 0.31) ตามลําดับ และผลการ

ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส พบวามีความ

เหมาะสมท่ีจะทําไปเปนสื่อการเรียนการสอนและมี

ความสะดวกในการเคลื่อนยายไปสอนในท่ีตาง ๆ 

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไดแกดานโครงสรางชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

ดานการใชงานของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสดานประสิทธิภาพของ

ชุดฝ ก ร ะ บบควบ คุม เค ร่ื อ ง ยนต ดี เ ซล ด ว ย

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวม

อยูในระดับมาก (x� = 4.41, S.D. = 0.21) ท้ังน้ี

อาจเปนเพราะวาในการสรางชุดฝกมีการจัดทํา

อยางมีระบบและข้ันตอน ผานการตรวจสอบและ

ไดรับคําแนะนําจากท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ โดยมี

การทดลองใชชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล

ดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อนําขอบกพรองมาปรับปรุง

แกไขตอไป 

 ในดานโครงสร างชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสน้ัน มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (x� = 4.50, S.D. = 0.23) มีความ

แข็งแรงและเหมาะสมกับการติดต้ังอุปกรณชุดฝก 

และการประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง เหมาะแก

การใชงาน 

 ในดานการใชงานของชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดีมากท่ีสุด (x� =4.53, S.D. = 0.09) สามารถ

แสดงการทํางานของชุดฝกไดอยางชัดเจนเขาใจ

งาย ข้ันตอนการใชงานสะดวกไมซับซอน สะดวก

ในการเคลื่อนยาย สะดวกตอการบํารุง รักษา

จัดเก็บ และมีความปลอดภัยตอผูใช 

 ในดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (x� = 4.22, S.D. = 0.31) สามารถ

นําไปใชในการเรียนการสอนและสามารถใชในการ

ฝกทักษะของผูเรียนได ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ

ในการเรียนการสอนเปนอยางดี ท้ังน้ีเพราะชุดฝก

ไดจัดทําอยางมีข้ันตอนและไดรับการตรวจสอบ

จากผูเช่ียวชาญ นําผลมาปรับปรุงแกไขทําใหได

ชุดฝกท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปใชสอนตอไปจากผล

การศึกษาน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ  

บรรเจิด (2557) ทําการวิจัยเร่ืองการสรางและหา

ประสิทธิภาพชุดฝกระบบฉีดเช้ือเพลิง เคร่ืองยนต

ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

และนําไปใชสอนนักเรียนกลุมทดลอง และกลุม

ควบคุม เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ยของคะแนน ทดสอบหลัง

เรียนของท้ังสองกลุมแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ย

คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย

ชุดฝกระบบฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตดีเซลแบบคอม

มอนเรลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสสูงกวา ผูเรียน
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ดวยวิธีการสอนตามแผนการสอนปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 [2] 

 สุ ริยา (2554) ไดสรางชุดฝกอบรมตาม

สมรรถนะอาชีพชางซอมเคร่ืองยนตดีเซลและนําไป 

ทดลองใชกับผูเรียน ผลการวิจัยพบวา คะแนนของ

ผูเรียนท่ีไดกอนฝกอบรมและหลังการฝกอบรม มี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยคะแนนหลังฝกอบรม สูงกวาคะแนนกอน 

ฝกอบรม [3] 

 

กิตตปิระกาศ 

  การดํา เ นินการสรา งและประเมินความ

เหมาะสมของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล 

ดวยอิเล็กทรอนิกส  คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณ 

ดร.พุทธ ธรรมสุนา อาจารยทวีศักด์ิ โคตรโสภา 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการท่ีใหคําปรึกษา  แนะนํา  

ชวยเหลือในการตรวจและแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิง  คณะผูจัดทํารูสึก

ซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบโครงการวิจัยท่ี

ไดสละเวลาใหคําแนะนํา  คําปรึกษาช้ีแนะ แกไข 

ปรับปรุงใหการทําโครงการวิจัยคร้ัง น้ีมีความ

สมบูรณย่ิงข้ึนขอขอบคุณอาจารยพัสกร แกวไสย 

อาจารยทวีศักด์ิ โคตรโสภา และ อาจารยภาคิน 

อัศวภูมิ ผูเช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสม

ของชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต ดีเซลดวย

อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดพิจารณาตรวจสอบความ

ถูกตองและใหขอเสนอแนะท่ีถูกตองเปนประโยชน

ตอการศึกษาคนควา 

 ขอขอบคุณอาจารยแผนกชางยนตวิทยาลัย 

เทคนิคอุดรธานี ทุกทานท่ีถายทอดวิชาความรูดาน

วิชาการ  ใหคําแนะนําอบรมสั่งสอนดวยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณเพื่อนรวมช้ันเรียนในสาขาวิชา 

เทคโนโลยียานยนต รวมรุนทุกทานท่ีมีสวน 

ชวยเหลือใหคําแนะนําและเปนกําลังใจตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม ท่ีใหชีวิตท่ีดี

แกลูก ใหทุนในการศึกษาและใหกําลังใจลูกเสมอ

มา ตลอดจนทุกคนในครอบครัว  ท่ีใหกําลังใจและ

ความชวยเหลือ จนประสบความสําเร็จคุณคาและ

ประโยชนอันเกิดจากการทําโครงการวิจัยฉบับน้ีขอ

มอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย 

และผูมีพระคุณทุกทาน  ท่ีไดอบรมสั่งสอนให

ความรู ความรัก ความเมตตาแกคณะผูจัดทํามา

โดยตลอด  
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ และ 2) ประเมินความ
เหมาะสมของชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
วิธีด าเนินการวิจัยศึกษา ออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบ
เบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข กลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญเป็นครูแผนกช่างยนต์ อาจารย์
ผู้สอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จ านวน 3 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) 
ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ลักษณะเป็นโครง
เหล็ ก ติด ต้ั ง ชุ ดฝึ ก ระบบ เบาะ น่ั ง ไฟ ฟ้ าร ถยน ต์ 
ประกอบด้วย แบตเตอรี่ สวิตช์จุดระเบิด ฟิวส์ สวิตช์
ควบคุมเบาะน่ังไฟฟ้า และเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ และ 
2) แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบเบาะ
น่ังไฟฟ้ารถยนต์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกระบบเบาะน่ัง
ไฟฟ้ารถยนต์ จากผลการประเมินความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. = 0.15) จ าแนกราย
ด้านพบว่าโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้าน
โครงสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83, S.D. = 0.23)  
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ด้านการใช้งานของชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์  

มีค่าเฉลี่ยอ ยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.93 ,          
S.D. = 0.09) ด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบเบาะ
น่ังไฟฟ้ารถยนต์  มีค่ า เฉลี่ ยอ ยู่ในระดับมากที่สุด        

(x̅ = 4.88 , S.D. = 0.15) ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์, กล่อง

ควบคุมเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์, แบตเตอรี่, สวิตช์จุด

ระเบิด 

 
ABSTRACT 
 

 The purposes of this research 
are to 1) contract electric car seat 
training board  and 2) suitability 
assessment of the electric car seat 
training board. By the study, design, 
build electric car seat training board, test 
and improve. The sample consisted of 3 
teachers at the automotive department, 
an electricity and automotive electronics 
instructor. Research instruments 
included 1) electric car seat training 
board is a table which has an 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

50

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



equipment for Battery, Ignition switch, 
fuse, control switches to adjust the 
electric car seat, and electric car seat 
and 2) suitability assessment form of the 
electric car seat training board. The 
mean and standard deviation were used 
for data analyses. 

The findings of the study 
revealed that the electric car seat 
training board results of the assessment 
by experts of 3 people has an average 

level at a highest mean value (x̅ = 4.88, 
S.D. = 0.15). Classified overall 3 aspects 
found that the structure aspects of 
electric car seat training board have the 

highest mean value (x̅ = 4.83,           
S.D. = 0.23) in the usage aspects of the 
electric car seat system have a highest 

mean value ((x̅ = 4.93 , S.D. = 0.09) in 
aspects of the efficiency of electric car 
seat training board, there is a highest 

mean value (x̅ = 4.88 , S.D. = 0.15) 
respectively. 
Keyword : The Electric Car Seat Training 

Board, Electric car seat control box, battery, 

ignition switch 

 
1. บทน า 
  การจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคน แรงงานฝีมือ และ ช่างเทคนิค การบริหารที่

เน้นให้ความรู้ พัฒนาทักษะ คุณธรรม การศึกษาด้าน
วิชาชีพถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นการพัฒนาคนระดับช่างฝีมือ
ในสถานประกอบการและ      ช่างเทคนิคจะต้องใช้
เทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาและระบบการเรียน
การสอนที่ มี ประสิท ธิภาพ ซึ่ ง สื่ อการสอนเป็ น
องค์ประกอบหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนจึง
ควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างชุดฝึกระบบ
เบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
  2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์
ประกอบด้วย แบตเตอรี่ สวิตช์จุดระเบิด ฟิวส์ สวิตช์
ควบคุมระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า 
 3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  อาจารย์ผู้สอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์จ านวน 
3 คน ผู้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 3.3 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 
2563 – เดือนตุลาคม 2563 
 3.4 สถานที่ 
  แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
3.5 ตัวแปรต้น 
  ตัวแปรต้น คือชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ 
 3.6 ตัวแปรตาม 
  ตัวแปรตาม คือ ผลการสร้างชุดฝึกเบาะน่ัง
ไฟฟ้ารถยนต์ และผลการประเมินความเหมาะสมของ
ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ในด้านโครงสร้าง

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

51

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ด้านการใช้งานของ
ชุ ด ฝึ ก ร ะ บ บ เ บ า ะ น่ั ง ไ ฟ ฟ้ า ร ถย น ต์  แ ล ะ ด้ า น
ประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
 
4. สมมุติฐานการวิจัย 
 

 4.1 ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค ์
 4.2 ชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ มีผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
 
5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมมูล 
 

  ผลการสร้างชุดฝึกเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
และผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบ
เบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ในด้านโครงสร้างชุดฝึกระบบ
เบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ด้านการใช้งานของชุดฝึกระบบ
เบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ และด้านประสิทธิภาพของชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 

  6.1 ผลการสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ 
  ผลการสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ประกอบด้วย โครงสร้างเหล็กยึดเบาะน่ัง มี
ขนาดความกว้าง 60 ซม. ความยาว 90 ซม. ความสูง 
140 ซม. เบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ท างานด้วยมอเตอร์ 5 
ตัว แบบ 10 ทิศทาง สวิตช์ควบคุมเบาะน่ังไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ สวิตช์จุดระเบิด ฟิวส์ แผงวงจรไฟฟ้า 
 

 6.2 ผล การประเมินชุดฝึกเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ผลการประเมินความ
เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. = 0.15)
จ าแนกรายด้านพบว่าโดยรวมทั้ง 3 ด้าน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ย ด้านโครงสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า

รถยนต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83, 
S.D. = 0.23) ด้านการใช้งานของชุดฝึกระบบเบาะน่ัง
ไฟ ฟ้ า ร ถยน ต์  มี ค่ า เ ฉลี่ ย อ ยู่ ใ นร ะ ดับมากที่ สุ ด            

(x̅ = 4.93 , S.D. = 0.09) ด้านประสิทธิภาพของชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (x̅ = 4.88 , S.D. = 0.15) ตามล าดับ และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ พบว่ามีความเหมาะสมที่จะท าไปเป็นสื่อการ
เรียนการสอนและมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไป
สอนในที่ต่าง ๆ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้ 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านโครงสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ ด้าน
การใช้งานของชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์ด้าน
ประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์  
มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.88, S.D. = 0.15) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าในการ
สร้างชุดฝึกมีการจัดท าอย่างมีระบบและข้ันตอน ผ่าน
การตรวจสอบและได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการทดลองใช้ชุดฝึกระบบเบาะน่ัง
ไฟฟ้ารถยนต์ เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  ในด้านโครงสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ัง

รถยนต์น้ัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83,  
S.D. = 0.23) มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการ
ติดต้ังอุปกรณ์ชุดฝึก และการประกอบมีความมั่นคง
แข็งแรง เหมาะแก่การใช้งาน 
  ในด้านการใช้งานของชุดฝึกระบบเบาะน่ัง
ไฟ ฟ้ า ร ถยน ต์  มี ค่ า เ ฉลี่ ย อ ยู่ ใ นร ะ ดีบมากที่ สุ ด           

(x̅ = 4.93, S.D. = 0.09) สามารถแสดงการท างานของ
ชุดฝึกได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ข้ันตอนการใช้งาน
สะดวกไม่ซับซ้อน สะดวกในการเคลื่อนย้าย สะดวกต่อ
การบ ารุงรักษาจัดเก็บ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ 
  ในด้านประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบเบาะ
น่ังฟฟ้ารถยนต์ มี ค่ า เฉลี่ ยอ ยู่ ในระ ดับมากที่ สุ ด          
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(x̅ = 4.88, S.D. = 0.15) สามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนและสามาถใช้ในการฝึกทักษะของผู้เรียนได้
และท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน
เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเพราะชุดฝึกได้จัดท าอย่างมีข้ันตอน
และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  น าผลมา
ปรับปรุงแก้ไขท าให้ได้ชุดฝึกที่เหมาะสมส าหรับน าไปใช้
สอนต่อไป 

 จากผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ [1] ได้ท าการวิจัยเรื่อง ชุดฝึกระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ชุดฝึกระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ผลวิจัยพบว่าโดยรวม
กลุ่มตัวอย่างที่เป็น นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์
แผนกช่างยนต์มีความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกสาธิตระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ ในระดับมาก 
(เฉลี่ย 4.250) และในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เช่นเดียวกัน โดยแบบประเมินความพึง
พอใจมีค่าความเชื่อมั่น 0.717 และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  

 [2] ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการชุดสาธิต
ระบบไฟฟ้ารถยนต์พบว่าจากการที่ได้ท าชุดสาธิตระบบ
ไฟฟ้ารถยนต์ข้ึนมาน้ีหลังจากได้ทดลองประสิทธิภาพ
ของชุดสาธิตระบบไฟฟ้ารจรแล้วสรุปได้ดังน้ีเน่ืองจาก
การเปรียบเทียบพบว่าสื่อการเรียนการสอนที่ท าข้ึนมา
น้ันสามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้จริงและสองสื่อการ
เรียนการสอนจึงสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้
เร็วข้ึนง่ายต่อการเรียนและยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายถ้า
ต้องไปซื้อสื่อการเรียนการสอนมา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
  จากการสร้างชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  จาการวิจัยพบว่า ถ้าต้องการให้ชุดฝึกมี
ประสิทธิภาพสูง จนสามารถน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนให้ได้ตามเกณฑ์ก าหนด มีข้อเสนอแนะจากการ
วิจัยดังน้ี 

  8.1.1 ควรศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมมูล
ของชุดฝึกให้มากข้ึนเพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 
  8 . 1 . 2  ค วร ปรึ กษ า อา จ า ร ย์ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนท าการสร้างชุดฝึก 
  8.1.3 ควรเตรียมสถานที่เพ่ือใช้ในการ
สร้างชุดฝึก 

 8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  8.2.1 ควรน าชุดฝึกระบบเบาะน่ังไฟฟ้า
รถยนต์ไปใช้ในการเรียนการสอน และหาประสิทธิภาพ
ของชุดฝึก 
  8.2.2 ควรจัดท าใบงานประกอบชุดฝึก
ระบบเบาะน่ังไฟฟ้ารถยนต์เพ่ือใช้ในการประกอบการ
ปฏิบัติ 
  8.2.3 ควรมีคู่มือชุดฝึกระบบเบาะน่ัง
ไฟฟ้ารถยนต์ ประกอบ เป็นต้น  
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     ไฟฟ้ารถยนต์, นครพนม, เทคนิคอสัมชันนครพนม. 
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ชุดฝกระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 

Diesel Engine Electronic Control System Training Panel 

 

อนิวัฒน ทองเครือมา1* และ กิตต์ิ แสงอรุณ2 

Aniwat Tongkhruama1* and Kit Sangaroon2 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางชุดฝกระบบ

เคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส และ 2) 

ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส วิธีดําเนินการวิจัย

ศึกษา ออกแบบและสรางชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ทดสอบและปรับปรุงแกไข 

กลุม ตัวอยางผู เชี่ ยวชาญเปนครูแผนกชางยนต  

อาจารยผูสอนวิชาเค ร่ืองยนต ดี เซลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

คร้ังนี้ ประกอบดวย 1) ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ลักษณะเปนโครงเหล็ก

ติด ต้ังชุดฝกระบบเครื่องยนตดี เซลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย แบตเตอร่ี สวิตชจุด

ระเบิด ฟวส รีเลย กลอง ECU กลอง EDU เรือนไมล 

และกรองอากาศ และ 2) แบบประเมินความ 

เหมาะสมของชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน 

 

 

*อนิวัฒน ทองเครือมา (Aniwat Tongkhruama) 

E-mailaddress : teamaniwat619@gmail.com 

 

 ผลการศึกษาพบวา ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส จากผลการประเมินความ

เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ย

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.49, SD = 0.45) 

จําแนกรายดานพบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามี

คาเฉลี่ยดานโครงสรางชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = 4.5, SD = 0.35) ดานการใชงานของชุดฝก

ระบบเคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.33, SD = 0.55) 

ดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (x� = 4.66, SD = 0.47) 

ตามลําดับ 

คําสําคัญ : ชุดฝกระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกส, กลอง ECU, แบตเตอรี่, สวิตชจุด

ระเบิด 

 

ABSTRACT  

 The objectives of this research are to 

1) establish an electronically controlled diesel 

engine training kit and 2) evaluate the 

suitability of an electronically controlled 

diesel engine training kit. Methods of 
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conducting research studies Design and 

construction of electronically controlled 

diesel engine training kits Test and improve 

Sample group. The specialist is a teacher in 

the mechanic department. Three Instructors 

of Electronically Controlled Diesel Engine                   

The instruments used in this research 

consisted of 1) Common Rail Electronically 

Controlled Diesel Engine Training Kit. Its steel 

structure is equipped with electronically 

controlled diesel engine training kit consisting 

of battery, ignition switch, fuse, relay, ECU box, 

EDU box, OBD plug, radiator and air filter, and 

2) electronically controlled diesel engine 

training kit evaluation form. The statistics used 

in data analysis were arithmetic mean.                    

And standard deviation. 

The results of the study showed that 

Electronically controlled diesel engine training 

kit From the evaluation of the suitability by 3 

experts, the overall mean was at the highest 

level (x� = 4.49, S.D. = 0.45). Classified by each 

side, it was found that in all 3 aspects, it was 

found that the mean of the training set 

structure. Electronically controlled diesel 

engine systems had the highest average                            

(x� = 4.5, S.D. = 0.35). The use of electronically 

controlled diesel engine system trainers was 

the highest (x� = 4.33, S.D. = 0.55) efficiency of 

electronically controlled diesel engine training 

unit (x� = 4.66, S.D. = 0.47), respectively. 

 

Keyword : Electronically controlled diesel 

engine training kit, ECU box, battery, ignition 

switch 

1. บทนํา 

 การจัดการเ รียนการสอนในด าน วิชาชีพใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา

เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคน แรงงาน

ฝมือ และชางเทคนิค การบริหารท่ีเนนใหความรู 

พัฒนาทักษะ คุณธรรม การศึกษาดานวิชาชีพถือวา

เปนสิ่งจําเปน 

 การพัฒนาคนระดับชางฝมือในสถานประกอบการ

และชางเทคนิคจะตองใช เทคโนโลยีมาประกอบ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ท่ี มี

ประสิทธิภาพซ่ึงสื่อการสอนเปนองคประกอบหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอนจึงควรไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบและมีคุณภาพเหมาะสมตอการเรียน

การสอน  มีความสอดคล อ งกั บหลั กสู ต ร และ

วัตถุประสงคของท้ังผูเรียนและผูสอน 

 จ า ก ส ภ า พ ป ญ ห า ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานียังขาดแคลนชุดฝกระบบ    

ควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสและท่ีมีอยู

เดิมก็ชํารุดเสียหายไมสามารถใชการไดจํานวนหลาย

เครื่องซ่ึงสงผลให นักเรียน นักศึกษา ไมสามารถทํา

การทดลองสตารทเคร่ืองยนตได ทําให  นักเรียน 

นักศึกษา ไม ได รับความรู  ทักษะการตรวจซอม

วิ เคราะหปญหาและการป ฎิบั ติ ระบบควบคุม

เครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสเทาท่ีควรจะเปน 

 ดั งนั้ นทางคณะผู จั ด ทํา ไดสร างชุดฝกระบบ

เครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสขึ้น เพ่ือเปนสื่อการ

เรียนการสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชางยนต 

นําไปสูการตรวจซอม วิเคราะหปญหาการบริการ

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีมี

ประสิทธิภาพตอไป [1] 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 เ พ่ือออกแบบและสรางชุดฝกระบบควบคุม

เครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

 เ พ่ือประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ

ควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

 

3. ขอบเขตของการวิจยั 

 ชุ ดฝ ก ร ะบบควบคุ ม เ ค ร่ื อ ง ยนต ดี เ ซลด วย

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

เปนเครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ควบคุมการ

จายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส มีอุปกรณ

ควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลงดวยอิเล็กทรอนิกส

แบบคอมเรลครบชุด ประกอบดวย ระบบเชื้อเพลง 

ระบบประจุอากาศ ระบบระบายความรอน ระบบไอเสีย 

และระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกส [2] 

กลุมตัวอยาง 

 อ า จ า ร ย ส อ น วิ ช า เ ค ร่ื อ ง ย น ต ดี เ ซ ล ด ว ย

อิเล็กทรอนิกสจํานวน 3 คน 

ระยะเวลา 

 ระยะเวลาการเดิมเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 

– เดือนกุมภาพันธ 2564 

สถานท่ี 

 แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ตัวแปรตน 

 ตัวแปรตน คือ ชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนต

ดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผลการสรางชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล

ดวยอิเล็กทรอนิกสและผลการประเมินความเหมาะสม

ของชุ ดฝ กระบบควบคุม เค ร่ืองยนต ดี เซลด วย

อิเล็กทรอนิกสในดานโครงสรางชุดฝกระบบควบคุม

เครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสดานการใชงานของ

ชุ ด ฝ ก ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม เ ค ร่ื อ ง ย น ต ดี เ ซ ล ด ว ย

อิเล็กทรอนิกสและดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบ

ควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

5. สรุปผลการวิจัย 

 ผลการสรางชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซล

ดวยอิเล็กทรอนิกสผลการสรางชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยชุดฝก

ระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียดดังนี้เปนเคร่ืองยนต

ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ควบคุมการจายน้ํามัน

เชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกสมีอุปกรณควบคุมการจาย

น้ํามันเชื้อเพลงดวยอิเล็กทรอนิกสแบบคอมเรลครบชุด 

ประกอบดวย ระบบเชื้อเพลง ระบบประจุอากาศ 

ระบบระบายความรอน ระบบไอเสีย กลองควบคุม 

ECU เรือนไมล ปลั๊ก OBD กลอง EDU กลองฟวส 

รีเลย และระบบควบคุมเคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 

มีขนาด ความกวาง 100 เซนติเมตร ความยาว 100 

เซนติเมตร และความสูง 120เซนติเมตร [3] 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ

เคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ผลการ

ประเมินความเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.49, 

S.D. = 0.45)จําแนกรายดานพบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน 

พบวามีคาเฉลี่ย ดานโครงสรางชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (x�  = 4.5, S.D. = 0.35) ดานการใชงานของ

ชุ ด ฝ ก ร ะ บ บ เ ค ร่ื อ ง ย น ต ดี เ ซ ล ค ว บ คุ ม ด ว ย

อิ เล็กทรอนิกส  มีค า เฉลี่ ยอ ยู ในระดับมากท่ีสุด                    

(x�  = 3.66 , S.D. = 0.47) ดานประสิทธิภาพของ

ชุ ด ฝ ก ร ะ บ บ เ ค ร่ื อ ง ย น ต ดี เ ซ ล ค ว บ คุ ม ด ว ย

อิ เล็กทรอนิกส  มีค า เฉลี่ ยอ ยู ในระดับมากท่ีสุด                

(x�  = 4.66 , S.D. = 0.47) ตามลําดับ และผลการ

ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดี เซลควบคุมดวยอิ เล็กทรอนิกส  พบวา มีความ

เหมาะสมท่ีจะทําไปเปนสื่อการเรียนการสอนและมี
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ความสะดวกในการเคลื่อนยายไปสอนในท่ีตาง ๆ 

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ

เคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสโดยรวมท้ัง 

3 ดาน ไดแกดานโครงสรางชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ดานการใชงานของ

ชุ ด ฝ ก ร ะ บ บ เ ค ร่ื อ ง ย น ต ดี เ ซ ล ค ว บ คุ ม ด ว ย

อิเล็กทรอนิกสดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบ

เคร่ืองยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ย

ความ เหมาะสมโดยรวมอ ยู ในระ ดับมาก ท่ีสุ ด                  

(x�  = 4.49, S.D. = 0.45) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาใน

การสรางชุดฝกมีการจัดทําอยางมีระบบและข้ันตอน 

ผานการตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากท่ีปรึกษา 

ผูเชี่ยวชาญ โดยมีการทดลองใชชุดฝกระบบเครื่องยนต

ดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือนําขอบกพรองมา

ปรับปรุงแกไขตอไป 

 ในดานโครงสรางชุดฝกระบบเบาะนั่งรถยนตนั้น มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x�  = 4.5, S.D. = 0.35) 

มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการติดต้ังอุปกรณ

ชุดฝก และการประกอบมีความม่ันคงแข็งแรง เหมาะ

แกการใชงาน 

 ในดานการใชงานของชุดฝกระบบเคร่ืองยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดีบมาก

ท่ีสุด (x�  = 3.66, S.D. = 0.47) สามารถแสดงการ

ทํางานของชุดฝกไดอยางชัดเจนเขาใจงาย ขั้นตอนการ

ใชงานสะดวกไมซับซอน สะดวกในการเคลื่อนยาย 

สะดวกตอการบํารุงรักษาจัดเก็บ และมีความปลอดภัย

ตอผูใช 

 ในดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากท่ีสุด (x�  = 4.66, S.D. = 0.47) สามารถนําไปใช

ในการเรียนการสอนและสามาถใชในการฝกทักษะของ

ผูเรียนไดและทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน

การสอนเปนอยางดี ท้ังนี้เพราะชุดฝกไดจัดทําอยางมี

ข้ันตอนและไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ นําผล

มาปรับปรุงแกไขทําใหไดชุดฝกท่ีเหมาะสมสําหรับ

นําไปใชสอนตอไป 

 จากผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ      

วีระยุทธ ไดทําวิจัยการพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใช

มาตรฐานสมรรถนะอาชีพชางวินิจฉัยขอบกพรอง

ระบบควบคุมหัวฉีดอิเล็กทรอนิกสของเคร่ืองยนต               

แกสโซลีนผลการวิจัยพบวาผูเชี่ยวมีความเห็นเกี่ยวกับ

โดยภาพรวมจําแนกโมดูลฝกอบรมฐานสมรรถนะออก

ไดเปน 5 โมดูลมีสมรรถนะยอยจํานวน 46 ขอคาดัชนี

ความสอดคลอง (IOC) มีคา 0.87 ประสิทธิภาพของ

ชุ ด ฝ ก อบ รม โ ดยภ า พร ว ม มี ค า ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ                     

84,17 / 83.61 สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดคะแนน

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังดวยชุด

ฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมี

ตอชุดฝกอบรมมีคาเฉลี่ยรวม 4.78 อยู ในระดับ                   

พึงพอใจมากท่ีสุดและสอดคลองกับแนวคิด [4] 

ประภาส พวงชื่น การสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝก

ระบบเครื่องยนตแกสโซลีน ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  

ผลการวิจัย พบวา คุณภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนต

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส เม่ือ พิจารณา

เปนรายดานพบวา ดานการออกแบบสรางชุดฝกมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.86 และดานเอกสาร ประกอบชุดฝก

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 คาเฉลี่ยรวมทุกดานเทากับ 

4.86 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คาเฉลี่ย รวมไมตํ่ากวา 

3.50 ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวย

อิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี ประสิทธิภาพเทากับ 

84.79/83.37 สู ง ก ว า เ กณฑ  80/80 ท่ี กํ า หนด ไ ว  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักศึกษากอนและหลัง 

โดยใชชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
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อิเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 นั่นคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษา ท่ี เ รียนโดยใชชุ ดฝก  ระบบเครื่องยนต                               

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน ทักษะการเรียนปฏิบัติ ระบบเครื่องยนตแกสโซลีน 

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาทุกเรื่องสูงกวา

เกณฑ (รอยละ 70 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 [5] 

 

7. ขอเสนอแนะ 

 จากการจัดทําโครงการชุดฝกระบบเคร่ืองยนต

ดี เซลควบคุมด วย อิ เล็ กทรอนิกส  คณะผู วิ จั ย มี

ขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

 จ า ก า ร วิ จั ย พ บ ว า  ถ า ต อ ง ก า ร ใ ห ชุ ด ฝ ก มี

ประสิทธิภาพสูง จนสามารถนําไปใชในการเรียนการ

สอนใหไดตามเกณฑกําหนด มีขอเสนอแนะจากการ

วิจัยดังนี้ 

 1) ควรศึกษาขอมูลของชุดฝกใหมากข้ึนเพ่ือใหเกิด

ขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 

 2) ควรปรึกษาอาจารยหรือผูเชี่ยวชาญกอนทําการ

สรางชุดฝก 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1) ควรนําชุดฝกชุดฝกระบบเครื่องยนตดีเซล

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสไปใชในการเรียนการสอน 

และหาประสิทธิภาพของชุดฝก 

 2) ควรจัดทําใบงานประกอบชุดฝกระบบ

เครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชใน

การประกอบการปฏิบัติ 

 3) ควรมีคูมือชุดฝกระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุม

ดวยอิเล็กทรอนิกส ประกอบ 
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ชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางชุดฝกระบบ
กระจกมองขางไฟฟา และ 2) ประเมินความเหมาะสม
ของชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา วิธีดําเนินการ
วิจัยศึกษา ออกแบบและสรางชุดฝกระบบกระจกมอง
ขางไฟฟา ทดสอบและปรับปรุงแกไข กลุมตัวอยาง 
ผูเช่ียวชาญเปนครูแผนกชางยนต อาจารยผูสอนวิชา
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยานยนต จํานวน 3 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย 1) ชุดฝก
ระบบกระจกมองขางไฟฟา ลักษณะเปนโครงเหล็ก
ติดตั้งชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา ประกอบดวย 
แบตเตอรี่ สวิตชจุดระเบิด ฟวส สวิตชควบคุมกระจก
มองขางไฟฟา และกระจกมองขางไฟฟา และ 2) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย
เลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา ชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา  จากผลการประเมินความ เหมาะสมโดย
ผูเ ช่ียวชาญ จํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = 4.88, S.D. = 0.15) จําแนกราย
ดานพบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย  
ดานโครงสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา         

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.83, S.D. = 
0.23) ดานการใชงานของชุดฝกระบบกระจกมองขาง

ไฟฟา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.93 ,  
S.D. = 0.09) ดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบกระจก
มองขางไฟฟา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.88 , S.D. = 0.15) ตามลําดับ 
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ระเบิด 

 

ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are 
to 1) an build electric door mirror training 
kit and 2) evaluate the suitability of electric 
door mirror training kit. Methods of 
conducting research studies, design and 
build electric side mirror training kit to test 
and improve Sample group. The specialist 
is a teacher in the mechanic department, 
and 3 lecturers in electrical and 
automotive electronics. The tools used in 
this research were 
 1) Electric side mirror training kit. 
The appearance is a steel frame, equipped 
with an electric side mirror training kit, 
consisting of a battery, an ignition switch, a 
fuse, a power switch control switch and 
electric side mirrors and 
 2) Evaluation form for electric 
door mirrors training kit. The statistics used 
in data analysis were arithmetic mean and 
standard deviation. 
 The study found that Electric side 
mirror training kit from the evaluation of 
the suitability by 3 experts, the overall 

mean was the highest (x� = 4.88, S.D. = 
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0.15). The structure of the electric side 
mirror training system. The mean value was 

the highest (x� = 4.83, S.D. = 0.23). The 

mean was at the highest level (x� = 4.93, 
S.D. = 0.09). The efficiency of the electric 
door mirror training unit. The mean was the 

highest (x� = 4.88, S.D. = 0.15), respectively. 
 
1. บทนํา 
 

 การจัดการ เรียนการสอนในด าน วิชา ชีพใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการเปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคน แรงงานฝมือ และ ชางเทคนิค การบริหารท่ี
เนนใหความรู พัฒนาทักษะ คุณธรรม การศึกษาดาน
วิชาชีพถือวาเปนสิ่งจําเปนการพัฒนาคนระดับชางฝมือ
ในสถานประกอบการ และชางเทคนิคจะตองใช
เทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาและระบบการเรียน
การสอน ท่ีมีประสิท ธิภาพ ซึ่ งสื่ อการสอนเปน
องคประกอบหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนจึง
ควรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และมีคุณภาพ
เหมาะสมตอการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับ
หลักสูตรและวัตถุประสงคของท้ังผูเรียนและผูสอน 
 ปจจุบันรถยนตไดอาศัยเทคโนโลยีไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึนเพ่ือควบคุมระบบตาง ๆ ของ
รถยนต เชน ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบควบคุม
เครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมการสง
กําลัง และระบบไฟฟาอํานวยความสะดวก เปนตน 
ดังน้ันจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนท่ีชางเทคนิคจะตองมี
ความรู ความเขาใจท้ังทฤษฏีและปฏิบัติไฟฟารถยนต 
นอกจากน้ีตองเผชิญกับความทาทาย เมื่อวิเคราะห
ปญหาระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรถยนตใน
ปจจุบันท่ีมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
จะตองมีความรู ความเขาใจ อยางดี เพ่ือนําไปสูการ
ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาและบริการระบบไฟฟา
รถยนตท่ีเกิดข้ึนในรถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(พุทธ ธรรมสุนา, 2560 : 4) [1] 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 

2.1 เพ่ือออกแบบและสรางชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา 

2.2 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบกระจก
มองขางไฟฟา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 ชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา ประกอบดวย 
แบตเตอรี่ สวิตชจุดระเบิด ฟวส สวิตชควบคุมกระจก
มองขางไฟฟา และกระจกมองขางไฟฟา 
3.2 กลุมตัวอยาง 
 อาจารยผูสอนวิชางานไฟฟารถยนตจํานวน 3 คน ผู
มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป 
3.3 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2563 – 
เดือนตุลาคม 2563 
3.4 สถานท่ี 
 แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
3.5 ตัวแปรตน 
 ตัวแปรตน คือชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา 
3.6 ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการสรางชุดฝกระบบกระจก
มองขางไฟฟา และผลการประเมินความเหมาะสมของ
ชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา ในดานโครงสราง
ชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา  
ดานการใชงานของชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา 
และดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา 
3.7 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผลการสรางชุดฝกเบาะน่ังไฟฟารถยนต และผลการ
ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา ในดานโครงสรางชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา ดานการใชงานของชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา และดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบกระจก
มองขางไฟฟา 
 
4.วิธีการดําเนินการโครงการ 
 4.1 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน 
 4.2 วางแผนการดําเนินงาน 
 4.3 ดําเนินการสรางชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา 
 4.4 ทดลองและเก็บรวบรวมขอมลู 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 4.6 การนําเสนอขอมูล 
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5. สรุปผลการวิจัย 
 

5.1 ผลการสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา 
  ผลการสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา
ประกอบดวย โครงสรางเหล็กยึดกระจกมองขางไฟฟา 
มีขนาดความกวาง 60 ซม. ความยาว 60 ซม. ความสูง 
150 ซม. กระจกมองขางไฟฟาทํางานดวยมอเตอร 6 
ตัว แบบ 10 ทิศทาง สวิตชควบคุมกระจกมองขาง
ไฟฟา แบตเตอรี่ สวิตชจุดระเบิด ฟวส แผงวงจรไฟฟา 
5.2 ผล การประเมินชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ
กระจกมองขางไฟฟา ผลการประเมินความเหมาะสม
โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = 4.88, S.D. = 0.15)จําแนกราย
ดานพบวาโดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย ดาน
โครงสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.83, S.D. = 0.23) ดาน
การใชงานของชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.93 , S.D. = 
0.09) ดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบกระจกมอง

ขางไฟฟา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.88 , 
S.D. = 0.15) ตามลําดับ และผลการประเมินความ
เหมาะสมของชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา พบวามี
ความเหมาะสมท่ีจะทําไปเปนสื่อการเรียนการสอนและ
มีความสะดวกในการเคลื่อนยายไปสอนในท่ีตาง ๆ 
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ
กระจกมองขางไฟฟา โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไดแกดาน
โครงสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา ดานการใช
งานของ ชุดฝกระบบกระจกมองข า งไฟฟ าด าน
ประสิทธิภาพของชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา มี

คาเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดบัมากท่ีสุด (x� 
= 4.88, S.D. = 0.15) ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาในการ
สรางชุดฝกมีการจัดทําอยางมีระบบและข้ันตอน ผาน
การตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากท่ีปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญ โดยมีการทดลองใชชุดฝกระบบกระจกมอง
ขางไฟฟา เพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตอไป 
 ในดานโครงสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา

น้ัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.83,  

S.D. = 0.23) มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการ
ติดตั้งอุปกรณชุดฝก และการประกอบมีความมั่นคง
แข็งแรง เหมาะแกการใชงาน 
 ในดานการใชงานของชุดฝกระบบกระจกมองขาง
ไฟฟา มีคาเฉลี่ยอยูในระดีมากท่ีสุด  

(x� = 4.93, S.D. = 0.09) สามารถแสดงการทํางานของ
ชุดฝกไดอยางชัดเจนเขาใจงาย ข้ันตอนการใชงาน
สะดวกไมซับซอน สะดวกในการเคลื่อนยาย สะดวกตอ
การบํารุงรักษาจัดเก็บ และมีความปลอดภัยตอผูใช 
 ในดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบกระจกมอง
ขางไฟฟา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด  

(x� = 4.88, S.D. = 0.15) สามารถนําไปใชในการเรียน
การสอนและสามารถใชในการฝกทักษะของผูเรียนได
และทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน
เปนอยางดี ท้ังน้ีเพราะชุดฝกไดจัดทําอยางมีข้ันตอน
และไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ นําผลมา
ปรับปรุงแกไขทําใหไดชุดฝกท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปใช
สอนตอไป 
      จากผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สมนึก ลํากระโทก (2555 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง ชุดฝกระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน
รถยนต ชุดฝกระบบไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
รถยนต ผลวิจัยพบวาโดยรวมกลุมตัวอยางท่ีเปน 
นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารยแผนกชางยนตมี
ความพึงพอใจตอ ชุดฝกสาธิตระบบไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสรถยนต ในระดับมาก (เฉลี่ย 4.250) และ
ในแตละดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก 
เชนเดียวกัน โดยแบบประเมินความพึงพอใจมีคาความ
เช่ือมั่น 0.717 และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ศักดิ์
สกุล เสรีรุงเรืองชัย และคณะ (2558) ไดศึกษาเก่ียวกับ
โครงการชุดสาธิตระบบไฟฟารถยนตพบวาจากการท่ีได
ทําชุดสาธิตระบบไฟฟารถยนต ข้ึนมาน้ีหลังจากได
ทดลองประสิทธิภาพของชุดสาธิตระบบไฟฟารถยนต
แลวสรุปไดดังน้ีเน่ืองจากการเปรียบเทียบพบวาสื่อการ
เรียนการสอนท่ีทําข้ึนมาน้ันสามารถใชเปนสื่อการสอน
ไดจริงและสองสื่อการเรียนการสอนจึงสามารถชวยให
ผูเรียนสามารถเขาใจไดเร็วข้ึนงายตอการเรียนและยัง
เปนการลดคาใชจายถาตองไปซื้อสื่อการเรียนการสอน
มา[2] 
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7. ขอเสนอแนะ 
 

 จากการสรางชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา
คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 
7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จาการวิจัยพบวา ถาตองการใหชุดฝกมี
ประสิทธิภาพสูง จนสามารถนําไปใชในการเรียนการ
สอนใหไดตามเกณฑกําหนด มีขอเสนอแนะจากการ
วิจัยดังน้ี 
 7.1.1 ควรศึกษาขอมูลศึกษาขอมมูลของชุดฝกให
มากข้ึนเพ่ือใหเกิดขอผิดพลาดนอยท่ีสุด 
 7.1.2 ควรปรึกษาอาจารยหรือผูเช่ียวชาญกอนทํา
การสรางชุดฝก 
 7.1.3 ควรเตรียมสถานท่ีเพ่ือใชในการสรางชุดฝก 
 

7.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 7.2.1 ควรนําชุดฝกระบบเบาะน่ังไฟฟารถยนตไปใช
ในการเรียนการสอน และหาประสิทธิภาพของชุดฝก 
 7.2.2 ควรจัดทําใบงานประกอบชุดฝกระบบกระจก
มองขางไฟฟาเพ่ือใชในการประกอบการปฏิบัติ 
 7.2.3 ควรมีคูมือชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา 
ประกอบ เปนตน  
 
กิตติกรรมประกาศ 

    การดําเนินการสรางและประเมินความเหมาะสม

ของชุดฝกระบบกระจกมองขางไฟฟา ผูจัดทํา

ขอขอบพระคุณ ดร.พุทธ ธรรมสุนา อาจารยทวีศักดิ์ 

โคตรโสภา อาจารยท่ีปรึกษาโครงการท่ีใหคําปรึกษา 

แนะนํา ชวยเหลือในการตรวจและแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ดวยความเอาใจใสอยางดยีิ่งผูจัดทํารูสึกซาบซึ้งใน

ความกรณุาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

โอกาสน้ี 
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     และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในรถยนต, นคราชสมีา, 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมติรนคราชสีมา. 
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เคร่ืองดูดควันไอเสีย 

EXHAUST HOOD BLOWER 

 
ทองแท ทวีนันท1* และ วีระชน เกตุนาค2 

 Thongtae tarweenun1* and weerachon ketnak2 

1,2 สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  
1,2 Mechanical Technology, Udonthani Tecthnical College, Institute of Vocational Education : 

Northestern region 1  

 

บทคัดยอ 

จากสภาพปญหาการติดเคร่ืองยนตแลว

ปลอยควันไอเสียซึ่งสงผลกระทบตอทางเดินหายใจ

ของผูปฏิบัติงานจากการสูดควันพิษไอเสีย คณะ

ผูจัดทําโครงการจึงไดสรางเคร่ืองดูดควันไอเสียข้ึน 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1.) เพื่อ

ออกแบบและสรางเคร่ืองดูดควันไอเสีย 2.) เพื่อ

ประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองดูดควันไอเสีย 

3.) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองดูดควันไอเสีย 

วิธีดําเนินการวิจัย ออกแบบและสรางเคร่ืองดูด

ควันไอเสีย ทดสอบการใชงานและปรับปรุงแกไข 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนครูผูสอนวิชาชาง

ยนตจํานวน 3 คน เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบบันทึก

ข อมู ลวั ดค า ไอ เสี ยและแบบประ เ มินความ

เหมาะสม สถิติที่ใชเปนคารอยละ คาเฉลี่ย และคา

ส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน ผลการวิจั ยพบว า 

เคร่ืองดูดควันไอเสียที่ออกแบบและสรางข้ึนมี

สวนประกอบหลักคือ ตัวถังเหล็กบาง เคร่ืองโบล

เวอร แผนกรองอากาศ และทอฟอยลดูดอากาศ 

  

*ทองแท ทวีนันท 

E-mail address :Jowthongtae@gmail.com 

ประสิทธิภาพเคร่ืองดูดควันไอเสียโดยการศึกษา

ปริมาณกาซและควันดํา จากเคร่ืองวัดกาซและ

เคร่ืองวัดควันไอเสียโดยเปรียบเทียบระหวางที่ใช

เคร่ืองดูดควันไอเสีย กับไมใชเคร่ืองดูดควันไอเสีย 

ทดสอบกับรถยนตจํานวน 10 คัน ผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพเคร่ืองดูดควันไอเสีย พบวา เมื่อใช

เคร่ืองดูดควันไอเสียแลว ปริมาณกาซและควันดําที่

วัดไดมีคานอยกวาเมื่อไมใชเคร่ืองดูดควันไอเสีย  

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.71, 

 S.D. = 0.11) 

คําสําคัญ : เคร่ืองดูดควันไอเสีย,มอเตอร,กรอง 

 
ABSTRACT 

The exhaust rejected engine 

issue affecting the worker's respiratory 

organs by inhaling the exhaust. 

Therefore, the researchers built the 

Exhaust Hood Blower with the aim 1) to 

design and build Exhaust Hood Blower, 

2) to make a suitability evaluation of 

the Exhaust hood blower, 3) to study 

the Exhaust Hood Blower performance. 

 The research designed and 

built the Exhaust Hood Blower, then 

examine the usability and revised it. 
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The research samples were 3 

Mechanics teachers. The research tool 

for collecting data was the exhaust data 

record form and the suitability 

assessment form. The statistics used for 

data analysis were percentage, mean, 

and standard deviation. The research 

results found that the machine has a 

thin steel body, Blower fan, Air filters, 

and a Foil air tube as the main 

equipment. The suitability assessment 

result found that the total suitability 

mean was high  (x�= 5, S.D. = 0.00), and 

the usability examined by the gas and 

black quantity smoke measured from 

using the Smoke Opacity Meter and 

Automotive Gas Analyzer, with 10 cars 

results of in-used the exhaust hood 

blower compared to non-used the 

machine, found that, with using the 

machine, the gas and black smoke 

quantity are less than non-used 

measures which having mean at the 

highest level (x�= 4.71, S.D. = 0.11). 

Keyword : Exhaust Hood, Motor, Filter 

 

1. บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพใน

สถานศึกษาสั ง กัดสํ านักงานคณะกรรมการ 

อาชีวศึกษาเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคน แรงงานฝมือ และชางเทคนิค  

การบริหารที่เนนใหความรู พัฒนาทักษะ คุณธรรม 

การศึกษาดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจําเปน 

 การพัฒนาคนระดับชางฝมือในสถาน 

ประกอบการและชางเทคนิคจะตองใชเทคโนโลยี

มาประกอบการศึกษาและระบบการเรียนการสอน

ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสื่อการสอนเปนองคประกอบ

หนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนจึงควรไดรับ

การพัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพเหมาะสม

ตอการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับ 

หลักสูตรและวัตถุประสงคของทั้งผูเรียนและผูสอน 

 จากสภาพปญหาการเรียนการสอนวิทยาลัย 

เทคนิคอุดรธานียังขาดแคลนชุดฝกระบบ 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

     2.1 เพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองดูดควันไอ

เสียรถยนต  

     2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองดูด

ควันไอเสียรถยนต  

     2.3 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเคร่ืองดูดควันไอ

เสียรถยนต 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผลการสรางชุดฝกระบบควบคุมเคร่ืองดูดควัน

ไอเสียและผลการประเมินความเหมาะสมของชุด

เคร่ืองดูดควันไอเสียในดานโครงสรางชุดเคร่ืองดูด

ควันไอเสียดานการใชงานของชุดฝกระบบควบคุม

เคร่ืองดูดควันไอเสียและดานประสิทธิภาพของ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย 

   3.1 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามข้ันตอน

ตามแบบแผนที่วางไว  เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย 

คณะผูจัดทําไดดําเนินการตามข้ันตอน คือ  
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การสรางเคร่ืองดูดควันไอเสีย ประเมินความ

เหมาะสมของเคร่ืองดูดควันไอเสีย และทดสอบ

ประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองดดูควันไอเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  การออกแบบและสรางเคร่ืองดูดควัน

ไอเสียรถยนต 

 

   3.2 วัสดุอุปกรณและวิธีทดลอง 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิธีการใชงานของเคร่ืองดูดควัน

ไอเสีย คณะผูจัดทําจึงไดมีการชี้แจงวิธีการใชงาน

ตาง ๆ ตามรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 ผลการออกแบบและสราง  

   1) เคร่ืองคาไอเสีย เคร่ืองยนตแกสโซลีน 

(KOENG DS-2000R) มีลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 

(1) มาตรฐาน OIML R99 Class 1 ISO 

9001 : 2008 ระบบนนัดีสเปอรซีฟ อินฟราเรด 

(NDIR) 

(2) การวัดและแสดงคาปริมาณกาซ CO 

0-10% โดยปริมาตร คาความละเอียดปริมาณกาซ 

CO 0.01 โดยปริมาตร 

(3) วัดและแสดงคาปริมาณกาซ HC 0-

15,000% สวนในลานสวน คาความละเอียด

ปริมาณกาซ HC 1 สวนในลานสวน 

(4) ขับไลกาซไอเสียอัตโนมตัิ แสดงผล

แบบตัวเลข (Digital) CO: 4 หลัก และ HC: 5 

หลัก ชองสัญญาณออก (Output) RS-232C ใชไฟ

กระแสสลับ (AC) 220 โวลท 

(5) ขนาด (กวาง x ยาว x สูง) 298 x 

420 x 180 มิลลิเมตรน้ําหนัก 6.9 กก. 

       3.2.2  วิธีการใชงานเคร่ืองดูดควันไอเสีย 

         1) ติดเคร่ืองรถยนตคันที่ตองการตรวจวัด

คาควันไอเสียมาจอด ณ จุดที่กําหนด 

         2) นําเคร่ืองดูดควันไอเสียมาติดตั้งไวที่

บริเวณใกลทอไอเสีย 

         3) ติดตั้ งสายดูดวัดคาควันไอเสียของ

เคร่ืองตรวจวัดที่ปากทอเคร่ืองดูดควันไอเสียดานที่

เชื่อมกับฟลเตอรกรองอากาศ 

         4) เสียบปลั๊กและเปดสวติชเคร่ืองดูดควัน

ไอเสีย นําปากทอดานที่เชื่อมกับมอเตอรโบลเวอร

ตอกับทอไอเสีย ติดตั้งเสาคํ้าเพื่อรักษาระดับปาก

ทอใหอยูกับที่ 

         5) เรงเคร่ืองยนตเพื่อใหไอเสียผาน 

เคร่ืองดูดและแผนฟลเตอรกรองอากาศ ไปยัง 

เคร่ืองวัดคาควันไอเสีย เพื่อตรวจวัดคุณภาพ 

ของเคร่ืองยนตตอไป 

       3.2.3 ข้ันตอนการทํางาน 

ข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองดูดควันไอ

เสียเมื่อเปดสวิตชเคร่ืองดูดควันไอเสีย โบลเวอรจะ

เร่ิมตน 

ออกแบบ/การสรางเคร่ืองดูดควันไอเสีย

 

อาจารยทีป่รึกษา

ตรวจสอบ 

ปรับปรุง 

ไมผาน 

ทดลองใช

 

สรางเคร่ืองดูดควันไอเสีย 

ผาน 

ส้ินสุด 

ปรับปรุง 

ผาน 

ไมผาน 
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ทําการดูดอากาศและเปาควันไอเสียจากทอรถยนต

ผานแผนฟลเตอรกรองอากาศ 3 ชั้น ซ่ึงมอเตอร

ใบพัดจะตองมีแรงมากพอท่ีจะเปาใหอากาศวิ่ง

ผานแผนกรองได จะไดอากาศที่ ถูกดักจับฝุน

ละอองและเขมาไอเสียไว  เมื่อตรวจสอบกับ

เคร่ืองวัดคาควันไอเสียพบวาไอเสียที่วัดไดนั้น

สะอาดข้ึนจริง ผู ใชสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4. ผลการการดําเนินการ   

         ผลการประเมินความเหมาะสมของ

เค ร่ืองดูดควัน ไอเสี ยตามความ คิด เ ห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยแบงออกเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานโครงสรางเคร่ืองดูดควันไอเสีย ดานการ

ใชงาน ดานการเชื่อมตอโครงสราง และดานคูมือ

การใชงาน  

 

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความเหมาะสม 

                 ของเคร่ืองดูดควันไอเสียจาก 

                 ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ผลการ
ประเมิน     

1. ดานโครงสรางเคร่ืองดูด

ควันไอเสีย 

2. ดานการใชงาน 

3. ดานประสิทธิภาพของ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย 

 

5 

 

4.87 

 

0.00 

 

0.09 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

4.67 0.12 

รวมคาเฉลีย่ 4.85 0.07 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสม 

เคร่ืองดูดควันไอเสียตามความคิดเห็นของ  

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ที่มีตอเคร่ืองดูดควันไอ

เสียโดยรวมทั้ง 3 ตาน มีคาเฉลี่ยความเหมาะสม

อยู ใน ระดับมากที่สุด ( X =4.85, S.D. = 0.07) 

พิจารณาดานโครงสรางเคร่ืองดูดควันไอเสีย  

มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน ระดับมากที่สุด  

( X = 5, S.D. = 0.00) ดานการใชงาน  

มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน ระดับมากที่สุด  

( X =4.87, S.D. = 0.09) ดานประสิทธิภาพ  

ของเคร่ืองดูดควันไอเสียมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับ 

มากที่สุด ( X =4.85, S.D. = 0.12) ตามลําดับ  

สวนผลการประเมินความเหมาะสม เคร่ืองดูดควัน

ไอเสีย จําแนกรวมดาน   

 

ตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความเหมาะสม 

               ดานโครงสรางของเคร่ืองดูดควัน 

               ไอเสีย 

 

รายการประเมิน ผูเชี่ยว
ชาญ 

X
 

S.D. ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

1. ดานโครงสราง

เคร่ืองดูดควันไอเสีย 

      

   1.1 ชุดฝกระบบ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย  

มีความแข็งแรง

เหมาะสม 

   1.2 การติดต้ัง 

อุปกรณบนชุดฝก

เหมาะสม 

   1.3 ความเหมาะสม

ของโครงสรางที่นํามาใช 

   1.4  การประกอบมี

ความมั่นคงแข็งแรง 
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5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 
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0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ย 5 0.00 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมดาน

โครงสรางของเคร่ืองดูดควันไอเสียตามความคิด

เห็นของ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ที่พบวา โดยรวม

คา เฉลี่ ยความเหมาะสมดานโครงสรางของ
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เคร่ืองดูดควันไอเสีย อยูในระดับมากที่สุด ( X =5, 

S.D. = 0.00) พิ จ า ร ณ า ร า ยข อ ชุ ด ฝ ก ร ะบบ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย มีความแข็งแรงเหมาะสม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X =5, S.D. = 0.00) 

ดานการติดตั้ง อุปกรณเหมาะสม มีคาเฉลี่ยความ

เหมาะสมอยูใน ระดับมากที่สุด (=5, S.D. = 0.00) 

ดานความเหมาะสมของโครงสรางที่นํามาใช มี

คาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน ระดับมากที่สุด  ( X

=5, S.D. = 0.00) ดานการประกอบมีความมั่นคง

แข็งแรง มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมากที่สุด 

( X =5, S.D. = 0.00) ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความเหมาะสม 

                 ดานการใชงานของเคร่ืองดูดควัน 

                 ไอเสีย 
 

รายการประเมิน ผูเชี่ยวช
าญ 

X  S.D. ผลการ
ประเมิน 

1 2 3    

2. ดานการใชงานของ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย 

      

   2.1 ความสะดวกใน

การควบคุมขณะการ

ใชงาน 

   2.2 ความสะดวกใน

การเคล่ือนยาย

นําไปใชงาน 

   2.3 ความสะดวกใน

การบํารุงรักษาและ

จัดเก็บ 

   2.4 ขั้นตอนในการ

ใชงานสะดวกไม

ซับซอน 

   2.5 ความปลอดภยั

ตอผูใช 
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4.33 
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0.00 

 

 

0.47 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

มากที่สุด 

 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ย 4.87 0.09 มากที่สุด 

 

ผลการประเมินความเหมาะสมดานการ

ใชงานของเคร่ืองดูดควันไอเสียตามความคิดเห็น

ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ที่พบวา โดยรวม

คาเฉลี่ยความเหมาะสมดานการใชงาน   ของ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย อยูในระดับมากที่สุด ( X =

4.87, S.D. = 0.09) พิจารณารายขอชุดฝกระบบ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย มีความสะดวกในการควบคุม

ขณะการใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด         

( X =5 , S.D. = 0.00) ดานความสะดวกในการ

เคลื่อนยายนําไปใชงาน มีคาเฉลี่ยความเหมาะสม

อยูใน ระดับมากที่สุด ( X =4.33, S.D. = 0.47) 

ดานความสะดวกในการบํารุงรักษาและจัดเก็บมี

คาเฉลี่ย   ความเหมาะสมอยูใน ระดับมากที่สุด   

( X =5, S.D. = 0.00) ดานข้ันตอนในการใชงาน

สะดวกไมซับซอน   มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

( X =5, S.D. = 0.00) ดานความปลอดภัยตอผูใชมี

คาเฉลี่ยอยู ในระดับมากที่สุด ( X =5,  

S.D. = 0.00) ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความเหมาะสมดาน  

                ประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดควัน 

                ไอเสีย 
 

รายการประเมิน ผูเชี่ยว
ชาญ 

X  S.D. ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

3. ดานประสิทธิภาพของ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย 

      

   3.1 ความสามารถในการ

ใชประโยชน 

   3.2 สามารถใชงานในการ

เรียนการสอน 

   3.3 สามารถใชงานในการ

ฝกทักษะ 

   3.4 สามารถนําพัฒนาตอ

ยอดไดจริง 
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0.00 

 

0.47 

 

0.00 

 

0.00 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

ผลรวมเฉลี่ย 4.67 0.12 มากที่สุด 
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 ผลการประเมินความเหมาะสมดาน

ประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดควันไอเสีย ตามความ

คิดเห็นของ ผู เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ที่พบวา 

โดยรวมคาเฉลี่ยความเหมาะสมดานประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองดูดควันไอเสีย อยูในระดับมากที่สุด ( X

=4.67, S.D. = 0.12) พิจารณารายขอชุดฝกระบบ

เคร่ืองดูดควันไอเสีย มีความสามารถในการใช

ประโยชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      ( X

=5, S.D. = 0.00) ดานสามารถใชงานในการเรียน

การสอน มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูใน ระดับ

มากที่สุด ( X =4.67, S.D. = 0.47) ดานสามารถใช

งานในการฝกทักษะ มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมอยู

ใน ระดับมากที่สุด  ( X =4 , S.D. = 0.00) ดาน

สามารถนําพัฒนาตอยอดไดจริง มีคาเฉลี่ยอยู ใน

ระดับมากที่สุด ( X =5, S.D. = 0.00) ตามลําดับ 

5. สรุปผลการวิจัย  
  ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองดูดควัน

ไอเสียรถยนต พบวาตัวเคร่ืองดูดควนัไอเสียรถยนต

มี ค ว ามกว า ง  40 เซนติ เ มตร  ความยาว  40 

เซนติเมตร ความสูง 40 เซนติเมตร ใชสาหรับดูด

ควันไอเสียรถยนตพรอมกรองอากาศกอนระบาย

ออก  ผลกา รป ระ เมิ น คว าม เหมาะสม โดย

ผูเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X = 5, SD = 0) จําแนกรายดาน

พบวาโดยรวมทั้ง 4 ดาน พบวามีคาเฉลี่ย ดาน

โครงสรางเคร่ืองดูดควันไอเสียนั้น มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X  = 5, SD = 0) ดานการใชงาน

ของเคร่ืองดูดควันไอเสีย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.87, SD =0.09) ดานประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองดูดควันไอเสีย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ที่สุด ( X = 4.71, SD = 0.11) ตามลาดับและผล

การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองดูดควันไอเสียรถยนต 

พบวาสามารถดูดและกรองระบายควันไอเสีย

รถยนต ที่นามาทดสอบและวัดคาควันดาใน

เคร่ืองยนตดีเซล และ CO/HCในเคร่ืองยนตแกส 

โซลีน ไดจริงและ เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ 

ตั้งไว 

6. อภิปรายผลการวิจัย   
  ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของ

เคร่ืองดูดควันไอเสียรถยนตโดยรวมทั้ง 4 ดาน

ไดแกดานความเหมาะสมของเคร่ืองดูดควันไอเสีย

รถยนต ดานการใชงานของเคร่ืองดูดควันไอเสีย

รถยนต ดานประสิทธิภาพของเคร่ืองดูดควันไอเสีย

รถยนต ดานคูมือการใช เคร่ืองดูดควันไอเสีย

รถยนต  มีคาเฉลี่ยความเหมาะสมโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่ สุ ด  ( X = 4.85, SD = 0.07)  ทั้ งนี้

เพราะในการสรางเคร่ืองดูดควันไอเสียรถยนตมี

การจัดทําอยางมีระบบและข้ันตอน ผานการ

ตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากที่ครูที่ปรึกษา 

ผู เชี่ ยวชาญ  โดยมีการติดตามผลทดลองใช

เค ร่ืองดูดควันไอเสีย  เพื่ อนํ าขอบกพรองมา

ปรับปรุงแกไข จึงทําใหผลการประเมินความ

เหมาะสมทั้ง 4 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด

จากผลการศึกษานี ้ 
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ชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
Electronically controlled gasoline engine training board 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาโครงการเรื่องชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส  
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสมีวัตถุประสงคของโครงการ    
1) ออกแบบและสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส 2) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของชุดฝก
ระบบเครื่ องยนตแกส โซลีนควบคุมด วย อิ เล็กทรอนิกส       
3) เพ่ือจําลองปญหาและวิเคราะหปญหาระบบเครื่องยนตแกส 
โซลีน ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  
 วิธีการดําเนินการวิจัยศึกษาขอมูล ออกแบบและสราง
ชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
ทดสอบและปรับปรุงแกไขกลุมตัวอยางเปนอาจารยผูสอนวิชา
ระบบควบคุมเครื่องยนตอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 คน เครื่องยนต
ท่ีใช ไดแก ชุดฝกแบบประเมินความเหมาะสม และแบบบันทึก
ขอมูลการจําปญหา และวิเคราะหปญหาระบบเครื่องยนตแกส 
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส สถิติท่ีใชไดแกคาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การเสนอขอมูลดวยตารางประกอบดวยเสียง 
ผลการวิจัยแบคา 1) ผลการออกแบบและสรางชุดฝกระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะเปน
โครงสรางเหล็ก มีขนาดความกวาง x ความยาว x ความสูง 
เทากับ 120 ซม. x 90 ซม. x 180 ซม. ชุดฝกมีสวนประกอบ
ไดแก แบตเตอรี่ สวิตชจุดระเบิดกลองฟวรีเลยระบบเครื่องยนต
แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเช้ือเพลิง ระบบ    
จุดอากาศ และแผนจําลอง และวิเคราะหปญหาระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส 2) ผลการประเมินความเหมาะสมคุณภาพดาน

โ ค ร ง ส ร า ง  (𝐱𝐱� = 4.6, S.D. = 0.49) ด า น ก า ร ใ ช ง า น              

(𝐱𝐱� = 4.33, S.D. = 0.47) ด า นประสิ ท ธิภ าพ  (𝐱𝐱� = 4.39,  
S.D. = 0.46) 3) ผลการจําลองและวิเคราะหปญหาระบบ
เครื่องยนตแก็สโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส พบวาสามารถ
ระบบปญหา และวิเคราะหปญหาระบบเครื่องยนตแกส         
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ไดตามวัตถุประสงค 
คําสําคัญ : ชุดฝก,การพัฒนาผูเรียน,ระบบเครื่องยนตแกส       
              โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
 

Abstract 
  The study of the project on the electronically 
controlled gasoline engine training kit has the 
objectives of the project. 1) Design and manufacture of 
electronically controlled gasoline engine training board 
2) To assess the suitability of electronically controlled 
gasoline engine training board. 3) To simulate and 
analyze problems of electronically controlled gasoline 
engine systems. 
 Methods of conducting research studies. Design 
and manufacture of electronically controlled gasoline 
engine training board Test and improve. The sample 
group used in this study was 3 Electronic Engine 
Control System teachers. Suitability assessment form 
and the record for remembering the problem and 
analyzes problems of electronically controlled 
gasoline engine systems. The statistics used for data 
analysis were mean and the standard deviation. Voice 
table presentations Research results 1) Design and 
Construction of Electronically Controlled Gasoline 
Engine training board It is characterized by a steel 
structure. Dimensions width x length x height equal to 
120 cm. X 90 cm. X 180 cm. The trainers are equipped 
with batteries, ignition switch, fuse relay box, 
electronically controlled gas engine system. Fuel 
system, air point system and electronic control system 
simulation and problem sheet. 2) The structural quality 

evaluation results ( x� = 4.6, S.D. = 0.49), applications  

(x� = 4.33, S.D. = 0.47), efficiency. 
 

Keywords : training board, learner development,  
       electronically controlled gasoline  
       engine system. 
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1. บทนํา 
  การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปนการจัดการเรียน      
การสอนเพ่ือพัฒนาคน ฝมือแรงงาน และชางเทคนิค การบริหาร
ท่ีเนนใหความรู พัฒนาทักษะ คุณธรรม การศึกษาดานวิชาชีพถือ
วาเปนสิ่งจําเปนการพัฒนาคนระดับชางฝมือในสถานประกอบการ
และชางเทคนิค จะตองใชเทคโนโลยีมาประกอบการศึกษาและ
ระบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อการสอนเปน
องคประกอบหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนจึงควรไดรับ
การพัฒนาอยางเปนระบบ และมีคุณภาพเหมาะสมตอการเรียน
การสอน มีความสอดคลองกับหลักสูตรและวัตถุประสงคของท้ัง
ผูเรียนและผูสอน 
  คณะผูจัดทําวิจัยมีความเห็นวาวิธีหน่ึงท่ีจะฝกฝนทักษะ
ใหผูเรียนไดปฏิบัติงานไดถูกตองและทําไดจริง มองเห็นแลวเกิด
ความเขาใจในแบบรูปธรรมและเกิดการเรียนรู คือการใชชุด
สาธิตมาประกอบในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งชุดสาธิตเปนสื่อ
การเรียนการสอนอยางหน่ึง หลังจากท่ีเรียนในสวนของเน้ือหา
และมีชุดสาธิตมาประกอบกับการเรียนการสอนจะชวยใหความรู
มีความชัดเจนมากข้ึน ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาทางดานความรู 
ทักษะ และการปฏิบัติท่ีดีข้ึน ชุดฝก สามารถฝกฝนใหผูเรียน    
ในดานการคิดวิเคราะห แกปญหา และทักษะตาง ๆ ชุดฝกจะ
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนประสบความสําเร็จ
มากยิ่งข้ึน [1] 
  ป จ จุ บั น ร ถ ยน ต ไ ด อ า ศั ย เ ทค โน โ ลยี ไ ฟฟ า แล ะ
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึนเพ่ือควบคุมระบบตาง ๆ ของรถยนต เชน  
ระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบควบคุมการสง
กําลัง และระบบไฟฟาอํานวยความสะดวก เปนตน ดังน้ันจึงเปน
สิ่งสําคัญและจําเปนท่ีชางเทคนิคจะตองมีความรู ความเขาใจท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุมเครื่องยนต 
นอกจากน้ีตองเผชิญกับความทาทาย เมื่อวิเคราะหปญหาระบบ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรถยนตในปจจุบันท่ีมีความยุงยากและ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะตองมีความรู ความเขาใจ อยางดี     
เพ่ือนําไปสูการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาและบริการระบบ
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ท่ี เ กิด ข้ึนในรถยนต ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชางานไฟฟายานยนต
ชุดสาธิตระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกส
ผูสอนยังขาดแคลนชุดสาธิตระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีน
ดวยอิเล็กทรอนิกสท่ีจะนํามาใชในการประกอบการเรียนการ
สอน ทําใหผูเรียนท่ียังไมเขาใจในระบบการทํางานและไมมี
ทักษะในการบริการระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวย
อิเล็กทรอนิกสอยางแทจริง [2] 
 
 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือออกแบบและสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส 

โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
 เพ่ือประเมินความเหมาะสมชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส

โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
 เ พ่ือจําลองปญหาและวิเคราะหปญหาชุดฝกระบบ

เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
 

3.ขอบเขตของการวิจัย 
  ชุ ด ฝ ก ร ะบบ เค รื่ อ ง ยนต แ ก ส โ ซลี นควบคุ มด วย
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย แบตเตอรี่ สวิตชจุดระเบิด และ
ระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกส 
 กลุมตัวอยาง 
  เปนครูผูสอน วิชาระบบเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 3 คน 
 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563 – 
เดือนกุมภาพันธ 2564 
 สถานท่ี 
  แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 ตัวแปรตน  
  ตัวแปรตน คือชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกส  
 ตัวแปรตาม  
  ตัวแปรตาม ผลประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย 
อิเล็กทอนิกสผลการสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีน 
ควบคุมดวยอิเล็กทอนิกส จํานวน 1 ชุด เพ่ือใชเปนสื่อการเรียน
การสอนประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ดังน้ี แบตเตอรี่ สวิตช      
จุดระเบิด ฟวส สวิตชควบคุมเครื่องยนต และเครื่องยนตติดตั้ง
บนชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกส 
ผลการประเมินชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย 
อิเล็กทอนิกส 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสผลการประเมิน
ความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน มีคาเฉลี่ยโดยรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.39, S.D. = 0.46) จําแนกรายดาน
พบวา โดยรวมท้ัง 3 ดาน พบวา มีคาเฉลี่ยดานโครงสรางชุดฝก
ระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกส มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.6, S.D. = 0.49) ดานการใชงาน
ของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลนีควบคุมดวยอิเลก็ทอนิกส มี

คาเฉลี่ยอยู ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.3, S.D. = 0.47) ดาน
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ประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย 

อิเล็กทอนิกสมีคาเฉลีย่อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.25, S.D. = 0.43) 
ตามลําดับ และผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ
เครื่องยนต พบวา มีความเหมาะสมท่ีจะทําไปเปนสื่อการเรียน
การสอนและมีความสะดวกในการเคลื่อนยายไปสอนในท่ีตาง ๆ 
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสโดยรวมท้ัง 3 ดาน 
ไดแก ดานโครงสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสดานการใชงานของชุดฝกระบบเครื่องยนต
แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสดานประสิทธิภาพของชุดฝก
ระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสมีคาเฉลี่ย

ความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.39, S.D. = 0.46) 
ท้ังน้ีเพราะในการสรางชุดฝกมีการจัดทําอยางมีระบบและ
ข้ันตอน ผานการตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากท่ีปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญ โดยมีการทดลองใชชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส    
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสพ่ือนําขอบกพรองมาปรับปรุง
แกไขตอไป 
  ในดานโครงสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีน 
ควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสน้ัน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด         

(x� = 4.75, S.D. = 0.35) มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการ
ติดตั้งอุปกรณชุดฝก และการประกอบมีความมั่นคงแข็งแรง 
เหมาะแกการใชงานในดานการใช งานของชุดฝกระบบ
เครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = 4.86 , S.D. = 0.18) สามารถแสดงการ
ทํางานของชุดฝกไดอยางชัดเจนเขาใจงาย ข้ันตอนการใชงาน
สะดวกไมซับซอน สะดวกในการเคลื่อนยาย สะดวกตอการ
บํารุงรักษาจัดเก็บ และมีความปลอดภัยตอผูใช 
  ในดานประสิทธิภาพของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส   
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทอนิกสมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด         

(x� = 4.77, S.D. = 0.31) สามารถนําไปใชในการเรียนการสอน
และสามาถใชในการฝกทักษะของผูเรียนไดและทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนการสอนเปนอยางดี ท้ังน้ีเพราะชุดฝกได
จัดทําอยางมีข้ันตอนและไดรับการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ  
นําผลมาปรับปรุงแกไขทําใหไดชุดสาธิตท่ีเหมาะสมสําหรับ
นําไปใชสอนตอไป 
  จากผลการศึกษาน้ีสอดคลอง กับผลการวิจั ยของ          
วีระยุทธ  สุดสมบูรณ [3] ไดทําวิจัยการพัฒนาชุดฝกอบรมโดยใช
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพชางวินิจฉัยขอบกพรองระบบควบคุม
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนตแกสโซลีน ผลการวิจัยพบวา
ผูเช่ียวมีความเห็นเก่ียวกับโดยภาพรวมจําแนกโมดูลฝกอบรม
ฐานสมรรถนะออกไดเปน 5 โมดูล มีสมรรถนะยอย จํานวน   
46 ขอ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา 0.87 ประสิทธิภาพ

ของชุดฝกอบรมโดยภาพรวมมีคาประสิทธิภาพ 84,17 / 83.61 
สูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนดคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกอนและหลังดวยชุดฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของ
ผู เรียนท่ีมีตอชุดฝกอบรมมีคาเฉลี่ยรวม 4.78 อยู ในระดับ       
พึงพอใจมากท่ีสุดและยังสอดคลองกับแนวคิดของ Pelegren 
Cardino And Consorcio S. Namoco [4] ไดทําวิจัยเรื่องการ
พัฒนาและประเมินผลของแผงวงจรจําลองสําหรับชุดฝกอบรม 
EFI ในรถยนตวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความเปนไปไดในการนํา
นวัตกรรมใชกับระบบหัวฉีดเช้ือเพลิงแบบฮิลเกทรอนิกส (EFI)  
ท่ีมีอยูในปจจุบันผลการวิจัยไดชุดฝกท่ีมีการออกแบบเฉพาะตัว
กระบวนการในหองทดลองสามารถทําไดโดยมีความแมนยําใช
ระยะเวลานอยในการใชชุดฝกหลายอยางท่ีเก่ียวกับระบบ EFI 
สามารถทําไดงายข้ึนหน่ึงในน้ันคือการสาธิตการทํางานของ
ระบบ EFI การทดสอบ EFI การจําลองความผิดพลาดและปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในระบบ EFI ผลการประเมินพบวาผูใหขอมูลตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาเหมาะสมสําหรับการใชงานการนํา 
SSB น้ีไปใชสามารถสรางความเขาใจและประสบการณหลกัการ
ทํางานหาระบบ EFI จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับชุดฝกสรุปไดวาชุดฝกสามารถนํามาใชประกอบการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพนักเรียนเกิดแรงจูงใจและ
ไดรับประสบการณจากการเรียนในสภาวะท่ีใกลเคียงกับความ
เปนจริงทุกประการชวยใหผลการฝกของนักเรียนสูงข้ึนดังน้ัน
ผูวิจัยเห็นวาการสรางชุดฝกสามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การเรียนการสอนในวิชางานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสไดจึงนําเอาหลักการและวิธีการดําเนินการ
สรางชุดฝกจากเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชเปน
แนวทางในการสรางชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุม
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามหลักสูตรประกาศบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) [5] เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเรียนการสอนและยังใช
เปนแนวการพัฒนาสรางชุดฝกในระบบอ่ืน ๆ ตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การดําเนินการสรางโครงการชุดฝกระบบเครื่องยนตแกส
โซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณ 
ดร.พุทธ ธรรมสุนา อาจารยทวีศักดิ์ โคตรโสภา อาจารยท่ีปรึกษา
โครงการท่ีใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือในการตรวจและแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง คณะผูจัดทํารูสกึ
ซาบซึ่งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสน้ี 
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบโครงการวิจัย ท่ีไดสละ
เวลาใหคําแนะนํา คําปรึกษาช้ีแนะ แกไข ปรับปรุงใหการทํา
โครงการวิจัยครั้งน้ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
  ขอขอบคุณ อาจารยพัสกร  แกวไสย อาจารยทวีศักดิ์ 
โคตรโสภา และอาจารยภาคิน  อัศวภูมิ ผูเ ช่ียวชาญในการ
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ประเมินความเหมาะสมของชุดฝกระบบเครื่องยนตแกสโซลีน 
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
และใหขอเสนอแนะท่ีถูกตองเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา 
  ขอขอบคุณ อาจารยแผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานี ทุกทานท่ีถายทอดวิชาความรูดานวิชาการ ใหคําแนะนํา
อบรมสั่งสอนดวยดีตลอดมา 
  ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอคุณแม ท่ีใหชีวิตท่ีดีแกลูก 
ใหทุนในการศึกษาและใหกําลังใจลกูเสมอมา ตลอดจนทุกคนใน
ครอบครัว ท่ีใหกําลังใจความชวยเหลือ จนประสบความสําเร็จ 
  คุณคาและประโยชนอันเกิดจากการทําโครงการวิจัย
ฉบับน้ีขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย 
และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีไดอบรมสั่งสอนใหความรู ความรัก 
ความเมตตาแกคณะผูจัดทํามาโดยตลอด 
 
เอกสารอางอิง 
[1]   นพดล เวชวิฐาน, 2555, พ้ืนฐานการฉีดเชื้อเพลิงดวย 
  อิเล็กทรอนิกส, กรุงเทพมหานคร : มหาลัย 
  เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, (11 มีนาคม 2564). 
[2]   ประภาส พวงช่ืน, 2559, ชุดฝกระบบเคร่ืองยนตแกสโซ 
  ลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส, นครปฐม :  
  วิทยาลัยนครปฐม, (12 มีนาคม 2564). 
[3]   วีระยุทธ สุดสมบูรณ, 2559, ชุดฝกอบรมโดยใช 
  มาตรฐานสมรรถนะอาชีพชางวินิจฉัย 
  ขอบกพรองระบบควบคุมหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส 
  ของเคร่ืองยนตแกสโซลีน, นครศรีธรรมราช :  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 
[4]   Pelegren Cardino And Consorcio S. Namoco, 
  (2559), ไดทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาและ 
  ประเมินผลของแผงวงจรจําลองสําหรับชุด. 
[5]    สมบูรณ อัครชัยวงค, 2555, โครงการชุดสาธิต 
  ตรวจวงจร EFI, เชียงใหม : วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 

และบรหิารธุรกิจ. 
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ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร C 

MATERIAL HANDLING SYSTEM TRAINING SET CONTROLLED BY PROGRAMMABLE 

CONTROLLER C 

 

กิตติ   ดวงเคน1, ประชา   พันธุนันท2*, และ ธีรวัฒน   เพียโคตแกว3 

Kitti  Duangkhen1,  Pracha  Panthunan2*, and Theerawat  Phiakhotkaeo 3 

 

1,*2,3 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1,*2,3 Department of Electrical Technology Udon Thani Technical College Institute of Vocational Education 

Northeastern Region 1 

 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยเร่ืองน้ีเปนการศึกษาชุดฝกระบบ

ขนถ า ย วั ส ดุ ค วบ คุมด ว ย โ ป รแก รม เ ม เ บิ ล

คอนโทรลเลอรน้ัน โดยมีวัตถุประสงคสรางชุดฝก

การเรียนรูระบบสงถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรม

เมเบิลคอนโทรลเลอรเพื่อใชประกอบในการเรียน

การสอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

ในการจัดทํางานวิจัยชุดฝกระบบน้ีเพื่อท่ีจะศึกษา

หลักการทํางานและให นักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจใน

ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอรเขาใจงายข้ึน ดังน้ันการทํางาน

ของชุดฝก มีวิธีการใชงานและการทดลองของ

ชุดฝกโดยใชสวนทดลอง ชุดโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร (PLC) ย่ีหอ Mitsubishi รุน FX5U 

32 Bit และชุดสายพานลําเลียงคอนเวนเยอร 

ทดลองกับช้ินงาน 2 ชนิด คือ โลหะและอโลหะ 

โดยจะใชโปรแกรม GX WORKS 3 ท่ีทางผูวิจัยได

เขียนโปรแกรมข้ึนมา เพื่อสั่งชุด โปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร (PLC) ย่ีหอ Mitsubishi รุน FX5U 

32 Bit ประเมินความจากทดลองการทํางาน 

 

*ประชา พันธุนันท  

E-mailaddress : Prachaa2542@gmail.com 

จับยึดโลหะและอโลหะสามารถทํางานไดตามคําสั่ง

โดยใชโปรแกรม GX Works 3 ท่ีผูจัดทําออกแบบ 

ซึ่งจะไปสั่ง PLC รุน FX5U ไดตามคําสั่งแตจะตอง

มีการหนวงเวลาท่ีเหมาะสมซึ่งถาหนวงเวลาเร็ว

เกินไปจะทําใหแขนกลในการทํางานข้ันตอนตอไป

มารอรับไมทัน จากผลการทดลองของงานวิจัยตรง

ตามวัตถุประสงค ท่ี ต้ังไว  ชุดอุปกรณ ทุกสวน

สามารถทํางานตามคําสั่งการของโปรแกรม GX 

Works 3 ไดสมบูรณ ทางผูจัดทําจึงไดมอบช้ินงาน

ใหวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ไวเพื่อเปนสื่อการเรียน 

ก า รส อน ในร า ย วิ ช า ร ะ บบ ควบ คุม ใน ง า น

อุตสาหกรรม เพื่อใชประกอบในการเรียนการสอน

รายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม และผูท่ี

สนใจศึกษาคนควาเกี่ยวกับชุด PLC ตอไปใหเกิด

ประโยชน 

 

คําสําคัญ : ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร C , โปรแกรม GX 

WORKS 3 ,PLC ย่ีหอ Mitsubishi รุน FX5U 32 

Bit. 
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Abstract 

 The study of the Material Handling 

System Trained Program with the Mabel 

Controller Program was studied to 

improve and applied the system the work 

of the training set, a medium of instruction 

for other students in organizing research 

work in this training system in order to 

study working principles and provide 

Students interested in the material 

handling system training set with the 

programmable controller can understand 

more easily. Therefore the work of the 

training set, there were methods and 

experiments of the training set using the 

experimental part; Mitsubishi 

Programmable Controller (PLC), Model 

FX5U 32 Bit and Conveyor Belt Conveyor. 

 Experiment with 2 types of work 

pieces, metal and non-metal, by using the 

program GX WORKS3 that the researcher 

had written a program to order a 

programming set of Mitsubishi brand 

programmable controller (PLC), model 

FX5U 32 Bit. 

 From the experimental operation, 

metal and non-metal clamping can be 

performed according to the command by 

using the GX Works 3 program designed by 

the maker, which would be able to order 

the FX5U PLC by command, but had to 

have an appropriate delay, which, if the 

delay too fast will cause the mechanical 

arm to work, the next step will not be 

able to catch up. As a result of the 

experimental results of the research that 

meet the set objectives, every set of 

equipment can complete the work as 

instructed of the GX Works 3 program. For 

learning materials Teaching in the course 

of industrial control system to be used in 

the teaching and learning of the control 

system in the industry and those 

interested in further researching the PLC 

series to benefit. 

 

Keyword : Material handling system 

training set controlled by Programmable 

controller C, Program GX WORKS 3, PLC 

Model Mitsubishi FX5U 32 Bit. 

 

1. บทนํา 

 การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพใน

สถานศึกษาสั งกัดสํ า นักงานคณะกรรมการ 

อาชีวศึกษาเปนการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาคน แรงงานฝมือ และชางเทคนิค การ

บริหารท่ีเนนใหความรู พัฒนาทักษะ คุณธรรม 

การศึกษาดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจําเปน 

 การพัฒนาคนระดับชา งฝมือในสถาน

ประกอบการและชางเทคนิคจะตองใชเทคโนโลยี

มาประกอบการศึกษาและระบบการเรียนการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งสื่อการสอนเปนองคประกอบ

หน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนจึงควรไดรับ

การพัฒนาอยางเปนระบบและมีคุณภาพเหมาะสม

ตอการเรียนการสอน มีความสอดคลองกับ

หลักสูตรและวัตถุประสงคของท้ังผูเรียนและผูสอน

 ทางวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมีเคร่ืองเดิมอยู

แลวเดิมทีก็ ชํารุดเสียหายไมสามารถใชการได 
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ชุด PLC 

 

สงผลให นักเรียน นักศึกษา ไมสามารถทําการ

ทดลองไดทําให นักเรียน นักศึกษา ไมไดรับความรู 

ทักษะการตรวจซอมวิเคราะหปญหาและการ

ปฏิบัติติระบบควบคุมชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร C 

เทาท่ีควรจะเปน 

 ดัง น้ันทางคณะผูจัดทําไดพัฒนาชุดฝก

ระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร C ข้ึน เพื่อเปนสื่อการเรียนการ

สอนใหกับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาชางไฟฟา

,อิเล็กทรอนิกส นําไปสูการตรวจซอม วิเคราะห

ปญหาการบริการระบบชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร C ท่ีมี

ประสิทธิภาพตอไป [1] 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อพัฒนาชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร C 

 2.2 เพื่อใชฝกทักษะในการเขียนโปรแกรม

ระบบอัตโนมัติเบ้ืองตน 

 2.3 เพื่อใชในการเรียนการสอนรายวิชา

ระบบควบคุมในงานอุตสหกรรม 

 

3. วิธีการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 อธิบายระบบการทํางานของชุดฝก

ระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร C 

 ในการทํางานของชุดฝกมีกระแสไฟฟา 24 

VDC และลม โดยผานชุดคําสั่งผานโปรแกรม GX 

WORK 3 และเมื่อทําการ ON หรือ RUN 

โปรแกรมในชุด PLC ชุดฝกจะทํางานตาม

กระบวนการทํางาน 

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

(Programmable logic Control : PLC) เปน

อุปกรณควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรหรือ

กร ะ บวนก าร ทํ า ง า นต า ง  ๆ  โ ดยภ า ย ในมี 

Microprocessor เปนมันสมองสั่งการท่ีสําคัญ 

PLC จะมีสวนท่ีเปนอินพุตและเอาตพุตท่ีสามารถ

ตอออกไปใชงานไดทันที ตัวตรวจวัดหรือ สวิทตช

ตาง ๆ จะตอเขากับอินพุต สวนเอาตพุตจะใชตอ

ออกไปควบคุมการทํางานของอุปกรณห รือ

เคร่ืองจักรท่ีเปนเปาหมาย เราสามารถสรางวงจร

หรือแบบของการควบคุมไดโดยการปอนเปน

โปรแกรมคําสั่งเขาไปใน PLC นอกจากน้ียัง

สามารถใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืน เชน คร่ืองอาน

บารโคด (Barcode Reader) เคร่ืองพิมพ 

(Printer) ซึ่งในปจจุบันนอกจากเคร่ือง PLC จะใช

งานแบบเด่ียว (Stand alone) แลวยังสามารถตอ 

PLC หลาย ๆ ตัวเขาดวยกัน (Network) เพื่อ

ควบคุมการทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึนดวยจะเห็นไดวาการใชงาน PLC มีความ

ยืดหยุนมากดังน้ันในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 

จึงเปลี่ยนมาใช PLC มากข้ึน [2] 

 ไฮดรอลิก ระบบสงถายพลังงานของของ

ไหล เปนตัวขับเคลื่อนการทํางานในรูปของ อัตรา

การไหล และความดัน เปลี่ยนเปนพลังงานกล โดย

ผานตัวกระทํา เชน กระบอกสูบ มอเตอรไฮดรอลิก 

ในอุตสาหกรรม และงานกอสรางตาง ๆ นิยมใช 

นํ้ามันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil) เปนตัวกลาง  

ในการสงถายพลังงาน เพราะวา นํ้ามันไฮดรอลิก 

ไฟฟา 24 VDC และ ลม 

 
ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลลอจิก

  

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

76

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



 มีคุณสมบัติสําคัญ คือ ไมสามารถยุบตัวได จึงทํา

ใหการสงถายพลังงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน [3] 

 

4. ผลการวิจัย 

 การทดลองชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุม

ดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร C โดย

ไดทําการทดลองอุปกรณภายในช้ินงานคือ แขนกล

ท่ีจับยึดช้ินงานเปน โลหะ อโลหะ ไดทําเปนตาราง

ผลการทดลองมาได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1 การทดลองแยกโลหะ 

 

ทดลองคร้ังท่ี 
ผลการทดลอง 

ใชงานได ใชงานไมได 

1 

2 

3 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

 

 

 จากตารางท่ี 4.1 การทดลอง การใชแขน

กลในการดูดจับช้ินงานโดยทดลองแยกเปนโลหะ 

โดยเมื่อตัวดูดจับช้ินงานไดใช วัตถุท่ีเปนโลหะ 

เคร่ืองไดดูดแลวสงตอใหกับแขนกลตัวท่ีบรรจุเก็บ

ในช้ันเก็บงานช้ันท่ี 1 โดยทําการทดลองซ้ํา

แบบเดิมอยู 3 คร้ังโดยทุกคร้ังเคร่ืองทํางานได

สมบูรณทุกคร้ัง 

 

ตารางที่ 4.2 การทดลองแยกอโลหะ 

 

ทดลองคร้ังท่ี 
ผลการทดลอง 

ใชงานได ใชงานไมได 

1 

2 

3 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

 

 จากตารางท่ี 4.2 การทดลอง การใชแขน

กลในการดูดจับช้ินงานโดยทดลองแยกเปนอโลหะ 

โดยเมื่อตัวดูดจับช้ินงานไดใชวัตถุท่ีเปนอโลหะ 

เคร่ืองไดดูดแลวสงตอใหกับแขนกลตัวท่ีบรรจุเก็บ

ในช้ันเก็บงานช้ันท่ี 2 โดยทําการทดลองซ้ํา

แบบเดิมอยู 3 คร้ังโดยทุกคร้ังเคร่ืองทํางานได

สมบูรณทุกคร้ัง 

 

ตารางที่ 4.3 ตารางเปรียบเทียบการทดลองแยก 

                 ช้ินงานท่ีเปนโลหะ และอโลหะ 

 

ทดลองคร้ังท่ี 
ผลการทดลอง 

โลหะ อโลหะ 

1 

2 

3 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

ใชงานได 

 

 จากตารางท่ี 4.3 การทดลองเปนการ

ทดลองใส ช้ินงานท่ีเปนท้ังโลหะ และอโลหะ 

ตอเน่ืองกันตามลําดับในสายพานลําเลียง และเมื่อ

แขนกลไดรับช้ินงานท่ีเปนโลหะ ไดผลักเก็บในช้ัน

เก็บงานท่ี 1 ตอมาไดรับช้ินงานท่ีเปนอโลหะ ได

ผลักเก็บในช้ันท่ี 2 ท่ีเก็บวัตถุท่ีเปนอโลหะ และ

ตอมาช้ินท่ี 3 ไดรับท่ีเปนโลหะ โดยไดผลักเก็บใน

ช้ันท่ี 1 ท่ีเก็บวัตถุท่ีเปนโลหะ โดยทดลองซ้ําอยู 3 

คร้ัง โดยทุกคร้ังเคร่ืองสามารถทํางานไดโดย

สมบูรณ 
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 จากแผนภูมิสามารถแสดงการทดลองใน

ตารางท่ี 4.3 ไดโดยการทดลองท้ังหมด 3 คร้ังโดย

แสดงไดตามแผนภูมิขางตน คือเคร่ืองคัดแยก

ช้ินงานท่ีอยูภายในชุดฝกทํางานไดประสิทธิภาพ

ตามชุดคําสั่งท่ีไดเขียนลงในโปรแกรมโดยสมบูรณ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

 การใชแขนกลในการดูดจับช้ินงานโดย

ทดลองแยกเปนโลหะ โดยเมื่อตัวดูดจับช้ินงานได

ใชวัตถุท่ีเปนโลหะ เคร่ืองไดดูดแลวสงตอใหกับ

แขนกลตัวท่ีบรรจุเก็บในช้ันเก็บงานช้ันท่ี 1 โดยทํา

การทดลองซ้ําแบบเดิมอยู 3 คร้ังโดยทุกคร้ังเคร่ือง

ทํางานไดสมบูรณทุกคร้ัง 

 การใชแขนกลในการดูดจับช้ินงานโดย

ทดลองแยกเปนอโลหะ โดยเมื่อตัวดูดจับช้ินงานได

ใชวัตถุท่ีเปนอโลหะ เคร่ืองไดดูดแลวสงตอใหกับ

แขนกลตัวท่ีบรรจุเก็บในช้ันเก็บงานช้ันท่ี 2 โดยทํา

การทดลองซ้ําแบบเดิมอยู 3 คร้ังโดยทุกคร้ังเคร่ือง

ทํางานไดสมบูรณทุกคร้ัง 

 เปนการทดลองใสช้ินงานท่ีเปนท้ังโลหะ 

และอโลหะ ตอเน่ืองกันตามลําดับในสายพาน

ลําเลียง และเมื่อแขนกลไดรับช้ินงานท่ีเปนโลหะ 

ไดผลักเก็บในช้ันเก็บงานท่ี 1 ตอมาไดรับช้ินงานท่ี

เปนอโลหะ ไดผลักเก็บในช้ันท่ี 2 ท่ีเก็บวัตถุท่ีเปน

อโลหะ และตอมาช้ินท่ี 3 ไดรับท่ีเปนโลหะ โดยได

ผลักเก็บในช้ันท่ี 1 ท่ีเก็บวัตถุท่ีเปนโลหะ โดย

ทดลองซ้ําอยู 3 คร้ัง โดยทุกคร้ังเคร่ืองสามารถ

ทํางานไดโดยสมบูรณ 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 จากการจัดทําโครงการชุดฝกระบบขนถาย 

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร 

C คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังน้ี 

 จาการวิจยัพบวา ถาตองการใหชุดฝกมี 

ประสิทธิภาพสูง จนสามารถนําไปใชในการเรียน 

การสอนใหไดตามเกณฑกําหนด มีขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยดังน้ี 

 1. พัฒนาเพิ่มชุดนิวสเมติกสเพื่อผลักเก็บ

ช้ินงานระหวางโลหะและอโลหะ 

 2 พัฒนาชุดแขนกลหยิบช้ินงาน 

 3 พัฒนาหัวจับช้ินงานใหมีลักษณะหลาย

รูปแบบ เชน หัวดูด 6 เหล่ียม 8 เหล่ียมเปนตน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาโครงการฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไป

ดวยความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางดีย่ิง

จาก อาจารยพลเทียน   ดานดาหาร อาจารย 

วสันต   บุญภา อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษา 

โครงการ อาจารยวิฑูรย   ปนวนิชยกุล ประธาน 

กรรมการสอบ และคณะครูอาจารยทุก ๆ ทานท่ี

ใหคําแนะนําทุกข้ันตอนท่ีไดทําการออกแบบ  

การทดลอง การสนับสนุนและเปดโอกาสใหได 

การศึกษาการทําวิจัยตลอดจนขอคิดตาง ๆ ท่ี 

ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิง  

 ขอขอบพระคุณผูบริหารวิทยาลัยเทคนิค

อุดรและอาจารยแผนกไฟฟาท่ีใหการสนับสนุนให

0

1

2

3

4

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี  2 คร้ังท่ี  3 
โลหะ 
อโลหะ 
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ความรูความชวยเหลือแนะนําเกี่ยวกับโครงการน้ี

อาจารยพลเทียน  ดานดาหาร ผูเช่ียวชาญท่ีชวย

ตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนช้ินงานของทางผูจัด

เองก็ดี 

 สุดทายผลอันจะเปนประโยชนความดีงาม

ท้ังปวง ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาโครงการน้ี เร่ือง

ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอร ขอมอบแด คุณพอ คุณแมท่ี

เคารพอยางย่ิงและหากมีขอบกพรองประการใด

คณะผูจัดทําขอนอมรับดวยความขอบคุณย่ิง 
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ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ A 
MATERIAL HANDLING SYSTEM TRAINING SET CONTROLLED BY PROGRAMMABLE 

CONTROLLER A 
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รหัสไปรษณีย์ 41000 

1,2,3 Department Electrical Technology Faculty of Technology Udonthani Technical College 
Udonthani Province 41000 

บทคัดยอ่ 
       การศึกษาโครงการเรื่องชุดฝึกระบบขนถ่าย

วัสดุควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์น้ัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ประยุกต์ระบบการท างาน
ของชุดฝึก และเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาระดับอื่น  

          ในการจัดท า งานวิจั ย ชุดฝึกระบบน้ี
เพื่อ ท่ีจะศึกษาหลักการท างานและให้ นักเรียน
นักศึกษาท่ีสนใจในชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เข้าใจง่ายข้ึน 
ดังน้ันการท างานของชุดฝึก มีวิธีการใช้งานและการ
ทดลองของชุดฝึกโดยใช้ส่วนทดลอง ชุดโปรแกรมเม
เบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) [1] ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น 
FX5U 32 Bit และชุดสายพานล าเลียงคอนเวนเยอร์ 
ทดลองกับช้ินงาน 2 ชนิด คือ โลหะและอโลหะ โดย
จะใช้โปรแกรม [2] GX WORKS3 ท่ีทางผู้วิจัยได้
เขียนโปรแกรมข้ึนมา เพื่อสั่งชุด โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร์ (PLC) ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น FX5U 
32 Bit จากทดลองการท างานจับยึดโลหะและอโลหะ
สามารถท างานได้ตามค าสั่งโดยใช้โปรแกรม GX 
Works 3ท่ีผู้จัดท าออกแบบ ซึ่งจะไปสั่ง PLC รุ่น 

FX5U ได้ตามค าสั่งแต่จะต้องมีการหน่วงเวลาท่ี
เหมาะสม [4] 

* รังสรรค์   บุญคาร
E-mail address : rangsan.27399@gmail.com 

จา กผ ลก า รทดล อ งของ ง านวิ จั ย ตร งต า ม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ชุดอุปกรณ์ทุกส่วนสามารถ
ท างานตามค าสั่งการของโปรแกรม GX Works 3 ได้
ส ม บู ร ณ์  ท า ง ผู้ จั ด ท า จึ ง ไ ด้ ม อ บ ช้ิ น ง า น ใ ห้
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ไว้เพื่อเป็นสื่อการเรียน การ
สอนในรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม เพื่อ
ใช้ประกอบในการเรียนการสอนรายวิชาระบบควบคุม
ในงานอุตสาหกรรม และผู้ ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับชุด PLC ต่อไปให้เกิดประโยชน์ 
ค าส าคัญ : ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุควบคุมด้วย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ A , โปรแกรม GX 
WORKS 3 ,PLC ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น FX5U 32 
Bit. 
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Abstract 
The study of the Material Handling 

System Trained Program with the Mabel 
Controller Program was studied to improve 
and applied the system the work of the 
training set, a medium of instruction for 
other students in organizing research work in 
this training system in order to study working 
principles and provide Students interested in 
the material handling system training set 
with the programmable controller can 
understand more easily. Therefore the work 
of the training set, there were methods and 
experiments of the training set using the 
experimental part; Mitsubishi Programmable 
Controller (PLC), Model FX5U 32 Bit and 
Conveyor Belt Conveyor 

 Experiment with 2 types of work 
pieces, metal and non-metal, by using the 
program GX WORKS3 that the researcher had 
written a program to order a programming 
set of Mitsubishi brand programmable 
controller (PLC), model FX5U 32 Bit. 

 From the experimental operation, 
metal and non-metal clamping can be 
performed according to the command by 
using the GX Works 3 program designed by 
the maker, which would be able to order 
the FX5U PLC by command, but had to have 
an appropriate delay, which, if the delay too 
fast will cause the mechanical arm to work, 
the next step will not be able to catch up. 
As a result of the experimental results of the 
research that meet the set objectives, every 

set of equipment can complete the work as 
instructed of the GX Works 3 program. For 
learning materials Teaching in the course of 
industrial control system to be used in the 
teaching and learning of the control system 
in the industry and those interested in 
further researching the PLC series to benefit. 

Keyword : Material handling system training 
set controlled by Programmable controller 
A, Program GX WORKS 3, PLC Model 
Mitsubishi FX5U 32 Bit. 

1. บทน า
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมได้มี

การพัฒนาก้าวไกลอย่างต่อเ น่ืองเป็นอย่างมาก
เ น่ือ งมาจากการแข่ง ขันทาง ด้านการตลาดจึ ง
จ าเป็นต้องมีเทคโนโลยีข้ันสูงเข้ามาช่วยรับผิดชอบ
เพื่อให้ทันต่อความต้องการท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว
ของภาคอุตสาหกรรมน้ันจึงจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆเหล่าน้ีเข้ามาเพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดข้ันตอนและบุคลากร
ทางการผลิตลงจ านวนมาก  จ า เป็นต้องใช้ระบบ
อัตโนมัติมาทดแทนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลด
ระยะเวลาในการผลิตโดยเมื่อต้องการผลผลิตมากๆ มี
ความต้องการทางการตลาดสูงระบบอัตโนมัติในการ
ผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม
ต าแหน่งการเคลื่อนท่ีของก้านลูกสูบในปัจจุบัน คือ 
Proportional Valve ซึ่งมีราคาแพง จึงใช้กระบอก
สูบทางานร่วมกับวาล์วควบคุมทิศทางแบบ ON/OFF 
ท่ีมีราคาถูก และมีใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ 
PLC ควบคุม Solenoid Valve แทนการใช้ระบบ 
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ชุด PLC 
 

Proportional Valve ท่ีมีราคาแพง โดยมีการควบคุม
จากอุปกรณ์ PLC 
 ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงได้น าชุดฝึกมาปรับปรุง
แก้ไขให้ชุดฝึกสามารถใช้งานได้และสามารถเป็นสื่อ
การเรียนการสอนภายในห้องเรียน เพื่อให้เป็นพื้นฐาน
แก่ผู้เรียนก่อนจะออกไปสู่โลกของการท างานโดยตรง
และผู้ท่ีสนใจท่ัวไปสามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้
[6] 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างระบบการท างานของชุดฝึก
ระบบขนถ่ายวัสดุควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ 
 2.2 ทดลองการเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์ 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 

 
ในการท างานของชุดฝึกคือเมื่อมีกระแสไฟฟ้า 24 

VDC และลม โดยผ่านชุดค าสั่งท่ีเขียนข้ึนโดยผู้วิจัย
ผ่านโปรแกรม GX WORK 3 และเมื่อท าการ ON 
หรือ RUN โปรแกรมในชุด PLC ชุดฝึกจะท างานตาม
กระบวนการท างานโดยดูดจับวัตถุงานมาจาก
สายพานล าเลียงด้วยแขนกลโดยท างานด้วยลม และ
หมุนมาวางช้ินงานบนตัวผลักเก็บวัตถุเข้าสู้คลังเก็บ
วัตถุ น้ันคือกระบวนการท างานของชุดฝึก A [5] 

 
 

 
 

 
 

     มอเตอร์           ตัวดูดช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 

    รีดสวิตซ์            โซลินอยด์ 
 
 
 
 
 
 

 
  ลิมิตสวิตซ์       ช้ันวางช้ินงาน 
 

 
 
 
 
 
 

     แขนกล          ชุดฝึกด้าน Side Views 

4. ผลการวิจัย 
การทดลองชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุควบคุมด้วย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ A โดยได้ท า
การทดลองอุปกรณ์ภายในช้ินงานคือ ตัวแยกช้ินงาน
เข้าสู่ท่ีเก็บงานโดยแยกเป็น โลหะ อโลหะ ได้ท าเป็น
ตารางผลการทดลองมาได้ ดังน้ี 
 
 
 

ไฟฟ้า 24 VDC 
และ ลม 

 

ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุควบคุม
ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอนโทรลเลอร์ A 
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ตารางที่ 4.1 ตารางการทดลองแยกโลหะ 
 

ทดลองครั้งที ่
ผลการทดลอง 

ใช้งานได ้
ใช้งาน

ไม่ได ้

1   
2   
3   

 
การแยกช้ินงานโดยทดลองแยกเป็นโลหะ โดยเมื่อ

ตัวผลักเก็บช้ินงานได้รับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เครื่องได้ผลัก
เก็บในช้ันเก็บงานช้ันท่ี 1 โดยท าการทดลองซ้ า
แบบเดิมอยู่ 3 ครั้งโดยทุกครั้งเครื่องท างานได้
สมบูรณ์ทุกครั้ง 
 

ตารางที่ 4.2 ตารางการทดลองแยกอโลหะ 
 

ทดลองครั้งที ่
ผลการทดลอง 

ใช้งานได ้
ใช้งาน

ไม่ได ้

1   
2   
3   

 
การแยกช้ินงานโดยทดลองแยกครั้งน้ีเป็นอโลหะ 

เมื่อตัวผลักเก็บช้ินงานได้รับวัตถุท่ีเป็นอโลหะ เครื่อง
ได้ผลักเก็บในช้ันท่ีแยกเป็นช้ันท่ี 2 โดยท าการทดลอง
ซ้ า  3 ครั้ ง  ทุกครั้ง เครื่องสามารถท างานได้โดย
สมบูรณ์ 

 
 
 
 

ตารางที ่4.3 ตารางเปรียบเทียบการทดลองแยก 
                ช้ินงานท่ีเป็นโลหะ และอโลหะ 

 

ทดลองครั้ง
ที่ 

ผลการทดลอง 
โลหะ อโลหะ 

1   
2   
3   

 

จากตารางการเปรียบเทียบท่ี 4.3 สามารถอธิบาย
ได้ว่า เมื่อทดลองใส่วัตถุท่ีเป็นโลหะ และอโลหะ ใน
สายพานล า เลียงพร้อมกันน้ัน เครื่องคัดแยกได้
ตรวจจับช้ินงานมาจากแขนกลเครื่องได้ผลักช้ินงาน
เข้าสู่แพ็คเกจหรือคลังวัตถุ โดยแบ่ง ช้ันงานตาม
ประเภทคือ โลหะ และอโลหะ เครื่องก็สามารถดัน
ช้ินงานได้ตามชุดค าสั่งท่ีได้ใส่ข้อมูลลงไปในโปรแกรม
ได้ถูกต้อง [3] 

 

 
 
 จากแผนภูมิสามารถแสดงการทดลองใน

ตารางท่ี 4.3 ได้โดยการทดลองท้ังหมด 3 ครั้งโดย

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ครั้งท่ี 
1 

ครั้งท่ี 
3 

อะโลหะ 

โลหะ 
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แสดงได้ตามแผนภูมิข้างต้น คือเครื่องคัดแยกช้ินงาน
ท่ีอยู่ภายในชุดฝึกท างานได้ประสิทธิภาพตามชุดค าสั่ง
ท่ีได้เขียนลงในโปรแกรมโดยสมบูรณ์ 

5. สรุปผล 
จากการทดลองชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุควบคุม

ด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์น้ัน ผู้วิจัยสามารถ
สรุปผลการทดลองได้ดังน้ี 

 จากการทดลอง ตารางท่ี 4.1 การแยก
ช้ินงานโดยทดลองแยกเป็นโลหะ โดยเมื่อตัวผลักเก็บ
ช้ินงานได้รับวัตถุท่ีเป็นโลหะ เครื่องได้ผลักเก็บในช้ัน
เก็บงานช้ันท่ี 1 โดยท าการทดลองซ้ าแบบเดิมอยู่ 3 
ครั้งโดยทุกครั้งเครื่องท างานได้สมบูรณ์ทุกครั้ง 

 จากการทดลอง ตารางท่ี 4.2 การแยก
ช้ินงานโดยทดลองแยกครั้งน้ีเป็นอโลหะ เมื่อตัวผลัก
เก็บช้ินงานได้รับวัตถุท่ีเป็นอโลหะ เครื่องได้ผลักเก็บ
ในช้ันท่ีแยกเป็นช้ันท่ี 2 โดยท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง 
ทุกครั้งเครื่องสามารถท างานได้โดยสมบูรณ์ 

 จากการทดลอง ตารางท่ี 4.3 เป็นการ
ทดลอง ใส่ ช้ินง าน ท่ี เป็ น ท้ัง โ ลหะ และอ โลหะ 
ต่อเน่ืองกันตามล าดับในสายพานล าเลียง และเมื่อตัว
ผลักเก็บวัตถุได้รับช้ินงานท่ีเป็นโลหะ ได้ผลักเก็บใน
ช้ันเก็บงานท่ี 1 ต่อมาได้รับช้ินงานท่ีเป็นอโลหะ ได้
ผลักเก็บในช้ันท่ี 2 ท่ีเก็บวัตถุท่ีเป็นอโลหะ และต่อมา
ช้ินท่ี 3 ได้รับท่ีเป็นโลหะ โดยได้ผลักเก็บในช้ันท่ี 1 ท่ี
เก็บวัตถุท่ีเป็นโลหะ โดยทดลองซ้ าอยู่ 3 ครั้ง โดยทุก
ครั้งเครื่องสามารถท างานได้โดยสมบูรณ์ 
 

 ระบบการท างานของชุดฝึกระบบขนถ่าย
วัสดุควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ A 
โดยได้ท าการทดลองท้ังหมด 3 ครั้ง คือเครื่องคัดแยก
ช้ินงานท่ีอยู่ภายในชุดฝึกท างานได้ประสิทธิภาพตาม
ชุดค าสั่งท่ีได้ลงในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์โดย
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 

กิตตกิรรมประกาศ 
การศึกษาโครงการฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยความ

กรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก อาจารย์
คณิต  พิมพ์ค าไหล อาจารย์ ท่ีปรึกษาการศึกษา
โครงการ อาจารย์วิฑูรย์  ปิ่นวนิชย์กุล ประธาน
กรรมการสอบ และอาจารย์อาทิตย์  เจริญเพ็ง 
กรรมการสอบ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์พลเทียน  ด่านดาหาร 
ผู้ เ ช่ียวชาญท่ีช่วยตรวจสอบเครื่องมือ ตลอดจน
ช้ินงานของทางผู้จัดเองก็ดี 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเร่ืองนี้เปนการศึกษาชุดฝกระบบขนถาย

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรนั้นโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาชุดฝกการเรียนรูระบบสงถายวัสดุ

ควบดวยโปรแกรมเมเบิลคอนเพ่ือใชประกอบการเรียน

การสอนรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

 ในการจัดทํางานวิจัยชุดฝกระบบนี้เพ่ือท่ีจะศึกษา

อุปกรณตาง ๆ ในชุดฝกและใหนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจ

ในชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอรไดทําการศึกษาวงจรการทํางานของ PLC 

และอุปกรณไฮดรอลิกตาง ๆ การทํางานของชุดฝกมี

วิธีการใชงานการทดลองของชุดฝกโดยใชชุดโปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอร(PLC)ย่ีหอ Mitsubishi รุน FX-5U 

32 Bit ทดลองกับชิ้นงาน 2 ชนิดคืออโลหะและโลหะ

ทํางานไดตามคําสั่งโดยใชโปรแกรม GX WORKS 3 โดย

การเขียน Ladder Diagram ข้ึนมาใหมเพ่ือให PLC สั่ง

อุ ป ก ร ณ  เช น  Handling device ใน ก า ร จั บ ยึ ด , 

Hydraulic drive units ประกบชิ้นงาน และ ใช Sensor 

FIB ตรวจจับการทดลองท่ี 4.3, 4.4 เปนการทดลองการ 

ทํางานของหองประกบชิ้นงานผลการทดลองชิ้นงานท่ีเปน

โลหะไมเกิดความเสียหายสวนชิ้นงานอโลหะเกิดความ 

 

 

*วทัญู หงสเหิร  

E-mailaddress : leno.adricrudn@gmail.com 

  

เสียหายเพราะชิ้นงานไมแข็งแรงเหมือนโลหะ  

ตารางการทดลองท่ี 4.5, 4.6 เปนการทดลอง 

เซนเซอรตรวจจับชิ้นงานบนสายพานลําเลียงผลทดลอง

เซนเซอรสามารถตรวจจับชิ้นงานไดท้ังโลหะและ 

 จากการศึกษาชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรสามารถทํางานไดตาม

วัตถุประสงคของงานวิจัยท่ีต้ังไวอีกท้ังสามรถนําไปใชเปน

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

คําสําคัญ : ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรม

เมเบิลคอนโทรลเลอร B , โปรแกรม GX WORKS 3 , 

PLC ย่ีหอ Mitsubishi รุน FX5U 32 Bit,  

Abstract 

 This research was to study the material 

handling training system controlled by the Mabel 

Controller program. The objective was to develop a 

training kit for material transfer system learning with 

Mabel Controller program to be used in teaching and 

learning control system courses in industrial 

applications.  

 In organizing research work on this training 

system in order to study various devices in the training 

kit and students interested in the material handling 

system training set with the programmable controller, 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

86

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



they studied the circuits of PLCs and various hydraulic 

devices. The operation of the trainers, there are 

methods of use and experiments of the trainer using 

Mitsubishi FX-5U 32 Bit Programmable Controllers 

(PLC) set. The experiment with 2 types of work pieces: 

non-metal and metal worked according to the 

instructions using the program GX WORKS 3 by writing 

a new Ladder Diagram for the PLC to command 

equipment such as Handling device to grasping, 

Hydraulic drive units to connect the work piece and 

using Sensor FIB to detect the work piece. From the 

experimental table 4.1, 4.2, it was a test of clamping 

the work piece with a metal and non-metal work 

piece clamping arm. The results of the experiment, 

the mechanical arm works normally. Experimental 

table 4.3, 4.4 was the working test of the splice 

chamber. The test results were not damaged by 

metal specimens. The non-metallic work piece was 

damaged. Because the work piece was not as strong 

as metal. Experimental Table 4.5, 4.6 was a test of a 

target sensor on a conveyor Test results. The sensor 

can detect both metal and non-metal targets. 

 From the study of the material handling 

system training set with the programmable controller 

can work according to the research objectives set. 

Also, these three vehicles can be used as a means of 

teaching and learning of teachers as well and was also 

beneficial to students and outsiders who want to 

study, continue to learn how the training kit and the 

Mable controller program works. 

 

Keyword : Material handling system training set 

controlled by Programmable controller B, 

Program GX WORKS 3, PLC Model Mitsubishi 

FX5U 32 Bit. 

 

1. บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนในดานวิชาชีพในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคน แรงงานฝมือ และชางเทคนิค 

การบริหารท่ีเนนใหความรู พัฒนาทักษะ คุณธรรม 

การศึกษาดานวิชาชีพถือวาเปนสิ่งจําเปน 

 ก าร พั ฒ น าค น ระ ดั บ ช า งฝ มื อ ใน ส ถ าน

ประกอบการและชางเทคนิคจะตองใชเทคโนโลยีมา

ประกอบการศึกษาและระบบการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพซ่ึงสื่อการสอนเปนองคประกอบหนึ่งของ

กระบวนการเรียนการสอนจึงควรไดรับการพัฒนาอยาง

เปนระบบและมีคุณภาพเหมาะสมตอการเรียนการสอน มี

ความสอดคลองกับหลักสูตรและวัตถุประสงคของท้ัง

ผูเรียนและผูสอน 

 ทางวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีมีเครื่องเดิมอยู

แลวเดิมทีก็ชํารุดเสียหายไมสามารถใชการได สงผลให 

นักเรียน นักศึกษา ไมสามารถทําการทดลองไดทําให 

นักเรียน นักศึกษา ไมไดรับความรู ทักษะการตรวจซอม

วิเคราะหปญหาและการปฎิบัติระบบควบคุมชุดฝกระบบ

ขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B 

เทาท่ีควรจะเปน 

ดังนั้นทางคณะผูจัดทําไดพัฒนาชุดฝกระบบขนถาย

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B ขึ้น 

เพ่ือเปนสื่อการเรียนการสอนใหกับนักเรียน นักศึกษา 

สาขาวิชาชางไฟฟา,อิเล็กทรอนิกส นําไปสูการตรวจซอม 

วิเคราะหปญหาการบริการระบบชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B ท่ี มี

ประสิทธิภาพตอไป [1] 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือสรางชุดฝกการเรียนรูและศึกษาการ

ควบคุมกระบวนการดวย PLCขนาดเล็ก 

2.2 เพ่ือเกิดทักษะในการเขียนโปรแกรมระบบ

อัตโนมัติเบื้องตน 

2.3 เพ่ือสรางโปรแกรมการควบคุมแบบจําลอง

กระบวนการขนถายดวยสายพาน 
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3. การดําเนนิงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 การทํางานของชุดฝกระบบขนถาย

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B 

 

 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร (Programmable 

logic Control : PLC) เปนอุปกรณควบคุมการทํางานของ

เครื่องจักรหรือกระบวนการทํางานตาง ๆ โดยภายในมี 

Microprocessor เปนมันสมองสั่งการท่ีสําคัญ PLC จะมีสวน

ท่ีเปนอินพุตและเอาตพุตท่ีสามารถตอออกไปใชงานไดทันที 

ตัวตรวจวัดหรือ สวิตชตาง ๆ จะตอเขากับอินพุต สวน

เอาตพุตจะใชตอออกไปควบคุมการทํางานของอุปกรณหรือ

เคร่ืองจักรท่ีเปนเปาหมาย เราสามารถสรางวงจรหรือแบบของ

การควบคุมไดโดยการปอนเปนโปรแกรมคําสั่งเขาไปใน PLC 

นอกจากนี้ยังสามารถใชงานรวมกับอุปกรณอ่ืน เชน เครื่อง

อานบารโคด (Barcode Reader) เคร่ืองพิมพ (Printer) ซ่ึงใน

ปจจุบันนอกจากเคร่ือง PLC จะใชงานแบบเด่ียว (Stand 

alone) แลวยังสามารถตอ PLC หลาย ๆ ตัวเขาดวยกัน 

(Network) เพ่ือควบคุมการทํางานของระบบใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้นดวยจะเห็นไดวาการใชงาน PLC มีความยืดหยุน

มากดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ จึงเปลี่ยนมาใช PLC 

มากขึ้น [2] 

ไฮดรอลิก ระบบสงถายพลังงานของของไหล เปนตัว

ขับเคลื่อนการทํางานในรูปของ อัตราการไหล และความดัน 

เปลี่ยนเปนพลังงานกล โดยผานตัวกระทํา เชน กระบอกสูบ 

มอเตอรไฮดรอลิก ในอุตสาหกรรม และงานกอสรางตาง  ๆ

นิยมใช น้ํามันไฮดรอลิก (Hydraulic Oil) เปนตัวกลาง ในการ

สงถายพลังงาน เพราะวา น้ํามันไฮดรอลิก มีคุณสมบัติสําคัญ 

คือ ไม สามารถยุบตัวได  จึ งทํ าให การส งถ ายพลั งงาน                        

มีประสทิธิภาพมากขึ้น [3] 

 

4.ผลการวิจัย 

    การทดลองชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B ไดทําการทดลอง

และไดทําตารางผลการทดลองออกมาดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 การทดลองจับยึดชิ้นงานดวย 

         แขนกล (อโลหะ) 

 

ครั้งที่ทดลอง อโลหะ 

1 ทํางาน 

2 ทํางาน 

3 ทํางาน 

 

  จากตารางท่ี 4.1 ไดทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Handling device ในการจับยึดและมีโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมในการทํางานชิ้นงานท่ี

นํามาใชทดลองจับยึดคือ อโลหะ ผลปรากฏวาสามารถ

จับยึดชิ้นงานดวยแขนกล (อโลหะ) ไดท้ังสามครั้ง 

 

ตารางที่ 4.2 การทดลองจับยึดชิ้นงาน 

         ดวยแขนกล (โลหะ) 

 

  

 

 

 

 จากตารางท่ี 4.2 ไดทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Handling device ในการจับยึดและมีโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมในการทํางานชิ้นงานท่ี

นํามาใชทดลองจับยึดคือ โลหะ ผลปรากฏวาสามารถจับ

ยึดชิ้นงานดวยแขนกล (โลหะ) ไดท้ังสามครั้ง 

 

 

ครั้งที่ทดลอง โลหะ 

1 ทํางาน 

2 ทํางาน 

3 ทํางาน 
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ตารางที่..4.3 การทดลองการทํางาน 

           ของหองประกบชิ้นงาน (อโลหะ) 

 

ครั้งที่ทดลอง อโลหะ 

1 ชิ้นงานเสียหาย 

2 ชิ้นงานเสียหาย 

3 ชิ้นงานเสียหาย 

 

 จากตารางท่ี 4.3 ไดทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Hydraulic drive units ประกบชิ้นงาน ควบคุมโดย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลอง

ประกบดวยระบบไฮดรอลิคคือ อโลหะ ผลปรากฏวาหอง

ประกบชิ้นงาน (อโลหะ) เสียหายท้ังสามคร้ัง 

 

ตารางที่..4.4..การทดลองการทํางานของ 

          หองประกบชิ้นงาน (โลหะ) 

 

 จากตารางท่ี 4.4 ไดทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Hydraulic drive units ประกบชิ้นงาน ควบคุมโดย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลอง

ประกบดวยระบบไฮดรอลิคคือ โลหะ                    ผล

ปรากฏวาหองประกบชิ้นงาน (โลหะ) ปกติท้ังสามครั้ง 

 

ตารางที่..4.5..การทดลองเซนเซอรตรวจจับ 

      ชิ้นงานบนสายพานลาํเลียง (อโลหะ) 

 

 จากตารางท่ี 4.5 ไดทําการทดลอง 3 ครัง้ โดยใช 

Sensor FIB ตรวจจับชิ้นงาน ควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลองตรวจจับดวย 

Sensor FIB คือ อโลหะ ผลปรากฏวาเซนเซอรสามารถ

ตรวจจับ (อโลหะ) ไดท้ังสามครั้ง 

 

ตารางที่..4.6..การทดลองเซนเซอรตรวจจับ 

      ชิ้นงานบนสายพานลาํเลียง (โลหะ) 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี  4.6 ได ทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Sensor FIB ตรวจจับชิ้นงาน ควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลองตรวจจับดวย 

Sensor FIB คือ โลหะ ผลปรากฏวาเซนเซอรสามารถ

ตรวจจับ (โลหะ) ไดท้ังสามครั้ง 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 การทดลองจับยึดชิ้นงานดวยแขนกล 

  

 จากภาพท่ี 4.1 ไดทําการทดลองใน 3 ครั้ง โดยใช 

Handling device ในการจับยึดและมีโปรแกรมเมเบิล

ครั้งที่ทดลอง โลหะ 

1 ชิ้นงานปกติ 

2 ชิ้นงานปกติ 

3 ชิ้นงานปกติ 

ครั้งที่ทดลอง อโลหะ 

1 เซนเซอรตรวจจับได 

2 เซนเซอรตรวจจับได 

3 เซนเซอรตรวจจับได 

ครั้งที่ทดลอง โลหะ 

1 เซนเซอรตรวจจับได 

2 เซนเซอรตรวจจับได 

3 เซนเซอรตรวจจับได 
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คอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมในการทํางาน ชิ้นงานท่ี

นํามาใชทดลองจับยึดคือ โลหะและอโลหะ จากการ

ทดลองไดผลการทดลองตาม ภาพท่ี 4.1 จะแบงชิ้นงาน

เปนสองสี สีน้ําเงินคืออโลหะและสีสมคือโลหะโดยมี

ตัวเลขเปนเกณฑบอกการทํางานเลข 1 คือ แขนกล

ตรวจจับและทํางานเลข 0คือแขนกลตรวจจับชิ้นงาน

ไมได หลังจากการทดลอง Handling device สามรถจับ

ยึดชิ้นงานไดท้ังอโลหะและโลหะ 

ภาพที่ 4.2 การทดลองการทํางานของหอง 

ประกบชิ้นงาน 

จากภาพท่ี 4.2 ไดทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Hydraulic drive unitsป ระกบ ชิ้ น งาน ค วบ คุ ม โด ย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลอง

ประกบดวยระบบไฮดรอลิคคือโลหะและอโลหะในการ

ทดลองไดผลการทดลองตามภาพท่ี4.2 จะแบงชิ้นงาน

เปนสองสี สีน้ําเงินคืออโลหะและสีสมคือโลหะ โดยมี

ตัวเลขเปนเกณฑบอกการทํางาน เลข 1 คือ ชิ้นงานอยูใน

สภาพปกติ และเลข 0.2 คือชิ้นงานอยูในสภาพเสียหาย 

หลังจากการทดลอง Hydraulic drive units สามรถ

ประกบชิ้นงานไดแคโลหะใหอยูในสภาพปกติ เพราะ

อโลหะเปนวัสดุไมแข็งแรงเหมือนโลหะจึงเกิดรอยและ

ความเสียหายขึ้นกับชิ้นงาน 

ภาพที่ 4.3 การทดลองเซนเซอรตรวจจับชิ้นงานบน

สายพานลําเลียง 

จากภาพท่ี 4.3 ไดทําการทดลอง 3 ครั้ง โดยใช 

Sensor FIB ตรวจจับชิ้นงานควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลองตรวจจับดวย 

Sensor FIB คือ โลหะและอโลหะ ในการทดลองไดผล

การทดลองตามภาพท่ี 4.3 จะแบงชิ้นงานเปนสองสี สีน้ํา

เงินคืออโลหะและสีสมคือโลหะโดยมีตัวเลขเปนเกณฑ

บอกการทํางาน เลข 1 คือ เซนเซอรตรวจจับชิ้นงานได

และเลข 0.2 คือ เซนเซอรไมสามรถตรวจจับชิ้นงานได 

หลังจากการทดลอง Sensor FIB สามรถตรวจจับชิ้นงาน

ได ท้ังอโลหะและโลหะหลังจากเซนเซอรตรวจจับได

มอเตอรท่ีควบคุมสายพานจะหยุดหมุนเพ่ือให Handling 

device จับยึดชิ้นงานเพ่ือไปตออีก process 

5. สรุปผลการวิจัย

จากการทดลองชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุม

ดวยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร B ผูจัดทําและคณะ

ไดเขียนโปรแกรม GX WORK 3 ในการทดลองใชชุดฝก

ระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร B 

การทดลองใช Handling device ในการจับยึด

และมีโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมใน

การทํางาน ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลองจับยึดคือ โลหะและ

อโลหะ จากการทดลองไดผลการทดลองตาม ภาพท่ี 4.1 
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จะแบงชิ้นงานเปนสองสี สีน้ําเงินคืออโลหะและสีสมคือ

โลหะ โดยมีตัวเลขเปนเกณฑบอกการทํางาน เลข 1 คือ 

แขนกลตรวจจับและทํางาน เลข 0 คือ แขนกลตรวจจับ

ชิ้นงานไมได  หลังจากการทดลอง Handling device 

สามรถจับยึดชิ้นงานไดท้ังอโลหะและโลหะ 

 การทดลองใช  Hydraulic drive units ประกบ

ชิ้นงาน ควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

ชิ้นงานท่ีนํามาใชทดลองประกบดวยระบบไฮดรอลิคคือ 

โลหะและอโลหะ ในการทดลองไดผลการทดลองตาม

ภาพท่ี 4.2 จะแบงชิ้นงานเปนสองสี สีน้ําเงินคืออโลหะ

และสีสมคือโลหะ โดยมีตัวเลขเปนเกณฑบอกการทํางาน 

เลข 1 คือ ชิ้นงานอยูในสภาพปกติ และเลข 0.2 คือ 

ชิ้ น งานอยู ในสภาพ เสียหาย หลั งจากการทดลอง 

Hydraulic drive units สามรถประกบชิ้นงานไดแค

โลหะใหอยู ในสภาพปกติ เพราะอโลหะเปนวัสดุไม

แข็งแรงเหมือนโลหะ จึงเกิดรอยและความเสียหายข้ึนกับ

ชิ้นงาน 

 การทดลองใช  Sensor FIB ตรวจจับชิ้ น งาน 

ควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ชิ้นงานท่ี

นํามาใชทดลองตรวจจับดวย Sensor FIB คือ โลหะและ

อโลหะ ในการทดลองไดผลการทดลองตามภาพท่ี 4.3 จะ

แบงชิ้นงานเปนสองสี สีน้ําเงินคืออโลหะและสีสมคือ

โลหะ โดยมีตัวเลขเปนเกณฑบอกการทํางาน เลข 1 คือ 

เซนเซอรตรวจจับชิ้นงานได และเลข 0.2 คือ เซนเซอรไม

สามรถตรวจจับชิ้นงานไดหลังจากการทดลอง Sensor 

FIB สามรถตรวจจับชิ้นงานได ท้ั งอโลหะและโลหะ 

หลังจากเซนเซอรตรวจจับไดมอเตอรท่ีควบคุมสายพาน

จะหยุดหมุนเพ่ือให Handling device จับยึดชิ้นงานเพ่ือ

ไปตออีก process  

 

6. ขอเสนอแนะ 

  จากการจัดทําโครงการชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร B 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

  จ าก าร วิ จั ยพ บ ว า  ถ าต อ งก าร ให ชุ ด ฝ ก มี

ประสิทธิภาพสูง จนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน

ใหไดตามเกณฑกําหนด มีขอเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้ 

  1) พัฒนาเพ่ิมชุดนิวสเมติกสเพ่ือผลักเก็บชิ้นงาน

ระหวางโลหะและอโลหะ 

  2) พัฒนาชุดแขนกลหยิบชิ้นงาน 

   3) พัฒนา sensor ตัวดักเก็บชิ้นงานระหวางโลหะ

และอโลหะ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาโครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวย

ความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดี ย่ิงจาก 
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โครงการคณะอาจารยอีกหลายๆทานท่ีไดใหคําแนะนําใน

ทุกข้ันตอนไดทําการออกแบบการทดลองการสนับสนุน

และเปดโอกาสใหไดการศึกษาการทําวิจัยตลอดจนขอคิด

ตาง ๆ ท่ีผูศึกษาขอขอบพระคุรอยางสูงย่ิง 

 ขอขอบคุณผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีและ

คณะครูแผนกไฟฟาท่ีใหการสนับสนุน ใหความรูความ

ชวยเหลือและแนะนําเกี่ยวกับโครงการครั้งนี้และการ

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆของงานวิจัยจนเสร็จ

สมบูรณสุดทายผลอันจะเปนประโยชนความดีงามท้ังปวง

ท่ีเกิดขึ้นจากการศึกษา 

 โครงการนี้เร่ืองชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุม

ดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B ขอมอบแด คุณพอ 

คุณแมท่ีเคารพย่ิงและหากมีขอบกพรองประการใดคณะ

ผูจัดทําขอนอมรับดวยความขอบคุณย่ิง 
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MATERAIL HANDLING SYSTEM TRAINING SET CONTROLLED BY PROGRAMMABLE 

CONTROLLER E 

นายอภิรัตน   อินทรปญญา1*, นายสุรกิจ   จัยสิน2, นายบุศรินทร   โพธิ์แกว3 
Aphirat  Aintarapanya1*, Surakij  jaishen2,Budsarin  Phokeaw3 

*1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา คณะเทคโนโลยี  วิทยาลยัเทคนคิอุดรธานี  จังหวัดอุดรธาน ี รหัสไปรษณยี 41000
*1,2,3Department of electrical technology Udon Thani technical collge Institute of Vocational

Education Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 
งานวิจยัเร่ืองนี้เปนการศึกษาชุดฝก

ระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอรนั้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝก
การเรียนรูระบบสงถายวัสดุควบดวยโปรแกรมเมเบิล
คอนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนรายวชิาระบบ
ควบคุมในงานอุตสาหกรรม 

ในการจัดทํางานวิจัยชุดฝกระบบนี้
เพื่อที่จะศึกษาอุปกรณตางๆในชุดฝกและใหนักเรียน
นักศึกษาที่สนใจในชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุม
ดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรไดทําการศึกษา
วงจรการทํางานของ PLC และอุปกรณไฮดรอลิก
ตางๆการทาํงานของชุดฝกมีวิธกีารใชงานและการ
ทดลองของชุดฝกโดยใชชุดโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร(PLC)ยี่หอ Mitsubishi รุน FX-5U 32 
Bit ทดลองกับชิน้งาน 2 ชนิดคืออโลหะและโลหะ
ทํางานไดตามคําสั่งโดยใชโปรแกรม GX WORKS 3 
โดยการเขียน Ladder Diagram ข้ึนมาใหมเพื่อให 
PLC สั่งอุปกรณ เชน Handling device ในการจับ
ยึด, Hydraulic drive units ประกบชิ้นงาน และ ใช 
Sensor FIB ตรวจจับชิน้งาน จากตารางการทดลองที่ 
4.1, 4.2 เปนการทดลองจับยึดชิ้นงานดวยแขนกลจับ
ชิ้นงานโลหะและอโลหะ ผลการทดลองแขนกล 
ทํางานไดปกติ ตารางการทดลองที่ 4.3, 4.4 เปนการ
ทดลองการทํางานของหองประกบชิ้นงานผลการ 

*นายอภิรัตน   อินทรปญญา
E-mailaddress : aphirat1256gmail.com

ทดลองชิน้งานที่เปนโลหะไมเกิดความเสียหายสวน
ชิ้นงานอโลหะเกิดความเสียหายเพราะชิ้นงานไม
แข็งแรงเหมือนโลหะ ตารางการทดลองที่ 4.5, 4.6 
เปนการทดลองเซนเซอรตรวจจบัชิ้นงานบนสายพาน
ลําเลียงผลทดลองเซนเซอรสามารถตรวจจับชิน้งานได
ทั้งโลหะและอโลหะ 

จากการศึกษาชุดฝกระบบขนถายวัสดุ
ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรสามารถ
ทํางานไดตามวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตั้งไวอีกทั้ง
สามรถนําไปใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน 

คําสําคัญ : ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร E โปรแกรม GX 
WORKS 3 ,PLC  ยี่หอ Mitsubishi รุน FX5U 
32 Bit 

Abstract 
This research was to study the 

material handling training system controlled 
by the Mabel Controller program. The 
objective was to develop a training kit for 
material transfer system learning with Mabel 
Controller program to be used in teaching 
and learning control system courses in 
industrial applications. In organizing research 
work on this training system in order to 
study various devices in the training kit and 
students interested in the material handling 
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system training set with the programmable 
controller, they studied the circuits of PLCs 
and various hydraulic devices. The operation 
of the trainers, there are methods of use and 
experiments of the trainer using Mitsubishi 
FX-5U 32 Bit Programmable Controllers (PLC) 
set. The experiment with 2 types of work 
pieces: non-metal and metal worked 
according to the instructions using the 
program GX WORKS 3 by writing a new 
Ladder Diagram for the PLC to command 
equipment such as Handling device to 
grasping, Hydraulic drive units to connect the 
work piece and using Sensor FIB to detect 
the work piece. From the experimental table 
4.1, 4.2, it was a test of clamping the work 
piece with a metal and non-metal work 
piece clamping arm. The results of the 
experiment, the mechanical arm works 
normally. Experimental table 4.3, 4.4 was 
the working test of the splice chamber. The 
test results were not damaged by metal 
specimens. The non-metallic work piece was 
damaged. Because the work piece was not 
as strong as metal. Experimental Table 4.5, 
4.6 was a test of a target sensor on a 
conveyor test results. The sensor can detect 
both metal and non-metal targets. As result, 
the study of the material handling system 
training set with the programmable 
controller can work according to the 
research objectives set. Also, these three 
vehicles can be used as a means of teaching 
and learning for teachers as well. 

Keyword : Material handling system training 
set controlled by Programmable controller 
E,Program GX WORKS 3, PLC Model 
MitsubishiFX5U 32 Bit. 

1. คํานํา
ในการศึกษาการวิจัยชุดฝกระบบขนถาย

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรนี้ 
ผู วิ จั ย ไ ด เ ล็ ง เ ห็ น วั ต ถุ ป ระส งค ข อง กา รจั ดทํ า
โครงการวิจัยคือ 1) เพื่อปรับปรุงและประยุกตระบบ
การทํางานของชุดฝก 2) เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน
แกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมี
ขอบเขตของการวิจัยคือ การฝกทักษะการเขียน
โปรแกรมในวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
และมีประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทําวิจัย
เร่ืองนี้คือ ชุดฝกนั้นสามารถทํางานไดโดยผานการ
ควบคุมดวยโปรแกรม GX WORK 3 และหรือ
โปรแกรมควบคุมอ่ืนๆได 

2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
1.2.1 เพื่อสรางชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร E  
ควบคุมกระบวนการดวย PLC ขนาดเล็ก 
1.2.2 สรางแบบจําลองกระบวนการขนถายดวย
สายพาน 
1.2.3 เพื่อเขียนโปรแกรมตรวจจับดวยเซ็นเซอร 
ตรวจจับโลหะ 

3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

ภาพที่ 3.1 การออกแบบโครงสราง 
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1) แขนกลจับชิ้นงาน     6) ตัวดูดจับชิ้นงาน
2) ชุดสายพานลําเลียง      7) มอเตอรชุด 24V
3) Control box     8) Control PLC
4) พาวเวอรซัพพลาย        9) เทอรมินอล
5) ตัวปรับลม

ภาพที่ 3.2 ชุดสายพานลําเลียง 

การทาํงานของชุดสาธิตการควบคุมในการ
ทํางานอุตสาหกรรม ควบคุมดวย PLC ในคราวนี้ใช
โปรแกรมเมเบิลโทรลเลอร PLC ในการควบคุม 

ภาพที่ 3.3 หลักการทํางานและการใชงาน 

การออกแบบและสรางชุดฝกการเขียน
โปรแกรมพีแอลซีควบคุมการทํางานของนิวเมติกสอ
อกแบบกระบวนการทํางานของชุกฝกโดยควบคลุม
หั ว ข อ ก า ร ฝ ก ไ ด แ ก ฝ ก ต อ อิ น พุ ท /เ อ า ต พุ ท
( Input/Output)  โ ป รแ กรมพื้ น ฐ า น โป รแกร ม
ประยุกตจากนั้นทําการออกแบบวงจรนิวเมติกส
สําหรับกระบวนการดังกลาวซึ่งไดเปนกระบวนการ
ของการหยิบวาง (Pick and Place) หลังจากได
กระบวนการและวงจรที่สมบูรณแลวจึงทําการ
ออกแบบและสรางชุดฝก 

ภาพที่ 3.3 การออกแบบโครงสรางการวางตําแหนง
อุปกรณ 

4.ผลการวิจัย
การทดลอง ชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B ไดทํา
การทดลองและไดทําตารางผลการทดลองออกมาดังนี้
ตารางที่  

ตารางที่ 4.1 การทดลองจับยึดชิ้นงานดวยแขนกล 
(อโลหะ) 

คร้ังที่ทดลอง อโลหะ 

1 ทํางาน 
2 ทํางาน 
3 ทํางาน 

จากตารางที่ 4.1 ไดทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยใช Handling device ในการจับยึดและมี
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมในการ
ทํางาน ชิ้นงานที่นํามาใชทดลองจับยึดคือ อโลหะ 
หลังจากการทดลอง Handling device สามารถจับ
ยึดชิ้นงานปกติ 
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ตารางที่ 4.2 การทดลองจับยึดชิ้นงานดวยแขนกล 
(โลหะ) 

คร้ังที่ทดลอง โลหะ 

1 ทํางาน 

2 ทํางาน 

3 ทํางาน 

จากตารางที่ 4.2 ไดทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยใช Handling device ในการจับยึดและมี
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุมในการ
ทํางาน ชิ้นงานที่นํามาใชทดลองจับยึดคือ โลหะ 
หลังจากการทดลอง Handling device สามารถจับ
ยึดชิ้นงานไดปกต ิ

ตารางที่ . .4.3 .. .การทดลองการทํางานของหอง
ประกบชิ้นงาน (อโลหะ) 

คร้ังที่ทดลอง อโลหะ 

1 ชิ้นเสียเสียหาย 

2 ชิ้นงานเสียหาย 

3 ชิ้นงานเสียหาย 

จากตารางที่ 4.3 ไดทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยใช Hydraulic drive units ประกบชิ้นงาน 
ควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ชิ้นงานที่
นํามาใชทดลองประกบดวยระบบไฮดรอลิค คือ อะ
โลหะหลังจากการทดลอง Hydraulic drive units 
สามารถประกบชิ้นงานที่เปน อะโลหะไมไดเพราะ
อโลหะเปนวัสดุไมแข็งแรงเหมือนโลหะ จึงเกิดรอย
และความเสียหายข้ึนกับชิ้นงาน 

ตารางที่..4.4..การทดลองการทํางานของหองประกบ
ชิ้นงาน (โลหะ) 

คร้ังที่ทดลอง โลหะ 

1 ชิ้นงานปกติ 

2 ชิ้นงานปกติ 

3 ชิ้นงานปกติ 

จากตารางที่ 4.4 ไดทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยใช Hydraulic drive units ประกบชิ้นงาน 
ควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ชิ้นงานที่
นํามาใชทดลองประกบดวยระบบไฮดรอลิค คือ โลหะ 
หลังจากการทดลอง Hydraulic drive units 
สามารถประกบชิ้นงานไดปกต ิ

ตารางที่..4.5..การทดลองเซนเซอรตรวจจบั 
ชิ้นงานบนสายพานลําเลียง (อโลหะ) 

คร้ังที่ทดลอง อโลหะ 

1 เซนเซอรตรวจจับได 

2 เซนเซอรตรวจจับได 

3 เซนเซอรตรวจจับได 

จากตารางที่ 4.5 ไดทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยใช Sensor FIB ตรวจจับชิ้นงานควบคุมโดย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรชิ้นงานที่นํามาใช
ทดลองตรวจจับดวย Sensor FIB คือ อะโลหะ 
หลังจากการทดลอง Sensor FIB สามรถตรวจจับ
ชิ้นงานไดทั้งอโลหะหลังจากเซนเซอรตรวจจับได
มอเตอรที่ ควบคุมสายพานจะหยุดหมุนเพื่ อให 
Handling device จับยึดชิ้นงานเพื่อไปตออีก 
process 
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ตารางที่ 4.6 การทดลองเซนเซอรตรวจจับชิ้นงานบน
สายพานลําเลียง (โลหะ) 

จากตารางที่ 4.6 ไดทําการทดลอง 3 คร้ัง 
โดยใช Sensor FIB ตรวจจับชิ้นงาน ควบคุมโดย
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ชิ้นงานทีน่ํามาใช
ทดลองตรวจจับดวย Sensor FIB คือ โลหะ หลังจาก
การทดลอง Sensor FIB สามารถตรวจจับชิ้นงานได
ทั้งโลหะหลังจากเซนเซอรตรวจจับไดมอเตอรที่
ควบคุมสายพานจะหยุดหมุนเพือ่ให 
Handlingdeviceจับยึดชิน้งานเพื่อไปตออีก 
process 

5.สรุปผล
จากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 ไดทํา

การทดลอง 3 คร้ัง โดยใช Handling deviceในการ
จับยึดและมโีปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรเปนตัว
ควบคุมในการทํางานชิน้งานทีน่าํมาใชทดลองจับยึด
คือโลหะและอโลหะจากการทดลองไดผลการทดลอง
ตาม ภาพที่ 5.1 จะแบงชิน้งานเปนสองสสีีน้าํเงินคือ
อโลหะและสสีมคือโลหะโดยมีตวัเลขเปนเกณฑบอก

การทํางานเลข 1 คือ แขนกลตรวจจับและทาํงานเลข 
0 คือแขนกลตรวจจับชิ้นงานไมได หลังจากการ
ทดลอง Handling device สามรถจับยึดชิ้นงานไดทัง้
อโลหะและโลหะ 

ภาพที่ 5.2 การทดลองการทํางานของหองประกบ
ชิ้นงาน 

จากตารางที่ 4.3 และตารางที่ 4.4 ไดทํา
การทดลอง 3 คร้ัง โดยใช Hydraulic drive units 
ประกบชิน้งานควบคุมโดยโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอรชิ้นงานที่นาํมาใชทดลองประกบดวย
ระบบไฮดรอลคิคือโลหะและอโลหะในการทดลอง
ไดผลการทดลองตามภาพที่ 5.2 จะแบงชิ้นงานเปน
สองสี สีน้าํเงินคืออโลหะและสสีมคือโลหะ โดยมี
ตัวเลขเปนเกณฑบอกการทํางาน เลข 1 คือ ชิ้นงาน
อยูในสภาพปกติ และเลข 0.2 คือชิ้นงานอยูในสภาพ
เสียหาย หลังจากการทดลอง Hydraulic drive 
units สามารถประกบชิ้นงานไดแคโลหะใหอยูใน
สภาพปกติ เพราะอโลหะเปนวสัดุไมแข็งแรงเหมือน
โลหะจึงเกิดรอยและความเสียหายข้ึนกับชิ้นงาน 

คร้ังที่ทดลอง โลหะ 

1 เซนเซอรตรวจจับได 
2 เซนเซอรตรวจจับได 
3 เซนเซอรตรวจจับได 
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ภาพที่ 5.3 การทดลองเซนเซอรตรวจจับชิ้นงานบน
สายพานลาํเลียง 

จากตารางที่ 4.5 และตารางที่ 4.6 ไดทํา
การทดลอง 3 คร้ัง โดยใช Sensor FIB ตรวจจับ
ชิ้นงานควบคุมโดยโปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร 
ชิ้นงานทีน่ํามาใชทดลองตรวจจบัดวย Sensor FIB 
คือ โลหะและอโลหะ ในการทดลองไดผลการทดลอง
ตามภาพที่ 5.3 จะแบงชิน้งานเปนสองสี สีน้าํเงินคือ
อโลหะและสสีมคือโลหะโดยมีตวัเลขเปนเกณฑบอก
การทํางาน เลข 1 คือ เซนเซอรตรวจจับชิน้งานได
และเลข 0.2 คือ เซนเซอรไมสามรถตรวจจับชิ้นงาน
ได หลังจากการทดลอง Sensor FIB สามรถตรวจจบั
ชิ้นงานไดทั้งอโลหะและโลหะหลังจากเซนเซอร
ตรวจจับไดมอเตอรที่ควบคุมสายพานจะหยุดหมุน
เพื่อให Handling device จับยึดชิ้นงานเพื่อไปตออีก 
process 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาโครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป

ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง
จาก อาจารยพลเทียน ดานดาหาร , อาจารยวิฑูรย 
ปนวนิชยกุล ,อาจารยวสันต บุญภา อาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาโครงการคณะอาจารยอีกหลายๆทานที่ได
ใหคําแนะนําในทุกข้ันตอนไดทําการออกแบบการ
ทดลองการสนับสนุนและเปดโอกาสใหไดการศึกษา
การทําวิจัยตลอดจนขอคิดตางๆที่ผูศึกษาขอขอบพระ
คุรอยางสูงยิ่งขอขอบคุณผูบริหารวิทยาลัยเทคนิค
อุดรธานีและคณะครูแผนกไฟฟาที่ใหการสนับสนุน 
ใหความรูความชวยเหลือและแนะนํา เ ก่ียวกับ

โครงการคร้ังนี้และการตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
ตางๆของงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณสุดทายผลอันจะ
เปนประโยชนความดีงามทั้ งปวงที่ เ กิด ข้ึนจาก
การศึกษาโครงการนี้เร่ืองชุดฝกระบบขนถายวัสดุ
ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร B ขอ
มอบแด  คุณพอ  คุณแมที่ เ คารพยิ่ งและหากมี
ขอบกพรองประการใดคณะผูจัดทําขอนอมรับดวย
ความขอบคุณยิ่ง 
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ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร D 
MATERIAL HANDING SYSTEM TRAINING KIT PROGRAMMED BY THEMABLE 

CONTROLLER D 
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Cholsin Phonsing1* , and Arthid Nampoomee2 
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รหัสไปรษณีย 41000 
1,2 Department of Electrical technology Udon Thani Technical College Institute of Vocational 

Education Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 
การทําวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาชุดฝก

ระบบขนถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอรนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อปรับปรุง

และประยุกตระบบการทํางานของชุดฝกระบบขน

ถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมคอนโทรลเลอรและ

เปนสื่อการเรียนการสอนสาํหรับรายวิชาระบบ

ควบคุมในงานอุตสาหกรรม การทํางานของระบบ

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรและการทํางานระบบ

คอนเวยเยอรเพื่อที่จะทดลองการทํางานโดยใช

โปรแกรม. GX WORKS 3 เขียนคําสั่งในการควบคุม 

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร PLC ยี่หอ 

Mitsubishi รุน FX-5U 32 Bit 

จากการทดลองการทาํงานชดุฝกระบบ

ถายวัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร

ไดทําการศึกษาวงจรการทาํงานของ PLC และ ระบบ

คอนเวยเยอร และชุดอุปกรณไฮดรอลิกตางๆ การ

ทํางานของชุดฝกวิธีการทํางานและการทดลองของ 

ชุดฝกดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ทดลองกับ 

*ชลศิลป โพนสงิห

E-mailaddress : Muchshowney@gmail.com 

ชิ้นงาน 2 ชนิดคือ อโลหะและโลหะ ทํางานไดตาม

คําสั่งโดยใชโปรแกรม GX WORKS 3 โดยการเขียน 

Ladder Diagram ข้ึนมาใหมเพื่อให PLC สั่งชุด

อุปกรณ Solenoid  เพื่อที่จะดันหรือผลักชิ้นงาน ไป

ยังชุด คอนเวยเยอร เพื่อที่จะเลื่อน ชิ้นงานไปยงั 

ชุดฝกที่ 2 โดยใช Sensor FIB ในการตรวจชิน้ งาน 

เมื่อพบจะทําการหยุด ชดุมอเตอร คอนเวยเยอร ที่ 

และ ชุด Handling device จะนําไปทีชุ่ดฝกที่ 2 

จากตารางการทดลองที่ 4.1  เปนการทดลอง

เก่ียวกับแสดงการทดลองการทาํงานของชุดสาธิต ชุด

กระบอกสูบ Solenoid  มีการผลักและดันกลบั ผล

การทดลองสามารถทํางานไดอยางปกติ ตารางการ

ทดลองที่ 4.2 เปนการทดลองการทํางานของชุดสาธติ 

ชุดสายพานชุดมอเตอร 24 VDC มีการทํางาน

สายพานสามารถเคลื่อนที่ Forward และ Reward 

ชุดสายพาน ทํางานไดอยางปกติตารางการทดลองที่ 

4.3 เปนการทดลองการทํางานของชุดสาธิต ชุด 

Sensor มีการทํางานโดยมีชิน้งาน ผาน Sensor แลว 
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ทําไหชุดสายพานลําเลยีง จะหยดุทํางาน  โดยใช 

ชิ้นงาน ในการผาน Sensor ซึ่งสามารถตรวจจบัและ

หยุดการทํางานไดอยางปกติ ตารางการทดลองที ่4.4, 

4.5 แสดงการทดลองการทํางานของชุดสาธิต ชุด 

Sensor มีการทํางานโดยมีชิน้งาน ที่เปนโลหะและ

อโลหะ เมื่อผาน Sensor แลวทาํไหชุดมอเตอร

สายพานลาํเลียง จะหยุดทํางาน ผลการทดลอง 

Sensor สามารถตรวจจับ และหยุดการทํางานได

อยางปกติ ทั้งสองชิน้งาน 

จากการศึกษาการวิจัยชุดฝกระบบขนถาย

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

สามารถทาํงานไดตามวัตถุประสงคของงานวจิัยไว

ตามที่ตองการ อีกทั้งสามารถเปนสื่อประกอบการ

เรียนการสอน สําหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคล

ที่สนใจเก่ียวกับชุดฝกนี ้

คําสําคัญ : ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย 

โปรแกรมเมเบลิคอนโทรลเลอร D โปรแกรม GX 

WORKS 3 ,PLC ยี่หอ Mitsubishi รุน FX5U 32 

Bit

Abstract 

 This research was aimed to study a 

program controlled material handling 

training kit by Mabel controller. The 

objectives were to improve and apply the 

working system of the material handling 

system training unit, programmed control, 

and as a teaching material for industrial 

control system courses. 

The operation of the programmable 

controller system and conveyer system 

operation in order to try to work using the 

program GX WORKS 3 write command to 

control Mitsubishi PLC Programmer FX-5U 32 

Bit 

 From the experiments of the 

material transfer system training program 

with the Mabel Controller program, the 

working circuit of PLC and conveyer system 

was studieda series of hydraulic equipment 

Operation of Training Set, Methodology and 

Experiment of Training Kit with Mabel 

Controller. Two types of work pieces, non-

metal and metal, can be executed as 

instructed by the GX WORKS 3 program by 

rewriting the Ladder Diagram to the PLC to 

command the Solenoid Set to push or push 

the work piece to the Conveyor to move the 

work piece to the training set 2 by using 

Sensor FIB to detect the work piece when it 

is found. The conveyer motor unit would be 

stopped, and the handling device unit would 

be taken to the second trainer. From the 

Experiment Table 4.1, it was an experiment 

showing the working experiment of the 

solenoid cylinder demonstration unit with 

push and back. The experimental results can 

work normally. Experiment Table 4.2 It was a 

working experiment of a demonstration set. 

Belt unit A 24 VDC motor is running. Belt can 

move Forward and Reward. Belt unit is 

working normally. Experiment table 4.3 was 

a working test of the Sensor set 

demonstration work with the work piece 

through the Sensor and then cause the 

conveyor belt to stop working by the work 

piece through the Sensor, which can detect 
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and stop working normally. Experimental 

table 4.4, 4.5 showed the working 

experiment of the sensor demonstration set. 

The metal and non-metal when through the 

Sensor and then cause the motor to the 

conveyor belt will stop working normally of 

both work pieces. 

 From the study and research of the 

material handling system training program 

controlled by the Mabel Controller program 

was able to work in accordance with the 

research objectives as desired. It can also be 

a teaching material for students and people 

who are interested in this training package. 

Keyword : Material handing system training 

set controlled by Programmable controller 

D, Program GX WORKS 3 ,PLC Model 

Mitsubishi FX5U 32 Bit. 

1. บทนํา
ในการศึกษาการวิจัยชุดฝกระบบขนถาย

วัสดุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรนี้ 

ผู วิ จั ย ได เล็ ง เห็ น วั ต ถุ ป ระส งค ข อ งก ารจั ด ทํ า

โครงการวิจัยคือ 1) เพื่อปรับปรุงและประยุกตระบบ

การทํางานของชุดฝก 2) เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน

แกนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โดยมี

ขอบเขตของการวิจัยคือ การฝกทักษะการเขียน

โปรแกรมในวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมและ

มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทําวิจัยเร่ืองนี้

คือ ชุดฝกนั้นสามารถทํางานไดโดยผานการควบคุม

ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม  GX WORK 3 แ ล ะ ห รื อ

โปรแกรมควบคุมอ่ืนๆได 

2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพื่อปรับปรุงและประยุกตระบบการ

ทํางานของชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย 

โปรแกรมคอนโทรลเลอร 

1.2.2 เพื่อทดลองการทํางานของชุดสาธิต 

ชุดกระบอกสูบ solenoid มีการผลักและดันกลับ 

1.2.3 เพื่อทดลองการทํางานชุดสาธิต ชุด

สายพานชุดมอเตอรมีการเคลื่อนที่ Forward  

และ Reward 

1.2.4 เพื่อทดลองการทํางานของ sensor 

มีการทํ างานโดยมีชิ้ น งานผ าน  sensor แลวชุด

สายพานลาํเลียงจะหยุดทํางาน 

1.2.5 เพื่อทดลองการทํางานของ sensor 

มีการตรวจจับวัตถุที่เปน โลหะ และ อโลหะ 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การทํางานของดวยโปรแกรมเมเบิลคอล

โทรลเลอร D ในชุดสาธิตนี้จะใชไฟ 24 V ในการ

ควบคุมการทํางานของชุดฝกระบบขนถายวัสดุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลคอลโทรลเลอร 

ภาพที่ 3.1 หลักการทํางานและการใชงาน 
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ภาพที่ 3.2 ชุดสายพานลําเลียง 

ภาพที่ 3.3 แบบตัวอยางชิ้นงาน 

4. ผลการวิจัย
ชุดฝกระบบขนถายวัสดุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร D ดวยโปรแกรม

เมเบิลคอนโทรลเลอรมีผลการวิจัยดังนี ้

ตารางที่ 4.1 แสดงการทดลองการทํางาน ของชุด 

Solenoid 

จากตารางที่  4.1 แสดงการทดลองการ

ทํางาน ของชุด Solenoid มีการดันและผลักกลับ 

จํานวน 4 คร้ัง ตามการทํางาน ของ ชุด PLC 

ตารางที่ 4.2 การสั่งการ ชุดมอเตอรสายพราน 24 V 

จากตารางที่  4.2 แสดงการทดลองการ

ทํางาน ของชุด สายพรานชุดมอเตอร 24 V มีการ

เคลื่อนที่  Forward และ Reward จํานวน 4 คร้ัง 

ตามการทํางาน ของ ชุด PLC 

ภาพที่ 4.2 ชุด สายพรานชุดมอเตอร 

แสดงการทดลองการทํางานของชุดสาย

พรานชุดมอเตอร 24 V มีการเคลื่อนที่ Forward 

และ Reward จํานวน 4 คร้ัง ตามการทํางาน ของ 

ชุด PLC การทดลองคร้ังที่  1 กดสวิตช START F 

มอเตอรสายพรานเคลื่อนที่ แบบ Forward ทํางาน 

การทดลองคร้ังที่ 2 กดสวิตช START R มอเตอรสาย

พรานเคลื่อนที่ แบบ Reward ทํางาน การทดลอง

คร้ังที่  3 กดสวิตช  START F มอเตอรสายพราน

เคลื่อนที่ แบบ Forward ทํางาน การทดลองลองคร้ัง
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ที่ 4 กดสวิตช START R มอเตอรสายพรานเคลื่อนที่ 

แบบ Reward ทํางานไดปกต ิ

ภาพที่ 4.3 ชุด Sensor 

แสดงการทดลองการทํางานชุด Sensor 

ในการหยุดการทํางานของสายพราน จํานวน 4 คร้ัง 

เมื่อกด สวิตช Start F มอเตอรหมุนแบบ Forward 

จากนั้น เมื่อชื้นงานผาน Sensor แลว มอเตอรสาย

พราน จะหยุดทํางาน การทดลอง คร้ังที่ 1-4 มีการ

ทํ างาน เหมือน กัน  ทุ กรอบ  เมื่ อกด Start F ชุด

มอเตอรสายพราน หมุนแบบ Forward เมื่อผาน

sensor จะสั่งหยุดการทํางานของมอเตอรสายพราน 

5. บทสรุป
การทดลองการทํางาน ของชุด Solenoid 

มีการดันและผลักกลับ จํานวน 4 คร้ัง ตามการทํางาน 

ของ ชุด PLC สามารถทําไดปกติ และ การทดลอง

การทํางาน ของชุด สายพานชุดมอเตอร 24 V มีการ

เคลื่อนที่  Forward และ Reward จํานวน 4 คร้ัง 

ตามการทํางาน ของ ชุด PLC สามารถทําไดปกติ 

และ ทดลองใช Sensor ในการหยุดการทํางานของ

สายพาน จํานวน 4 คร้ัง เมื่อกด สวิตช  Start F 

มอเตอรหมุนแบบ Forward ผลปรากฏวา เมื่ อ

ชิ้นงานผาน Sensor แลว มอเตอรสายพาน จะหยุด

ทํางาน และ ทดลองใช Sensor ในการหยุดการ

ทํางานของสายพาน จํานวน 4 คร้ัง เมื่อกด สวิตช 

Start F มอเตอรหมุนแบบ Forward ผลปรากฏวา 

เมื่อชื้นงานที่เปนโลหะ และ อโลหะ ผาน Sensor 

แลว  มอเตอรสายพาน จะหยุดทํ างานReward 

จํ านวน  4 ค ร้ัง ตามการทํ างาน  ของ ชุ ด  PLC 

สามารถทําไดปกติ และ ทดลองใช Sensor ในการ

หยุดการทํางานของสายพาน จํานวน 4 คร้ัง เมื่อกด 

สวิตช  Start F มอเตอรหมุนแบบ  Forward ผล

ปรากฏวา เมื่อชิ้นงานผาน Sensor แลว มอเตอร

สายพาน จะหยุดทํางาน และ ทดลองใช Sensor ใน

การหยุดการทํางานของสายพาน จํานวน 4 คร้ัง เมื่อ

กด สวิตชStart F มอเตอรหมุนแบบ Forward ผล

ปรากฏวา เมื่อชื้นงานที่เปนโลหะ และ อโลหะ ผาน 

Sensor แลว มอเตอรสายพาน จะหยุดทํางาน 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาโครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป

ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง

จาก อาจารยคณิต พิมพคําไหล อาจารยที่ปรึกษา

การศึกษาโครงการ อาจารยวิฑูรย  ปนวนิชยกุล 

ประธานกรรมการสอบและอาจารยอาทิตย เจริญเพ็ง 

กรรมการสอบผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณอาจารยพลเทียน  ดานดา

หาร ผูเชี่ยวชาญที่ชวยตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจน

ชิ้นงานของทางผูจัดเองก็ดี 

ขอขอบคุณอาจารยวสันต  บุญภา ผูให

การชวยเหลือสนับสนุนการศึกษาการทําโครงการ 

เอกสารอางอิง 
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เครื่องวัดอุณหภูมิคนไขแบบไมสัมผสัแจงเตือนผานแอพพลิเคชัน่ไลน 

TERMOMETER FOR PATIENT NOTIFICATION BY THE APPLICATION LINE 

อภิญญา  บุญอยู*1 และ เบญจมาภรณ  สรอยนุสนธิ์2 

Apinya  Boonyoo*1 and Benjamaphon  Sroynuson2 

*12สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส คณะ เทคโนโลยี สังกัด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย 41000

*12Department of Electronic Technology Faculty of Technology Udonthani Technical College Udonthani Province 41000

บทคัดยอ 

ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีสวนรวมใน

ชี วิตประจํา วันของมนุษย เราเปนอย างมาก ซ่ึง

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยพัฒนาข้ึน เพ่ือชวยใน

การทํ างานห รือแกปญ หาต าง ๆ  เชน  อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ แมกระท่ังท่ีไมไดเปน

สิ่งของท่ีจับตองได เชน กระบวนการตาง ๆ และใน

ปจจุบัน ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี พัฒนาใหเขากับ

สังคมทุกกลุม และบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในดานตาง ๆ 

เชน ดานทางการแพทย   

       ซ่ึงในปจจุบันทางดานการแพทยไดเกิดปญหา ท่ี

คนไขมีอาการช็อกเนื่องจากสาเหตุคนไข มีไขขึ้นสูง

อุณหภูมิในรางกายมีคาสูงจนทําใหเกิดอาการช็อก 

และมีผลอันตรายโดยตรงตอคนไข  ในเวลาท่ีแพทย 

พยาบาล  ครอบครัว หรือผูท่ีรับผิดชอบดูแลคนไขใน

ขณะนั้น ไมสามารถดูแลคนไขไดเครื่องวัดอุณหภูมิ

คนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลนจึงมีความสําคัญ

ท่ีจะเขามามีบทบาทเพ่ือชวยใหแพทย  พยาบาล  

ครอบครัว หรือผู ท่ีรับผิดชอบดูแลคนไข ชวยเหลือ

คนไขไดทันเวลา และลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดอาการ

ช็อก จากอุณหภูมิในรางกายสูงเกินไป 

*อภิญญา  บุญอยู (Apinya  Boonyoo)

E-mail addess : apinya.boonyoo1@gmail.com 

ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบ และสราง

เคร่ืองวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น

ไลน ท่ีสามารถแจ งเตือนไปยัง แพทย  พยาบาล 

ครอบครัว หรือผู ท่ีรับผิดชอบดูแลคนไขในขณะนั้น 

เม่ือคนไขมีอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้นเกินคาท่ีกําหนดได 

โดยการแจงเตือนผานเครือขายไรสาย ไดอยางรวดเร็ว 

และสามารถชวยเหลือคนไขไดทันเวลา  ซ่ึงโครงการนี้

จะเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะนําไปพัฒนาให มีความ

ซับซอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

คําสําคัญ : เครื่องวัดอุณหภูมิ , แอพพลิเคชั่นไลน ,  

บอรดไมโครคอนโทรเลอร 

ABSTRACT 

Nowadays, technology has effect to human 

daily life so much. Technology means the 

things human develops to help in work or 

solving such as equipment, device, machine, 

material or even concrete things such as the 

processes. Currently, they bring technologies 

to adjust to society and person in every 

gender, age and side such as paramedical 

work.  
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        Currently the medication has happened 

the problem shocking symptom from the 

patients have a high fever until they are 

shocking symptom. Moreover, it is harmful 

effect to the patients. The doctor, nurse, 

family or responsible persons who take care 

of the patients in that time. They could not 

take care of the patients. The device which 

tells the patients temperature through Line 

Application is important and takes over to 

help the doctor, nurse, family or responsible 

person who take care of the patients, in time. 

It can reduce the risking of shocking symptom 

from the high temperature over in body. 

Therefore, the organizers have an idea in 

order to design and construct the device 

which tells the patient’s temperature 

through line application which can alert to 

the doctor, nurse, family and the person who 

takes care of the patients when they have 

the temperature over than the specification. 

The notification through the wireless network 

can help the patients in time and 

immediately. This project is the fundamental 

foe picking up to improve to the complexion 

and efficiency more in the future. 

Keyword : Temperature meter , Line , 

Microcontroller board 

1.บทนํา

ใน ป จ จุ บั น เท ค โน โล ยี ได เข าม า มี ส วน ร ว ม ใน

ชี วิตประจํา วันของมนุษย เราเปนอย างมาก ซ่ึง

เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยพัฒนาข้ึน เพ่ือชวยใน

การทํ างานห รือแกปญ หาต าง ๆ  เชน  อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ แมกระท่ังท่ีไมไดเปน

สิ่งของท่ีจับตองได เชน กระบวนการตาง ๆ และใน

ปจจุบัน ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี พัฒนาใหเขากับ

สังคมทุกกลุม และบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในดานตาง ๆ 

เชน ดานทางการแพทย  ซ่ึงในปจจุบันทางดาน

การแพทยไดเกิดปญหา ท่ีคนไขมีอาการช็อกเนื่องจาก

สาเหตุคนไข มีไขข้ึนสูงอุณหภูมิในรางกายมีคาสูงจน

ทําใหเกิดอาการช็อก และมีผลอันตรายโดยตรงตอ

คนไข  ในเวลาท่ีแพทย  พยาบาล  ครอบครัว หรือผูท่ี

รับผิดชอบดูแลคนไขในขณะนั้น ไมสามารถดูแลคนไข

ได เคร่ืองวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น

ไลนจึงมีความสําคัญท่ีจะเขามามีบทบาทเพ่ือชวยให

แพทย  พยาบาล  ครอบครัว หรือผูท่ีรับผิดชอบดูแล

คนไข ชวยเหลือคนไขไดทันเวลา และลดความเสี่ยงท่ี

จะเกิดอาการช็อก จากอุณหภูมิในรางกายสูงเกินไป

ดังนั้นคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบ และสราง

เคร่ืองวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น

ไลน ท่ีสามารถแจ งเตือนไปยัง แพทย  พยาบาล 

ครอบครัว หรือผู ท่ีรับผิดชอบดูแลคนไขในขณะนั้น 

เม่ือคนไขมีอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้นเกินคาท่ีกําหนดได 

โดยการแจงเตือนผานเครือขายไรสาย ไดอยางรวดเร็ว 

และสามารถชวยเหลือคนไขไดทันเวลา  ซ่ึงโครงการนี้

จะเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะนําไปพัฒนาให มีความ

ซับซอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

106

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



2.วิธีการกําเนินการวิจัย

  2.1 ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้ กลุมประชากรท่ีใชในการ

วิจัย เปนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย

อุดรธานี 

     2.2 เค ร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือท่ีใชเปน

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพ่ือศึกษาหาระดับความ

พ่ึงพอใจของเคร่ืองวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือนผาน

แอพพลิเคชั่นไลนขั้นการนําเครื่องวัดอุณหภูมิคนไข

แจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน [1] ท่ีสรางขึ้นมา

ทดสอบหาความพึงพอใจ จากนั้นจึงนําเคร่ืองวัด

อุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน มาทํา

การปรับปรุงแก ไขขอบกพรอง ก็จะได เครื่องวัด

อุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลนท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

        2.3 การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของ

เคร่ืองวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น

ไลนแบบประเมินความพึงพอใจเคร่ืองวัดอุณหภูมิ

คนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลนนั้น กําหนด

ระดับคุณภาพเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ให

น้ําหนักคะแนน  5 ระดับ  กลาวคือระดับคะแนน 

5 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ระดับ

คะแนน 4 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับ มากระดับ

คะแนน 3 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับ พอใช 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีความพึงพอใจระดับตํ่าควร

ปรับปรุงเม่ือสรางแบบประเมินความพึงพอใจเครื่องวัด

อุณ หภู มิคนไขแจ งเตือนผานแอพพลิ เคชั่ น ไลน

เรียบรอยแลว  ผูประดิษฐไดนําไปทดสอบ เพ่ือเก็บ

ขอมูลทําการประเมินความพึงพอใจตอไป 

      2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีสรางขึ้น ใหกลุมตัวอยางได

ตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง เกณฑ

การวิเคราะหผล กําหนดไดดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3.1 ตารางกําหนดเกณฑระดับความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 
ความหมาย 

ระดับความพึงพอใจ 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 

3.50 - 4.49 มาก 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอย 

1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด 

        2 .5  ก ารวิ เค ราะห ข อ มู ล  ผู ป ระดิ ษ ฐ ได

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความพึงพอใจของ

เคร่ืองวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่น

ไลนโดยการหาคาเฉลี่ยในแตละดานโดยใชสถิติในการ

วิจัยดังนี้ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การหาคาเฉลี่ย 

𝑥𝑥 = ΣX/N 

เม่ือ 

𝑥𝑥 = คาเฉลี่ย 

X = คะแนนท่ีได 

N = จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

ΣX = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

3.ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ดวยขอบเขตการพัฒนาสิ่งประดิษฐเครื่องวัด

อุณ หภู มิคนไขแจ งเตือนผานแอพพลิ เคชั่ น ไลน 

คอนขางจะจํากัดดานงบประมาณซ่ึงสงผลตอวัสดุท่ี

นํามาใชในการทําโครงสรางไมสวยงาม

ในการทดลองสิ่งประดิษฐเครื่องวัดอุณหภูมิ

คนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลน ได ทําการ

ทดลองเต็มรูปแบบ ผลการทดลองพบวาการทํางาน

ของระบบสามารถทํางานไดตามตองการทุกประการ
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4.สรุปผลการวิจัย

จากผลการทดสอบตามสถานการณจําลอง

และสถานการณท่ีนําไปใชงานจริง พบวาเครื่องวัด

อุณ หภู มิคนไขแจ งเตือนผานแอพพลิ เคชั่ น ไลน 

สามารถทํางานไดโดยเร่ิมจากข้ันตอนการนําเคร่ืองวัด

อุณหภูมิคนไขแจงเตือนผานแอพพลิเคชั่นไลนมาติดท่ี

แขนของคนไขเพ่ือวัดอุณหภูมิรางกาย และสงผลท่ีได

จ า ก ก า ร วั ด นํ า ไ ป แ ป ล ค า โ ด ย ใ ช  บ อ ร ด

ไม โค รค อ น โท รล เล อ ร  [2]  แ ล ะ ส ง ค า ไป ยั ง

แอพพลิเคชั่นไลน โดยจะแจงเตือนเม่ืออุณหภูมิคนไข

ขึ้นสูง เกิน 37 องศา เครื่องวัดอุณหภูมิคนไขแจงเตือน

ผานแอพพลิเคชั่นไลน [3] จะแจงเตือนขึ้นมาทันที 

กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานสิ่งประดิษฐนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวย

ความเมตตาชวยเหลืออยางดีย่ิงของทานผูอํานวยการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทานรองผูอํานวยการทุกทาน 

คุณครูสุชาติ  พุขุนทด สนับสนุนการทํารูปเลมและ

เขียนรายงานการจัดทําสิ่งประดิษฐ ท่ีปรึกษาดาน

วิชาการ คุณครูวรวิทย คามะเชียงพิณ ท่ีปรึกษาจัดทํา

ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ คุณครูศศิธร  เปรี่ยมมะเริง ที

ปรึกษาและใหคําแนะนําภาษาอังกฤษ รวมท้ังคณะครู

อาจารยประจําสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสทุกทานท่ี

ไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ ของการทํางาน

มาโดยตลอด และทุนการทํางานไดรับอุดหนุนการ

ทํ า ง า น จ า ก  วิ ท ย า ลั ย เท ค นิ ค อุ ด ร ธ า นี  จึ ง

ขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานท่ีไดสนับสนุนการทํางาน 

และใหกําลังใจแกผูจัดทําเสมอมา  กระท่ังการศึกษา

คนควาสิ่งประดิษฐครั้งนี้สําเร็จลุลวงดวยดี และความดี

อันเกิดจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ขอมอบแดบิดา 

มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน  

ผูจัดทําสิ่งประดิษฐมีความซาบซ้ึงในความ

กรุณาอันดีย่ิงจากทุกทานท่ีไดกลาวนามมา และ ขอ

กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ 

โครงการเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและพัฒนา

เครื่องเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผูพิการทางสายตา โดย

ออกแบบใหมีการแจงเตือนสิ ่งกีดขวางเพื่อปองกัน

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูพิการทางสายตา อุปกรณท่ี

นำเสนอมีคุณสมบัติ คือ สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง 

และมีการแจงเตือนเมื ่อตรวจพบวัตถุท ี ่ขวางอยู

ดานหนาในระยะ 130 เซนติเมตร ทั้งนี้อาศัยหลักการ

ทำงานของอัลตราโซนิคเซนเซอรในการตรวจจับวัตถุท่ี

อยู ขางหนาดวยการสงสัญญาณที่มีความถี่ 40 kHz 

ออกไปและเซนเซอร ด ังกล าวจะทำการตรวจจับ

สัญญาณท่ีกระทบวัตถุกลับเขามา เมื่อวัตถุที่ขวางอยู

ดานหนามีระยะ 130 เซนติเมตร โดยจะมีการแจง

เตือนดวยระบบสั่น นอกจากน้ีเมื่อพบสิ่งกีดขวางอยูใน

ระยะหางที่นอยกวา 130 เซนติเมตร ระดับความแรง

ในการสั่นจะแรงมากขึ้นระบบดังกลาวถูกออกแบบมา

เพื่อความปลอดภัยและใหการใชงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คำสำคัญ  : ผู พิการทางสายตา , อัลตราโซนิคเซน

เซอร , บอรดอาดูโน 

ABSTRACT 

The research was aimed to  design and 

develop the warning instruments for 

the blind. The instrument was designed 

to alert obstacles to prevent accidents 

for blind.  

The principle of the device 

objects that are blocking the front in 

the distance of 130 centimeters. The 

working was based on the ultrasonic 

sensors In detecting objects send the 

vibrate signals back with a frequency of 

40 kHz. The instrument default begin to 

warn when detecting obstacles in range 

of 130 centimeters. The level of 

vibration will be much stronger. The 

system was designed to safety and 

usage efficiency. 

Keyword : visually impaired , ultrasonic 

sensors , aduno board 
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1.บทนำ 

มนุษยจัดเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเปนปจจัย

หลักในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากมนุษยเปนสิ่งท่ี

สามารถกอใหเกิดการพัฒนาภายในตนเองและเพ่ิม

คุณคาได มนุษยสามารถสะสมความรู  ทักษะ และ

ประสบการณ เพื ่อนำไปใชในการปฏิบัต ิงานและ

พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น สามารถสรางการเปลี่ยนแปลง

ใหกับองคกร สังคมและประเทศชาติได ดังน้ันประเทศ

ใดที ่มีทรัพยากรมนุษยที ่พรอมไปดวยศักยภาพท้ัง

ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญาถือไดวา

เป นประเทศที ่ม ีศ ักยภาพในการพัฒนามากกวา

ประเทศอ่ืน แตในความเปนจริงแลวในประเทศทุกแหง

บนโลกนี้ยังคงมีทรัพยากรมนุษยที่มีความบกพรองท้ัง

ทางดานรางกายและจิตใจที่เรียกกันวาคนพิการ ซึ่งถา

ประเทศใดมีจำนวนกลุมคนผูพิการมากอาจจะสงผล

กระทบตอการพัฒนาประเทศ ทำใหบางครั้งกลุมคนผู

พิการเหลานี ้ถูกละเลยจากสังคมจนกลายเปนกลุม

ผูดอยโอกาสในสังคม ซึ่งแทจริงแลวกลุมคนผูพิการ

เหล าน ี ้ เป นกล ุ มบ ุคคลท ี ่ ได ร ับผลกระทบจาก

สภาพแวดลอมทางสังคมที่ไมเอื้ออำนวยตอการดำรง

ชีพและการมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม เชน การ

ประกอบอาชีพการศึกษา ดังนั ้นจึงควรไดร ับการ

ชวยเหลือสนับสนุนจากสังคมใหสามารถชวยเหลือ

ตนเองไดในการดำเนินชีวิตใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

เพราะนอกจากจะเปนการลดภาระคาใชจายในการ

ดูแลผูพิการแลว ยังเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหผู

พิการมีความภาคภูมิใจในการใชชีวิตอยางมีคุณคา ไม

เปนภาระของสังคม 

สำหร ับ ในประ เทศไทยได ม ีประกาศ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เรื่องประเภทและหลักเกณฑความพิการ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2555 กำหนดประเภทความพิการไว 7 ประเภท 

ดังน้ีความพิการทางการเห็น ความพิการทางการไดยิน

หรือสื ่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหว

หรือทางรางกาย ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

ความพิการทางสติปญญา ความพิการทางการเรียนรู 

และความพิการทางออทิสติก  โดยกำหนดคานิยาม

ของคนพิการทางการเห็นไวในประกาศกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภท

และหลักเกณฑความพิการประกาศ ณ ว ันที ่  30 

เมษายนพ.ศ.2552 ขอ 4 หลักเกณฑกำหนดความ

พิการทางการเห็น ไดแก ตาบอด หมายถึง การท่ี

บ ุ ค คลม ี ข  อ จำก ั ด ในกา รปฏ ิบ ั ต ิ ก ิ จก ร รม ใน

ชีวิตประจำวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคม ซึ ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการ

มองเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา

เมื ่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวอยูในระดับต่ำกวา 3 

สวน 60 เมตร  หรือ 20 สวน 400 ฟุต ลงมาจนกระท่ัง

มองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบ 

กวา 10 องศา ตาเห็นเลือนราง หมายถึง 

การที ่บ ุคคลมีข อจำกัดในการปฏิบัต ิก ิจกรรมใน

ชีวิตประจำวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น

เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางท่ีดีกวา เมื่อใชแวน

สายตาธรรมดาแลว อยูในระดับตั้งแต 3 สวน 60 เมตร 

หรือ 20 สวน400 ฟุต ไปจนถึงต่ำกวา 6 สวน 18 

เมตร หรือ 20 สวน 70 ฟุต หรือมีลานสายตาแคบกวา 

30 องศา และจากสถ ิต ิข อม ูลคนพิการที ่ม ีบ ัตร

ประจำตัวคนพิการ จำแนกตามจังหวัด ประเภทความ

พิการ และเพศตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 

2537 ถึงวันที ่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดย

ขอมูลประมวลผลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางคน

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

110

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



พิการ ส านักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการแหงชาติ มีจำนวนผู พิการทางการเห็น ชาย

79,656 หญิง 85,426 รวม 165,082คน ซึ ่งเปน

จำนวนที่อยูในลำดับที่ 3 รองจากความพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางรางกาย และความพิการทางการได

ยินหรือสื่อความหมาย (ขอมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 

2557) ซึ่งกลุมคนความพิการทางการเห็นนี้หากขยาย

คำนิยาม คือ คนปกติธรรมดาที่สายตามองไมเห็นหรือ

มองเห็นไดจำกัด แตไมไดแตกตางจากบุคคลทั่วไป 

เนื่องจากบุคคลเหลานี้สามารถที่จะพัฒนาตนเองได

เชนเดียวกับคนปกติทั่วไป ผูพิการทางสายตาสามารถ

เดินทางไปไหนมาไหนไดเอง แตก็ตองขึ้นอยูกับเหตุ

ปจจัยหลายประการ เชน ทักษะในการทำความคุนเคย

กับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว เทคนิคการใช

ไมเทา หรืออุปกรณชวยในการเดินทางชนิดอ่ืน ๆ  

2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

.2.1 เพ่ือออกแบบเครื่องแจงเตือนสิ่งกีด

ขวางสำหรับผูพิการทางสายตา  

2.2 เพ่ือลดอุบัติเหตุและชวยอำนวยความ

สะดวกในการใชชีวิตประจำวันสำหรับผูพิการทาง

สายตา 

2.3 เพ่ือออกแบบใหสะดวกในการพกพาไป

ในสถานท่ีตางๆ 

3.วิธีการกำเนินการวิจัย 

โครงงานครั ้งนี ้ม ีจ ุดประสงคเพื ่อพัฒนา

เครื่องแจงเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผูพิการทางสายตาท่ี

ชวยใหผู พิการทางสายตามีความปลอดภัยในการใช

ชีวิตประจำวันตามปกติ  ผลการพัฒนาไดเครื่องแจง

เตือนสิ่งกีดขวางเพ่ือผูพิการทางสายตาท่ีประกอบดวย 

3 สวน คือ สวนศีรษะ สวนลำตัว และสวนขา อาศัย

หล ักการทำงานของการสะท อนของคล ื ่น โดย

ประยุกตใชเซนเซอรแบบ อัลตราโซนิค HC-SR04 

เซนเซอร PIR เปนตัวตรวจจับสิ่งกีดขวางและควบคุม

การทำงานโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ARDUINO 

#ATMEGA [1] ทำหนาที ่ประมวลผลกลาง โดยการ

ทำงานของเครื่องแจงเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผูพิการทาง

สายตาที ่พัฒนานี ้เป นการทำงานแบบไร สายเพ่ือ

สะดวกตอการใชงาน การแสดงสัญญาณเตือนผูพิการ

ทางสายตาใหรับรูวามีสิ่งกีดขวางมี 2 ลักษณะ คือ การ

สั ่นของมอเตอรและเสียง การทำงานของเสียงจะ

ทำงานแคครั้งเดียวเทาน้ัน คือตอนเปดเครื่องจะมีเสียง

ดังขึ้น เพื่อเตือนวาเครื่องพรอมใชงาน และการสั่นจะ

ทำงานเมื่อเซนเซอรสมารถตรวจจับสิ่งกีดขวางท่ีพ้ืนได

ตั ้งแต 130 เซนติเมตรถึง 50 เซนติเมตร โดยแบง

ระดับการสั่นอยู 4 ระดับ โดยจะเริ่มสั่นที่ 130 100 

70 และ 50 เซนติเมตรตามลำดับไจโรสโคป [2] เปน

อุปกรณที่อาศัยแรงเฉื่อยของลอหมุน เพื่อชวยรักษา

ระดับทิศทางของแกนหมุน 

4.ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการทดสอบเครื ่องแจงเตือนสำหรับผู พิการทาง

สายตาพบวาการตรวจจับกับสิ ่งกีดขวางขนาดใหญ 

อาทิเชน กำแพงและถังขยะ สามารถตรวจจับไดทุก

ระยะตามที่ไดกำหนดไวทั ้งหมด เนื ่องจากกำแพงมี

ล ักษณะที ่เปนพื ้นที ่กวางและสูง จึงมีการสงคลื่น

สะทอนของเซนเซอรอัลตราโซนิคไดดีและเกิดความ

แมนยำ 100% สรุปผลการทดสอบไดวาเมื่อผู พิการ

ทางสายตาเจอกับกำแพงที ่อยู ด านหนาจะมีความ

ปลอดภัยโดยสามารถหลบไมเดินชนกำแพงอยาง

แนนอน 
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จะพบไดวาทุกระยะของการทดสอบนั้นมี

การแจงเตือนทุกครั้งที่ทำการทดสอบ วัตถุที่นำมาทำ

การทดสอบคือ ถังขยะ ที่มีความสูงและใหญเซนเซอร

อัลตราโซนิค [3] สามารถยิงคลื่นไปสะทอนกับถังขยะ

ไดทุกระยะตามขอบเขตท่ีกำหนด การทดลองครั้งน้ีจะ

คลายกับการทดลองกำแพงโดยถังขยะที ่ใชในการ

ทดสอบมีความสูงมากพอที่จะมีการแจงเตือนและอยู

ในระยะการทำมุมองศา 45 องศา ดังนั้นเมื่อผูพิการ

ทางสายตาเจอสิ ่งกีดขวางที ่มีขนาดใหญอยางเชน 

กำแพง และ ถังขยะ ก็สามารถท่ีจะหลบหรือหลีกเลี่ยง

ไดอยางแนนอน 

5.สรุปผลการวิจัย 

จากการดำเนินโครงงานวิจัยเรื่อง เครื่องเตือนสิ่งกีด

ขวางสำหรับผูพิการทางสายตา จะขอสรุปไดดังน้ี 

- สามารถสรางเคร ื ่องเต ือนสิ ่งก ีดขวาง

สำหรับผูพิการทางสายตาได 

-สามารถแจงเตือนเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวาง

ตั้งแต 130 เซนติเมตรถึง 50 เซนติเมตรได 

-สามารถปรับระดับความแรงในการสั ่นท่ี

ข้ึนอยูกับระยะหางท่ีตรวจพบสิ่งกีดขวาง คือ เมื่อตรวจ

พบสิ ่งกีดขวางที่ระยะหางต่ำกวา 130 เซนติเมตร

ระดับความแรงในการสั่นจะมีความสั่นแรงมากข้ึน 

- สามารถประยุกตไมโครคอนโทรลเลอร

ควบคุมการทำงานของระบบได 

    ควบคุมการทำงานของเซนเซอรอัลตรา

โซนิค ควบคุมการทำงานของมอเตอรสั่น [4] ควบคุม

การทำงานของไจโรสโครป เพื่อคุมการปรับองศาของ

เซอรโว 

6. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการประเมินความเหมาะสมของ

เครื่องชวยเหลือผูพิการทางสายตาควบคุบดวย

อิเล็กทรอนิกส ผานการตรวจสอบและไดรับคำแนะนำ

จากจากท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ โดยมีการทดลองใช

เครื่องชวยเหลือผูพิการสายตา เพ่ือนำขอบกพรองมา

ปรับปรุงแกไขตอไป 

7.ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการจดัทำวิจัย เครือ่งเตือนสิ่งกีดขวาง

สำหรับผูพิการทางสายตา มีดังตอไปน้ี  

7.1 เน่ืองจากโครงงานวิจัยเปนโครงงานท่ีมี

ช้ินงานเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนไมเทาและกลองท่ีใส

อุปกรณตาง ๆ จึงควรใหผูท่ีศึกษาเก่ียวกับศาสตร

ทางดานการออกแบบมารวมในการออกแบบ

โครงสรางจะทำใหงานออกมาดเียีย่มมากข้ึน  

7.2 การเชื่อมตอกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสภายในเครื่องมีความซับซอนอยู

พอสมควร อาจเกิดจากการออกแบบซ่ึงได

ออกแบบไวนานแลว การออกแบบวงจรใหม

และการเลือกใชอุปกรณจะชวยลดการซับซอน

ลงในการลงอุปกรณใสไปในบอรด PCB ซ่ึงจะ

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานไดดีข้ึน 

7.3 การพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ขอ

แนะนำใหเพ่ิมเซนเซอรอัลตราโซนิคอีกหนึ่งตัว

ไวท่ีปลายไมเทา เพ่ือจะสามารถตรวจสอบกับ

วัตถุท่ีมีขนาดต่ำได และเพ่ิมประสิทธิภาพใหแก

ชิ้นงานมากข้ึน 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

112

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานการวิจัย สำเร็จลุลวงไปไดดวยความ

เมตตาชวยเหลืออยางดีย ิ ่งของทานผู อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทานรองผูอำนวยการทุกทาน 

คุณครูอภิเดช  ศิริตัง สนับสนุนการทำรูปเลมและเขียน

รายงานการจัดทำงานวิจัย ที ่ปรึกษาดานวิชาการ 

คุณครูคำปน  สิงคปน ที่ปรึกษาจัดทำชิ้นงานการวิจยั 

คุณครูประเสริฐ  แสงเดือน ทีปรึกษาและใหคำแนะนำ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งคณะครูอาจารยประจำสาขาวิชา

ชางอิเล ็กทรอนิกสทุกทานที ่ไดใหคำแนะนำและ

ขอคิดเห็นตาง ๆ ของการทำงานมาโดยตลอด และทุน

ก า ร ท ำ ง า น ไ ด  ร ั บ อ ุ ด ห น ุ น ก า ร ท ำ ง า น จ า ก 

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ทาน

ที่ไดสนับสนุนการทำงาน และใหกำลังใจแกผูจัดทำ

เสมอมา  กระทั่งการศึกษาคนควางานวิจัยนี้สำเร็จ

ลุลวงดวยดี และความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควา

ครั ้งนี ้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมี

พระคุณทุกทาน ผู จ ัดทำงานวิจัยมีความซาบซึ้งใน

ความกรุณาอันดียิ่งจากทุกทานที่ไดกลาวนามมา และ 

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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เคร่ืองฝานกลวยน้ําวา ระบบกึ่งอัตโนมัติ 

SEMI-AUTOMATIC BANANA CUTTING MACHINE 
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บทคัดยอ 

งานวิจัย เรื่องการออกแบบและสรางเครื่อง

ฝานกลวยนํ้าวาสําหรับทํากลวยฉาบจัดทําข้ึน โดย

วัตถุประสงคเพ่ือ สรางเครื่องฝานกลวยนํ้าวา ฝาน

กลวยใหสามารถผลิตเปนขนมกลวยฉาบไดและให

สามารถเพ่ิมผลผลิตและลดเวลาท่ีใชในข้ันตอนการ

ฝานกลวย ใชกรณีตัวอยางกับกลุมแมบาน บานโนน

ทัน จ.หนองบัวลําภู โดยเริ่มตนจากการเก็บขอมูลใน

ข้ันตอนการฝานดวยมือของคนงานเพ่ือนํามาใช

ออกแบบเครื่องจักร การออกแบบและสรางเครื่องฝาน

กลวยนํ้าวา [1] สําหรับทํากลวยฉาบครั้งน้ีใชมอเตอร

กระแสตรง 220  โวลต เปนตัวตนกําลังตอเขากับคลับ

ปลิงเพ่ือขับชุดทดรอบท่ีมีเฟองติดอยูกับแกนของชุด

ทดรอบเปนตัวขับใหขอเหว่ียงหมุนชักใหแทนสไลดท่ีมี

ใบมีดติดอยูเคลื่อนท่ีในแนวราบตัดเฉือนเน้ือกลวย 

โดยใชคุณภาพของแผนกลวยท่ีฝานไดและเวลาท่ีใชใน

การฝานกลวยเปนดัชนีช้ีวัด จากการทดลองการโดยใช

คุณภาพของแผนกลวยท่ีฝานไดและเวลาท่ีใชในการ

ฝานกลวยเปนดัชนีช้ีวัด จากการทดลองการทํางาน

ของเครื่องฝานกลวยนํ้าวาสําหรับทํากลวยฉาบ ผลการ

ตรวจสอบพบวา คุณภาพของแผนกลวยท่ีใชเครื่อง

ฝานกลวยนํ้าวาสําหรับทํากลวยฉาบมีคุณภาพไมดอย

ไปกวาการใชมือฝาน จากการทดลองใชเครื่องฝาน 

*พีรวิชญ  สมพรภูประเสริฐ

E-mail addess : Peerawich1997@gmail.com

กลวยนํ้าวาสุกท่ีทําการสรางข้ึนมาสามารถฝานกลวย

นํ้าวาสุกไดปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 27.84 กิโลกรัมตอ

ช่ัวโมง เปน 52.08 กิโลกรัมตอช่ัวโมง และมีขนาด

ความหนาของแผนกลวยท่ีฝานไดไมเกิน 3 มิลลิเมตร 

คําสําคัญ :  คุณลักษณะ, คุณภาพของแผนกลวย, 

ขนมกลวยฉาบ 

Abstract 

The purpose of this research was to 
design the banana slicing machine built for 
minced banana, productivity and reduced 
times from manual sliced to the housewife 
group of Ban Sra Noi, Nakhon Ratchasima 
Province. The data collecting began from 
manual slicing by the workforce. The design 
and the banana slicing machine built for 
minced banana used of motor 220 volt A.C. 1 
Horse power as of the power supply 
connected to the coupling to drive the cycle 
carry set that the gear wheel on the spindle 
as the driver to the crank led the slicing plate 
with blade to horizontal move to cut the 
banana meat. The sliced banana quality and 
the time consumed as the index. 

 From the experiment of such, the 
testing result found that the quality of the 
banana slicing machine built for minced 
banana was not inferior compared with the 
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manual ones. This machine was able to slice 
the banana from 27.84 kilograms per hour to 
52.08 kilograms per hour, and the sliced 
banana thickness 3 millimeters. 
Key Word : Attribute, Quality of banana 

slices , Banana Chips 

1 .บทนาํ 

เ น่ื อ งด ว ยป ระ เ ทศ ไ ทย เป น ปร ะ เท ศ

เกษตรกรรม ซึ่งในปจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนให

เกิดธุรกิจชุมชนข้ึนโดยจัดสงเสริมดานสินคา OTOP 

ท่ัวประเทศ จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนสนับสนุน

ใหประเทศไทยเปนครัวโลก ซึ่งจะเห็นไดวาพฤติกรรม

การบริโภคของคนไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลง

เปนอยางมาก โดยใหความสําคัญกับอาหารท่ีมี

ประโยชนตอสุขภาพมากข้ึนและทางภาครัฐยังออกมา

ใหการสนับสนุนธุรกิจประเภทน้ีอีกดวย โดยมีนโยบาย 

เชน หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) เปนการนํา

วัตถุดิบท่ีมีอยูภายในทองถ่ินมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 

ซึ่งเปนการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑเ พ่ือจําหนาย

ภายในประเทศและสงออก เปนการสรางรายไดใหกับ

ชุมชน การแปรรูปกลวยนําวาใหเปนผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพ(พืชสมุนไพร)เปนธุรกิจอยางหน่ึงท่ีทํากันอยาง

แพรหลายในปจจุบัน เพราะกลวยนํ้าวานับวาเปน

อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไดรับความนิยมอีกชนิดหน่ึงและมี

แนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนจากผูบริโภคอยางรวดเร็ว ซึ่ง

ปจจุบันน้ีกรรมวิธีการผลิตกลวยเบรกแตก ใชกรรมวิธี

การผลิตแบบดั้งเดิม โดยใชแรงงานคนเปนสวนใหญใน

การผลิตสงผลใหเกิดปญหาตามมา เชน ความลาชาใน

การผลิต การเพ่ิมกําลังการผลิต ความเมื่อยลาของ

พนักงานซึ่งปญหาเหลาน้ีจําเปนตองมีการแกไขอยาง

เรงดวน โดยการนําหลักทางวิชาการและเทคโนโลยี

สมัยใหมเขามาชวยในกระบวนการผลิต สถานท่ีเก็บ

ขอมูลในการทําวิจัย ตั้งอยูท่ีกลุมแปรรูปกลวยบานโนน

ทัน หมู ท่ี  9 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู 

กรรมวิธีการผลิตเริ่มตั้งแต การเตรียมวัตถุดิบ ไดแก 

กลวยนํ้าวาท่ีผานการบมจนสุก การทํากลวยฉาบเริ่ม

จาก การนํากลวยนํ้าวาท่ีผานการบมจนสุกมาปลอก

เปลือกแลวทําการฝานกลวยออกเปนแผนบางตามแนว

ยาวนํากลวยท่ีฝานเสร็จแลวไปทําการทอด เมื่อกลวย

เหลืองสุกตักกลวยท่ีทอดใสถาดท่ีมีกระดาษซับนํ้ามัน

ซึ่งในข้ันตอนการซับนํ้ามันจะทําการซับนํ้ามันท้ังหมด 

3 ครั้ง ดังน้ีคือ ครั้งท่ีหน่ึง ซับนํ้ามันเมื่อทอดกลวย

เสร็จทันทีโดยใชเวลาประมาณ 5-10 นาที ครั้งท่ีสอง 

ซับเพ่ือใหนํ้ามันท่ีทอดกลวยแหงพอหมาดและจะทํา

การคลี่กลวยออกเปนแผนและคัดแยกกลวยท่ีไหมออก

โดยใชเวลาประมาณ 15-30นาที และครั้งท่ีสามซับ

เพ่ือใหนํ้ามันท่ีทอดกลวยแหงสนิทโดยท้ิงไวประมาณ 

30 นาที จากน้ันนํากลวยไปใสถุงเพ่ือรอบรรจุหอ และ

ข้ันตอนสุดทายทําการบรรจุหอเตรียมสงทองตลาด 

2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 ศึกษาข้ันตอนการฝานกลวยนํ้าวาวิธีเดิม 

จากการศึกษาข้ันตอนการฝานกลวยนํ้าวาสุกวิธีเดิม 

การฝานกลวยนํ้าวาสุกจะใชมีดสไลดแนบแผนตัดกับ

กระดานไมเปนอุปกรณฝานกลวย และใชแรงจากแขน

คนเปนตัวกดและดันกลวยใหขาดจะใชพนักงาน หน่ึง

คนในการฝานกลวย ซึ่งข้ันตอนการฝานกลวยพนักงาน

จะเกิดความเมื่อยลา ซึ่งพนักงานหน่ึงคนสามารถฝาน

กลวยไดเฉลี่ย 27.84 กิโลกรัมตอช่ัวโมง ทางผูจัดทํา

งานวิจัยจึงไดทําการศึกษาและจับเวลา เพ่ือทําการหา

ประสิทธิภาพของการผลิต ผลการ จับเวลาการฝาน

กลวย 10 นาที   

2.2 เหล็ก [2] เปนแรธาตุท่ีมีบทบาทกับการ

นํามาใชงานในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด และเปนท่ีรูจัก

กันอยางแพรหลาย โดยเหล็กจะแบงออกเปน 2 คือ 

เหล็ก (iron) และเหล็กกลา (steel) ซึ่งท้ังสองประเภท

น้ี มีคุณสมบัติท่ีตางกันหลายประการ แตสวนใหญก็

มักจะถูกเรียกอยางเหมารวมกันวา เหล็ก   

2.3 ดําเนินการสรางเครื่องฝานกลวยนํ้าวา

สุก 

       ดําเนินการสรางเครื่องฝานกลวยนํ้าวาสําหรับทํา

กลวยฉาบ ตามท่ีไดทําการออกแบบไวมีข้ันตอนดังน้ี 

           2.1.1 ตัดเหล็ก ทําโครงสรางตามขนาดท่ีได

ออกแบบไว 
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   2.1.2 เช่ือมประกอบโครงสรางของเครื่อง 

           2.1.3 ตกแตงแนวเช่ือมโครงสรางตางๆแลว

ทําการทาสี และพรอมติดตั้งตุกตาจับยึดตามท่ี ไดทํา

การออกแบบ 

           2.1.4 ประกอบชุดอุปกรณมาตรฐานเขากับ

โครงเครื่องท่ีไดเช่ือมประกอบไว เชน มอเตอรสงกําลัง 

และอุปกรณอ่ืนๆ  

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล

           ผลจากการทดลอง หลังจากดําเนินการรออก

แบบและสรางเครื่องฝานกลวยนํ้าวาสําหรับทํากลวย

ฉาบ มีหลักการทํางานคือใชมอเตอร [3] ไฟฟา

กระแสตรง 12 โวลต เปนตัวสงกําลังโดยใชคัปปลิ้งตอ

ระหวางแกนเขากับใบมีด โดยเกียรมอเตอรจะสงกําลัง

ขับแกนใหหมุนซึ่งมีใบมีดติดอยูใหหมุน เพ่ือทําการตัด

เฉือนกลวย โดยมีรายละเอียดการทดลอง เชน 

ประสิทธิภาพของเครื่องฝานกลวย นํ้าวาสําหรับทํา

กลวยฉาบ เวลาการปฏิบัติงานและคุณภาพของแผน

กลวยท่ีฝานได เมื่อกําหนดใหเวลา 1 ช่ัวโมง มีคา

เทากับ 60 นาที เวลาท่ีใชในการฝานกลวย 1 ครั้ง มี

คาเทากับ 10.50 นาที สามารถฝานกลวยไดในปริมาณ

โดยเฉลี่ย เทา กับ 8.68 กิโลกรัม ดัง น้ันสามารถ

คํานวณหาจํานวนครั้งท่ีใชฝานกลวยไดภายในเวลา 1 

ช่ัวโมง มีคา เทากับ 60 นาที = 60/10.50 = 5.80 

ครั้ง/ช่ัวโมง หรือประมาณ 6 ครั้ง/ช่ัวโมง ดังน้ันจะได

ปริมาณกลวยท่ีฝานไดในเวลา 1 ช่ัวโมง = 8.68×6 = 

52.08 กิโลกรัม/ช่ัวโมง เพราะฉะน้ัน สามารถฝาน

กลวยไดในปริมาณ 52.08 กิโลกรัม / ช่ังโมง 

4.สรุปผลการวิจัย 

        4.1 สามารถสรางเครื่องฝานกลวยนํ้าวาสุก

สําหรับทํากลวยฉาบได 1 เครื่อง 

        4.2 เครื่องฝานกลวยนํ้าวาสําหรับทํากลวยฉาบ

สามารถฝานกลวยไดไมนอยกวา52.08 กิโลกรัมตอ

ช่ัวโมง มากกวาขอบเขตท่ี 50 กิโลกรัมตอช่ัวโมง 

เพราะเครื่องฝานกลวยนํ้าวาสุกสามารถไดตอเน่ือง 

        4.3 ขนาดความหนาของแผนกลวยท่ีฝานไดไม

เกิน 3 มลิลิเมตร เพราะชุดตั้งความหนาแผนกลวยเปน

ตัวควบคุมการตัดกลวยและมีนํ้าหนักกดสมํ่าเสมอ 

        4.4 ลักษณะการฝานกลวยเปนแบบฝานตาม

ความยาวของผลกลวย 

5.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการประเมินความเหมาะสมของเครื่อง
ฝานกลวยนํ้าวาควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสผานการ
ตรวจสอบและไดรับคําแนะนําจากท่ีปรึกษา 
ผูเช่ียวชาญ โดยเครื่องดังกลาวสามารถฝานกลวยนํ้าวา
สําหรับทํากลวยฉาบสามารถฝานกลวยไดไมนอยกวา 
52.08 กิโลกรัมตอช่ัวโมง มากกวาขอบเขตท่ี 50 
กิโลกรมัตอช่ัวโมง เพราะเครื่องฝานกลวยนํ้าวา
สามารถไดตอเน่ือง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สิทธิบูรณ  ศริิพรอัครชัย (2560) การวิจัยน้ีจัดทําข้ึน
เพ่ือปรับปรุงเครื่องสไลดกลวยรุนเกาซึ่งสไลดไดในแนว
ยาวเพียงอยางเดียว โดยการออกแบบ สราง และ
ทดสอบ เครื่องสไลดกลวยรุนใหม ใหสามารถสไลด
กลวยดิบใหเปนแผนตามแนวยาวและตามแนวขวางได
ท้ังแบบแผนเรียบและแผนหยัก ปรับความหนาการ
สไลดไดระหวาง 1-2 มิลลิเมตร โดยเครื่องจักรรุนใหม
จะประกอบไปดวย แผนนํ้าหนักกดท่ีติดตั้งอยูเหนือ
ซองบรรจุกลวย และซองบรรจกุลวยสามารถบรรจุ
กลวยไดครั้งละไมนอยกวา 5 ผลในแนวนอน และ  
10 ผล ในแนวตั้ง มีใบมีดท่ีติดตั้งบนจานสไลด และ 
มีถาดลําเลยีงออกสอดอยูใตจานสไลดเพ่ือรองรับ
ผลผลติ ใชมอเตอรเกียรเปนตนกําลังสําหรับขับหมุน
จานสไลด ตัวเครื่องจักรมีความกวาง 0.56 เมตร  
ยาว 0.64 เมตร และสูง 1.38 เมตร การทดสอบทํา
การสไลดท่ีความหนา 1.5 มิลลิเมตร ท้ังแบบแผน
เรียบและแผนหยัก จะไดอัตราการสไลดเฉลีย่ 167 
กิโลกรมั/ช่ัวโมง มีเกณฑความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ± 
0.02 มิลลิเมตร และมีเปอรเซ็นตความหนาผดิพลาด
เฉลี่ย ±1.05 เครื่องจักรมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟาเฉลี่ย 0.23 กิโลวัตต-ช่ัวโมง ภายใตการนํา
เครื่องจักรไปใชโดยกลุมชุมชนเปาหมายท่ีมีตนทุนการ
ผลิต 4.78 ลานบาท/ป จะมีกําไรสุทธิประมาณ 5.97 
ลานบาท/ป และมรีะยะเวลาการคืนทุนประมาณ 0.82 
ป  และงานวิจัยของ อดิศักดิ์ ฦๅชา (2557) ปจจุบัน
ประเทศไทยมีการปลูกกลวยกันมาชานาน กลวยท่ี
ปลูกมีมากมายหลายชนิด พันธุกลวยท่ีใชปลูก 
ในประเทศไทยมาตั้งแตสมยัโบราณน้ัน มีท้ังพันธุ
พ้ืนเมืองดั้งเดิม และนําเขามาจากประเทศใกลเคียง
กลวยเปนพืชเศรษฐกิจ ท่ีมีการคัดเลือกพันธุ ปรับปรุง
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พันธุ ดูแลรักษาใหไดผลผลิตท่ีสอดคลองกับการใช
ประโยชนท้ังการรับประทานผลผลิตยังนํามาแปรรูป
เปนอาหารคาว หวาน และแปรรปูเปนผลิตภณัฑ 
ตาง ๆ ใบตองใชทํากระทงใสอาหาร หอผลไม ทําใหผิว
สวยและปองกันการท าลายของแมลง กานใบ กาบ
กลวยแหงทําเปนเชือก หัวปลีใชรบัประทานแทนผัก
สด สําหรับคณุคาทางอาหารแลว กลวยเปนพืชท่ีอุดม
สมบูรณไปดวยคารโบไฮเดรท แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
วิตามินเอ และไดมีการพัฒนาการผลิตกลวยเชิง
อุตสาหกรรม แปรรูปกลวยมากข้ึน เชน แปงจากกลวย 
ไวนจากกลวย เครื่องใชสอยตาง ๆ อีกมากมาย 
ประโยชนของกลวยมีมากมายสามารถปลูกไดงาย 
เปน พืชหลัก พืชแซม หรือพืชหลงับาน เพ่ิมรายได
ใหแกเกษตรกรใหกลวยไดเปนท้ังพืชชีวิตและพืช
เศรษฐกิจคูกับคนไทยตลอดไป ซึ่งเห็นสมควรมีการ
สงเสริมการผลติการแปรรูป การผลิตผลิตภัณฑจาก
กลวย พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและการทํา
กลวยฉาบเปนท่ียอมรับมีการวางขายตามตลาด
โดยท่ัวไป แตการแปรรูปในการฝานทํากลวยฉาบ  
ยังใชกําลังคนซึ่งขนาดของแผนกลวยมีแผนขนาดท่ี 
ไมเทากัน เปนผลทําใหแผนกลวยฉาบในการทอด 
เกิดการไหมกอนดังน้ัน ผูท่ีทําการวิจัยจึงเล็งเห็น
ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับกลุมของเกษตรกร บานโนนทัน  
หมูท่ี 9 ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัว 
ลําภู ท่ีมีการทํากลวยฉาบขายและสามารถสรางรายได
อยางมั่นคง แตยังมีกรรมวิธีการฝานกลวยฉาบแบบใช
มีดฝานโดยใชกําลังคน เปนการทําใหเกิดการเสียเวลา
ในการทํางานและการฝานกลวยฉาบมีขนาดแผนกลวย
ท่ีนํามาทอดมีขนาดไมเทากัน มีขนาดอยางหนาและ
ขนาดบางแตกตางกันเวลานํากลวยท่ีฝานมาทอดจะ
เกิดการไหมของแผนบางกอนแผนกลวยท่ีมีขนาดแผน
หนา แผนของกลวยท่ีมีขนาดหนาจะยังไมสุกงานวิจัย
น้ี จึงเปนแนวทางในการชวยพัฒนาใหกลุมเกษตรกรท่ี
ทําการฝานกลวยในการททํากลวยฉาบ ไดมเีครื่องฝาน
ทํากลวยฉาบชวยในการฝานกลวยฉาบไดอยางรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน [1] 

กิตติกรรมประกาศ 

        ผลงานวิจัยน้ี สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเมตตา

ชวยเหลืออยางดียิ่งของทานผูอํานวยการวิทยาลัย 

เทคนิคอุดรธานี ทานรองผูอํานวยการทุกทาน คุณครู

อภิเดช  ศิริตัง สนับสนุนการทํารูปเลมและเขียน

รายงานการจัดทําผลงานวิจัย ท่ีปรึกษาดานวิชาการ 

คุณครูคําปน  สิงหปน ท่ีปรึกษาจัดทําช้ินงานวิจัย 

คุณครูศศิธร  เปรี่ยมมะเริง ทีปรึกษาและใหคําแนะนํา

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังคณะครูอาจารยประจําสาขาวิชา

ชางอิเล็กทรอนิกสทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและ

ขอคิดเห็นตาง ๆ ของการทํางานมาโดยตลอด และทุน

การทํางานไดรับอุดหนุนการทํางานจาก วิทยาลัย 

เทคนิคอุดรธานี จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานท่ีได

สนับสนุนการทํางานและใหกําลังใจแกผูจัดทําเสมอมา 

กระท่ังการศึกษาคนควางานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวง

ดวยดี และความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาครั้งน้ี 

ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณ

ทุกทาน  ผูจัดทํางานวิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณา

อันดียิ่งจากทุกทานท่ีไดกลาวนามมา และ ขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
     การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค  1) เพื่อจัดทํารถยนตไฟฟา
(ระบบประจไุฟฟา)  Electric Vehicle (Charging 
System) ผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานพบวามี

ความเหมาะสมระดบั ดีมาก (x�= 4.56 , S.D. = 0.43)    
2) เพื่อหาประสิทธิภาพรถยนตไฟฟาในระบบประจุไฟฟา
Electric Vehicle Charging  โดยเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติงานระหวางการ ชารจชา (Normal Charge) และ
ชารจเร็ว(Quick Charge) ใชระยะเวลาในการชารจ 1 คร้ัง 
เมื่อพิจารณาประสทิธิภาพดวยการชารจชา (Normal 
Charge)  คร้ังที่ 1 ใชระยะเวลาในการประจุไฟฟา 10 
ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับการประจไุฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 
2 ใชระยะเวลาในการประจไุฟฟา 6 ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับ
การประจไุฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 3 ใชระยะเวลาในการ
ประจุไฟฟา  3 ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับการประจุไฟฟาเต็ม 
100 % ประสิทธภิาพดวยการ ชารจเร็ว (Quick Charge) 
คร้ังที่ 1 ใชระยะเวลาในการประจุไฟฟา 3 ชั่วโมง
แบตเตอร่ีไดรับการประจไุฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 2 ใช
ระยะเวลาในการประจไุฟฟา 1 ชั่วโมงคร่ึงแบตเตอร่ีไดรับ
การประจุไฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 3 ใชระยะเวลาในการ
ประจุไฟฟา  30 นาทีแบตเตอร่ีไดรับการประจุไฟฟาเต็ม 
100 % 

 
 

Abstract 
    The objective of the research is 1) To 

innovate Electric Vehicle (Charging System). The 

invention quality suitability is excellent (x�= 4.56, 
S.D. = 0.43), 2) To find efficiency of Electric 
Vehicle (Charging System), by comparing the 
performance between normal charge and quick 
charge. The efficiency of normal charge the first 
time takes time to charge. It takes 10 hours to 
fully charge. The second time takes 6 hours to 
charge fully charge. The third time takes 3 hours 
to fully charge. The efficiency of Quick Charge 
the first time takes 3 hours to fully charge. The 
second time takes 1 hour and 30 minutes to 
fully charge, and the third time takes only 30 
minutes to fully charge. 

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
      ในปจจุบันนี้การวิจัยและพฒันาเทรนดโลกเปนไปใน
ทิศทางสีเขียวหรือรณรงคเร่ืองของสิ่งแวดลอม พลังงาน
ทางเลือกในความมั่นคงทางพลังงาน  ลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยการเลือกใชรถยนตไฟฟาเปน
ยานพาหนะในการเดินทางนั้นมีมากใชในการขนสงและ
บรรทุกสิ่งของตางๆเพื่อลดคาใชจายในการใชงาน  ไมมี
มลพิษทางอากาศ ความสะดวกสบายตอการดํารง
ชีวิตประจําวันและการประจุไฟฟาใหกับรถไฟฟาในแต
ละคร้ังใหมีประสิทธิภาพสูงนั้น  คณะผูจัดทําโครงการจึง
จัดทําและพัฒนายานยนตในรูปแบบของรถยนตไฟฟา 
(ระบบประจุไฟฟา) Electric Vehicle (Charging 
System) ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอร่ีอยางเดียวโดย
ไมมีเคร่ืองยนตสันดาปภายใน  จึงไมมีสารมลพิษที่
เกิดข้ึนในขณะขับเคลื่อนหรือที่  เรียกวา Zero 

รถยนตไฟฟา (ระบบประจุไฟฟา)  
 EV ELECTRIC VEHICLE (CHARGING SYSTEM) 
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Emission การพัฒนายานยนตในอนาคตจะใชพลังงาน
จากการขับเคลื่อนแบบอ่ืน เชน HEV PHEV BEV และ 
Fuel Cell Vehicleและมีความเหมาะสําหรับผูที่สนใจ
ศึ ก ษ า ค น ค ว า แ ล ะ นํ า ไ ป ใ ช ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ใ น
ชีวิตประจําวันไดเปนอยางด ี 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
    1.2.1 เพื่อจัดทํารถยนตไฟฟา (ระบบประจุไฟฟา) 
    1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพรถยนตไฟฟาในระบบ
ประจุไฟฟา Electric Vehicle Charging System 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
    1.3.1 ไดแบบจาํลองการใชพลังงานของรถยนตไฟฟา 
(ระบบประจไุฟฟา) 
    1.3.2 ทําใหทราบถึงสมรรถนะของการวิเคราะหผล 
และการทดสอบหาประสิทธภิาพรถยนตไฟฟา (ระบบ
ประจุไฟฟา) 
1.4 สมมุติฐานของโครงการ 
เปนเคร่ืองชารจแบตเตอร่ีรถยนตไฟฟา (EV) Electric 
Vehicle ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาจากกระแสสลับใหเปน
กระแสตรง 
1.5 ขอบเขตของโครงการศึกษา 
    1.5.1 รองรับระบบไฟฟา 220 V.AC. 50/60 Hz 
เทานั้น 
    1.5.2 สามารถผลิตไฟฟากระแสตรง 12-72 V.DC 
10 Ah 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
   1.6.1 รถยนตไฟฟาหรือEV(Electric Vehicle) 
   1.6.2 รถยนตไฟฟาไฮบริดจหรือ HEV   (Hybrid 
Electric Vehicle) 
   1.6.3 รถยนตไฟฟาปลั๊กอินไฮบริดจ หรือ PHEV 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 
   1.6.4 รถยนตไฟฟาแบตเตอร่ีหรือ BEV (Battery 
Electric Vehicle) 
   1.6.5 รถยนตไฟฟาเซลลเชื้อเพลิง หรือ FCEV (Fuel 
Cell Electric Vehicle) 
   1.6.6 ระบบประจุไฟฟาหรือการชารจแบตเตอร่ี
รถยนตไฟฟา EV (Electric Vehicles Charging 
System) 

2. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
2.1 รถยนต 
    รถ หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการ
ขนสงทางบกซึ่งเดนิดวยกาลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือ
พลังงานอ่ืน และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถ
นั้นดวย ทั้งนี ้เวนแตรถไฟ(พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2546) 
รถยนต หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดนิดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟาหรือพลังงานอ่ืน ยกเวนรถที่
เดินบนราง (พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522) 

2.2 รถยนตไฟฟา 
    ปจจุบันรถยนตไฟฟาไม ไดหมายถึงรถยนตที่ ใช
พลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนเพียงอยางเดียว โดยมี
แนวคิดในการพึ่งพาเคร่ืองยนตเผาไหมภายในในการ
ขับเคลื่อนรวมกับการผลิตพลังงานไฟฟา หรือเทคโนโลยี
ของการใชไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟาโดยนํา
เซลลเชื้อเพลิงมาเปนตนกําลังในการขับเคลื่อนโดยใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มุงเนนศึกษาในวิจัยในสวนของ
รถยนตไฟฟาแบตเตอร่ีที่สามารถนํามาแทนที่การใชงาน  
ของรถยนตเชื้อเพลิงฟอสซิลในปจจุบนั ซึ่งถือวาเปนยาน
ยนตไฟฟาดวยจงึสามารถแบงยานยนตไฟฟาออกเปน 4 
รูปแบบดังตอไปนี ้
    2.2.1 ยานยนตไฟฟาไฮบริดจ (Hybrid Electric 
Vehicle, HEV) 
    2.2.1 ยานยนตไฟฟาไฮบริดจปลั๊กอิน (Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 
    2.2.1 ยานยนตไฟฟาแบตเตอร่ี (Battery Electric 
Vehicle, BEV) 
       2.2.1 ยานยนตไฟฟาเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell 
Electric Vehicle, FCEV) 

3.ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 ศึกษาขอมูล 
  3.1.1 การศึกษางานวจิัยที่เก่ียวของการศึกษา 

ผลกระทบของยานยนตไฟฟาประเภทรถยนตตอการใช
พลังงานของประเทศไทย 

    3.1.2 ศึกษา บทความ งานวิจัย และทฤษฎีที่เก่ียวของ
ของรถยนตไฟฟา รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน และ
รถยนตบริการสาธารณะไมเกิน 7 คน 
    3.1.3 ศึกษาบทความ งานวจิัย ทฤษฎีที่เก่ียวของของ
วิธีการประจุไฟฟาที่ใชในรถยนตไฟฟารถยนต 
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3.2 วางแผนดําเนินงาน 
    จากที่ไดดําเนินการศึกษาสิ่งตาง ๆ ตามหัวขอที่ 1 แลว
ดําเนินการวางแผนเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานการสรางและ
หาประสิทธิภาพของชุดฝกรถยนตไฟฟา  EV Electric 
Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) Electric Vehicle 
(Charging System)โดยการวางแผนการดําเนินงานที่ได
เสนอในบทที่ 1 ที่ไดกําหนดข้ันตอนกิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานใหสามารถแลวเสร็จภายในกําหนดและจัดทํา
แผนภูมิแสดงการสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกรถยนต
ไฟฟา  EV Electric Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) 
Electric Vehicle (Charging System) ดังตอไปนี้ 

ภาพที่  3.1 แสดงข้ันตอนการสรางชุดฝกรถยนตไฟฟา
EV Electric Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) Electric 
Vehicle (Charging System) 

3.3 กําหนดประชากรและผูเชีย่วชาญ 
      ผู วิ จั ย ไ ด ทํ า ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง ผู ที่ มี
ประสบการณผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการณที่
เก่ียวกับรถยนตไฟฟา ที่มีคุณวุฒิข้ันต่ําปริญญาตรีหรือมี
ประสบการณการทํางานไมนอยกวา 5 ป  จํานวน 8 ทาน 
ซึ่งมีรายละเอียดอยูในภาคผนวกแลวดังนี้ 

ภาพที่ 3.2 แสดงข้ันตอนการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญและ
การประเมิน 

กําหนดผูเชี่ยวชาญ 

ไมผาน 

ออกหนังสือถึงผูเชี่ยวชาญ 

นัดหมายผูเชี่ยวชาญ 

เร่ิมตน

เสนอประธาน

ออกแบบวิธีการสรางชดุสาธิต 

ทดสอบสมรรถนะและประเมิน 

สรางชุดสาธติ

ศึกษาขอมูลเบื้องตน 

ปรับปรุงแกไข 

เคร่ืองสมบูรณ/สรุปผล 

ปรับปรุงแกไข

เร่ิมตน 

จบ

อาจารยที่ปรึกษา สาธิตการทาํงาน 

ประเมินผลชุดสาธิต 

สรุปผล 

จบ

วางแผนดําเนนิการ 

ไมผาน 

ไมผาน
ผาน

ผาน

ผาน 
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3.4 สรางชุดสาธิตและแบบประเมิน 
     การทํางานเคร่ืองประจุไฟฟา มีอุปกรณ คือ ชุดผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2 ชุด แบตเตอร่ี 12 โวลต 
เหล็กกลอง เหล็กแปบ สวิตชเปด-ปด สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา อุปกรณตอพวงกับรถไฟฟา หีซึ่ งมีลําดับการ
ดําเนินการสรางเคร่ืองประจุไฟฟารถยนตไฟฟา 

     3.4.1จัดซื้ออุปกรณที่ประกอบดวยวัสดุตางๆที่เปน
อุปกรณชิ้นสวนรายการจริงตามรายการในภาพผนวก ช 

ภาพท่ี 3.3 ข้ันตอนการทําเครื่องประจุไฟฟารถยนตไฟฟา 
 ( ที่มา : นายเจริญ  ลีตน ) 

3.5 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     ผูวิจัยไดดาํเนนิการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยเปน
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญซึ่งข้ันตอนการ
สรางแบบสอบถามตามภาพที่ 3 ดังนี ้

 ภาพที่ 3.4 แสดงข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

     3.5.1 วิเคราะหลักษณะขอมูลที่ตองการเปนข้ันแรก
ของการสรางแบบสอบถามก็คือทําการวิเคราะหลักษณะ
ของขอมูลที่ตองการวิจัยโดยวิเคราะหจากจุดประสงคของ
การวิจัยกําหนดโครงสรางเนื้อหาแบบสอบถามแบง
ออกเปน 2 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 เปนขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)   กําหนด
น้ําหนักคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้
ระดับที่  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด ดีมาก        
เห็นดวยอยางยิ่ง 
ระดับที่  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก  ดี                
เห็นดวย 
ระดับที่  3  หมายถึง  มีความเหมาะสม ปานกลาง    
ไมแนใจ 
ระดับที่  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอย ยังไมดี         
ไมเห็นดวย  

ศึกษาการสรางเคร่ืองมือ 

ออกแบบและสรางเคร่ืองมือ 

ปรับปรุง 

เร่ิมตน

นําเคร่ืองมือมาใช 

อาจารยที่ปรึกษา 

       พิจารณา 

จบ 
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ระดับที่  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด   ตอง
ปรับปรุง  ไมเห็นดวยอยางยงิ 
   3.5.2 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 
     3.5.2.1 กําหนดรูปแบบของคําถามศึกษาวิธีการสราง
แบบสอบถามจากตําราหรือในงานวิจัยอ่ืนที่มีเร่ืองในการ
วิจัยคลายกันแลวกําหนดแบบสอบถาม 
     3.5.2.2 เขียนแบบสอบถามฉบับรางลงมือเขียน
แบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของเนื้อหาของ
แบบสอบถามและตามหลักการสรางและรูปแบบที่กําหนด
ไว 
     3.5.2.3 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณานําแบบสอบถามไปให
ผูเชี่ยวชาญในดานที่จะศึกษาและดานวัดผลพิจารณาความ
ถูกตองของคําถามแตละขอแลวนําขอวิจารณเหลานั้นมา
พิจารณาแกไขใหเหมาะสม 
     3.5.2.4 ทดลองใชและปรับปรุงนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยางหรือกลุม
ประชากรจํานวน 8 ทาน เพื่อพิจารณาความชัดเจนของ
ขอคําถามตางๆปญหาที่อาจจะพบในขณะตอบแลวนําขอ
วิจารณเหลานั้นมาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 
     3.5.2.5 พิมพแบบสอบถามฉบับจริงทําการพิมพ
แบบสอบถามที่จะใชจริงหลงัจากปรับปรุงแลวในการพิมพ
จะตองคํานึงถึงความชัดเจนในการอธิบายจุดประสงคและ
วิธีการตอบความถูกตองในเนื้อหาสาระและจัดรูปแบบให
สวยงาม 
3.6 การสาธิตดําเนนิการทํางานและเก็บขอมูล 
     การดําเนินการสาธิตและเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูล
จากผู เชี่ยวชาญที่ไดจากแบบสอบถามประเมินความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ฉบับ ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน
เมื่อผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาลักษณะตาง ๆ พรอมสาธิตการ
ใชงานโดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญ
ประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมี
ข้ันตอนตามแผนภูมิดังนี้ 

แผนภูมิที่  3.5  แสดงการสาธิตการทํางานและเก็บขอมูล 

 3.7 ทดสอบสมรรถนะการทํางานของเคร่ืองประจุไฟฟา 
การทดลองเคร่ืองประจุไฟฟา มข้ัีนตอนการทดสอบ ดงันี ้
    3.7.1 วัสดุที่ใชในการใชงาน 
       3.7.1.1 เคร่ืองประจุไฟฟาหรือแทนชารจรถยนต
ไฟฟา 
    3.7.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
       ผูวิจัยไดดําเนินวิธีการใชงานตามข้ันตอน  ดังนี้  
        3.7.2.1 เคร่ืองประจุไฟฟาหรือแทนชารจรถยนต
ไฟฟา 
        3.7.2.2 เตรียมรถยนตไฟฟาที่จะใชรวมกับเคร่ือง
ประจุไฟฟา 
        3.7.2.3 ติดตั้งแบตเตอร่ีเขากับรถยนตไฟฟา
        3.7.2.4 เปดสวิตชเพื่อใหเคร่ืองประจุไฟฟาทาํการ
ชารจหรือประจุไฟฟา  
        3.7.2.5 จับเวลาในการประจุไฟฟาเพือ่หา
ประสิทธิภาพ 
        (หมายเหตุ  ชารจรถยนตไฟฟา เทานั้น) 

เชิญผูเชี่ยวชาญและชี้แจงรายละเอียด 

แจกแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญ 

สาธิตการทาํงานของเคร่ืองนวดแผนยาง 

ผูเชี่ยวชาญประเมนิความคิดเห็น 

เก็บรวบรวมขอมูล 

เร่ิมตน 

จบ
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3.8 การวิเคราะหขอมูล 
     3.8.1 เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองของเคร่ือง
ประจุไฟฟาและทดลองการใชงาน 
     3.8.2 ปรับปรุงแกไขเมื่อผูเชี่ยวชาญแนะนาํ 

3.9 การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
     ขอมูลที่ ได จากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหขอมูลและนําเสนอคาสถิติตาง ๆ 
โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) จุดประเมินที่มีคาเฉลี่ย  3.51-
5.00  และสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานไมเกิน  1.00  ถือวา
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันในจุดประเมินที่
ระบุไว  (บุญชม,  2543 : 60) 
     ในการหาค า เฉลี่ ย  (Mean)  และสวนเบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) สามารถกระทําได
ดังนี้  (บุญชม, 2543 : 60) 
     3.9.1  วิเคราะหขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญทีไ่ดกระทํา
การประเมินอุปกรณตนแบบโดยใชคาเฉลี่ย(Mean) โดยใช
สูตร 

x�   =   
∑x
N

      เมื่อ   x�    =   คาเฉลี่ยของคะแนนระดบัความคิดเห็น 
             ∑ x  =  ผลรวมคะแนนระดับทั้งหมดของ 
ผูเชี่ยวชาญ 

   =   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
    3.9.2 วิเคราะหขอมูลของผูเชี่ยวชาญที่ไดกระทําการ
ประเมินอุปกรณโดยการวิเคราะหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) เปนการกระจายของระดับความ
คิดเห็นโดยใชสูตร 

      S.D.  = 

( )
( )1

22

−ΝΝ

Χ−ΧΝ∑ ∑

เมื่อ S.D.  = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับ
ความคิด 

     ∑Χ  =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของผูเชี่ยวชาญ 

     ∑Χ
²
=  ผลรวมคะแนนทัง้หมดของผูเชี่ยวชาญ

     Ν      =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

3.9.3 เกณฑการวิเคราะห 
        จากขอมูลที่ ได รับจากแบบความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่นํามาวิเคราะหขอมูล และนําเสนอคาสถิติ
ตาง ๆ โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) โดยแบงชั้นความคิดเห็น
เปนคะแนนเฉลี่ยมีคาต่ําสุดและสูงสุดออกเปน 5 ระดับ 
ดังนี้ 
4.51-5.00  หมายถึง   มีความเหมาะสมมากทีสุ่ด ดีมาก   
เห็นดวยอยางยิ่ง 
3.51-4.50  หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก     ดี               
เห็นดวย 
2.51-3.50  หมายถึง   มีความเหมาะสม        ปานกลาง     
ไมแนใจ 
1.51-2.50 หมายถึง   มีความเหมาะสมนอย   ยังไมดี        
ไมเห็นดวย 
1.00-1.50 หมายถึง   ไมเหมาะสม      ตองปรับปรุงแกไข        
ไมเห็นดวยอยาง 
4. ผลการวิจัย
   ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ได
จากการทดสอบระบบประจุไฟฟาของรถไฟฟาตาม
ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพในการใช
งานของเคร่ืองชารจ  ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล      
    4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ดังตอไปนี ้ 

x�     แทน  คะแนนเฉลี่ย  
N     แทน  จํานวนตวัอยาง  
S.D.  แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

4.2 ลําดับขั้นตอนที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะห
และนาเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบคําอธิบายโดย
เรียงลาดับดังนี้  
     4.2.1 การศึกษาขอมูลการหาประสิทธิภาพระบบ
ประจุไฟฟา (ชารจชา) : Normal Chargeเปนการชารจ
ดวยไฟ AC โดยชารจผาน On Board Charger ที่ยูภายใน
ตัวรถยนตไฟฟา ซึ่งทําหนาที่ในการแปลงไฟ AC ไปเปนไฟ 
DC ขนาดของตัว On Board Charger จะข้ึนอยูกับยี่หอ
รถยนต ซึ่งขนาดของ On Board Charger จะมีผลตอ
ระยะเวลาในการชารจไฟของแบตเตอร่ีรถยนต ยกตัวอยาง
เชน รถยนตไฟฟาที่มีแบตเตอร่ีรถยนตขนาด 24 KWh 
และมี On Board Charger ขนาด 3KW ระยะเวลาในการ
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ชารจจะอยูที่ 8-10 ชั่วโมง 

      4.2.2 การศึกษาตารางการหาประสิทธิภาพระบบ
ประจุไฟฟา (ชารจเร็ว) : Quick Chargeจะเปนการชารจ
โดยใชตู EV Charger (สถานีชารจรถไฟฟา) ที่แปลงไฟ AC 
ไปเปนไฟ DC แลวจายไฟ DC เขาที่แบตเตอร่ีรถยนตไฟฟา
โดยตรง ซึ่งระยะเวลาที่ใชในการชารจจะนอยกวาแบบ 
Normal Charger หัวชารจ (SOCKET) ของตู EV Charger 
จะมีทั้งแบบที่เปน AC และ แบบ DC ประเภทของหัวชารจ
จะข้ึนอยูกับมาตรฐานของผูผลิตรถยนตยกตัวอยางเชน 
รถยนตไฟฟาที่มีแบตเตอร่ีรถยนตขนาด 24 kWh โดยใชตู 
EV Charger แบบ Quick Charge ที่มีกําลังชารจอยูที่  
50 kW ระยะเวลาในการชารจจะอยูที่ไมเกิน 1/2 ชั่วโมง 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

    4.3.1 ตารางการหาประสิทธภิาพระบบประจไุฟฟา 
(ชารจชา) : Normal Charge  

ครั้ง
ที่ 

ประสิทธิภาพ
ความจุ 
(%) 

Time 
(hrs) 

Battery Tester คาเฉลี่ย 
V/Ah 

ผลการ
ทดสอบ 
%/V/Ah No, (V) (Ah) 

1 25 % 10 

1 12.60 21 

12.58/
20.8 

100% 
62.94V 

20.8A
h 

2 12.57 20.5 
3 12.60 21 

4 12.60 21 
5 12.57 20.5 

2 50 % 6 

1 12.60 21 

12.60/
21 

100% 
63V 
21Ah 

2 12.60 21 
3 12.60 21 

4 12.60 21 
5 12.60 21 

3 75 % 3 

1 13.38 21 

13.80/
21 

100% 
66.9V 
21Ah 

2 13.38 21 
3 13.38 21 
4 13.38 21 

5 13.38 21 

แผนภูมิที่ 4.3.1 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ
ประจุไฟฟา : Normal Charge 

4.3.2 ตารางการหาประสิทธิภาพระบบประจุไฟฟา 
(ชารจเร็ว) : Quick Charge  

ครั้ง
ที่ 

ประสิทธิภาพ
ความจุ 
(%) 

Time 
(hrs) 

Battery Tester คาเฉลี่
ย 

V/Ah 

ผลการ
ทดสอบ 

No, (V)   (Ah) 

1 25 % 3 

1 12.60 21 

12.60
/21 

100% 
63V 
21Ah 

2 12.60 21 

3 12.60 21 
4 12.60 21 
5 12.60 21 

2 50 % 1.5 

1 12.60 21 

12.60
/21 

100% 
63V 
21Ah 

2 12.60 21 
3 12.60 21 

4 12.60 21 
5 12.60 21 

3 75 % 30 
นาที 

1 13.50 21 

13.50
/21 

100% 
67.5V 
21Ah 

2 13.50 21 
3 13.50 21 
4 13.50 21 

5 13.50 21 

12

12.2

12.4

12.6

12.8

13

13.2

13.4

13.6

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

1 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

2 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

3 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

4 

แบตเตอรี่ลกูที 

5 

25% 

50% 

75% 
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แผนภูมิที่ 4.3.2 แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ
ประจุไฟฟาแบบเร็ว : Quick Charge 

4.3.3 การประเมินคุณภาพของชิน้งาน 
ตารางที่ 4.3.3.1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมดาน
การออกแบบ 

ตารางที่ 4.3.3.2 แสดงผลการประเมินดานโครงสรางและ
การทํางาน 

ลําดับท่ี รายการท่ีประเมิน N X� S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของโครงสราง 8 5 0.550 ดี 

2. ความเหมาะสมของวัสดุที่ใชผลิต 8 5 0.550 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของกลไกการทํางาน 8 5 0.450 ดี 
4. ความเหมาะสมของตัวรถยนตไฟฟา 8 5 0.550 ดีมาก

5. ความเหมาะสมกับการใชงานรถยนต
ไฟฟา 

8 5 0.550 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 0.510 ดีมาก 

ลําดับท่ี รายการท่ีประเมิน N X� S.D. ความหมาย 

1. การออกแบบและการทํางาน 8 4.35 0.550 ดี 
2. ความแข็งแรงของชิ้นงาน 8 4.45 0.550 ดี 

3. ขนาดและน้ําหนักของ
ชิ้นงาน 

8 4.70 0.550 ดีมาก 

4. ชิ้นงานมีความปลอดภัย 8 4.75 0.450 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.56 0.510 ดีมาก 

ตารางที่ 4.3.3.3 แสดงผลการประเมินดานคุณคาของ
ชิ้นงาน 

ลําดับท่ี รายการท่ีประเมิน N X� S.D. ความหมาย 

1. ชิ้นงานมีระบบการใชงานที่
ไมยุงยากและไมซับซอน 

8 4.60 0.550 ดีมาก 

2. สามารถทําความสะอาด
รวดเร็วหลังใชงาน 

8 4.60 0.550 ดีมาก 

3. ชิ้นงานไมทําใหเกิดผล
กระทบกับสิ่งแวดลอม 

8 4.40 0.450 ดี 

4. ชิ้นงานสามารถลดระยะเวลา
ในการทํางาน 

8 4.40 0.550 ดีมาก 

5. สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิง
พานิชได 

8 4.60 0.550 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.52 0.510 ดีมาก 

ตารางที่ 4.3.3.4 แสดงผลการประเมินคุณภาพของ    
“รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle (ระบบประจุ
ไฟฟา) Charging System” 

ลําดับท่ี รายการท่ีประเมิน N X� S.D. ความหมาย 

1. การประเมินคุณภาพดาน
การออกแบบ 

8 4.44 0.55 ดี 

2. การประเมินคุณภาพดาน
โครงสรางและการทํางาน 

8 5 0.00 ดีมาก 

3. การประเมินคุณภาพดาน
คุณคาของชิ้นงาน 

8 4.23 0.75 ดี 

เฉล่ีย 4.56 0.43 ดีมาก 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
     ในการศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพ “รถยนต
ไฟฟา EV Electrical Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) 
Charging System” ผูวิจัยไดทําการสรางและเก็บขอมูล
ทั้งจากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพระบบประจุไฟฟา
เขากับแบตเตอร่ี โดยเร่ิมตั้งแตการทบทวนวรรณกรรมที่
เ ก่ียวของ เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัย 
จากนั้นจึงดําเนินการวิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
การทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพระบบประจุไฟฟาจํานวน 
2 ตาราง และเมื่อไดขอมูลครบถวนจึงนํามาวิจัยและ
สรุปผลดังนี้ 

12

12.2

12.4

12.6

12.8

13

13.2

13.4

13.6

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

1 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

2 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

3 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

4 

แบตเตอรี่ลกูท่ี 

5 

25% 

50% 

75% 

2.ดานโครงสราง
, 5.00, ดีมาก 

3.ดานคุณคา
ของชิ้นงาน, 

4.23, ดี 

1.ดานการ
ออกแบบ, 4.44, 

ดี 

สรุป 
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      5.1.1 ผลสรุปการประเมินโดยรวม 
 5.1.1.1 ดานโครงสรางและการออกแบบมีความ

เหมาะสม 
            5.1.1.2 ดานการใชงาน 

 5.1.1.3 ภาพโดยรวมที่เห็นวามคีวามเหมาะสม 
       5.1.2 ตารางการหาประสทิธิภาพระบบประจุไฟฟา 
(ชารจชา) : Normal Charge 
       5.1.3 ตารางการหาประสทิธิภาพระบบประจุไฟฟา 
(ชารจเร็ว) : Quick Charge 
5.2 การอภิปราย 

5.2.1 อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการดําเนนิงานการวิจยั“รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) Charging System”  
ดําเนินการทดสอบ 2 ลักษณะ คือ 
การประเมินคุณภาพของชิน้งานและการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชิ้นงานไดผลดงันี ้

5.2.1.1การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
การประเมินประสิทธิภาพ“รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) Charging System”   
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ ดีมาก  
(X� = 4.56 , S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายดานพบวาการ
ประเมินคุณภาพดานการออกแบบมีความเหมาะสมระดบั 
ดี (X� = 4.44 , S.D. = 0.55) การประเมินคุณภาพดาน
คุณคาของชิ้นงาน มีความเหมาะสมระดับ ดี (X� = 4.23 , 
S.D. = 0.75) และการประเมินคุณภาพดานโครงสรางและ
การทํางานมีความเหมาะสมระดับ ดีมาก (X� = 5.00 , 
S.D. = 0.0) 

         5.2.1.2 การทดสอบหาประสิทธิภาพ 
การทดสอบหาประสิทธิภาพ“รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (ระบบประจุไฟฟา) Charging System”โดย
เปรียบเทียบการปฏิบัติ งานระหวางการ(ชารจชา ) 
: Normal Charge  และ (ชารจเร็ว) : Quick ใชระยะเวลา
ในการถอดบริการ 1 คร้ัง เมื่อพิจารณาคุณภาพพบวาการ
ทดสอบการหาประสิทธิภาพดวยการ (ชารจชา) : Normal 
Charge  คร้ังที่ 1 ใชระยะเวลาในการประจุไฟฟา 10 
ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับการประจุไฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 
2 ใชระยะเวลาในการประจุไฟฟา 6 ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับ
การประจุไฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 3 ใชระยะเวลาในการ
ประจุไฟฟา  3 ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับการประจุไฟฟาเต็ม 
100 % ประสิทธิภาพดวยการ (ชารจเร็ว) : Quick 
Charge  คร้ังที่ 1 ใชระยะเวลาในการประจุไฟฟา 3 
ชั่วโมงแบตเตอร่ีไดรับการประจุไฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 

2 ใชระยะเวลาในการประจุไฟฟา 1 ชั่วโมงคร่ึงแบตเตอร่ี
ไดรับการประจุไฟฟาเต็ม 100 % , คร้ังที่ 3 ใชระยะเวลา
ในการประจุไฟฟา  30 นาทีแบตเตอร่ีไดรับการประจุ
ไฟฟาเต็ม 100 %  
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
5.3.1.1เพิ่มเติมฐานหรือตูเคร่ืองประจุไฟฟา              

EV Charging Station 
5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

5.3.2.1ศึกษางานวิจัยเร่ืองอ่ืน ๆ ที่มีการใช 
เคร่ืองมือบริการระบบประจุไฟฟารถยนต EV Charging 
Station 

กิตติกรรมประกาศ 
        การศึกษาโครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความ
กรุณา และความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก อาจารย
พิมพโศภิษฐ  สดเอ่ียม  อาจารยบุญมี  จันปญญา   
อาจารยมงคล  ชาปะ  อาจารยวิทยากร ยาบุษดี 
ประธานกรรมการสอบและนายประพันธ  ยะคําปอ  
กรรมการสอบ  ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงยิ่ง 
        ขอขอบพระคุณ  นายสตุิศักดิ์  สมเพชร  ผูชวย
ผูจัดการแผนกบริการและอะไหล บริษัท โตโยตาเมือง
เลย จํากัด  นายมนตรี  หยุยที  ผูจัดการแผนกบริการ
และอะไหล บริษัท สหชัยฟอรดเลย จํากัด  นายอนุรักษ  
นามจิตต  ชางเทคนิค  บริษัท เอ็มจี จํากัด  
นายประกฤษฎ์ิ  ลีตน  ชางเทคนิค  บริษัท มิตซูบิชิเลย 
จํากัด  นายวิสุทธิ ์ พรหมศิริ    หัวหนางานฝายขาย 
บริษัทโตโยตาเมืองเลย จํากัด  นายวงศทอง  ลีตน  
หัวหนาชางอู.นาดนิดําการเกษตร  นายสามารถ  สุขงาม 
หัวหนางานฝายบริการดานเทคนิค  บริษัท มิตซูบิชิเลย 
จํากัด นายนฤพงษ  ระนาด  ชางเทคนิค  บริษัท มิตซบูิชิ
เลยจํากัดที่ใหความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญที่ชวย
ตรวจสอบเคร่ืองมือในการจัดการศึกษาในคร้ังนี้สาํเร็จ
ลุลวงดวยด ี
         ขอขอบคุณ  คณะครู-อาจารยและคณะผูบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเลยที่อนุเคราะหวัสดุ-อุปกรณในการจัด
การศึกษาในคร้ังนี้สาํเร็จลุลวงดวยดี 
         ขอขอบคุณ  บิดา  มารดา  ผูใหชีวิตและเปน
กําลังใจใหผูศึกษาตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ  ที่ใหการ
สนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา  คุณงามความดี
อันพึงมาจากโครงการฉบับนี้ผู ศึกษาขอมอบแดบิดา 
มารดา  อันเปนที่เคารพยิ่งและคณะอาจารยผูประสาน
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วิชาความรูตลอดจนทุกทาน  ที่ใหการสนับสนุน  จนกระ
ทั้งโครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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รถยนตไฟฟา (ระบบเบรก) 
EV ELECTRIC VEHICLE (BRAKING SYSTEM) 

อนุรักษ นามจิตต1* และ พิชัยยุทธ สุวรรณชาติ2

Anurak Namjit1* and Pichaiyut Suwannachat2

*12สาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดเลย 42000

 

บทคัดยอ 

โครงการรถยนตไฟฟา (ระบบเบรก) EV Electric 

Vehicle (braking system) มีวัตถุประสงค เพื่อสราง

รถยน ต ไฟ ฟ า  EV Electric vehicle (ระบ บ เบ รก 

Braking system) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชงานยาน

ยนตไฟฟา และเพื่อศึกษาการใชพลังงานของยานยนต

ไฟฟา 

ผลการวิจัย พบวา การประเมินคุณภาพของ

ชิ้นงานการประเมินประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV  

Electric Vehicle (ระบ บ เบ รก  Braking system)” 

ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (x ̄ =4.56, S.D. = 0.503) 

สําหรับการทดสอบหาประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV 

Electric Vehicle (ระบบเบรก Braking system)” ใน

การทดสอบเบรกคร้ังที่  1 พบวา  คร้ังที่  1 วิ่งดวย

ความเร็ว 10 กม./ชม ระยะในการเบรกได 0.5 ม. 

คร้ังที่ 2 วิ่งดวยความเร็ว 20 กม./ชม ระยะในการเบรก 

ได 1.5 ม. คร้ังที่ 3 วิ่งดวยความเร็ว 30 กม./ชม ระยะ

ในการเบรกได 3.0 ม. สรุปเฉลี่ยในการทดสอบเบรก

เทากับ 1.67 ม. การทดสอบประสิทธิภาพ “รถยนต

ไฟ ฟ า  EV Electric Vehicle (ร ะ บ บ เบ รก  Braking 

system)”  

*อนุรักษ  นามจิตต

E-mail : anurak2541@gmail.com 

ในการทดสอบเบรกคร้ังที่ 1 พบวา 1 คน น้ําหนัก 55 

กิโลกรัม ระยะในการเบรก 0.7 ม. คร้ังที่ 2 พบวา 2 คน 

น้ําหนัก 125 กิโลกรัม ระยะในการเบรก 2.0 ม. คร้ังที่ 

3  พบวา 3 คน น้ําหนัก 180 กิโลกรัม ระยะการเบรก 4.0 ม.  

สรุปเฉลี่ยน้าํหนักในการเบรก เทากับ 120 กิโลกรัม 

และเฉลี่ยในการทดสอบเบรก เทากับ 2.4 ม.30 กม./

ชมระยะในการเบรกได 3.0 ม. สรุปเฉลี่ยในการทดสอบ

เบรกเทากับ 1.67 ม. การทดสอบประสิทธิภาพ “รถยนต

ไฟฟา EV Electrical Vehicle (ระบบเบรก Braking  

system)” ในการทดสอบเบรกคร้ังที่ 1 พบวา 1 คน 

น้ําหนัก 55 กิโลกรัม ระยะในการเบรก 0.7 ม. คร้ังที่ 2  

พบวา 2 คน น้ําหนัก 125 กิโลกรัม ระยะในการเบรก 

2.0 ม. คร้ังที่ 3 พบวา 3  คน  น้ําหนัก 180  กิโลกรัม ระยะ

ในการเบรก 4.0 ม. สรุปเฉลี่ยน้ําหนักในการใชเบรกเทากับ  

120 กิโลกรัม และเฉลี่ยการทดสอบเบรกเทากับ 2.4 ม. 

คําสําคัญ: รถยนตไฟฟา, ระบบเบรก 

Abstract 
The purposes of this research study 

were to build an electric car EV Electric 

vehicle (Braking system), to study the 

behavior of electric vehicles, and to study 

the energy consumption of electric 

vehicles.   

*
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The results of the study were as 

follows: Assessment of the quality of the 

workpiece, performance assessment 

electric car EV Electric vehicle (Braking 

system) was at a high level  ( x̄ =4.56, S.D. 

= .503). For testing the efficiency of the 

electric car EV Electric vehicle (Braking 

system), the first brake test was at a speed 

of 10 km / h, and the braking distance was 

0.5 m. The second test was at a speed of 

20 km / h, and the braking distance was 1.5 

m. In the third test with a speed of 30 km /

h, the braking distance was 3.0 m. 

Therefore, the average brake test was 1.67 

m. In testing the efficiency of the brake of

the electric car EV Electric vehicle, it was 

found that 1 person weighs 55 kilograms 

with a braking distance of 0.7 m in the first 

test. The second time, it was found that 

with 2 people whose weight was 125 kg the 

braking distance was 2.0 m. The third time, 

it was found that the braking distance was 

4.0 m for the 3 people weighing 180 kg. 

Hence, the average weight of the brake was 

120 kg and the average weight in the brake 

test was 2.4 m. 

Keywords: EV Electric Vehicle, braking 

system 

1. บทนํา
สืบเนื่องจากวิกฤติการณน้ํามันอยางตอเนื่องตั้งแตป 

พ.ศ. 2522 เปนตนมา ทําใหหลายประเทศทั่วโลกเร่ิมมีการ

ตื่นตัวทางดานการวางแผนการใชพลังงาน เชน เมืองแวกซโจ 

ของประเทศสวีเดน ที่เปลี่ยนไปใชพลังงานชีวมวลแทน

การใชเชื้อเพลิงนามันอยางจริงจัง จนเปนเมืองที่-    

ไดรับรางวัล "เมืองที่มีการใชพลังงานอยางยั่งยืน" จาก

สหภาพยุโรปในป พ.ศ. 2549 จากนั้นเปนตนมา ทําให

เกิดเปนแนวคิดอยางแพรหลายในการสรางสังคม

คารบ อน ค า  ห รือ  Low Carbon Society ซึ่ ง เป น

ลักษณะสังคมที่ใชพลังงานเชื้อเพลิงที่มีคารบอนใน

ปริมาณคา โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทาใหเกิดการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบจาก

กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) รวมถึงการหาพลังงาน

ทดแทนใหม ๆ มาใชแตยังคงสามารถรักษาอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยแนวคิดนี้

ไดถูกใชในประเทศญี่ปุนซ่ึงเปนหนึ่งในผูนาในการวางแผน

เชิงปฏิบัติในการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด โดย

สามารถลดลงไดถึงรอยละ 25 ในป พ.ศ.2533 และมี

เปาหมายระยะกลางจากป พ.ศ.2563 ถึง 2573 คือ 

การลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 40 และ

ระยะยาวคือรอยละ 80 ภายในป  พ.ศ. 2593 ตัวอยาง

ยานยนตคารบอนตางในประเทศญี่ปุน ไดแก รถอีโค-

คาร  (Eco-Car) และรถยนต ไฮบ ริด  (Hybrid Car) 

รวมถึงยานยนตไฟฟา (Electric Car) ที่มียอดจาหนาย

เพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องนับตั้งแตตั้งแตป พ.ศ. 2550 

นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุนไดมีการปรับปรุงระบบขนสง

มวลชนให มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยระบบขนสง

มวลชนในญี่ปุนมีอัตราการเติบโตเปนสัดสวนเพิ่มสูงข้ึน

ถึงรอยละ 46.7 ในขณะที่ประเทศพัฒนาอ่ืน ๆ มีอัตรา

การเติบโตในสัดสวนที่นอยกวา เชน เยอรมนี (รอยละ 

20.7) ฝร่ังเศส (รอยละ 16.1) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 

22.4)  และอังกฤษ (รอยละ 13.1) [1] 

สําหรับประเทศไทย มีสถิติการใชพลังงานของ

ประเทศที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยที่รอยละ 4.4 ตอ

ป ซึ่งมีการเจริญเติบโตใกลเคียงกับอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยที่รอยละ 4.5 ตอป  จากการเขารวม

กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (APEC) 

และการประกาศปฏิญญา ในเร่ืองการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางพลังงานและการ

พัฒ นาพลั งงานสะอาด ในป  พ .ศ . 2554  ทํ าให

ประเทศมีความพยายามในการกําหนดมาตรการเพื่อลด

การใชพลังงานใน 4 ภาคสวนหลัก คือ ภาคขนสง 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคที่พักอาศัย และ

ไดมีการจัดทําแผนอนุรักษพลังงานระยะ 20 ป ข้ึน

อยางตอเนื่อง โดยกระทรวงพลังงานไดเร่ิมใชดัชนีความ

เขมการใชพลังงาน (EI) หรือพลังงานที่ใชเปนหนวย

พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (ktoe) ตอหนวยผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศเปนตัวชี้ วัดและกําหนด

แนวทางนโยบายการใชพลังงานของประเทศและได

กําหนดเปาหมายการลด EI ลงรอยละ 30 ในป พ.ศ. 

2579 หรือคิดเปนปริมาณการลดการใชพลังงานทั้งสิ้น 

56,142 ktoe ของปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย

ทั้งหมดของประเทศ โดยมีมาตรการขับเคลื่อนใน 3 

กลยุทธหลัก คือ ภาคบังคับ ภาคความรวมมือ และกล

ยุทธสนับสนุนซึ่งรวมอยูในแผนอนุรักษพลังงานฉบับ

ปจจุบัน (ป พ.ศ.2558 ถึง 2579) โดยมีมาตรการตาง ๆ 

ที่สําคัญเชน  มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

และสรางกําลังคนดานพลังงาน และมาตรการสนับสนุน

การรณรงคสรางจิตสานึกใชพลังงานอยางรูคุณคาและ

เป ลี่ ยน พ ฤติ ก รรมการใช พ ลั ง งาน  1-2 สํ าห รับ

แนวนโยบายการใชพลังงานในภาคการขนสงของ

ประเทศ ในป  พ .ศ .2554 กระทรวงคมนาคมได

ตั้งเปาหมายใหมีการพัฒนาการขนสงอยางยั่งยืน และ

สนับสนุนใหลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง [2] 

จากขอความขางตนขาพเจาและคณะไดเล็งเห็น

ความสําคัญของพลังงานที่มีความสําคัญจึงไดมีความ

สนใจที่จะจัดทํารถยนตไฟฟาตนแบบในหัวขอ  รถยนต

ไฟฟา EV Electric Vehicle (ระบบเบรก) เพื่อพัฒนา

ตอไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อจัดทํารถยนตไฟฟา EV Electric Vehicle

(ระบบเบรก) 

2 .2  เพื่ อห าป ระสิ ท ธิ ภ าพ รถยน ต ไฟ ฟ า  EV  

Electric Vehicle (ระบบเบรก) 

3. สมมุติฐานของโครงการ
สามารถเปนรถไฟฟาตนแบบใหกับแผนกชางยนต 

วิทยาลัยเทคนิคเลยเพื่อสอนในเร่ืองของระบบเบรก 

EV 100% 

4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
    เพื่ อทํ าเป นรถต นแบบในเร่ืองระบบ  braking 

system ที่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ใชในการเรียน

การสอน ผูจัดทําจึงไดศึกษาเร่ืองสื่อการเรียนการสอน

ระบบ  braking system โดยศึกษาขอมูล เก่ียวกับ

เนื้อหาระบบ braking system [3] ซึ่งในเร่ืองระบบ

เบรก  braking system รถยนตยังขาดชุดการเรียน

การสอนที่ทันสมัย เชน การใชเอกสารแบบภาพแผนใส

สอนซึ่งมีความยุงยากในการจัดการเรียนการสอนใน

เนื้อหารวมทั้งมีนักศึกษาจํานวนมากในแตละปถา

ปรับเปลี่ยนนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาเปนสื่อ

ก า ร เรี ยน ก ารส อน ม า ใช งาน  ก็ จ ะทํ า ให ก ารมี

ประสิทธิภาพตอผูเรียนมากข้ึน 

   การสรางรถยนตไฟฟาในเร่ืองระบบเบรก  braking 

system จึงไดคนควาเนื้อหาเก่ียวกับเร่ืองระบบเบรก 

braking system เพื่ อนํ ามาสรางรถยนตไฟฟ า  เร่ือง

ระบบเบรก braking system [4] รถยนตที่ทันสมัยมาก

ข้ึน เพื่อไหนักศึกษาเห็นภาพไดชัดเจนและเขาใจใน

เนื้อหาเร่ืองระบบเบรก braking system ดังนี้   

 4 .1  จั ดห าข อมู ลที่ เ ก่ี ย ว กับ ระบบ เบ รก 

braking system ตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนรถยนตไฟฟา 

ภาพที่ 1 รถยนตไฟฟา [5] 
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ภาพที่ 2 ระบบรถยนตไฟฟา [5] 

ภาพที่ 3 ระบบเบรกรถยนต [5] 

4.2  จัดสรางรถยนตไฟฟาในการวิจัย 

        ผูวิจัยไดดําเนินการสรางรถยนตไฟฟาวิจัยเปน

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู เชี่ ย ว ช า ญ                 

ซึ่งข้ันตอนการจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอนตามภาพที่  

3  ดังนี้ 

ภาพที่ 4 แสดงข้ันตอนจัดทําเปนสื่อการเรียน 

4.3  การวิเคราะหขอมูล 

4.3.1  วิเคราะหลักษณะขอมูลที่ตองการ

เปนข้ันแรกของการสรางแบบสอบถามก็คือทําการ

วิเคราะหลักษณะของขอมูลที่ตองการวิจัยโดยวิเคราะห

จากจุดประสงคของการวิจัยกําหนดโครงสรางเนื้อหา

แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale)   กําหนดน้ําหนัก

คะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

4.3.2  ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม 

4.3.2.1 กําหนดรูปแบบของคําถาม

ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากตําราหรือใน

งานวิจัยอ่ืนที่มีเร่ืองในการวิจัยคลายกันแลวกําหนด

แบบสอบถาม 

4.3.2.2 เขียนแบบสอบถามฉบับราง

ลงมือเขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสรางของ

เนื้อหาของแบบสอบถามและตามหลักการสรางและ

รูปแบบที่กําหนดไว 
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4.3.2.3 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณานํา

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญในดานที่จะศึกษาและ

ดานวัดผลพิจารณาความถูกตองของคําถามแตละขอ

แล วนํ าขอวิจารณ เหล านั้ น มาพิ จารณ าแก ไขให

เหมาะสม 

4.3.2.4 ทดลองใชและปรับปรุงนํา

แบบสอบถามไปทดลองใชกับผูที่มีลักษณะคลายกลุม

ตัวอยางหรือกลุมประชากรจํานวน 8 ท าน  เพื่ อ

พิจารณาความชัดเจนของขอคําถามตาง ๆ ปญหาที่

อาจจะพบในขณะตอบแลวนําขอวิจารณเหลานั้นมา

พิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

4.3.2.5 พิมพแบบสอบถามฉบับจริง

ทําการพิมพแบบสอบถามที่จะใชจริงหลังจากปรับปรุง

แลวในการพิมพจะตองคํานึงถึงความชัดเจนในการ

อธิบายจุดประสงคและวิธีการตอบความถูกตองใน

เนื้อหาสาระและจัดรูปแบบใหสวยงาม 

4.3.3  การสาธิตดําเนินการทํางานและเก็บ

ขอมูล 

การดําเนินการสาธิตและเก็บขอมูลผูวิจัยได

เก็บขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่ไดจากแบบสอบถามประเมิน

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ฉบับที่ผูวิจัยได

สรางข้ึน  เมื่อผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาลักษณะตาง ๆ ทาง

กายภาพ ของรถยนต ไฟ ฟ าระบ บ เบ รก  braking  

system แลวสาธิตการใชงาน  โดยใชแบบสอบถาม

ความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญประเมินแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ โดยมีข้ันตอนตามแผนภูมิดังนี้

ผู เชี่ยวชาญประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ โดยมีข้ันตอนตามภาพที่ 5 ดังนี้ 

ภาพที่ 5  แสดงการสาธิตการทํางานและเก็บขอมูล 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล

ตารางที่  5.1  แสดงผลการประเมินความเหมาะสม

ดานการออกแบบ 

รายการที่ประเมิน S.D. 
แปล
ผล 

1. การออกแบบและการ

ทํางาน 
4.37 0.546 ดี 

2. ความแข็งแรงของ

ชิ้นงาน 
4.87 0.608 ดีมาก 

3. ขนาดและน้าํหนักของ

ชิ้นงาน 
4.62 0.577 ดีมาก 

4. ชิ้นงานมีความปลอดภัย 4.50 0.562 ดี 

4.59 0.573 ดีมาก 

จากตารางที่  5.1  การประเมินความเหมาะสมดาน

การออกแบบ  “รถยนตไฟฟา EV  Electric Vehicle  

(ระบบเบรก  Braking  system)”  ภาพรวมมีความเหมาะสม
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ระดับ  ดีมาก  (x ̄ = 4.59,  S.D. =  0.573)  เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา  การออกแบบการทํางานมีความเหมาะสม

ระดับ  ดี  (x ̄=4.37,  S.D. = 0.546)  ความแข็งแรงของ

ชิ้นงานมีความเหมาะสมระดบั  ดีมาก (x ̄=4.87,  S.D. = 

0.608)  ขนาดและน้ําหนักของชิ้นงานมคีวามเหมาะสม

ระดับ ดีมาก  (x̄=4.62,  S.D. = 0.577)  ชิ้นงานมีความ

ปลอดภัยมีความเหมาะสมระดบั  ดี (x ̄ = 4.50,  S.D. = 

0.562) 

ตารางที่  5.2  แสดงผลการประเมินดานโครงสราง

และการทํางาน 

รายการที่ประเมิน S.D. 
แปล
ผล 

1. ความเหมาะสมของ

โครงสราง 
4.25 0.531 ดี 

2. ความเหมาะสมของ

วัสดุท่ีใชผลิต 
4.50 0.562 ดี 

3. ความเหมาะสมของ

กลไกการทํางาน 
4.50 0.562 ดีมาก 

4. ความเหมาะสมของ

ตัวรถยนตไฟฟา 
4.87 0.608 ดีมาก 

5. ความเหมาะสมกับ

การใชงานรถไฟฟา 
4.75 0.593 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.57 0.571 ดีมาก 

จากตารางที่  5.2  การประเมินความเหมาะสมดาน

โครงสรางและการทํางาน  “รถยนตไฟฟา EV  Electric  

Vehicle  (ระบบเบรก  Braking  system)” ภาพรวมมี

ความเหมาะสมระดับ  ดีมาก (x ̄ = 4.574, S.D. = 0.571)  

เมื่อพิจารณารอบดาน พบวา ความเหมาะสมของโครงสราง

เหมาะสมระดับ  ดี (x ̄ = 4.25,S.D. = 0.531) ความหมาะ

สมของวัสดุที่ใชผลิตมีความเหมาะสมระดบั  ดี  (x̄ = 

4.50, S.D. = 0.562)  ความเหมาะสมของกลไกการ

ทํางานเหมาะสมระดับ ดี (x ̄ = 4.50,  S.D. = 0.562)  

ความเหมาะสมของตัวรถยนตไฟฟาเหมาะสมระดบั  ดี

มาก (x̄ = 4.87, S.D. = 0.608)  และความเหมาะสมของ

กลไกการทํางานมีความเหมาะสมระดับ ดีมาก(x̄ = 4.75, 

S.D. = 0.593)  ตามลําดับ 

ตารางที่  5.3  แสดงผลการประเมินดานคุณคาของ

ชิ้นงาน 

รายการที่ประเมิน S.D. 
แปล
ผล 

1. ชิ้นงานมีระบบการใช

งานท่ีไมยุงยากและไม

ซับซอน 

4.62 0.577 ดีมาก 

2. สามรถทําความสะอาด

รวดเร็วหลังใชงาน 
4.75 0.593 ดีมาก 

3. ชิ้นงานไมทําใหเกิดผล

กระทบกับสิ่งแวดลอม 
4.37 0.546 ดี 

4. ชิ้นงานสามารถลด

ระยะเวลาในการทํางาน 
4.37 0.546 ดี 

5. สามารถพัฒนาตอยอด

สูเชิงพานิชย 
4.50 0.562 ดี 

เฉลี่ย 4.52 0.564 ดีมาก 

จากตารางที่  5.3 แสดงการประเมินความ

เหมาะสมดานคุณคาของ “รถยนตไฟฟาEV  Electric  

Vehicle  (ระบบเบรก  Braking  system)” ภาพรวม

มีความเหมาะสมระดบัดีมาก (x̄ = 4.522,  S.D.=0.564) 

เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ชิ้นงานมีระบบการใชงานที่ไม

ยุงยากและไมซับซอนมีความเหมาะสมระดับดีมาก  (x ̄ = 

4.62,  S.D. = 0.577) สามารถทําความสะอาดรวดเร็ว
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หลังใชงานมีความเหมาะสมระดบัดีมาก  (x ̄ = 4.75,  

S.D. = 0.593)  สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิงพานชิยไดมี

ความเหมาะสมระดบั ดี( x ̄ = 4.50,  S.D. = 0.562)  

ชิ้นงานไมทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมมีความ

เหมาะสมระดบั ดี  (x ̄ = 4.37,  S.D. = 0.546)  และ

ชิ้นงานสามารถลดระยะในการทํางานมีความเหมาะสม

ระดับดี (x ̄ = 4.37,S.D. = 0.546)  ตามลําดับ  

ตารางที่  5.4  แสดงผลการประเมินคุณภาพของ 

“รถยนตไฟฟา EV Electric Vehicle(ระบบเบรกBraking  

system)” 

รายการที่ประเมิน S.D. 
แปล
ผล 

1. การประเมินคุณภาพ

ดานการออกแบบ 
4.50 0.562 ดี 

2. การประเมินคุณภาพ

ดานโครงสรางและการ

ทํางาน 

4.87 0.608 ดีมาก 

3. การประเมินคุณภาพ

ดานคุณคาของชิ้นงาน 
4.37 0.546 ดี 

เฉลี่ย 4.58 0.572 ดีมาก 

จากตารางที่  5.4  ผลการประเมินคุณภาพของ

ชิ้นงานภาพรวมของ  “รถยนตไฟฟาEV Electric  

Vehicle  (ระบบเบรก  Braking  system)”  

ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดีมาก (x ̄ = 4.58,  S.D. 

= 0.503)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  การประเมิน

คุณภาพดานการออกแบบมีความเหมาะสมระดับดีมาก  

(x ̄ = 4.50, S.D. = 0.510) การประเมินคุณภาพดาน

โครงสรางและระบบการทาํงานมีความเหมาะสมระดบัดี

มาก  (x̄ =4.875,S.D. = 0.510)  และการประเมนิ

คุณภาพดานคุณคาของชิน้งานมคีวามเหมาะสมระดบั  ดี  

(x ̄ =4.375,S.D. = 0.510)  ตามลําดับ 

ตารางที่ 5.5 ตารางการหาประสิทธิภาพ “รถยนต

ไฟฟา EV Electric Vehicle (ระบบเบรก   

Braking  system) ” 

ครั้งท่ี 
ความเร็วในการว่ิง 

(กม.) 
ระยะ 

ในการเบรก (ม.) 

1 10 0.50 

2 20 1.50 

3 30 3.00 

เฉล่ีย 1.67 

จากตารางที่ 5.5  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ

ของแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพ“รถยนตไฟฟา 

EV  Electric  Vehicle  (ระบ บ เบ รก   Braking  

system)” ในการทดสอบเบรกคร้ังที่ 1  พบวา  คร้ังที่ 

1  วิ่งดวยความเร็ว  10 กม.  ระยะในการเบรก  ได 

0.5  ม.,  คร้ังที่  2  วิ่งดวยความเร็ว 20  กม.  ระยะ

ในการเบรก  ได  1.5  ม.,  คร้ังที่  3  วิ่งดวยความเร็ว 

30 กม.  ระยะในการเบรก  ได 3.0  ม.  สรุป  เฉลี่ยใน

การทดสอบเบรก  เทากับ  1.67  ม. 

ตารางที่ 5.6  ตารางการทดสอบประสิทธิภาพ 

“รถยนต ไฟฟ า  EV Electric Vehicle (ระบบเบรก 

Braking system)” 

ครั้งท่ี จํานวนคน 
น้ําหนัก
 (kg) 

ระยะในการเบรก 
(ม.) 

1 1 55 0.70 

2 2 125 2.00 

3 3 180 4.00 

 เฉล่ีย 120 2.23 
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จากตารางที่  5.6  ผลการทดสอบหา

ประสิทธิภาพของแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพ  

“รถยนตไฟฟา EV  Electric  Vehicle  (ระบบเบรก  

Braking  system)” ในการทดสอบเบรกคร้ังที่  1  

พบวา  1  คน  น้ําหนัก  55  กิโลกรัม  ระยะในการเบรก 

0.7  ม., คร้ังที่  2 พบวา  2  คน  น้ําหนัก 125  กิโลกรัม 

ระยะในการเบรก 2.0  ม., คร้ังที่ 3 พบวา 3 คน น้ําหนัก 

180 กิโลกรัม  ระยะในการเบรก 4.0  ม. 

สรุป  เฉลี่ยน้าํหนักในการใชเบรก เทากับ  120  

กิโลกรัม และเฉลี่ยในการทดสอบเบรก เทากับ 2.23 ม. 

6. สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาการสรางและหาประสิทธิภาพ  

“รถยนตไฟฟา  EV  Electric  Vehicle (ระบบเบรก  

Braking  system)”  ผูวิจัยไดทําการสรางและเก็บ

ขอมูลทั้งจากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพระบบเบรก 

โดยเร่ิมตั้งแตการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ เพื่อ

กําหนดเปนกรอบแนวคิดในงานวจิัยจากนัน้จึงดาํเนินการ

วิจัยโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดสอบเพื่อหา

คุณภาพภาพระบบเบรก 

การประเมินความเหมาะสมดานคุณคาของ “รถยนต

ไฟ ฟ า  EV Electric Vehicle (ร ะ บ บ เบ ร ก  Braking  

system)” ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดีมาก (x ̄ = 

4.522, S.D.=0.564) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ชิ้นงานมี

ระบบการใชงานที่ไมยุงยากและไมซับซอนมีความเหมาะสม

ระดับดีมาก (x ̄ = 4.62, S.D. = 0.577) สามารถทําความ

สะอาดรวดเร็วหลังใชงานมีความเหมาะสมระดับดีมาก 

(x ̄ = 4.75, S.D. = 0.593) สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิง

พานิชยไดมีความเหมาะสมระดับดี ( x ̄ = 4.5, S.D. = 

0.562)  ชิ้นงานไมทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมมีความ

เหมาะสมระดับดี (x ̄ = 4.37, S.D. = 0.546) และชิ้นงาน

สามารถลดระยะในการทํางานมีความเหมาะสมระดับดี 

(x ̄ = 4.37, S.D. = 0.546)  ตามลําดับ 

การประเมินคุณภาพของชิ้นงานภาพรวมของ 

“รถยนต ไฟ ฟ า  EV Electric Vehicle (ระบ บ เบ รก  

Braking system)” ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดี

มาก (x ̄ = 4.58, S.D. = 0.503) เมื่อพิจารณารายดาน  

พบวา การประเมินคุณภาพดานการออกแบบมีความ

เหมาะสมระดับดีมาก (x ̄ = 4.5, S.D. = 0.510) การ

ประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการทํางานมี

ความเหมาะสมระดับดีมาก (x ̄ =4.875, S.D. = 0.510) 

และการประเมินคุณภาพดานคุณคาของชิ้นงานมีความ

เหมาะสมระดับดี (x ̄ =4.375, S.D. = 0.510)  ตามลําดับ 

การหาประสิทธิภาพของแสดงผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV Electric Vehicle (ระบบ

เบรก Braking system)” ในการทดสอบเบรกคร้ังที่  1  

พบวา คร้ังที่ 1 วิ่งดวยความเร็ว 10 กม. ระยะในการ

เบรก ได 0.5 ม. คร้ังที่ 2 วิ่งดวยความเร็ว 20 กม. ระยะ

ในการเบรกได 1.5 ม. คร้ังที่ 3 วิ่งดวยความเร็ว 30 กม. 

ระยะในการเบรกได 3.0ม. สรุปเฉลี่ยในการทดสอบเบรก 

เทากับ 1.67 ม. 

การทดสอบหาประสิทธิภาพของแสดงผลการทดสอบ

ประสิ ทธิ ภาพ  “รถยนต ไฟฟ า EV Electric Vehicle 

(ระบบเบรก Braking system)” ในการทดสอบเบรกคร้ังที่ 

1 พบวา 1 คน น้ําหนัก 55 กิโลกรัม ระยะในการเบรก 0.7 

ม. คร้ังที่ 2 พบวา 2 คน น้ําหนัก 125 กิโลกรัม ระยะใน

การเบรก 2.0 ม. คร้ังที่  3 พบวา 3 คน น้ํ าหนัก 180 

กิโลกรัม  ระยะในการเบรก 4.0  ม. 

สรุปเฉลี่ยน้ําหนักในการใช เบรก เทากับ  120 

กิโลกรัม และเฉลี่ยในการทดสอบเบรก เทากับ 2.23 ม. 

 กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการเร่ือง  รถยนตไฟฟา  (ระบบเบรก)  สําเร็จ

ลุลวงไปดวยการใหความชวยเหลือแนะนําของอาจารย

ประพันธ ยะคําปอ   ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน 

อาจารยวิทยากร  ยาบุษด ี และอาจารยบุญมี  จันปญญา  

อาจารยที่ปรึกษารวมที่ไดกรุณาที่ใหคําแนะนําขอคิดเห็น

ตรวจสอบและแกไขรางของโครงงานมาโดยตลอด   คณะ

ผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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 การดําเนินการโครงงานนี้มิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหาก

ปราศจากความรวมมือของชางผูเชี่ยวชาญ  ทั้ง  8  ทาน  

ซึ่งประกอบไปดวย  นายอุทัย  พลน้ําเที่ยง  นายกัปนาท 

โคชณา  นายมั่นคง  ชัชวาลย       นายวิทยา  วันทอง

สุข  นายวุฒิชัย  ศรีบุรินทร  นายอรรคเวช  ภักดีมี  นาย

ชานนท  ทรัพยวิริยะ   และนายวิษณุ  ชวยสิริ  ที่ใหการ

สนับสนุนในดานสถานที่และทําการทดลองเพื่อเก็บขอมูล

ในการดําเนินการจัดทําโครงงานจนโครงการนี้สําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี 

 ทายนี้คณะผูจัดทําขอกราบขอบคุณพระคุณบิดา 

มารดา  ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริม

การศึกษาและใหกําลังใจเปนอยางดีอีกทั้งขอขอบคุณ

เพื่อน ๆ  ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา

และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน

ที่คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทํา

โครงงานจนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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รถยนตไฟฟา (ระบบแบตเตอรี่) 
EV Electric Vehicle (Battery system) 

ธนาวุท  อุยไขพันธุ1*, ปรเมศวร จันทนา2 
Thanawat Uykhaipan1*, Poramate Juntama2

*1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดเลย 42000
*1,2Field of Mechanical Technology, loei Technical College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region1 loei Province 42000

บทคัดยอ 
 งานวิจัยเ ร่ืองรถยนตไฟฟา(ระบบแบตเตอร่ี)  

วัตถุประสงคเพื่อจัดทํารถยนตไฟฟา EV Electric Vehicle 
(ระบบแบตเตอร่ี) และเพื่อหาประสิทธิภาพรถยนตไฟฟา 
EV Electric Vehicle (ระบบแบตเตอร่ี )  ผลการวิจั ย 
พบวา การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน การประเมิน
ประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle 
(Battery system) ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับดีมาก 
(x� =4.75, S.D. = .39) เมื่ อพิจารณารายด าน  พบวา    
การประเมินคุณภาพดานการออกแบบมีความเหมาะสม
ระดับดีมาก (x� =4.69, S.D. = .49) การประเมินคุณภาพ
ดานคุณคาของชิ้นงาน มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
(x� =4.63, S.D. = .53) และการประเมินคุณภาพดาน
โครงสรางและระบบการทํางานมีความเหมาะสมระดับดี  
(x� =4.93, S.D. = .15) ตามลําดับ สําหรับการทดสอบหา
ประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle 
(Battery system)” โดยเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน
ระหวางระยะทางความเร็ว และเวลา เมื่อพิจารณา
คุณภาพพบวาการทดสอบการหาประสิทธิภาพคร้ังที่ 1  
จากความเร็ว 0-30 กม./ชั่วโมง ใชระยะทาง 10 เมตร   
ใชเวลาไป 3 วินาที คร้ังที่ 2 จากความเร็ว 0-20 กม./ชั่วโมง 
ใชระยะทาง 6 เมตร ใชเวลาไป 2.8 วินาที คร้ังที่  3     
จากความเร็ว 0-10 กม./ชั่วโมง ใชระยะทาง 4.5 เมตร 
ใชเวลาไป  2.2  วินาที 
สําระสําคัญ : แบตเตอร่ี,รถยนตไฟฟา,ทดสอบการหา
ประสิทธิภาพ 

 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to invent 

EV Electric Vehicle (Battery System) and to find 
the efficient of EV Electric Vehicle (Battery 
System). The research result found that the 
assessment of quality and efficiency of works “EV 
Electrical Vehicle (Battery system)” the overall 
image had the suitability in very good level 
(x� =4 .75 , S.D. = .39 ) .  When considering in each 
side, it found that the assessment of design had 
the suitability in very good level (x� =4.69, S.D. = .49). 
The quality assessment of work value had the 
suitability in very good level (x� =4.63, S.D. = .53). 
The quality assessment of structure and working 
system had the suitability in good level (x� =4.93, 
S.D. = .1 5 ) .  For the test to find the efficiency of 
“EV Electrical Vehicle (Battery system)”, there 
had been the comparison among distances, 
speed, and time. When considering the quality, it 
found that the test to find the efficiency in the 
first time, the speed was 0 - 3 0  km/hour, the 
distance was 1 0  meters, and it spent the time 
3 seconds. For the 2nd test, the speed was 0-20 
km/hour, the distance was 6 meters, and it spent 
the time 2.8 seconds. For the 3rd time, the speed 
was 0-10 km/hour, the distance was 4.5 meters, 
and it spent the time 2.2 seconds. 

1. บทนํา
 สําหรับในประเทศไทยเองไดมีการผลักดันใหเกิด

การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยียานยนตไฟฟาสมัยใหมซึ่งถือ
วาขยับตัวตามกระแสโลกโดยสนับสนุนทั้งการผลิตยาน
ยนตไฟฟาและชิ้นสวนยานยนตไฟฟา 

*ธนาวุท อุยไขพันธ
E-mail : 123fiw123@gmail.com  
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 การขับเคลื่อนจึงทําใหรถยนตพลังงานไฟฟาตัวนี้
กลายเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะใชในการอนุรักษโลก
การเดินหนาสนับสนุนการพัฒนาดานยานยนตไฟฟาโดย
มุงหวังใหคนสามารถเขาถึงไดและเกิดการใชงานอยาง
จริงจัง เพื่อขับเคลื่อนการใชพลังงานสะอาดลดปริมาณ
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดปริมาณฝุน PM 2.5 ที่จะ
ชวยสรางสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดข้ึน 

 ยานยนตไฟฟาจึงเปนเร่ืองที่ใกลตัวและควรเห็น
ถึงความสําคัญเพราะนับวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เปนการ
นํานวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชทั้งยังประหยัด
พลังงานและเชื้อเพลิงการชวยผลักดันใหนวัตกรรมยาน
ยนตไฟฟาไดเขามามีบทบาทในสังคมนอกจากชวยในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมแลวการเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรมในดานพลังงานถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะ
ทําใหสิ่ งแวดลอมและสิ่งตาง ๆ ดี ข้ึน (EGATTODAY, 
2564) [1] 

 ฝายวิจยันโยบาย สวทช. (2560) พบวาในสวนของ
ประเทศไทยถือวาอุตสาหกรรมยานยนตมีบทบาทสําคัญ
ตอการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากไทย
เปนหนึ่งในฐานการผลิตรถยนตของโลกรัฐบาลไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน
อุตสาหกรรมยานยนตจึงไดใหหนวยงานที่ เ ก่ียวของ
พิจารณาความเปนไปไดในการสงเสริมใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตรถยนตไฟฟา [2] 
 ดวยปญหาสิ่งแวดลอมเปนประเด็นสําคัญตอทิศ
ทางการพัฒนาในเวที โลกทางผู วิ จั ย ได เล็ ง เ ห็น ถึง
ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนายานยนตไฟฟาจึง
นํามาสูการสง เสริมการใชยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle : EV) Mini car 
 สําหรับรถพลังงานไฟฟาหนึ่งคันก็จะมีระบบตาง ๆ 
หลายระบบ และระบบแบตเตอร่ีก็เปนระบบหนึ่งซึ่งสําคัญ
เพราะรถยนตจะเคลื่อนที่ไปไดตองอาศัยแบตเตอร่ีจึงไดนาํ
ระบบแบตเตอร่ีมานําเสนอ เพื่อเปนรถยนตตนแบบใหกับ
นั ก ศึกษา  ค รูและอาจารย ในแผนกวิ ช าช า งยนต  
วิทยาลัยเทคนิคเลย 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
 1.2.1 เพื่ อ ส ร า ง ย านยนต ไฟฟ า  EV Electric 
Vehicle (ระบบแบตเตอร่ี) 
 1.2 .2  เพื่ อหาประสิทธิภาพยานยนต ไฟฟ า         
รุน EV Electric Vehicle (ระบบแบตเตอร่ี)  

3. ขั้นตอนการดําเนินงาน
3.1 การศึกษาขอมูล 

 เพื่อทําเปนรถตนแบบในเร่ืองระบบแบตเตอร่ี 
(Battery system) ที่ยังขาดสื่อการเรียนการสอนที่ใชใน
การเรียนการสอน ผูจัดทําจึงไดศึกษาเร่ืองสื่อการเรียนการ
สอนเก่ียวกับระบบแบตเตอร่ี โดยศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
เนื้อหาของแบตเตอร่ี ซึ่งในเร่ืองระบบแบตเตอร่ี รถยนต
ยังขาดชุดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน การใชเอกสาร
แบบภาพแผนใสสอนซึ่งมีความยุงยากในการจัดการเรียน
การสอนในเนื้อหารวมทั้งมีนักศึกษาจํานวนมากในแตละป
ถาปรับเปลี่ยนนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาเปนสื่อ
การเรียนการสอนมาใชงาน ก็จะทําใหการมีประสิทธิภาพ
ตอผูเรียนมากข้ึน 

3.2 วางแผนดําเนินงาน 
 จากที่ไดดําเนินการศึกษาสิ่งตาง ๆ ตามหัวขอ 1 

แลวดําเนินการวางแผนเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
จัดทําแบตเตอร่ี โดยการวางแผนการดําเนินงาน ที่ไดเสนอ
ในบทที่ 1 ที่ไดกําหนดข้ันตอนกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
ใหสามารถแลวเสร็จภายในกําหนดและจัดทําแผนภูมิการ
ทํารถยนตไฟฟาและหาประสิทธิภาพรถยนตไฟฟา (ระบบ
แบตเตอร่ี)  

3.3 กําหนดประชากรและผูเชี่ยวชาญ 
 ผู วิ จั ย ไ ด ทํ าก าร คัด เลื อกแบบ เจาะจงผู ที่ มี
ประสบการณ ดังนี้ ผูปฏิบัติงานสถานประกอบการที่
เก่ียวกับระบบแบตเตอร่ี ที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวา ปริญญาตรี
หรือมีประสบการณไมนอยกวา 2 ป จํานวน 8 ทาน ซึ่งมี
รายละเอียดอยูในภาคผนวกแลว 

3.4 สรางรถยนตไฟฟาและการประเมิน 
 เพื่อสรางรถยนตไฟฟาในเร่ืองระบบแบตเตอร่ี 

(Battery system) จึงได คันควา เนื้อหาเ ก่ียวกับเ ร่ือง
แบตเตอร่ีสําหรับรถยนตไฟฟา Battery เพื่อนํามาสราง
รถยนตไฟฟารถยนตที่ทันสมัยมากข้ึน เพื่อใหนักศึกษา
เห็นภาพไดชัด เจนและเขา ใจในเนื้ อหาเ ร่ืองระบบ
แบตเตอร่ี (Battery system) ดังนี้  

  3 .4 .1  จัดหาขอมูลที่ เ ก่ี ยว กับแบตเตอ ร่ี  
(Battery) ตาง ๆ เพื่อจัดทําเปนรถยนตไฟฟาตามรายงาน
ในภาพผนวก 
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ภาพที่ 3.1 รถยนต EV Electric Vehicle Mini car 

ภาพที่ 3.2 วงจรชารจแบตเตอร่ี 

ภาพที่ 3.3 แบตเตอร่ี 13.5-13.8V 6.3A 

3.6 การสาธิตดําเนินการทํางานและเก็บขอมูล 
 การดําเนินการสาธิตและเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญที่ไดจากแบบสอบถามประเมินความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ฉบับ ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึน 
เมื่อผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาลักษณะตาง ๆ ทางกายภาพ

ของรถยนตไฟฟา (ระบบแบตเตอร่ี) แลวสาธิตการใชงาน 
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญประเมิน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีข้ันตอนตาม
ภาพดังนี้ 

ภาพที่ 3.4 แสดงการสาธิตการทํางานและเก็บขอมูล 

3.7 ทดสอบสมรรถนะการทํางานของรถยนตไฟฟา  
(ระบบแบตเตอร่ี) Battery system 
 การสรางรถยนตไฟฟา (ระบบแบตเตอร่ี) ซึ่งเปน
สื่อที่ใชในสถานประกอบการ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะแกไข
ปญหาในสถานประกอบการ และมีความปลอดภัยในการ
ใชงาน และมีการบํารุงรักษางาย มีข้ันตอนการใชงาน 
ดังนี้    

3.7.1 วัสดุที่ใชในการใชงาน    
3.7.2 รถยนต EV Electrical Vehicle 

3.8 การวิเคราะหขอมูล 
 3.8.1 เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดลองของรถยนต
ไฟฟาระบบแบบเตอร่ี System และทดลองใชสอนงาน 

3.8.2 ปรับปรุงแกไขเมื่อผูเชี่ยวชาญแนะนํา 

4.ผลการวิเคราะหขอมูล
 ในการเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่
ไดจากการทดสอบแบตเตอร่ีของรถไฟฟาตามข้ันตอนการ
ดําเนินการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพในการใชงานของ
แบตเตอร่ี 
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ตารางที่ 4.1 ตารางการหาประสิทธิภาพระบบแบตเตอร่ี 
                ความเร็วและแรงดันไฟ 

ปริมาณไฟฟา
ในแบตเตอร่ี 

ความเร็ว m/h แรงดันไฟฟา v 

25% 30 50.6 
50% 20 55.05 
75% 10 59.5 
100% 0 68.5 

 การทดสอบหาประสิทธิภาพของแสดงผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพ  “รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (ระบบแบตเตอร่ี) System” ในการทดสอบคร้ัง
ที่ 1 พบวา คร้ังที่ 1 เปอรเซ็นตการใชไฟฟาคงเหลือที่ 
75% ของไฟฟาทั้งหมดใชความเร็วที่ 10 km/h  แบตเตอร่ี
มีแรงดันไฟฟาเทากับ 59.5 V คร้ังที่ 2 เปอรเซ็นตการใช
ไฟฟาคงเหลือที่ 50% ของไฟฟาทั้งหมดใชความเร็วที่ 20 
km/h แบตเตอร่ีมีแรงดันไฟฟาเทากับ 55.05 V คร้ังที่ 3 
เปอรเซ็นตการใชไฟฟาคงเหลือที ่25 % ของไฟฟาทั้งหมด
ใชความเร็วที่ 30 km/h แบตเตอร่ีมีแรงดันไฟฟาเทากับ 
50.6 V 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความเหมาะสม 
                ดานการออกแบบ 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการท่ี
ประเมิน 

N 𝐱𝐱� S.D ความ 
หมาย 

1. การออกแบบ
และการ
ทํางาน 

8 4.75 0.43 ดีมาก 

2. ความแขง็แรง
ของชิ้นงาน 

8 4.63 0.69 ดีมาก 

3. ขนาดและ
นํ้าหนักของ
ชิ้นงาน 

8 5.00 0.00 ดีมาก 

4. ชิ้นงานมีความ
ปลอดภัย 

8 4.38 0.85 ดี 

เฉล่ีย 4.69 0.49 ดีมาก 

 ประ เมินความเหมาะสมด านการออกแบบ 
“รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle (Battery system)” 

ภาพรวมอยู ใ น ร ะดั บ ดี ม าก  (x�=4.69, S.D = 0.49) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ขนาดและน้ําหนักของชิน้งาน 

อยูในระดับดีมากที่สุด (x� =5.00,S.D = 0.00) รองลงมา 
คือ การออกแบบและการทํางาน อยู ในระดับดีมาก 

(x� =4.75, S.D = 0.43) และความแข็งแรงของชิ้นงาน 

อยูในระดับดีมาก (x� =4.63, S.D = 0.69) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการประเมินดานโครงสรางและ 
                การทํางาน 

ลําดบั
ที่ 

รายการท่ี
ประเมิน 

N 𝐱𝐱� S.D ความ 
หมาย 

1. การออกแบบ
และการทํางาน 

8 4.75 0.43 ดีมาก 

2. ความแข็งแรง
ของชิ้นงาน 

8 4.63 0.69 ดีมาก 

3. ขนาดและ
นํ้าหนักของ
ชิ้นงาน 

8 5.00 0.00 ดีมาก 

4. ชิ้นงานมีความ
ปลอดภัย 

8 4.38 0.85 ดี 

เฉล่ีย 4.69 0.49 ดีมาก 

 การประเมินความเหมาะสมดานโครงสรางและ
การทํ า ง าน  “รถยนต ไฟฟ า  EV Electrical Vehicle 

(Battery system)” ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (x�=4.93, 
S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความเหมาะสม
ของวัสดุที่ใชผลิต ความเหมาะสมของตัวรถยนตไฟฟา 
และความเหมาะสมกับการใชงานรถยนตไฟฟา อยูใน

ระดับดีมาก (x�=5.00,S.D.=0.00) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินดานคุณคาของชิน้งาน 

ลําดับ
ท่ี 

รายการท่ี
ประเมิน 

N 𝐱𝐱� S.D. ความ 
หมาย 

1. ชิ้นงานมีระบบ
การใชงานที่ไม
ยุงยากและไม
ซับซอน 

8 4.50 0.70 ดี 

2. สามารถทํา
ความสะอาด
รวดเร็วหลังใช
งาน 

8 4.25 0.82 ดี 

3. ชิ้นงานไมทาํให
เกิดผลกระทบ
กับส่ิงแวดลอม 

8 5.00 0.00 ดีมาก 

4. ชิ้นงานสามารถ
ลดระยะเวลาใน
การทาํงาน 

8 4.75 0.43 ดีมาก 

5. สามารถพัฒนา
ตอยอดสูเชิงพา
นิตยได 

8 4.63 0.69 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.63 0.53 ดีมาก 

 การแสดงการประเมินความเหมาะสมดานคุณคา
ของ  “รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle (Battery 

system)” ภาพรวม อยูในระดับดีมาก (x� = 4.63, S.D = 
0.53) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ชิ้นงานไมทําใหเกิดผล

กระทบกับสิ่งแวดลอม อยูในระดับดีมากที่สุด (x� =5.00, 
S.D. =0.00) ชิ้นงานสามารถลดระยะในการทํางาน อยูใน

ระดับดีมาก  (x� =4.75 , S.D. = 0.43) และสามารถ
พัฒนาตอยอดสู เชิ งพานิตย ได  อยู ในระดับดีมาก 

(x� =4.63,S.D. = 0.69) ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินคุณภาพของ 
“รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle 

  (Battery system)” 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการท่ี
ประเมิน 

N 𝐱𝐱� S.D. ความ 
หมาย 

1. การประเมิน
คุณภาพดาน
การออกแบบ 

8 4.69 0.49 ดีมาก 

2. การประเมิน
คุณภาพดาน
โครงสราง
และการ
ทํางาน 

8 4.93 0.15 ดีมาก 

3. การประเมิน
คุณภาพดาน
คุณคาของ
ชิ้นงาน 

8 4.63 0.53 ดีมาก 

เฉล่ีย 4.75 0.39 ดีมาก 

 การแสดงผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน
ภาพรวมของ “รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle  

(Battery system)” ภาพรวม อยูในระดับดีมาก (x� =4.75, 
S.D. = 0.39) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การประเมิน
คุณภาพดานคุณคาของชิ้นงาน อยูในระดับดีมากที่สุด  

(x� =4.93, S.D. = 0.15) การประเมินคุณภาพดานการ

ออกแบบมีความเหมาะสมระดับดีมาก (x� =4.69, S.D. = 0.49) 
และการประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการ

ทํางานมีความเหมาะสมระดับดี (x� =4.63, S.D. = 0.53) 
ตามลําดับ 

5. สรุปผล
การประเมินคุณภาพของชิ้นงาน 
 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของแสดงผล
การทดสอบประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (ระบบแบตเตอร่ี) System” ในการทดสอบคร้ังที่ 1 
พบวา คร้ังที่ 1 เปอรเซ็นตการใชไฟฟาคงเหลือที่ 75% 
ของไฟฟาทั้งหมดใชความเร็วที่ 10 km/h แบตเตอร่ีมี
แรงดันไฟฟาเทากับ 59.5 V คร้ังที่ 2 เปอรเซ็นตการใช
ไฟฟาคงเหลือที่ 50 % ของไฟฟาทั้งหมดใชความเร็วที่ 20 
km/h แบตเตอร่ีมีแรงดันไฟฟาเทากับ 55.05 V คร้ังที่ 3 
เปอรเซน็ตการใชไฟฟาคงเหลือที่ 25 % ของไฟฟาทั้งหมด
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ใชความเร็วที่ 30 km/h แบตเตอร่ีมีแรงดันไฟฟาเทากับ 
50.6 V 

 ประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบ  
“รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle (Battery system)” 

ภาพรวม อยู ในระดับดีมาก  (x�=4.69, S.D = 0.49)      
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ขนาดและน้ําหนักของชิ้นงาน 

อยูในระดับดีมากที่สุด (x� =5.00, S.D = 0.00) รองลงมา คือ 
การออกแบบและการทํ า งาน อยู ในระดับดี มาก 

(x� =4.75, S.D = 0.43) และความแข็งแรงของชิ้นงาน 

อยูในระดับดีมาก (x� =4.63, S.D = 0.69) ตามลําดับ 
 การประเมินความเหมาะสมดานโครงสรางและ
การทํ า ง าน  “รถยนต ไฟฟ า  EV Electrical Vehicle 
(Battery system)” ภ า พ ร ว ม  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก 

(x�=4.93, S.D. = 0.15) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ความเหมาะสมของวัสดุที่ใชผลิต ความเหมาะสมของตัว
รถยนตไฟฟา และความเหมาะสมกับการใชงานรถยนต

ไฟฟา อยูในระดับดีมาก (x�=5.00, S.D. = 0.00) ตามลําดับ 
 แสดงการประเมินความเหมาะสมดานคุณคาของ 
“ร ถ ย น ต ไ ฟ ฟ า EV Electrical Vehicle (Battery 

system)” ภาพรวม อยูในระดับดีมาก (x� = 4.63, S.D = 0.53) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ชิ้นงานไมทําใหเกิดผล

กระทบกับสิ่งแวดลอมอยูในระดับดีมากที่สุด (x� =5.00, 
S.D. = 0.00) ชิ้นงานสามารถลดระยะในการทํางาน    

อยูในระดับดีมาก (x� =4.75 , S.D. = 0.43) และสามารถ
พัฒนาตอยอดสู เชิ งพานิตย ได  อยู ในระดับดีมาก 

(x� =4.63, S.D. = 0.69) ตามลําดับ 
 แสดงผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานภาพรวม
ของ  “รถยนตไฟฟา  EV Electrical Vehicle (Battery 

system)” ภาพรวมอยูในระดับดีมาก (x� =4.75, S.D. = 0.39) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การประเมินคุณภาพดาน

คุณคาของชิ้นงาน อยูในระดับดีมากที่สุด (x� =4.93,   
S.D. = 0.15) การประเมินคุณภาพดานการออกแบบมี

ความเหมาะสมระดับดีมาก (x� =4.69, S.D. = 0.49)  
และการประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการ

ทํางานมีความเหมาะสมระดับดี (x� =4.63, S.D. = 0.53) 
ตามลําดับ 

5.3 อภิปรายผล 
5.3.1 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการดําเนินงานการวิจัย “รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (Battery system) ดําเนินการทดสอบ 2 ลักษณะ 
คือ การประเมินคุณภาพของชิ้นงานและการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชิ้นงานไดผลดังนี ้  

การทดสอบหาประสิทธิภาพของ “รถยนตไฟฟา 
EV Electrical Vehicle (ระบบแบตเตอ ร่ี )  System” 
ในการทดสอบคร้ังที่ 1 พบวา คร้ังที่ 1 เปอรเซ็นตการใช
ไฟฟาคงเหลือที่ 75% ของไฟฟาทั้งหมดใชความเร็วที่ 
10 km/h แบตเตอ ร่ีมีแรงดัน ไฟฟ า เท า กับ  59.5 V 
คร้ังที่ 2 เปอรเซ็นตการใชไฟฟาคงเหลือที่ 50 % ของ
ไฟฟาทั้ งหมดใชความเ ร็วที่  20 km/h แบตเตอ ร่ีมี
แรงดันไฟฟาเทากับ 55.05 V คร้ังที่ 3 เปอรเซ็นตการใช
ไฟฟาคงเหลือที่ 25 % ของไฟฟาทั้งหมดใชความเร็วที่  
30 km/h แบตเตอร่ีมีแรงดันไฟฟาเทากับ 50.6 V 
 การประเมินคุณภาพของชิ้นงานภาพรวมของ
“รถยนตไฟฟา EV Electrical Vehicle (Battery system)” 

ภาพรวมอยู ในระดับดี มาก (x� =4.75,S.D. = 0.39) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การประเมินคุณภาพดาน

คุณคาของชิ้นงาน อยูในระดับดีมากที่สุด (x� =4.93, 
S.D. =0.15)การประเมินคุณภาพดานการออกแบบมี

ความเหมาะสมระดับดีมาก (x� =4.69, S.D. = 0.49)  
และการประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการ

ทํางานมีความเหมาะสมระดับดี (x� =4.63, S.D. = 0.53) 
ตามลําดับ  

6.กิตติกรรมประกาศ
 โครงการเร่ือง รถยนตไฟฟา (ระบบแบตเตอร่ี)  
สําเร็จลุลวงไปดวยการใหความชวยเหลือแนะนําของ
อาจารยประพันธ  ยะคําปอ ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน อาจารยวิทยากร  ยาบุษดี และอาจารยบุญมี  
จันปญญา อาจารยที่ปรึกษารวมที่ไดกรุณาที่ใหคําแนะนํา
ขอคิดเห็นตรวจสอบและแกไขรางของโครงงานมาโดย
ตลอด คณะผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี ้
 การดําเนินการโครงงานนี้มิอาจสําเร็จลุลวงไปได
หากปราศจากความรวมมือของชางผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 8 ทาน 
ซึ่งประกอบไปดวย นายศิริพงษ  ทองครี, นายวสันต 
สิริกัณรัตน, นายศรัญู  สุวรรณพงษ  นายแสงสุรีย 
อะมาปะเก, นายนพรัตน  ชาภักดี, นายศราวุฒิ  พึ่งสุข, 
นายกฤษณะ  ยูพา, นายวีระยุทธ  อุนผาง, ที่ใหการ
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สนับสนุนในดานสถานที่และทําการทดลองเพื่อเก็บขอมูล
ในการดําเนินการจัดทําโครงงานจนโครงการนี้สําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี 
 ทายนี้คณะผูจัดทําขอกราบขอบคุณพระคุณบิดา  
มารดา ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริม
การศึกษาและใหกําลังใจเปนอยางดีอีกทั้งขอขอบคุณ
เพื่อน ๆ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา
และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทานที่
คณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทํา
โครงงานจนกระทั่งงานวิจยัฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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บทคัดยอ 
      งานวิจัยเรื่องรถยนตไฟฟา (ระบบมอเตอรไฟฟา) 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดทํารถยนตไฟฟา  EV Electric 
Vehicle (ระบบมอเตอรไฟฟา) และเพ่ือหาประสิทธิภาพ
รถยนตไฟฟา EV Electric Vehicle (ระบบมอเตอรไฟฟา) 

       ผลการวิจัย พบวา ไดจัดทํารถยนตไฟฟา EV 
Electric Vehicle เปนรถยนตตนแบบ 1 คัน ประเมิน
คุณภาพของชิน้งานการประเมินประสิทธิภาพ “รถยนต
ไฟฟา EV Electrical Vehicle (ระบบมอเตอรไฟฟา 
Electric motor system)” ภาพรวมมีความเหมาะสม
ระดับปานกลาง ( =3.78, S.D. = 0.595) เม่ือพิจารณาราย
ดาน พบวา การประเมินคุณภาพดานการออกแบบมีความ
เหมาะสมระดับ ดี ( =4.125, S.D. =0 .743) การประเมิน
คุณภาพดานคุณคาของชิน้งาน มีความเหมาะสมระดับ 
ปานกลาง ( =3.825, S.D. =0.615) และการประเมิน
คุณภาพดานโครงสรางและระบบการทํางานมีความ
เหมาะสมระดับ ปานกลาง ( =3.91, S.D. = 0.655) การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา EV Electrical 
Vehicle (ระบบมอเตอรไฟฟา Electric motor system)” 
ในการทดสอบครัง้ที่ 1 คนนั่งในรถ 1 คน ไดระยะทาง 60 
กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 2 คนนัง่ในรถ 2 คน ได
ระยะทาง 43 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง ครั้งที่ 3 คนนัง่ใน
รถ 3 คน ไดระยะทาง 30 กิโลเมตรในเวลา 2 ชั่วโมง สรุป
คาเฉล่ียในการทดสอบขับ ไดระยะทางเฉล่ียเทากบั 44.33 
กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง 

คําสําคัญ : รถยนตไฟฟา,ระบบมอเตอรไฟฟา,แบตเตอร่ี 

*ริสมันต  พุฒนิล
E-mail addreess:putinrissaman41@gmail.com 

ABSTRACT 
The Electric vehicle of this research 

(Electric motor system). Purpose for Prepaver EV 
Electric Vehicles (Electric motor system), and to 
find efficent Electric Vehicle (Electric motor 
system). 

Results of the research were as follows: 
Has made an Electric vehicle as a prototype car, 
Evaluate the quality of the work piece, The 
performance evaluation EV of the Electric Vehicles 
(Electric motor system). Overall considered 
moderately appropriate  (Χ= 3.78, S.D. =0.595). 
Considering each aspect, it was found that the 
evaluation of design quality is good (Χ= 4.125, S.D 
= 0.743). the quality assessment of the work piece 
is moderately appropriate. (Χ= 3.825, S.D.=0.615). 
and Evaluation of the quality of structures and 
systems at a moderate level two  (Χ=3.91, 
S.D=0.655). Performance testing EV Electric Vehicles 
(Electric motor system), In the Frist time One 
person in the car can drive distance to 60 
kilometers In two hours, In the second time two 
people in the car Can drive distance 43 kilometers 
in two hours and the last time three people in the 
car can drive distance 30 kilometers in two hours. 
Summary of the driving test average is 44.32 
kilometers in two hours. 

Keywords : Electric Vehicle, Electric  motor  
system, battery, 
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1. บทนํา
ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 
 เมื่อวันที่  29  มกราคม  1886  “คารล เบนซ”  
วิศวกรชาวเยอรมัน ไดยืน่จดสิทธิบัตร Benz Patent  
Motorwagen สิ่งประดิษฐที่ถูกเรียกวา “รถยนตคันแรก
ของโลก” รถยนตของ “คารล เบนซ” เปนเหมือนรถ
ตนแบบแหงโลกยานยนต  แตวศิวกรชาวเยอรมันไมใชคน
เดียวที่คิดจะสรางรถยนตในยุคนั้น  แมรถยนตไฟฟาจะ
เพิ่งมาเปนที่รูกันในเวลาไมถึงสบิป  แตเจารถยนตไฟฟา
มันคือสิ่งประดษิฐที่ถูกคิดคนในเวลาไลเลีย่กับรถยนตคัน
แรกของโลก 
 ในทางเดียวกัน  “รถเคร่ืองยนตสันดาป”    
ก็ไมใชแนวคิดแรกที่มนุษยคิดคนข้ึนมา   
เพื่อใชลากรถแทนแรงงานสัตว  อยางมา  หรือลา  
ระหวางชวงป  1820-1830  (กอน  คารล  เบนซ   
จดสิทธิบตัรรถยนตของเขา)   มีนักประดิษฐหลายคน
พยายามที่จะสรางรถซึ่งขับเคลือ่นดวยมอเตอรไฟฟา  
ป 1828  Ányos  Jedlik   นักประดิษฐชาวฮังการี  
ไดใชมอเตอรเพื่อขับเคลื่อนรถขนาดเล็ก  ป1834  
Sibrandus  Stratingh  นักวิทยาศาสตร 
ชาวเนเธอรแลนดและผูชวยพยายามสรางรถที ่
อาศัยพลังงานจากแบตเตอร่ีที่ไมสามารถชารจไฟได   
แตนาเสียดายที่ขอจํากัดของแบตเตอร่ีในยุคนั้น   
ทําใหรถยนตไฟฟายังไมสามารถนําไปใชงานไดจริง
จนกระทั่งมีการคิดคนแบตเตอร่ีตะก่ัว-กรดข้ึนมา  
 ซึ่งมีประสิทธิภาพที่ดยีิ่งข้ึน นําไปสูการผลิตแบตเตอร่ีใน
ระดับอุตสาหกรรมเมื่อป 1881  ผานไปเพียง 
 3  ป  รถยนตไฟฟาคันแรกแหงเกาะอังกฤษถูกสรางข้ึน
โดยฝมือของ  Thomas  Parker  นักประดิษฐเมืองผูดี  
จากนั้นไมนาน มนัไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบขนสง
มวลชนของทีน่ั่นชวงปลายป  1890  ถึงตน  ป  1900  
เรียกไดวาเปนยุคทองของรถยนตไฟฟาเลยก็วาไดมีการตั้ง
โรงงานผลิตรถยนตไฟฟาแหงแรกในประเทศอังกฤษ  
เกิดรถแท็กซี่ไฟฟาแหงแรกที่สหรัฐอเมริกาทั้งยังถูก
นําไปใชงานในเมืองอยางแพรหลายดวย 

อยางไรก็ตาม  แมชวงนัน้จะเปนยุคทองของรถยนต
ไฟฟา  แตไมนานรถยนตไดกลบัเร่ิมเสียพื้นที่ในวงการ
ใหกับเคร่ืองยนตสันดาปพรอม ๆ กับการคนพบแหลง
ปโตรเลียมขนาดใหญหลายแหง 
ทั่วโลกเนื่องจากรถยนตไฟฟา  ณ  เวลานัน้ทําความเร็ว
สูงสุดไดเพียง  30 กม./ชม.  และทําระยะทางไกลสุด  

ตอการชารจไดเพียง  50-60 กม. เทานั้น แตรถที่ใช
เคร่ืองยนตสันดาป สามารถไปไดไกลกวา เร็วกวา 
ประหยัด  [3] 

เมื่อเขาสูชวงป 1910 ผูผลิตรถยนตไฟฟาหลายราย
เร่ิมยุติสายการผลิตจากรถที่ใชในขนสงมวลชนหรือ
รถยนตสวนบุคคล รถยนตไฟฟากลับถูกลดบทบาทเปน
เพียงแครถสงนม หรือรถกอลฟ เพื่อใชในระยะทางสั้น ๆ 
เทานั้น  โดยเฉพาะในชวงสงครามโลกทั้ง 2 คร้ังที่กระแส
ยานยนตใชน้ํามนัเฟองฟู จนกระทั่งทุกประเทศ 
ทั่วโลกมีแตรถยนตเคร่ืองสันดาปวิ่งเต็มไปหมด แต
หลังจากนัน้ปญหาการขาดแคลนน้ํามนัของหลายประเทศ 
ทําใหรถยนตไฟฟาถูกพูดถึงอีกคร้ัง มีรถยนตไฟฟาหลาย
รุนถูกผลิตออกมา เชน  

–Tama  Electric  Vehicle  รถยนตไฟฟาจากคาย
Nissan  ในป  1947   
(ความเร็วไดสูงสุด 35 กม./ชม. และทําระยะทางได  
96.3 กม. ตอการชารจ 1 คร้ัง) 

– Henney  Kilowatt  รถยนตไฟฟาสัญชาติอเมริกัน
ในป  1959  
(ความเร็วไดสูงสุด 96  กม./ชม.  และทําระยะทางได  
105 กม. ตอการชารจ 1 คร้ัง) [2] 
 ตั้งแตอดีตจนถึงปจจบุนัรถยนตไฟฟาไดแสดงใหเห็น
ความสามารถและการพฒันาจากจุดเร่ิมตนของการมอง
หาสิ่งทดแทนแรงงานสัตว เกิดเปนรถยนตไฟฟาคันแรก
ของโลกแตเมื่อมีอะไรที่คุมคากวา  มนุษยก็ยอมแสวงหา
มันมาใชงาน  ทําใหรถยนตน้าํมนันั้นกลายเปนสิ่งที่
แพรหลายอยางไรก็ตาม  เมื่อเวลาเปลี่ยนไปอีก  แนวคิด
ของมนุษยก็เร่ิมเปลี่ยนไปและในขณะที่ทั่วโลกกําลงั
ตื่นตัวเร่ืองรักษโลก รถยนตไฟฟาก็เปนตัวแทนหนึ่งที่จะ
ชวยแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมที่โลกกําลงัเผชิญอยู
ไดดวยเชนกัน  (Nathakorn  Homruen : 2563)  [1] 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1  เพื่อจัดทํารถยนตไฟฟา  EV  Electric  Vehicle

(ระบบมอเตอรไฟฟา) 
2.2  เพื่อหาประสิทธิภาพรถยนตไฟฟา  EV  Electric  

Vehicle  (ระบบมอเตอรไฟฟา) 
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3. ขั้นตอนการดําเนินงาน

3.1 การศึกษาขอมูล
เพื่อทําเปนรถตนแบบในเร่ืองระบบ  Electric

motor  system  ที่ยังขาดสื่อการเรียนการสอน 
 ที่ใชในการเรียนการสอน  ผูจัดทําจึงไดศึกษาเร่ืองสื่อการ
เรียนการสอนระบบ Electric  motor  system  โดย
ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเนื้อหาระบบ  Electric  motor  
system ซึ่งในเร่ืองระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  
motor  system  รถยนตยังขาดชุดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย  เชน  การใชเอกสารแบบภาพแผนใสสอนซึ่งมี
ความยุงยากในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหารวมทั้ง
มีนักศึกษาจํานวนมากในแตละปถาปรับเปลี่ยนนาํเอา
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยเขามาเปนสือ่การเรียนการสอนมา 
ใชงาน ก็จะทําไหการมีประสิทธภิาพตอผูเรียนมากข้ึน 

ภาพที่  3.1  แสดงข้ันตอนการสรางรถยนตไฟฟา 
Electric  motor  system 

3.2 วางแผนดําเนินงาน 
จากที่ไดดาํเนินการศึกษาสิ่งตาง ๆ  ตามหัวขอ  1  

แลวดําเนนิการวางแผนเพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานเพื่อ
จัดทําระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system  
โดยการวางแผนการดาํเนินงาน ที่ไดเสนอ  ในบทที่  1  
ที่ไดกําหนดข้ันตอนกิจกรรมในการปฏิบัติงานใหสามารถ
แลวเสร็จภายในกําหนดและจัดทํารถยนตไฟฟาและหา
ประสิทธิภาพรถยนตไฟฟา  มอเตอรไฟฟา  

3.3 กําหนดประชากรและผูเชี่ยวชาญ 
ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกแบบเจาะจงผูที่มปีระสบการณ  
ดังนี้  ผูปฏิบัติงานสถานประกอบการ 
เก่ียวกับระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system  
ที่มีคุณวุฒิไมต่าํกวา  ปริญญาตรีหรือมีประสบการณ 
ไมนอยกวา  2  ป  จํานวน  8  ทาน  ซึ่งมีรายละเอียดอยู
ในภาคผนวกแลว 

ภาพที่  3.2  แสดงข้ันตอนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ

และการประเมิน 
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4. ผลการดําเนินโครงการ

ตารางท่ี 4.1 การหาประสิทธิภาพของระบบ

มอเตอรไฟฟา 

จํานวน
คนท่ีนั่ง

ในรถรวม
คนขับ/

คน 

ระยะทางและชั่วโมง คาเฉลี่ย 
ระยะ 
ทาง/
ชั่วโมง 

ผล
การ
ทด 
สอบ 

N
o. 

ระยะ
ทาง 

ชั่วโม
ง 

1 

1 60.00 2.00 
2 60.00 2.00 
3 60.00 2.00 60/2 
4 60.00 2.00 
5 60.00 2.00 

2 

1 43.10 2.10 

43/2 
2 43.00 2.00 
3 43.00 2.00 
4 43.00 2.00 
5 43.00 2.00 

3 

1 30.00 2.00 
2 30.10 2.10 
3 30.00 2.00 30/2 
4 30.00 2.00 
5 30.00 2.00 

การศึกษาขอมูลการหาประสิทธภิาพระบบมอเตอร
ไฟฟา  EV  Electric  Vehicle  มอเตอรไฟฟาที่อยูในตัว
รถยนตไฟฟาเปนมอเตอร  DC  ขนาดของมอเตอรจะ
ข้ึนอยูกับยี่หอรถยนต  ในแตละรุนซึ่งขนาดของมอเตอร
จะมีผลตอระยะทางในการใชงานของรถยนต  
ยกตัวอยาง  เชน รถยนตไฟฟาที่มีแบตเตอรร่ี  12  V  
และมีมอเตอร  60  VDC  ระยะทางในการขับ  50-60  
กิโลเมตร 

ตารางที่  4.2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมดาน

การออกแบบ 

รายการท่ีประเมิน Χ S.D. 
ความ
หมาย 

1.การออกแบบและการทํางาน 3.75 0.707 
ปาน
กลาง 

2.ความแข็งแรงของช้ินงาน 4.12 0.640 ดี 

3.ขนาดและนํ้าหนักของช้ินงาน 3.62 0.517 
ปาน
กลาง 

4.ช้ินงานมีความปลอดภยั 3.62 0.517 
ปาน
กลาง 

เฉลี่ย 3.78 0.595 
ปาน
กลาง 

จากตารางที่  4.2  ประเมินความเหมาะสมดานการ
ออกแบบ  “รถยนตไฟฟา  EV  Electrical  Vehicle  
(ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system)”  
ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ  ปานกลาง  

(Χ =3.75,  S.D. =0.707)  เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวา  ชิ้นงานมีความปลอดภัยมีความเหมาะสมระดบั 

ดี (Χ =4.125, S.D. = 0.640)  ขนาดและน้ําหนักของ
ชิ้นงานมีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง   
(Χ=3.64 ,  S.D. =0.517)  ความแข็งแรงของชิ้นงาน 
มีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง (Χ=3.62,  
S.D. = 0.517)  และการออกแบบการทาํงานมีความ
เหมาะสมระดับ ปานกลาง (Χ =3.78, S.D. = 0.595)  
ตามลําดับ 

รายการท่ีประเมิน Χ  S.D. ความหมาย 

1.ความเหมาะสมของโครงสราง 4.25 0.707 ดี 
2.ความเหมาะสมของวัสดุท่ีใชผลติ 4.37 0.744 ดี 
3.ความเหมาะสมของกลไกการทํางาน 4 0.755 ดี 
4.ความเหมาะสมของตัวรถยนตไฟฟา 4 0.755 ดี 
5.ความเหมาะสมกับการใชงารถไฟฟา 4 0.755 ดี 

เฉลี่ย 4.12 0.743 ดี 

จากตารางที่ 4.3  การประเมินความเหมาะสมดาน
โครงสรางและการทํางาน “รถยนตไฟฟา  EV Electrical  
Vehicle  (ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  
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system)”  ภาพรวมมีความเหมาะสมของโครงสราง

ระดับ  ดี  (Χ =4.25,  S.D. = 0.707)  เมื่อพิจารณารอบ
ดาน  พบวา  ความเหมาะสมกับการ   ใชงานรถยนต

ไฟฟามีความเหมาะสมระดบั  ด ี (Χ =4.375,  
 S.D. =0.744)  ความเหมาะสมของตัวรถยนตไฟฟามี

ความเหมาะสมระดบั  ดี  (Χ =4.00,  S.D. =0.755)  
ความเหมาะสมของวัสดุที่ใชผลติมีความเหมาะสมระดบั  

ดี  (Χ =4.00,  S.D. = 0.755)  ความเหมาะสมของ

โครงสรางมีความเหมาะสมระดบั ดี (Χ =4.00,  
S.D. = 0.755)  และความเหมาะสมของกลไกการทํางาน

มีความเหมาะสมระดบั  ด ี(Χ =4.12 , S.D. = 0.743)  
ตามลําดับ 

รายการท่ีประเมิน Χ S.D. 
ความ 
หมาย 

1.ช้ินงานมีระบบการใช
งานท่ีไมยุงยากและไม
ซับซอน 

4 0.755 ดี 

2.สามรถทําความสะอาด
รวดเร็วหลังใชงาน 

4.12 0.353 ดี 

3.ช้ินงานไมทําใหเกิดผล
กระทบกับสิ่งแวดลอม 

3.75 0.707 ปานกลาง 

4.ช้ินงานสามารถลด
ระยะเวลาในการทํางาน 

3.62 0.744 ปานกลาง

5.สามารถพัฒนาตอยอดสู
เชิงพาณิชย 

3.62 0.517 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.82 0.615 ปานกลาง 

จากตารางที่  4.4  แสดงการประเมินความเหมาะสมดาน
คุณคาของ  “รถยนตไฟฟา  EV  Electrical  Vehicle  
(ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system)”   

ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ  ด ี (Χ =4.00,  
 S.D. = 0.755)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ชิน้งานมี
ระบบการใชงานที่ไมยุงยากและไมซับซอนมีความ

เหมาะสมระดับ  ดี  (Χ =4.12,  S.D. = 0.353)  
สามารถทาํความสะอาดรวดเร็วหลัง  ใชงานมีความ

เหมาะสมระดับ  ปานกลาง  (Χ =3.75,  S.D. = 0.707)  
สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิงพานิชไดมีความเหมาะสม

ระดับ  ปานกลาง  (Χ =3.62, S.D. = 0.744)  ชิ้นงาน 
ไมทําใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม  ความเหมาะสม

ระดับ  ปานกลาง  (Χ =3.62,  S.D. = 0.517)  และ
ชิ้นงานสามารถลดระยะในการทํางานมีความเหมาะสม

ระดับ ปานกลาง  (Χ =3.82,  S.D. = 0.615) 
ตามลําดับ 
รายการท่ีประเมิน Χ  S.D. ความหมาย 

1.การประเมินคณุภาพ
ดานการออกแบบ 

3.78 0.595 
ปานกลาง 

2.การประเมินคณุภาพ
ดานโครงสรางและการ
ทํางาน 

4.12 0.743 ดี 

3.การประเมินคณุภาพ
ดานคุณคาของช้ินงาน 3.82 0.615 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.91 0.655 ปานกลาง 

จากตารางที่  4.5  แสดงผลการประเมินคุณภาพของ
ชิ้นงานภาพรวมของ  “รถยนตไฟฟาEV  Electrical  
Vehicle  (ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  
system)”  ภาพรวมมีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง 

(Χ =3.78,  S.D. = 0.595)  เมื่อพิจารณารายดาน  
พบวา การประเมินคุณภาพ  ดานการออกแบบมีความ

เหมาะสมระดับ  ดี  (Χ =4.125,  S.D. = 0.743)  
 การประเมินคุณภาพ  ดานคุณคาของชิ้นงาน  มีความ

เหมาะสมระดับ  ปานกลาง (Χ =3.825,  S.D. = 0.615)  
และการประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการ

ทํางานมีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง  (Χ =3.91,  
S.D. = 0.655)  ตามลาํดับ 

5. สรุปผล
5.1  ประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบ

“รถยนตไฟฟา  EV  Electrical  Vehicle  (ระบบ
มอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system)”  ภาพรวม 

มีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง  (Χ =3.75,   
S.D. =0.707)  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ชิ้นงาน 

มีความปลอดภัยมีความเหมาะสมระดับ  ดี  (Χ =4.125, 
S.D. = 0.640)  ขนาดและน้าํหนักของชิ้นงานมีความ

เหมาะสมระดับ  ปานกลาง (Χ =3.64 ,  S.D. =0.517)  
ความแข็งแรงของชิ้นงานมีความเหมาะสมระดับ  ปาน

กลาง (Χ =3.62,  S.D. = 0.517)  และการออกแบบการ

ทํางานมีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง (Χ =3.78,  
S.D. = 0.595)  ตามลาํดับ 

5.2  การประเมินความเหมาะสมดานโครงสรางและ
การทํางาน “รถยนตไฟฟา  EV  Electrical  Vehicle  
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(ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system)”  
ภาพรวมมีความเหมาะสมของโครงสรางระดับ  ดี  

(Χ =4.25,  S.D. = 0.707)  เมื่อพิจารณารอบดาน  
พบวา  ความเหมาะสมกับการ  ใชงานรถยนตไฟฟา 

มีความเหมาะสมระดบั  ดี (Χ =4.375,  S.D. =0.744)  
ความเหมาะสมของตัวรถยนตไฟฟามีความเหมาะสม

ระดับ  ดี  (Χ =4.00,  S.D. =0.755)  ความเหมาะสม

ของวัสดุที่ใชผลติมีความเหมาะสมระดับ ดี (Χ =4.00,  
S.D. = 0.755)  ความเหมาะสมของโครงสรางมีความ

เหมาะสมระดับ ดี (Χ =4.00,  S.D. = 0.755) และความ
เหมาะสมของกลไกการทํางานมีความเหมาะสมระดบั ด ี 

(Χ =4.12 , S.D. = 0.743) ตามลาํดับ 
5.3  แสดงการประเมนิความเหมาะสมดานคุณคาของ  

“รถยนตไฟฟา  EV Electrical  Vehicle  (ระบบ
มอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system)” ภาพรวมมี

ความเหมาะสมระดบั  ดี (Χ =4.00,  S.D. = 0.755)  
เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  ชิ้นงานมีระบบการใชงาน
ที่ไมยุงยากและไมซับซอนมีความเหมาะสมระดับ ดี   

(Χ =4.12,  S.D. = 0.353) สามารถทําความสะอาด
รวดเร็วหลัง  ใชงานมีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง  

(Χ =3.75,  S.D. = 0.707)  สามารถพัฒนาตอยอดสูเชิง

พานชิไดมีความเหมาะสมระดบั ปานกลาง (Χ =3.62,  
S.D. = 0.744)  ชิ้นงานไมทาํใหเกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอม  ความเหมาะสมระดับ  ปานกลาง   

(Χ =3.62,  S.D. = 0.517) และชิน้งานสามารถลดระยะ
ในการทํางานมีความเหมาะสมระดับ ปานกลาง  

 (Χ =3.82,  S.D. = 0.615)  ตามลําดับ 
5.4  แสดงผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน

ภาพรวมของ  “รถยนตไฟฟาEV  Electrical  Vehicle  
(ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  motor  system)”  

ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับ ปานกลาง (Χ =3.78,  
S.D. = 0.595) เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา   
การประเมินคุณภาพ  ดานการออกแบบมีความเหมาะสม

ระดับ  ดี  (Χ =4.125,  S.D. = 0.743) การประเมิน
คุณภาพ  ดานคุณคาของชิน้งาน  มีความเหมาะสมระดับ  

ปานกลาง (Χ =3.825,  S.D. = 0.615)  และ 
การประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการทาํงาน

มีความเหมาะสมระดบั  ปานกลาง (Χ =3.91,   
S.D. = 0.655)  ตามลาํดับ 

5.5  แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของ
แสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา  EV  
Electrical  Vehicle  (ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric  
motor  system)” ในการทดสอบคร้ังที่  1  คน  นั่งใน
รถ  1  คน  ไดระยะทาง  60  กิโลเมตร  ในเวลา 
2  ชั่วโมง  คร้ังที่  2  คน  นั่งในรถ  2  คน   
ไดระยะทาง  43  กิโลเมตร  ในเวลา  2  ชั่วโมง   
คร้ังที่  3  คน  นั่งในรถ  3  คน  ไดระยะทาง  
 30  กิโลเมตร  ในเวลา  2  ชั่วโมง  สรุปคาเฉลี่ย 
ในการทดสอบขับ  ไดระยะทางเฉลี่ยเทากับ   
44.33  กิโลเมตร  ในเวลา  2  ชั่วโมง 

6. อภิปรายผล
ผลการดําเนนิงานการวิจยั “รถยนตไฟฟา EV  

Electrical  Vehicle  (ระบบมอเตอรไฟฟา Electric   
motor  system)” ดําเนินการทดสอบ 2 ลักษณะ คือ  
การประเมินคุณภาพของชิน้งานและการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของชิ้นงานไดผล ดังนี ้

6.1  การประเมินคุณภาพของชิน้งานการประเมิน
ประสิทธิภาพ “รถยนตไฟฟา  EV Electrical  Vehicle  
(ระบบมอเตอรไฟฟา Electric motor system)”  

ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับปานกลาง (Χ =3.78,  
S.D. = 0.595) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การประเมิน

คุณภาพดานการออกแบบมีความเหมาะสมระดับ  ดี (Χ

=4.125,  S.D. = 0.743) การประเมินคุณภาพดานคุณคา
ของชิ้นงาน  มีความเหมาะสมระดับ  

ปานกลาง (Χ =3.825,  S.D. = 0.615) และ 
การประเมินคุณภาพดานโครงสรางและระบบการทาํงาน

มีความเหมาะสมระดบั ปานกลาง (Χ =3.91,  
S.D. = 0.655)  ตามลาํดับ 

6.2  การทดสอบหาประสิทธิภาพการทดสอบหา
ประสิทธิภาพ  “รถยนตไฟฟา  EV  Electrical  Vehicle 
(ระบบมอเตอรไฟฟา  Electric motor  system)”   

ในการทดสอบคร้ังที่ 1 คนนั่งในรถ 1 คน ได
ระยะทาง 60 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง  
คร้ังที่ 2 คน นั่งในรถ 2 ไดระยะทาง 43 กิโลเมตร ใน
เวลา 2 ชั่วโมง คร้ังที่ 3 คน นัง่ในรถ 3 คน   
ไดระยะทาง 30 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง สรุปคาเฉลี่ย
ในการทดสอบขับ ไดระยะทางเฉลี่ยเทากับ   
44.33 กิโลเมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง 
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กิตติกรรมประกาศ 

       โครงการเร่ือง  รถยนตไฟฟา  (ระบบมอเตอร
ไฟฟา)  สําเร็จลลุวงไปดวยการใหความชวยเหลือแนะนาํ
ของอาจารยประพันธ ยะคําปอ   ซึ่งเปนอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน  อาจารยวิทยากร  ยาบุษดี  และ
อาจารยบุญมี  จนัปญญา  อาจารยที่ปรึกษารวมทีไ่ด
กรุณาที่ใหคําแนะนาํขอคิดเห็นตรวจสอบและแกไขราง
ของโครงงานมาโดยตลอด   คณะผูจัดทาํจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี ้
    การดําเนินการโครงงานนี้มิอาจสําเร็จลลุวงไปได
หากปราศจากความรวมมือของชางผูเชี่ยวชาญ  ทัง้  8  
ทาน  ซึ่งประกอบไปดวย  นายวุฒิชัย  ศรีบุรินทร   
นายอรรคเวช  ภัคดี  นายชานนท  ทรัพยวิริยา   
นายเฉลิมพล  ศรีปา  นายปริญญา  ภูสิทธิ์   
นายศราวฒุิ  พึ่งสุข  นายฉัตรฐกรณ  ชมนาวัง   
และนายแสงสุรีย  อะมาปะเก  ที่ใหการสนับสนุนในดาน
สถานที่และทาํการทดลองเพื่อเก็บขอมูลในกาดําเนนิการ
จัดทําโครงงานจนโครงการนี้สาํเร็จลุลวงไปดวยด ี
    ทายนี้คณะผูจัดทําขอกราบขอบคุณพระคุณบิดา  
มารดา  ที่ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริม
การศึกษาและใหกําลังใจเปนอยางดีอีกทั้งขอขอบคุณ
เพื่อน ๆ ที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา
และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน
ที่คณะผูจัดทาํไดศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทาํ
โครงงานจนกระทั่งงานวิจัยฉบบันี้สาํเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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อุปกรณควบคมุระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

AUTOMATIC LIGHTING CONTROL EQUIPMENT 

คมศักดิ์ ชาภูวงค1*, อดิศร พทุธาผา2 ประสานพันธ สายสิญจน3 วิเชียรชัย ทองไสย4 บุญชัย ไชยอาจ5

พรเพญ็ วังพิมลู6 และ กรรณิกา สายสิญจน7

Khomsak Chaphuwong 1*,Adison Phutthapha2 Prasanphan Saisinj3 Wichianchai Thonasai4
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*123สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
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บทคัดยอ 

โครงการนี้สรางข้ึนมามีจุดประสงคเ พ่ือ

ออกแบบสราง และเพ่ือหาประสิทธิภาพของอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ ผลการดําเนินการ

ออกแบบและสรางอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ เพ่ือใหสามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวาง

ผานแอปพลิเคชันบนมือถือได โดยอุปกรณควบคุม

ระบบแสงสวางอัตโนมัติ ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 2 สวน 

ดังนี้มี สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีใชในการติดต้ังระบบแสงสวาง 

จะใชไมอัดขนาด 50x50 ซม. ในการติดต้ังชุดอุปกรณ

ระบบแสงสวางไดแก ทอรอยสาย PVC ใชในการเก็บ

สายไฟฟา ข้ัวหลอดไฟฟาใชในการยึดหลอดไฟฟา 

หลอดไฟฟา LED ขนาด 11 W ของอ 90 องศา          

ใชในชวงโคงงอของทอ สายไฟฟา THW ขนาด 1x2.5 

ใชเชื่อมตอวงจรไฟฟา กามปู ใชยึดทอ PVC ติดกลับไม

อัด และสกรูในการดํา ใชในการยึดอุปกรณตางๆ เขา

กลับไมอัด สวนท่ี 2 เปนสวนวงจรจรควบคุมระบบแสง

สวางท่ีจะใชในการควบคุมการทํางานของหลอดไฟฟา

โดยมี ใชกลองกันน้ํา บล็อกกันน้ํา เก็บตอสายไฟ 1 

กลอง ขนาด 8x12.5x6 นิ้ว ในการเก็บอุปกรณควบคุม

วงจรระบบแสงสวาง ไดแก Wi-Fi Switch เปน 

ตัวรับคําสั่งจากแอปพลิเคชันบนสมารทโพนมาควบคุม

วงจรระบบแสงสวาง เบรกเกอร ขนาด 10 แอมป ท่ีใช

ปองกันกระแสเกินหรือกระสัดดวงจร เทอรมินอล เปน

ตัวเชื่อมตอระหวางสายไฟดานหนึ่งเขากับสายไฟอีก

ดานหนึ่ง ซีเล็คเตอรสวิตช เปนตัวควบคุมทิศทางของ

กระแสไฟฟาใหเปนไปตามทิศทางท่ีตองการ หรือตัด

กระแสไฟไมใหไหลผานวงจร และหลอดไฟ LED แสดง

สัญญาณการทํางานอุปกรณ อุปกรณควบคุมระบบแสง

สวางอัตโนมัติมีประสิทธิภาพควบคุม วงจรควบคุม

ระบบแสงสวางสามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวาง

ผานแอปพลิเคชันบนมือถือไดและสามารถต้ังเวลาเปด

และปดระบบแสงสวางผานแอปพลิเคชันบนมือถือได

ตลอดททุกท่ีท่ีมีสัญญาณอินเตอรเน็ต 

คําสําคัญ : ระบบแสงสวาง, ซีเล็คเตอรสวิตช, แอปพลิเคชั่น, 

ABSTRACT 

This project was made for the purpose of 

the design and to find the efficiency of automatic 

lighting control equipment. This equipment was 
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designed to be able to turn on and off the lighting 

system through a mobile application. This equipment 

was design divided into 2 parts as follows : Part 1                   

is the part used in the installation of the lighting 

system. It will take plywood size 50x50 cm to install 

equipment. And use the PVC conduit is used to 

store electrical cables. Then use the lamp cap to 

hold the lamp. After that use the 11 W LED, 90-

degree bends, used in tube bends. THW electrical 

wire size 1x2.5 is used to connect the electrical 

circuit. PVC Clip is used to fix the PVC pipe attached 

to the plywood. And use screws to fix the 

equipment to the plywood. Part 2 Part 2 is the 

lighting system control circuit to be used to control 

the operation of the light bulb. Using a waterproof box, 

1 box size 8x12.5x6 inches to store the Automatic 

lighting control equipment. By using the Wi-Fi Switch 

to command a prompt from a smartphone app for 

Control the lighting system circuit. Use a 10-amp 

circuit breaker to protect against overcurrent. Use a 

terminal is a connection between one side of the 

wire to the other side of the wire. Use a selector 

switch to direct the electric current in the desired 

direction or cut the power not to flow through the 

circuit. And the LED lamp will show the working 

signal of the equipment. The automatic lighting 

control equipment controls the lighting circuit 

effectively. Able to turn on and off the lighting 

system through a mobile application. And can set 

the time to turn on-off the power system via the 

mobile application anytime and anywhere with an 

internet connection. 

Keywords : Lighting system,  Selector switch,       

                       Application, 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พลังงานมีความสําคัญตอสรรพสิ่งในโลก 

เปนรากฐานสําคัญท่ีทําใหชีวิตเจริญเติบโตเคลื่อนไหว

ทํางานได ไมมีอะไรในโลกท่ีไมเกี่ยวของกับพลังงาน 

ดังนั้น หากขาดพลังงาน มนุษยก็คงตองเผชิญกับ

สถานการณท่ีเลวรายอยางใหญหลวง กอการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม พลังงานจากดวงอาทิตย  พลังงานจาก

น้ําและพลังงานจากลมเปนแหลงพลังงานท่ีมนุษยชาติ

รูจักนํามาใช แสงอาทิตยชวยสรางอาหารสําหรับพืช 

แสดงอาทิตยมีประโยชนตอมวลมนุษยอยางมากมาย 

ต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร 5,000 ปท่ีผานมา มนุษย

รูจักใชเรือท่ีแลนโดยใชพลังงานลม ตอมาอีก 2,000 ป 

รูจักใชกังหันลม กังหันน้ํามารูจักหลังจากนั้น ถานหินก็

มาใชเม่ือไมกี่รอยปท่ีผานกมา สวนน้ํามันและกาซเปน

พลังงานท่ีใชกันมาเม่ือ 100 กวาปมานี้  นับไดวา

พลังงานเปนสิ่งจําเปนของมนุษยในโลกปจจุบันและทวี

ความสําคัญข้ึน เม่ือโลกย่ิงพัฒนามากข้ึน แหลงพลังงาน

เร่ิมคอย ๆ เปลี่ยนไปเปนแหลงพลังงานท่ีตองอาศัย

เทคโนโลยีในการผลิตมากย่ิงข้ึนจากน้ํามันปโตรเลียม

ไปเปนพลังงานแสงอาทิตยและ พลังงานลมเปนตน 

ประเทศไทยมีแหลงพลังงาน หลายประเภทดวยกัน 

แตอาจจะมีในปริมาณท่ีคอนขางนอย เม่ือเทียบกับ

หลายประเทศ ซ่ึงบางคร้ังวิกฤตการณขอโลกทําใหสงผล

กระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได โลกในยุค

ปจจุบันลวน แลวแตตองพ่ึงพาพลังงานในการดําเนินชีวิต 

และมีอัตราความตองการเพ่ิมสูงข้ึนทุกปตามจํานวน

ประชากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ตามจากขอมูลพบวา

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

153

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



          

แหลงพลังงานที่มีการใชอยูในปจจุบันสวนใหญเปน 

พลังงานที่ใชแลวหมดไป ย่ิงใชสอยมากก็ยิ ่งทําให 

ทรัพยากรลดนอยลงไปเรือ่ย ๆ และอาจจะหมดไป 

ในอนาคตอันใกลยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวไดทวีความ 

รุนแรงมากข้ึน สาเหตุหน่ึงมาจากการใชพลังงานท่ีฟุมเฟอย 

การเปดหลอดไฟสองสวางในหองทีไ่มมคีนใช หรือการ 

เปดไฟสองสวางตามทางเดินภายในอาคารที่ไมมีผูคน 

สัญจรทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน 

จากปญหาขางตนคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ี

จะออกแบบและสราง อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ เพ่ือชวยลดการใชพลังงานไฟฟาท่ีไมจําเปน

ซ่ึงจะทําใหสามารถบริหารจัดการดานพลังงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมสงผลกระทบตอความ

สะดวกสบายของผูบริโภค นอกจากนี้ ยังชวยลดภาระ

คาใชจาย โดยอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ

สามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผาน Application 

บนมือถือไดและอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติสามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผาน

สวิทชเปดและปดระบบแสงสวางปกติท่ัวไปได 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือสรางอุปกรณควบคุมระบบ        

แสงสวางอัตโนมัติ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

1.3 สมมติฐานโครงงาน 

1.3.1 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติสามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผาน 

Application บนมือ ถือได ท่ี ทุก เวลา ท่ี มีสัญญาณ

อินเทอรเน็ต 

1.3.2 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติสามารถต้ังเวลาสั่งเปดและปดระบบแสงสวาง

ผาน Application บนมือถือได 

1.3.3 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติสามารถควบคุมสั่งเปดและปดวงระบบแสงสวาง 

ท่ีใชกระแสไฟฟาไมเกิน 10 แอมป ได  

1.4 ขอบเขตของโครงการ 

1.4.1 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติสามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผาน 

Application 

1.4.2 ใช Wifi Swicth ในการเชื่อมตอกับ

แอปพลิเคชันบนสมารทโพนเพ่ือควบคุมการทํางาน

ของอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

1.4.3 ใช Application eWeLink ในการ

สั่งการทํางานของอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ 

1.4.4 ใช Selector Switch ในการสั่งเปด

และปดระบบแสงสวางเหมือนกับระบบปกติท่ัว 

1.4.5 ใช Circuit Breaker ขนาด 10 แอมป 

ตัดกระกระแสไฟฟาเม่ือมีกระแสไฟฟา 

ในวงจรเกิน 10 แอมป 

1.4.6 หาประสิทธิภาพในการทํางานของ

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ไดอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ 

1.5.2 ชวยลดคาใชจายไฟฟา 

1.5.3 ใชงานงายปลอดภัยและสะดวกตอ

การใชงาน 

1.5.4 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาถึง

นวัตกรรมอ่ืน ๆ ตอไป 

1.6 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

1.6.1 Wifi Swicth คื อ อุ ปก รณ  ส วิ ตช

ควบคุมไรสายท่ีสามารถสั่งงานผานทาง Wi-Fi หรือ
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ผานอินเตอรเน็ต ไดดวยการใชงานแอปพลิเคชันจาก

มือถือและคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนอุปกรณเบื้องตนสําหรับ

งาน The Internet of Things ซ่ึงเจา Wifi Swicth นี้

ทําหนาท่ีในการปดและเปดอุปกรณตาง  ๆได สามารถ

สั่งงานผานอินเตอรเน็ตไดทุกท่ีบนโลกใบนี้ดวยมือถือ 

สมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร ท่ีทําการเชื่อมตอ

อินเตอรเน็ตอยู 

1.6.2 Selector Switch คืออุปกรณท่ีใช

ควบคุมวงจรไฟฟาภาคคอลโทรล เพ่ือควบคุมทิศทาง

ของกระแสไฟฟาใหตามทิศทางท่ีตองการ หรือตัดกระแสไฟ

ไมใหไหลผานวงจรไดตามท่ีตองการ เปนสวิตชท่ีใชงาน

กันมากในงานท่ีตองควบคุมการทํางานดวยมือ โดยการบิด

ใหคอนแทค ท่ีอยูภายในเปลี่ยนสภาวะปด (NC) หรือ

เปด (NO) โดย ซีเล็คเตอรสวิทช ท่ัวไปจะมี 2 ประเภท 

คือ แบบ สวิทช 2 ทางและสวิทช 3 ทาง 

1 .6 .3 Circuit Breaker คือ อุปกรณ ทํา

หนาท่ีในการตัดวงจรไฟฟาแบบอัตโนมัติเม่ือเกิดความ

ผิดปกติในระบบ เพ่ือเปนการปองกันความเสียหายท่ี

จะเกิดข้ึนกับสายไฟ โหลด Load (เชน มอเตอร , 

Generator หรือ อุปกรณไฟฟา) 

เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

        จากการออกแบบและสรางอุปกรณควบคุม

ระบบแสงสวางอัตโนมัติสามารถสั่งเปดและปดระบบ

แสงสวางผาน Application บนมือถือได และสามารถ

สั่งเปดและปดระบบแสงสวางผานสวิทชเปดและปด

ระบบแสงสวางปกติท่ัวไปได มีเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของดังนี้ 

2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 

ในการสรางเคร่ืองอํานวยความสะดวกไมวาจะเปน 

ดานใดก็ตาม จะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงมีเหตุผล

ในเชิงวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนได หรือแสดงให

จริงและใชงานไดรวมท้ังสามารถเปนฐานความคิดในการ

พัฒนา หรือประยุกตใชกับเครื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

2.1.1 เหตุผลท่ีเลือกสรางเครื่อง 

2 .1 .1 .1 เปนเค ร่ือง อํานวยความ

สะดวก 

2.1.1.2 สามารถพัฒนาตอได 

2.1.1.3 มีคุณคาตอการพัฒนาการ

ดํารงชีวิต 

2.1.2 ลกัษณะทางเทคนิคและการใชเคร่ือง 

  2.1.2.1 เหมาะสมกับการใชงาน 

2.1.2.2 ใชงานงาย 

2.1.2.3 มีความปลอดภัยสูง 

2.1.2.4 ตรงตามวัตถุประสงค 

2.1.3 การสรางเครื่องมือ 

 การออกแบบและสรางเคร่ืองมือเปน

สิ่งท่ียุงยากและคอนขางละเอียดผูสรางจะตองพิจารณา

องคประกอบทุก ๆ  ดานทีเกี่ยวของประการแรก ท่ีสําคัญไดแก

การวิเคราะหวัตถุประสงคของเคร่ืองวาตองการใชทํา

อะไรทํางานอยางไรจึงจะแสดงวาบรรลุวัตถุประสงค 

ซ่ึงในการออกแบบการสรางเคร่ืองมือ ควรพิจารณา

องคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

  2.1.3.1 วัตถุประสงคของงานจะตองรู

ลักษณะงานและเปาหมายของงานท่ีตองการกําหนด

ขอบเขตของเครื่องมือตามวัตถุประสงคของงาน 

   2.1.3.2 ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดาน

ตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือสนับสนุนการทํางานให

บรรลุตามวัตถุประสงคความปลอดภัยในการใชงาน

จริง เชน ขนาดของแรงดันไฟฟา โครงสรางและรูปราง

ของเครื่องมือ 
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  2.1.3.3 ออกแบบโครงสรางตาม

หลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธ ตามหลักการท่ีไดศึกษา

มาอยางละเอียด 

   2.1.3.4 ทดสอบและแกไขระบบให

เปนไปตามวัตถุประสงค 

   2.1.3.5 ประกอบอุปกรณใหสมบูรณ

ทําการทดสอบความสัมพันธของการทํางานของระบบ 

วาสอดคลองกันหรือไม จะตองปรับแตงสวนใดเพ่ือให

การทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค 

2.1.4 คุณคาของเคร่ืองมือ 

   2 . 1 . 4 . 1  ส าม า รถ ใช ง า น ได จ ริ ง 

สนับสนนุแนวความคิดตามหลักการและทฤษฎี 

   2.1.4.2 สามารถใชเปนฐานความคิด

และกระตุนนักคิด นักประดิษฐ ใหประดิษฐใหมีการ

พัฒนาและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 

    2.1.4.3 การประเมินเคร่ือง จะตองทํา

การประเมินคือ ผลจากผูสรางทดสอบการใชงาน 

เปนไปตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไมมีสวนใดท่ีจะตองแกไข 

 ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะชวยให

เคร่ืองท่ีสรางไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

แกปญหาไดและตรงตามวัตถุประสงค 

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.2.1 หลอดไฟฟา 

      หลอดไฟ มีตนกําเนิดมาจากนักวิทยาศาสตร

ท่ีตองการประดิษฐคิดคนสิ่งท่ีใชใหความสวางแทน

ตะเกียงแกส หลังจากทําการทดลองหลายตอหลาย

คร้ัง ในท่ีสุดก็สามารถคนพบวิธีประดิษฐหลอดไฟได 

จนสําเร็จ โดยหลอดไฟแรกท่ีสามารคิดคนไดเปน

หลอดไส หลังจากนั้นหลอดไสจึงถูกนํามาใชอยาง

แพรหลายในการใหแสงสวางท้ังภายในครัวเรือนและ

ภายนอกครัวเรือน แตทวานักวิทยาศาสตรยังพบ

ขอบกพรองหรือปญหาในการใชงานของหลอดไสอยูมาก 

เชน เ ร่ืองของระยะเวลาการใชงานท่ีสั้น หรือไส

หลอดไฟขาดงาย เปนตน หลังจากท่ีเห็นถึงปญหาทีม

นักวิทยาศาสตรหรือทีมผูคิดคนก็ไดมีการคิดพัฒนา

หลอดไฟใหมีประสิทธิภาพในการใชงานท่ีดีย่ิงข้ึน

เร่ือยมา 

2.2.2 ประเภทของหลอดไฟ 

 จากกระแส ต่ืน ตัวด านการประห ยัด

พลั งงาน ท่ี เกิด ข้ึน ท่ัวโลก ทํา ให เกิดการ พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือกอใหเกิดการประหยัดพลังในดานตาง ๆ 

อยางมากมาย หลอด LED เปนอีกหนึ่งในอุปกรณ

ประหยัดพลังงานท่ีกําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน 

แตจริงๆ แลวมีการเร่ิมตนใชในเชิงพาณิชยมาต้ังแตป 

ค.ศ. 1962 และไดรับความสนใจเพ่ิมสูงข้ึนในป ค.ศ. 

1996 หลังจากมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องจน

สามารถนํามาใชทดแทนหลอดไฟประเภทตางๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพและมีการสูญเสียการใชพลังงานท่ี

นอยกวา สําหรับในประเทศไทยมีการใชหลอดไฟ

หลายประเภท บางชนิดก็ใชกันมาหลายสิบป โดย

สามารถแบงเปน 4 กลุมใหญๆ คือ 

 2.2.2.1 หลอด Incandescent หรือท่ี

เรียกกันวา หลอดไส 

1. หลอดไฟชนิดนี้ ใชกันมายาวนาน

กวา 90 ปแลว ภายในหลอดเปน ไสท่ีทําจากทังสเตน 

ใหความรอนสูงมากระหวาง 100 - 400 องศาเซลเซียส 

แตประสิทธิภาพในการสองสวางตํ่า เพียง 10-15 lm/W เม่ือมี

ความรอนสูงมากระหวางการสองสวางจึงเทากับวามี

การสูญเสียพลังงานมากดวยเชนกัน ระยะเวลาการใช

งานประมาณ 750 ชั่วโมง 

2. หลอดฮาโลเจน เปนหลอดไสชนิด

หนึ่ง ท่ีไสหลอดทาดวยทังสเตน แตบรรจุสารตระกูล

ฮาโลเจน เพ่ือปองกันการระเหิดตัวของไสหลอด มี

ประสิทธิภาพดีกวาหลอดไสปกติ 2-3 เทา หรือ

ประมาณ 1500 – 3000 ชั่วโมง หลอดประเภทนี้ใชกับ

งานสองเนน เชน อุปกรณทางการแพทยบางชนิด 

เครื่องฉายสไลด เปนตน 
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 2 . 2 . 2 . 2  หลอดฟลู ออ เ รส เซนต  

(Fluorescent) หรือท่ีเรียกกันวา หลอดนีออน 

 หลอดฟลูออเรสเซนต เริ่มกันใชต้ังแต 

ป 1940 จนถึงปจจุบัน อายุเฉลี่ยการใชงานอยูท่ี 2 ป 

มีหลายขนาดโดยหลอดดังกลาวประกอบไปดวย 

 1 ตัวหลอด ภายในสูบอากาศออกจน

หมดแลวบรรจุไอปรอทและกาซอารกอน เล็กนอย ผิว

ดานในฉาบดวยสารเรืองแสงชนิดตางๆ 

 2  ไสหลอด ทําด วย ทังส เตนหรือ

วุลแฟรมอยูท่ีปลายท้ังสองขาง เม่ือกระแสไฟฟาผาน

ไสหลอดจะทําใหไสหลอดรอนข้ึน ความรอนท่ีเกิดข้ึน

จะทําใหไอปรอทท่ีบรรจุไวในหลอดกลายเปนไอมากขึ้น 

 3 สตารตเตอร ทําหนาท่ีเปนสวิตซ

ไฟฟาอัตโนมัติของวงจรโดยตอขนานกับหลอด ภายใน

บรรจุกาซนีออนและแผนโลหะคูท่ีงอตัวได เม่ือไดรับ

ความรอนจนทําใหไสหลอดรอนข้ึน ปรอทก็จะเปนไอ

พอท่ีนํากระแสไฟฟาได 

 4  บัลลาสต เปนขดลวดท่ีพันอยูบน

แกนเหล็ก ขณะท่ีกระแสไฟฟาไหลผานจะเกิดการ

เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟา

เหนี่ยวนําข้ึน เม่ือแผนโลหะคูในสตารตเตอรแยกตัว

ออกจากกัน จะเกิดวงจรเปดชั่วขณะ กระแสไฟฟาไหล

ผานไอปรอทจากไสหลอดขางหนึ่งไปยังไสหลอดอีก

ขางหนึ่งได แตประสิทธิภาพการใหแสงสวางของหลอด

ชนิดนี้อยูในระดับปานกลาง มีการสูญเสียพลังงาน

เพราะตองใชสตารตเตอร และ บัลลาสต ซ่ึงใชไฟสูงถึง 

10-12 W 

 2.2.2.3 หลอดเมทัลฮาไลด หลอด

โซเดียม หลอดแสงจันทรเริ่มมีการใชตั้งแตป 1980 จน

ปจจุบัน นิยมใชในการสองสวางตามทองถนนและ

โรงงานอุตสาหกรรม หลอดไฟประเภทนี้ กินไฟมากอยู

ระหวาง 400 - 500 W ข้ึนไป อุณหภูมิของหลอดรอน

มาก 100 - 400 องศา อายุการใชงานเฉลีย่ 2-3 ป 

2.2.2.4 หลอด LED / แอลอีดี 

 LED ย อ ม า จ า ก  Light Emitting 

Diode เปนชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชนิดหนึ่ง ซ่ึงสามารถ

เ ป ล ง แ ส ง ส ว า ง เ ม่ื อ ใ ห ก ร ะ แ ส ไ ฟ ผ า น ตั ว มั น 

ไดโอดเปลงแสงออกมาไดแบบมีคลื่นความถ่ีเดียวและ

เฟสตอเนื่องกัน และเปลงแสงไดเม่ือจายกระแส ไฟฟา

เขาเพียงเล็กนอยเทานั้น หลอด LED มีจุดเดนหลาย

อยาง คือ ใชพลังงานตํ่าแตใหประสิทธิภาพการสอง

สวางท่ีสูงมาก ไมมีแสง UV ไมกระพริบขณะเปลงแสง 

การเปด - ปดหลอดไฟ LED สามารถเปด-ปดไดอยาง

รวดเร็ว โดยไมตองเสียเวลารอนานเปนหลอดไฟท่ี

ประหยัดพลังงานมากกวาหลอดไฟประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมี

อยูในตลาดท้ังหมด และการประหยัดเงินคาไฟฟาจาก

การใชหลอดไฟ LED ตั้งแต 15-75% โดยเฉลี่ยแลวมี

อายุการใชงาน สูงสุดถึง 50,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 

5 ป ขึ้นไป 

 2.2.3 ระบบควบคุมไฟฟาแสงสวาง 

(Lighting Control) 

2.2.3.1 ส วิ ตช ห ร่ี ไฟ  (Dimmer 

Controls) 

 สวิตชหร่ีไฟชวยควบคุมแสงไฟใน

อาคารไดหลายแบบ เม่ือหร่ีไฟหลอดไฟจะลดความ

สวางและการใชกําลังไฟฟาลง ขอดีคือสวิตชหร่ีไฟมี

ราคาไมแพงและชวยประหยัดพลังงานไดดี นอกจากนี้

ยังชวยเพ่ิมอายุการใชงานของหลอดไฟไดอยางมี

นัยสําคัญ อยางไรก็ตาม การใชสวิทชหร่ีไฟกับหลอดอิน

แคนเดสเซนตจะลดความสวางของหลอดไฟลงมากกวา

ลดกําลังไฟซ่ึงทําใหหลอดไฟมีประสิทธิภาพนอยลงดวย 

1) สวิตชหรี่ไฟกับหลอด CFL

 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต 

(CFL) จะไมสูญเสียประสิทธิภาพ เม่ือใชกับสวิตชหร่ี

ไฟ หลอด CFL บางรุนสามารถทํางานรวมกับสวิตชหร่ี

ไฟมาตรฐานไดเลย บางรุนก็จําเปนตองมีบัลลาสตและ

ข้ัวหลอดแบบพิเศษ ไมแนะนําใหใชสวิตชหร่ีไฟกับ
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หลอด CFL ท่ีไมไดรับการออกแบบใหทํางานรวมกับ

สวิตชหรี่ไฟเพราะอาจทําใหอายุการใชงานสั้นลง 

 2) สวิตชหรี่ไฟกับหลอด LED

 ปจจุบัน หลอด LED และดวงโคม

บางรุนไดรับการออกแบบมาสําหรับการใชรวมกับ

สวิทชหร่ีไฟได ท้ังนี้ตองเลือกใชสวิตชหร่ีไฟท่ีสามารถ

ใชงานรวมกับหลอด LED ไดดวย ซ่ึงจะมีคําแนะนําอยู

บนกลองท่ีจะระบุวาหลอดนั้นสามารถหรี่ไดหรือไมและ

ตองใชกับสวิตชหร่ีไฟแบบใด ในอนาคตสวิตชหร่ีไฟคง

จะไดรับการออกแบบและพัฒนาใหใชไดกับหลอด 

LED ทุกชนิดเพราะอุตสาหกรรมหลอด LED กําลัง 

ขยายตัวอยางรวดเร็ว 

 2.2.3.2 เซนเซอรตรวจจับการ

เคลื่ อน ไหว  (Motion Sensor Control)เ ซ็น เซอร

ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะเปดไฟภายนอกอาคาร

โดยอัตโนมัติเม่ือตรวจพบการเคลื่อนไหวและปดไฟ

ดวงนั้นตามเวลาท่ีต้ังไวในระยะเวลาสั้นๆ มีประโยชน

มากสําหรับการรักษาความปลอดภัยรอบอาคาร 

เนื่ อ งจาก ไฟสํ าห รับการ รักษาความปลอดภัย

จําเปนตองใชเฉพาะเม่ือมีความมืดและตองใชงานใน

บริเวณนั้น วิธีท่ีดีท่ีสุดในการควบคุมไฟประเภทนี้คือ

การใชเซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวรวมกับ

เซ็นเซอรแสงอาทิตย นั่นคือไฟจะเปดเองเม่ือ พระ

อาทิตยตก หรือเปดเม่ือมีการเคลื่อนไหวของผูใชงาน

ในบริเวณนั้น ๆ  

2.2.3.3 เซนเซอรตรวจจับการใช งาน 

(Occupancy Sensor Control) เซ็นเซอรตรวจจับ

การใชงานจะตรวจจับกิจกรรมภายในบริเวณพ้ืนท่ี       

ท่ีตองการ เชน จะเปดไฟโดยอัตโนมัติเม่ือมีคนเขามา

ในหองและปดไฟทันทีหลังจากท่ีคนสุดทายออกจาก

หองไป เซ็นเซอรตรวจจับการใชงานตองติดต้ังใน

ตําแหนงท่ีสามารถตรวจจับกิจกรรมของผูเขาใชงานใน

หองนั้น ๆ ในทุกสวนของหอง มีเซ็นเซอรตรวจจับการ

ใชงาน 2 ประเภท คือ อัลตราโซนิคทําหนาท่ีตรวจจับ

เสียง และอินฟราเรดทําหนาท่ีตรวจจับความรอนและ

การเคลื่อนไหว นอกจากการควบคุมไฟฟาแสงสวาง

โดยรวมภายในหองแลวยังมีประโยชนสําหรับการใช

งานเฉพาะท่ี เชน เคานเตอรหองครัว  

2.2.3.4 เซนเซอรตรวจจับแสงอาทิตย  

(Photo Sensor Control) 

สามารถใชเซ็นเซอรตรวจจับแสงอาทิตยเพ่ือปองกัน

ไมใหไฟภายนอกอาคารเปดท้ิงไวในชวงเวลากลางวัน 

วิธีนี้สามารถชวยประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี โดย

เซ็นเซอรจะตรวจจับสภาพแสง โดยรอบ เ ม่ือมี

แสงอาทิตยเพียงพอไฟจะไมทํางาน เม่ือสภาพแสง

นอย เชน ชวงฝนตก หรือ หลังพระอาทิตยตก ไฟจะ

เปดโดยอัตโนมัติ และเม่ือพระอาทิตย ข้ึนหรือมี

แสงอาทิตยท่ีเพียงพออีกคร้ังไฟก็จะปดเอง ซ่ึงจะเปน

ประโยชนสําหรับการควบคุมระบบไฟฟาแสงสวาง

นอกอาคารทุกประเภท แตไมเหมาะสําหรับการใช

ภายในอาคาร โคมไฟ LED สําหรับใชงานกลางคืนจะมี

เซ็นเซอรตรวจจับแสงอาทิตยติดต้ังมาดวยเพ่ือความ

สะดวกและการใชงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาระบบควบคุม

ไฟฟาแบบอัตโนมัติดวยบอรดรีเลยโดยใชซิกบีเปนตัว

สงสัญญาณ ซ่ึงมีคุณสมบัติสามารถสื่อสารและควบคุม

อุปกรณระยะไกลได โดยผานระบบเครือขายไรสาย ใน

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาและพัฒนา

ระบบอุปกรณควบคุมการใชไฟฟาอัตโนมัติแบบใช

เครือขายไรสาย 2) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ทํางานของอุปกรณภายในระบบควบคุมไฟฟา 3) เพ่ือ

เปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของระบบ

ควบคุมไฟฟา ซ่ึงไดมีการจําลองแบบการในรูปแบบ 3 

สถานการณ ไดแก การควบคุมไฟฟาแบบใชสายโดย

ผานบอรดรีเลย การควบคุมไฟฟาแบบไรสายโดยใชซิก

บีในการควบคุมการสงสัญญาณ และการควบคุมไฟฟา
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แบบไรสายดวยบอรดรีเลยโดยใชซิกบีในการควบคุม

การสงสัญญาณ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ทํางานของระบบพบวา มีความแตกตางกันไมมากนัก 

แสดงใหเห็นการทํางานท้ังสองรูปแบบนี้สามารถใช

ทดแทนการทํางานกันไดโดยระบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น

จะใชอุปกรณบอรดรีเลยแทนการใชอุปกรณซิกบี        

บางตัว จึงทําใหสามารถลดตนทุนของอุปกรณไดแตมี

ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมไมแตกตางจากเดิม 

และจากผลการเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงาน

ไฟฟาพบวา ระบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถลดพลังงานการ

ใชไฟฟาไดจริง [1] 

บทความนี้นําเสนอแนวคิดในการพัฒนา

แอนดรอยดแอปพลิเคชันสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟา 

โดยออกแบบและ พัฒนาตนแบบสวนควบคุมดวย

โมดูลอาดูยโน เปนตัวควบคุมการทํางานของอุปกรณ

ไฟฟา  ซ่ึง เชื่ อมตอกับ อุปกรณสมารทโฟน ผาน

เครือขายแบบไรสาย โดยใชชุดคําสั่งแบบฝงตัวลงบน

โมดูลอาดูยโนเพ่ือควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟา

และโตตอบ กาทํางานกับผูใช ทําใหผูใชสามารถต้ัง

เวลาหรือสั่งเปด-ปด อุปกรณไฟฟาผานอุปกรณสมารท

โฟน ดวยแอพพลิเคชันท่ี พัฒนาข้ึนได จากการวิจัย

พบวา ผลการวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบ 

คิดเปนรอยละ 95.56 จากการทดลองต้ังเวลา เพ่ือ

ควบคุมอุปกรณไฟฟาจํานวน 4 จุดภายในบานผาน

อุปกรณสมารทโฟน จํานวน 30 คร้ัง ในชวงเวลาตางๆ 

ระบบสามารถ ทําการควบคุมการทํางานไดถูกตองใน

ระยะไมเกิน 50 เมตร ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวก

ใหกับเจาของบานและลดคาไฟฟาจาก การเปด

อุปกรณไฟฟาท้ิงไวได [2] 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินโครงงาน 

โครงการสรางอุปกรณควบคุมระบบแสง

สวางอัตโนมัติ เปนโครงการเชิงทดลองการสราง

นวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐได  การนําความรู

ความสามารถจากการศึกษาทางหลักวิชาการ และ

ทักษะปฏิบัติของการเรียนในสาขางานเทคโนโลยีไฟฟา 

ระหวางศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิตไฟฟา เพ่ือใช

แกปญหากระบวนการผสม เปนประโยชนตอการ

ประกอบอาชีพและสังคม ใชประสบการณท่ีไดรับไป

พัฒนาเองในอนาคต ระหวางการดําเนินโครงการ มีครู

ท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําอยางใกลชิด ตามระยะการ

ทํางานมีการนําเสนอความกาวหนา 3 คร้ัง เพ่ือใหการ

สร าง อุปกรณควบคุมระบบแสงสว าง อัต โน มั ติ  

ผิดพลาดนอยท่ีสุด สามารถลดคาใชจายได ผูศึกษาได

กํ าหนด วิ ธีการ ดํ า เนิ นการศึ กษาตามลํ า ดับ ดั ง

รายละเอียดตอไปนี้ 

3.1 วิธีการศึกษาคนควา และข้ันตอนการ

ดําเนินงานตามโครงงาน 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

3.3 ออกแบบโครงสรางอุปกรณควบคุม

ระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

3.4 วัสดุอุปกรณ 

3.5 ขั้นตอนการประกอบ 

3.6 การทดสอบ 

3.7 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 วิธีการศึกษาคนควา และขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามโครงงาน 

3.1.1 ศึกษาคนควารายละเอียด เกี่ยวกับ

ว งจรควบคุ ม ระบบแสงสว า ง ในแบบต า งจาก

อินเทอรเน็ตเพ่ือเปนแนวทางในการสรางอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ. 

3.1.2 ปรึกษาอาจารยหรือผู ท่ีมีความรู 

เกี่ยวกับวงจรควบคุมระบบแสงสวางในแบบตาง 

3.1.3 ออกแบบชุดโครงสรางของอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

3.1.4 ออกแบบชุดระบบสั่ งการ การ

ทํางานของอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 
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3.1.5 วางแผนและเรียงลําดับข้ันตอน การ

สรางอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติเพ่ือให

เปนระบบระเบียบและเขาใจงาย 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

การคณะทํางานไดศึกษาขอมูลหลักทาง

ทฤษฎี คนควาเพ่ิมเติมจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

และจากแหลงขอมูลตางๆท่ีมีหลากหลายชองทางใน

ปจจุบัน มาเปนแนวทางและสนับสนุนการสราง

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ ใชดําเนินการ

สรางตามขอมูลท่ีไดมาทุกประการ เพ่ือใหการสราง

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ บรรลุตาม

วัตถุประสงค ทุกขั้นตอน 

3.3 ออกแบบโครงสรางอุปกรณควบคุมระบบแสง

สวางอัตโนมัติ 

3.3.1 การออกแบบ 

   3.3.1.1 การออกแบบลักษณะการติดต้ัง 

 ในการออกแบบลักษณะการติดต้ัง

และการสรางอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

ใหมีความสามารถดังนี้ 

1) การติดตั้งระบบแสงสวาง

   พิจารณาเลือกใชการติดต้ังแบบ

เดินทอรอยสายยึดเกาะผนัง เพราะสามารถปองกันไฟ

ไหมไดเนื่องจาก เกิดกรณีการลัดวงจร ประกายไฟจะ

ถูก จํากัดใหอยูภายในทอ ไมใหออกมาติดไฟกับสิ่งของ

ขางนอกทอและมีความปลอดภัยสูง 

2) การติดตั้งกลองควบคุม

 พิจารณาใชกลอง  Abco กลองกัน

น้ําพลาสติก เนื่องจากสามารถกันน้ําหรือสัตวท่ีจะเขา

ไปทําความเสียหายใหกับแผงวงจรควบคุมอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติได 

 ออกแบบ โค ร ง ส ร า ง อุ ปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ ท่ีสามารถนําไปใชงาน

ไดจริง ทางคณะผูจัดทําไดทําการออกแบบใหมีน้ําหนัก

ท่ีเบา และงายตอการขนยาย ดังภาพ 

ภาพที่ 3.1 การออกแบบลักษณะการติดต้ัง 

  3.3.1.2 การออกแบบวงจร 

  ในการออกแบบวงจรควบคุมได

วางแผนออกแบบกลไก ใหมีความสามารถดังนี้ 

1) การสั่งเปดและปดระบบแสง

สวางในระยะไกล 

  เลือกใชสมารทโฟน ในการสั่งการ

ควบอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ ในระยะ 

ไกลโดยการสั่งการผาน Application eWeLink บน

มือถือ โดยเลือกใช Wi-Fi Switch เปนตัวกลางในการ

รับสงคําสั่ งจาก Application eWeLink บนมือถือ 

เพ่ือท่ีจะมาสั่งการควบคุมอุปกรณควบคุมระบบแสง

สวางใหเปดและปดระบบแสงสวาง 

2) ใหหยุดการทํางานเองเ ม่ือมี

กระแสไฟฟาลัดวงจร หรือใชกระแสไฟฟาเกินพิกัด 

 เลือกใชเบรกเกอร ขนาด 10 แอมป 

ในการ ตัดกระแสไฟฟ าหากมีการลัดวงจรของ

กระแสไฟฟาหรือมีกระแสไฟฟาไหลเขามาในวงจร

มากกวา 10 แอมป เบรกเกอร 

      ออกแบบวงจรควบคุมการทํางาน ของเคร่ือง

ลางแผงโซลาเซลลผาน Application ทางคณะผูจัดทําไดออกแบบ

ใหสามารถ ควบคุมไดอยางงายและมีประสิทธิภาพ สามารถ

ควบคุมผานApplication ได สามารถควบไดในระยะท่ีไม มี

กําหนด ดังภาพ 

ภาพที่ 3.2 วงจรอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ 
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3.4 วัสดุอุปกรณ 

3.4.1 วั ส ดุ อุ ป ก รณ สํ า ห รั บ ปร ะกอบ

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

3.4.1.1 Wi-Fi SWITCH จํานวน 1 ตัว 

ภาพที่ 3.3 Wi-Fi SWITCH 

 3.4.1.2 เบรกเกอร ขนาด 10 แอมป 

จํานวน 1 ตัว 

ภาพที่ 3.4 เบรกเกอร ขนาด 10 แอมป 

3.4.1.3 ซีเล็กเตอรสวิทช จํานวน 1 ตัว 

ภาพท่ี 3.5 ซีเล็กเตอรสวิทช 

 3.4.1. 4  ไฟสัญญาณบอกสถานะ

หลอดไฟ AC 220 V จํานวน 1 หลอด 

3.5 ขั้นตอนการประกอบ 

3.5.1 ขั้นตอนการติดต้ังวงจร 

 3.5.1.1) ติดต้ังอุปกรณควบคุมระบบ

แสงสวางอัตโนมัติ 

ภาพที่ 3.28 ติดตั้งอุปกรณควบคมุ 

ภาพที่ 3.29 ติดแผงยึดอุปกรณเขากลอง 

ภาพที่ 3.30 ย่ิงสกรูยึดกลองเขากับไมอัด 

ภาพที่ 3.31 ติอตั้งอุปกรณควบคมุระบบแสงสวาง

เรียบรอย 

3.5.1.2) ติดตั้งวงจรระบบแสงสวาง 

ภาพที่ 3.32 เดินทอรอยสายไฟฟา 

ภาพที่ 3.33 ติดต้ังขั้วหลอดไฟฟา 

ภาพที่ 3.34 ตอวงจรระบบแสงสวางเขากับอุปกรณ

ควบคุม 

ภาพที่ 3.35 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ

เสร็จเรียบรอย 
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ภาพที่ 3.36 ทําการทดสอบอุปกรณควบคุมระบบแสง

สวางอัตโนมัติ 

3.6 การทดสอบ 

การทดสอบการใชงานของอุปกรณควบคุม

ระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

เม่ือประกอบตัวอุปกรณควบคุมระบบแสง

สวางอัตโนมัติ เสร็จเรียบรอยกอนนําไปใชงานเพ่ือหา

ประสิทธิภาพ ไดดําเนินการตรวจสอบการทํางานของ

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ ดังนี้ 

3 .6 .1  ตรวจสอบการตรวจสอบการ

เชื่อมตอระหวาง Wi-Fi Switch กับสมารทโพน 

3.6.2 ตรวจสอบการทํางานเม่ือสั่งเปดและ

ปดระบบแสงสวางผานแอปฟลเิคชันสมารทโพน 

3.6.3 ตรวจสอบการทํางานของสวิตช

ควบคุมระบบแสงสวาง 

3.6.4 ตรวจสอบการทํางานของหลอด

แสดงสถานการณทํางานของอุปกรณ 

3.7 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในกา รหา เก็ บ ร วบรมข อ มู ล เ พ่ื อหา

ประสิทธิภาพของอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติพิจารณาจากความสามารถในการรับสงขอมูล

ในระบบ การตอบสนองการทํางานของระบบโดยการ

สั่ งการบนแอปพลิเคชันบนสมารทโพน การเก็บ

รวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้ 

3.7.1 สั่งเปดและปดระบบแสงสวางผาน

แอปพลิเคชันบนสมารท มีขั้นตอนดังนี้ 

  3.7.1.1 จัดวางอุปกรณควบคุมระบบ

แสงสวางอัตโนมัติในตําแหนงท่ีตองการทําการทดลอง 

    3.7.1.2 ตอแหลงจายไฟฟา 230 V 

ใหกับอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ  

    3.7.1.3 ทําการเชื่อมตอระหวาง Wi-Fi 

Switch กับแอปพลิเคชันสมารทโพน 

    3.7.1.4 สั่งการเปดระบบแสงสวางผาน

แอปพลิเคชันบนสมารทโพนสังเกตการทํางานของ

ระบบแสงสวาง 

    3.7.1.5 สั่งการปดระบบแสงสวางผาน

แอปพลิเคชันบนสมารทโพนสังเกตการทํางานของ

ระบบแสงสวาง 

    3.7.1.6 ทําการทดลองซํ้าต้ังแตขอ 

3.7.1.4-3.7.1.5 อีกจํานวน 4 ครั้ง แลวบันทึกผลลงใน

ตารางท่ี 4.1 

3.7.2 การต้ังเวลาสั่งเปดและปดระบบแสง

สวางผานแอปพลิเคชันบนสมารท มีขั้นตอนดังนี้        

    3.7.2.1 จัดวางอุปกรณควบคุมระบบ

แสงสวางอัตโนมัติในตําแหนงท่ีตองการทําการทดลอง 

    3.7.2.2 ตอแหลงจายไฟฟา 230 V 

ใหกับอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ  

    3.7.2.3 ทําการเชื่อมตอระหวาง Wi-Fi 

Switch กับแอปพลิเคชันสมารทโพน 

    3.7.2.4 ต้ังเวลาสั่งการเปดระบบแสง

สวางผานแอปพลิเคชันบนสมารทโพนสังเกตการ

ทํางานของระบบแสงสวาง 

    3.7.2.5 ต้ังเลาสั่งการปดระบบแสง

สวางผานแอปพลิเคชันบนสมารทโพนสังเกตการ

ทํางานของระบบแสงสวาง 

    3.7.2.6 ทําการทดลองซํ้าต้ังแตขอ 

3.7.2.4-3.7.2.5 อีกจํานวน 4 คร้ัง แลวบันทึกผลลงใน

ตารางท่ี 4.2  

ผลการทดลอง 

จากการดําเนินการออกแบบสรางอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ และทําการทดลอง

เพ่ือหาประสิทธิภาพซ่ึงไดนําเสนอผลการเก็บรวบรวม

ขอมูลดังตอไปนี้ 
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4.1 การออกแบบและสร า ง อุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

4.2 การหาประสิทธิภาพของอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

4.1 การออกแบบและสรางอุปกรณควบคุมระบบ

แสงสวางอัตโนมัติ 

จากผลการดําเนินการออกแบบและสราง

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ เ พ่ือให

สามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผานแอปพลิเค

ชันบนมือถือได โดยอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ ท่ีสรางขึ้นมาแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้มี  

สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีใชในการติดต้ังระบบ

แสงสวาง จะใชไมอัดขนาด 50x50 ซม. ในการติดต้ัง

ชุดอุปกรณระบบแสงสวางไดแก ทอรอยสาย PVC ใช

ในการเก็บสายไฟฟา ขั้วหลอดไฟฟาใชในการยึดหลอด

ไฟฟา หลอดไฟฟา LED ของอ 90 องศา ใชในชวงโคง

งอของทอ สายไฟฟา THW ขนาด 1x2.5 ใชเชื่อมตอ

ไฟฟา กามปู ใชยึดทอ PVC ติดกลับไมอัด และสกรูใน

การ ใชในการยึดอุปกรณตางๆ เขากลับไมอัด 

สวนท่ี 2 เปนสวนวงจรจรควบคุมระบบ

แสงสวางท่ีจะใชในการควบคุมการทํางานของหลอด

ไฟฟาโดยมี ใชกลองกันน้ํา บล็อกกันน้ํา เก็บตอสายไฟ 

1 กลอง ขนาด 8x12.5x6 นิ้ว ในการเก็บอุปกรณ

ควบคุมไดแก Wi-Fi Switch เบรกเกอร ขนาด 10 

แอมป เทอรมินอล ซีเล็คเตอรสวิตช และหลอดไฟ 

LED แสดงสัญญาณการทํางานอุปกรณ  

รูปที่ 4.1 อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

4.2 การหาประสิทธิภาพของอุปกรณควบคุมระบบ

แสงสวางอัตโนมัติ 

4.2.1 การสั่งเปดและปดหลอดไฟฟาดวย

อุปกรณควบคุมระบบแสงสว า ง อัตโนมั ติ  ผ าน 

Application eWeLink บนสมารทโฟน 

ตารางที่ 4.1 การสั่งเปดและปดอุปกรณควบคุมระบบ 

 แสงสวางอัตโนมัติ ผาน Application 

 eWeLink บนสมารทโฟน 

ครั้งท่ี สั่งเปดหลอดไฟฟา สั่งปดหลอดไฟฟา 

1 หลอดไฟฟาสวาง หลอดไฟฟาไมสวาง 

2 หลอดไฟฟาสวาง หลอดไฟฟาไมสวาง 

3 หลอดไฟฟาสวาง หลอดไฟฟาไมสวาง 

4 หลอดไฟฟาสวาง หลอดไฟฟาไมสวาง 

5 หลอดไฟฟาสวาง หลอดไฟฟาไมสวาง 

จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวาอุปกรณ

ควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ สามารถสั่งเปดและ

ปดหลอดไฟฟา  ผ าน Application eWeLink บน

สมารทโฟน ไดท้ัง 5 ครั้ง 

4.2.2 1 การสั่งต้ังเวลาเปดและปดหลอด

ไฟฟาดวยอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

ผาน Application eWeLink บนสมารทโฟน 
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ตารางท่ี 4.2 การต้ังเวลาเปดและปดหลอดไฟฟาดวย

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ ผาน    Application 

eWeLink บนสมารทโฟน 

ครั้ง

ท่ี 
เวลาท่ีต้ัง เวลาท่ีต้ัง เวลาท่ีต้ัง 

เวลาเปดหลอดไฟฟา 

09.00 

เวลาปดหลอดไฟฟา 

09.10 

เวลาเปดหลอดไฟฟา 

09.20 

เวลาปดหลอดไฟฟา 

09.30 

เวลาเปดหลอดไฟฟา 

09.40 

เวลาปดหลอดไฟฟา 

09.50 

1 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

2 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

3 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

4 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

5 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

หลอดไฟฟฟาเปด

และปดตามเวลา

ท่ีต้ังไว 

จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวาอุปกรณควบคุมระบบ

แสงสวางอัตโนมัติ สามารถสั่งเปดและปดหลอดไฟฟา 

ผาน Application eWeLink บนสมารทโฟน ไดท้ัง 5 

ครั้งตามเวลาท่ีตั้งไว 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินออกแบบและสรางพรอม

ท้ังหาประสิทธิภาพของอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ ซ่ึงไดดําเนินการสรางและทําการทดลองเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของเครื่องซ่ึงมีขอสรุปและขอเสนอแนะดังนี ้

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

5.4 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

จากผลการดําเนินการออกแบบและสราง

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ เ พ่ือให

สามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผานแอปพลิเค

ชันบนมือถือได โดยอุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ ท่ีสรางขึ้นมาแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้มี 

สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีใชในการติดต้ังระบบ

แสงสวาง จะใชไมอัดขนาด 50x50 ซม. ในการติดต้ัง

ชุดอุปกรณระบบแสงสวางไดแก ทอรอยสาย PVC ใช

ในการเก็บสายไฟฟา ขั้วหลอดไฟฟาใชในการยึดหลอด

ไฟฟา หลอดไฟฟา LED ของอ 90 องศา ใชในชวงโคง

งอของทอ สายไฟฟา THW ขนาด 1x2.5 ใชเชื่อมตอ

ไฟฟา กามปู ใชยึดทอ PVC ติดกลับไมอัด และสกรูใน

การ ใชในการยึดอุปกรณตางๆ เขากลับไมอัด 

สวนท่ี 2 เปนสวนวงจรจรควบคุมระบบ

แสงสวางท่ีจะใชในการควบคุมการทํางานของหลอด

ไฟฟาโดยมี ใชกลองกันน้ํา บล็อกกันน้ํา เก็บตอสายไฟ 

1 กลอง ขนาด 8x12.5x6 นิ้ว ในการเก็บอุปกรณ

ควบคุมไดแก Wi-Fi Switch เบรกเกอร ขนาด 10 

แอมป เทอรมินอล ซีเล็คเตอรสวิตช และหลอดไฟ 

LED แสดงสัญญาณการทํางานอุปกรณ หลังจากทํา

การทดลองอุปกรณควบคุมวงจรจรควบคุมระบบแสง

สวางสามารถสั่งเปดและปดระบบแสงสวางผานแอป

พลิเคชันบนมือถือไดตลอดท้ัง 5 คร้ังท่ีทําการทดลอง 

ดังนั้นอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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5.2 อภิปรายผล 

จากการออกแบบสราง อุปกรณควบคุม

ระบบแสงสวางอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถควบคุมการ

ทํางานของระบบแสงสวางผานแอปพลิเคชันบน

สมาร ท โฟน ได  อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัตินั้นสาสมารถสั่งเปดปดระบบแสงสวางผาน

แอปพลิ เคชัน  eWeLink สมารท โฟน ไดอย า ง มี

ประสิทธิภาพ อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ

นั้นยังสาสมารถต้ังเวลาเปดปดระบบแสงสวางผาน

แอปพลิ เคชัน  eWeLink สมารท โฟน ไดอย า ง มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัยไมเปนอันตรายตอผูท่ีใช

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ นอกจากนี้

อุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติยังชวยลดการ

ใชพลังงานไฟฟาท่ีไมจําเปน ชวยลดภาระคาใชจาย

ไฟฟา โดยไมสงผลกระทบตอความสะดวกสบายของผู

ท่ีใชอุปกรณควบคุมระบบแสงสวางอัตโนมัติ 

5.3 ประโยชนที่ไดรับ 

5.3.1 ได อุปกรณควบคุมระบบแสงสวาง

อัตโนมัติ 

5.3.2 ชวยลดคาใชจายไฟฟา 

5.3.3 ใชงานงายปลอดภัยและสะดวกตอ

การใชงาน 

5.3.4 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาถึงวัต

กรรมอ่ืน ๆ ตอไป 

5.4 ขอเสนอแนะ 

5.4.1 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยให

สามารถใชในเชิงอุตสาหกรรม 

5.4.2 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยให

สามารถขายเปนสินคาในเชิงพาณิชย 

    5.4.3 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยให

สามารถเปนชุดสื่อการเรียนการสอนได 

     5.4.4 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดใหสามารถ

นํามาใชงานไดในสถานท่ีหางไกลไมมีไฟฟาเขาถึง 
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เครื่องแจงเตือนไฟฟาดับผานมือถือแบบระบบ 3 เฟส 
3 – PHASE POWER FAILURE ALARM VIA MOBILE PHONE 
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Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 
การสรางอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับ

ผานมือถือไดมีการศึกษาขอมูลวางแผนการดําเนินงาน 
ออกแบบ และสรางเพ่ือใหสามารถแกปญหาท่ีเกิดจาก
สภาพปญหาจริง การดําเนินการสรางอุปกรณแจงเตือน
ระบบไฟฟาดับผานมือถือทํางานตามขอบเขตการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

ทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส A ครั้งท่ี 1 เวลา 
10.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 10.20 
นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส A ครั้งท่ี 1 
เวลา 10.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 
10.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส A ครั้ง
ท่ี 1 เวลา 10.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ใน
เวลา 11.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันทีและ
เมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะ
โทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร  

ทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส B ครั้งท่ี 1 เวลา 
11.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 11.20 
นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส B ครั้งท่ี 1
เวลา 11.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้งในเวลา 
11.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส B ครั้ง 
ท่ี 1 เวลา 11.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ใน
เวลา 12.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันทีและ
เมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะ 

โทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร 
ทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส C ครั้ง ท่ี 1 เวลา 

12.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 12.20 
นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส C ครั้งท่ี 1 
เวลา 12.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้งในเวลา 
12.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส C ครั้ง
ท่ี 1 เวลา 12.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ใน
เวลา 13.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันทีและ
เมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะ
โทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร  

หากเกิดไฟฟาดับท่ีเฟสใดเฟสหน่ึงเปนเวลา 
10 วินาทีเครื่องจะโทร ไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไว
ทันทีและเมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรพรอมสงขอความอีกครั้ง 
คําสําคัญ : เครื่องแจงเตือน, ระบบไฟฟาดับ, มือถือ 

ABSTRACT 
The construction of a power failure 

alarm system via mobile phones has 
studied the operational plan design and 
were created to be able to solve problems 
caused by real problems. The operation to 
create a power failure alarm device via 
mobile phone works to the extent that the 
objective is achieved as follows: 
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Test the power outage at phase A. 
1 time at 10 o'clock for 10 minutes.  
The device will notify 1 time at 10.20 times. 
2 found that the power outage at phase  
A time 1 at 10 o'clock 30 minutes. The 
machine will alert 1 time at 10.40 The 3rd 
time, it was found that the electricity was 
tested at Phase A, time 1 at 10 o'clock 50 
minutes. The device will notify 1 time at 
11.00 approximately. 10 seconds, the device 
will call Go to the mobile phone number 
that has been stored in time. And when the 
electricity comes to normal for about 10 
seconds, the device will call and send a 
text message as the number 

Test the power outage at phase B. 
1 time at 11 o'clock for 10 minutes.  
The device will notify 1 time at 11.20 times. 
2 found that the power outage at phase  
B time 1 at 11 o'clock 30 minutes. The 
machine will alert 1 time at 11.40 The 3rd 
time, it was found that the electricity was 
tested at Phase B, time 1 at 11 o'clock 50 
minutes. The device will notify 1 time at 
12.00 approximately. 10 seconds, the device 
will call, which then goes to the mobile 
phone number that has been stored in 
time. When the electricity comes to normal 
for about 10 seconds, the device will call 
and send a text message as the number. 

Test the power outage at phase C. 
1 time at 12 o'clock for 10 minutes.  
The device will notify 1 time at 12.20 times. 
2 found that the power outage at phase C, 
time 1 at 12 o'clock 30 minutes. The 
machine will alert 1 time at 12.40. The 3rd 
time, it was found that the electricity was 
tested at Phase C, time 1 at 12 o'clock 50 

minutes. The device will notify 1 time at 
13.00 approximately. At 10 seconds, the 
device will call go to the mobile phone 
number that has been stored in time. When 
the electricity comes to normal for about 
10 seconds, the device will call and send a 
text message as the number. 

If a power outage occurs at either 
one or all 3 phases, approximately 10 
seconds, the device will call go to the 
mobile phone number that has been stored 
in time. And when the electricity comes to 
normal for about 10 seconds, the device 
will make calls and send messages again 
Keywords : Alarm system, Power failure,  
Mobile phone 

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการเกิดไฟฟาดับ เปนความเสียหาย
กําลังของเครือขายพลังไฟฟา ท่ีไมสามารแจกจายไปใหผู
ใชได สาเหตุของไฟฟาดับ ในเครือขาย เชน อาจเกิดจาก
ความผิดพลาดท่ีสถานีไฟฟา ความเสียหายของสายสง
ไฟฟา, สถานียอย หรือบางสวนของระบบแจกจาย, 
ไฟฟาลัดวงจร, ฟวสขาด และสะพานไฟชํารุด ไฟฟาดับ
น้ันถือวาอันตรายอยางยิ่ ง โดยเฉพาะในสถานท่ีท่ี
เก่ียวของ กับสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยท่ีอาจตกอยู
ในอันตรายได เชน โรงพยาบาล, โรงบําบัดนํ้าเสีย และ
เหมือง ท่ีจะมีการสํารองไฟฟาเชน เครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารอง ท่ีจะทํางานโดยทันทีหลังไฟฟาดับ ระบบท่ีเสี่ยง 
เชน ระบบโทรคมนาคมท่ีตองการไฟฟาฉุกเฉิน หอง
แบตเตอรี่ของชุมสายโทรศัพทจะมีแบตเตอรี่ตะก่ัว-กรด
ไวใชสํารองและมีซ็อกเก็ตสําหรับเช่ือมตอเครื่องกําเนิด
ไฟฟาในระหวางไฟฟาดับดังน้ัน เมื่อเรามองเห็นปญหา
เราจึงรีบหาทางแกไขโดยเลือกใชเครื่องมือเขามามี
บทบาทสําคัญในการปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได
อยางไมคาดคิดเพ่ือลดความเสี่ยงความสูญเสียท่ีอาจจะ
ข้ึนจากปญหาไฟฟาดับซึ่งนํามาสูการทําใหเกิดการ
สูญเสียรายไดและทรัพยสินขององคกรจากสภาพปญหา
ดังกลาวจึงมีแนวคิดในการจัดทําอุปกรณแจงเตือนระบบ
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ไฟฟาดับผานมือถือ [1-2] เพ่ือชวยลดระยะเวลาในการ
เกิดไฟฟาดับ ท่ีสามารถท่ีจะทําการแจงเตือนใหแก
ผูปฏิบัติงานไดรับทราบและสามารถทําการแกปญหา
ไฟฟาดับกอนจะทําใหเกิดความเสียหาย [3] 
1.2 วัตถุประสงคของวิจัย 

1.2.1 เพ่ือสรางอุปกรณแจงเตือนระบบ
ไฟฟาดับผานมือถือ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ
แจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ 
1.3 ขอบเขตของวิจัย 

1.3.1 ใชไฟฟากระแสตรง ขนาด 5 โวลต 
เปนแหลงจายใหกับวงจร 

1.3.2 ใชบอรดอาดูโนเปนตัวควบคุมอุปกรณ
การตรวจจับกระแสไฟฟา 

1.3.3 ใช โปรแกรมอาดูโน เปนตัวเขียน
ชุดคําสั่ง 

1 . 3 . 4  ใ ช เ ซ็ น เ ช อ ร เ ป น ตั ว ต ร ว จ จั บ
กระแสไฟฟา  
1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.4.2 สามารถผลิตเปนสินคาเพ่ือจําหนาย 
สรางรายไดใหกับผูจัดทํา 

1.4.3 ใชงานงาย สะดวก และปลอดภัย 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.5.1 อุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผาน
มือถือ หมายถึง โครงงานอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟา
ดับผานมือถือ เปนการศึกษาการทํางาน และควบคุม
ระบบใชแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรท 
ลดกระแสดวยหมอแปลง ขนาด 5 แอมป 3 ตัว เปดปด
วงจรดวยบอรด Arduino จายไฟจากแบตเตอรี่ใหกลับ
บอรด Arduino ขนาด 12 โวลท 5 แอมป กระแสตรง 
เพ่ือเปนแหลงจายใหกับอุปกรณแจงเตือน กระแสตรง 
ผานสายชนิด THW ขนาด 0.5 mm2  

1.5.2 ไฟฟา หมายถึงพลังงานรูปแบบหน่ึงท่ี
เกิดจากการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนท่ีของ
อิเล็กตรอน หรือโปรตอน ใชประโยชนในการสราง
พลังงานอ่ืน เชน พลังงานความรอน พลังงานกล 

2. เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
การสรางอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผาน

มือถือ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการทํางาน ตั้งแตการ
ออกแบบโครงสราง การสรางการทดสอบตลอดจนแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ เพ่ือใหสามารถแกปญหาท่ีเกิดจาก
สภาพปญหา และอุปสรรค เชิงประจักษ จากการสถาน
ประการณการสราง ไดดําเนินการทุกข้ึนตอนตามแผน 
เพ่ือใหการสรางเครื่องบรรลุตามวัตถุประสงค 

2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 หลักการสรางเคร่ืองมือ 
ในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวก ไมวาจะ

เปนดานใดดานก็ตามจะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริง
มีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนได หรือ
แสดงใหเห็นจริงไดและใชงานไดจริง รวมท้ังสามารถเปน
หลักฐานความคิดในการพัฒนา หรือประยุกตใชกับ
เครื่องอ่ืน ๆ  ตอไป 

2.1.1 เหตุผลท่ีเลือกสรางเครื่อง 
2.1.1.1 เปนเครื่องมืออํานวยความ

สะดวก 
2.1.1.2 สามารถพัฒนาตอได 
2.1.1.3 มีคุณคาตอการพัฒนาการ

ดํารงชีวิต 
2.1 .2 ลั กษณะทางเทคนิคและการใช

เครื่องมือ 
2.1.2.1 เหมาะสมกับการใชงาน 
2.1.2.2 ใชงานงาย  
2.1.2.3 มีความปลอดภัยสูง 
2.1.2.4 ตรงตามวัตถุประสงค 

2.1.3 การสรางเครื่องมือการออกแบบ และ
สรางเครื่องมือเปนสิ่งยุงยาก และคอนขางละเอียด 
ผูสรางตองพิจารณาองคประกอบทุก ๆ ดานท่ีเก่ียวของ 
ประการแรกท่ีสําคัญไดแกการวิเคราะหวัตถุประสงคของ
เครื่อง วาตองการใชทําอะไร ทํางานอยางไร จึงจะแสดง
วาบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในการออกแบบเครื่องมือ ควร
พิจารณาองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

 2.1.3.1 วัตถุประสงคของงานจะตองรู
ลักษณะงาน และเปาหมายของงานท่ีตองการ 

 2.1.3.2 กําหนดของเขตของเครื่องมือ
ตามวัตถุประสงคของงาน 
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 2.1.3.3 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของดานตาง 
ๆ ท่ีสามารถนํามาใชสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค 

 2.1.3.4 ความปลอดภัยในการใชงานจริง 
เชน ขนาดของแรงดันไฟฟาโครงสรางและรูปรางของ
เครื่องมือ 

 2.1.3.5 ออกแบบโครงสรางตามหลักการ 
และทฤษฎีท่ีสัมพันธ ตามหลักการท่ีไดศึกษามา 
อยางละเอียด 

 2.1.3.6 ทดสอบ และแกไขระบบให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

 2.1.3.7 ออกแบบวงจรตามหลักการและ
ทฤษฎีท่ีสัมพันธ ตามท่ีไดศึกษามาอยางละเอียด  

 2.1.3.8 ทดสอบ และแกไขวงจรให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

 2.1.3.9 ประกอบเครื่องมือใหสมบูรณ 
ทําการทดสอบความสัมพันธของการทํางานของระบบวา
สอดคลองกันหรือไม จะตองปรับแตงสวนใด เพ่ือใหการ
ทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค

2.1.4 คุณคาของเครื่องมือ 
 2.1.4.1 สามารถใชงานไดจริง สนับสนุน

แนวความคิดตามหลักการและทฤษฎ ี
 2.1.4.2 สามารถใชเปนฐานความคิด 

และกระตุนนักคิด นักประดิษฐ ใหประดิษฐใหมีการ
พัฒนา และคิดคนนวัตกรรมใหมๆ 

 2.1.4.3 การประเมินการประเมินเครื่อง 
จะตองทําการประเมิน 2 ดานดังน้ี คือ 

 (1) ผลจากผูสรางทดสอบการใชงาน 
เปนไปตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไมมีสวนใดท่ีจะตอง
แกไข 

 (2) ผลจากการนําไปใหผูประกอบ
อาชีพ หรือกลุมผูเชียวชาญทดลองใหเพ่ือเก็บเก่ียวขอมูล
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงเครื่องมือให
สมบูรณขอมูลท่ีไดจากการประเมินท้ัง 2 ดานจะชวยให
เครื่องมือท่ีสรางไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 
แกปญหาได และตรงตามวัตถุประสงค ในการออกแบบ
อุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือมีอุปกรณท่ีมี
ความสําคัญ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังน้ีในการออกแบบ
อุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ มีอุปกรณท่ี
มีความสําคัญทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังน้ี 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.2.1 LCD Display จอภาพผลึกเหลว LCD 

Display จอภาพผลึกเหลว (อังกฤษ: liquid crystal 
display: LCD) เปนอุปกรณจอภาพแบบแบน บาง สราง
ข้ึนจากพิกเซลสี หรือพิกเซลโมโนโครมจํานวนมากท่ีเรียง
อยูดานหนาของแหลงกําเนิดแสง หรือตัวสะทอนแสง 
นับเปนจอภาพท่ีไดรับความนิยมมากข้ึนในปจจุบัน 
เพราะใชกําลังไฟฟานอยมาก ดวยเหตุน้ี จึงเหมาะ
สําหรับการใชงานท่ีมีแหลงจายไฟเปนแบตเตอรี่แตละ
พิกเซลของจอผลึกเหลวน้ัน ประกอบดวยช้ันโมเลกุล
ผลึกเหลวท่ีแขวนลอยอยูระหวางข้ัวไฟฟาโปรงแสงสอง
ข้ัว ท่ีทําดวยวัสดุอินเดียมทินออกไซด (Indium tin 
oxide) และตัวกรอง หรือฟลเตอรแบบโพลาไรซสองตัว 
แกนโพลาไรซของฟลเตอรน้ันจะตั้งฉากกัน เมื่อไมมีผลึก
เหลวอยูระหวางกลางแสงท่ีผานทะลุตัวกรองตัวหน่ึงก็จะ
ถูกก้ันดวยตัวกรองอีกตัวหน่ึง กอนท่ีมีการจายประจุ
ไฟฟาเขาไป โมเลกุลผลึกเหลวจะอยูในสภาวะไมเปน
ระบบ (chaotic state) ประจุบนโมเลกุลเหลาน้ีทําให
โมเลกุลท้ังหลายปรับเรียงตัวตามรองขนาดเล็กจิ๋วบนข้ัว
อิเล็กโตรด รองบนข้ัวท้ังสองวางตั้งฉากกัน ทําใหโมเลกุล
เหลาน้ีเรียงตัวในลักษณะโครงสรางแบบเกลียว หรือไขว 
(ผลึก) แสงท่ีผานทะลุตัวกรองตัวหน่ึง จะถูกหมุนปรับ
ทิศทางเมื่อมันผานทะลุผลึกเหลว ทําใหมันผานทะลุตัว
กรองโพลาไรซตัวท่ีสองได แสงครึ่งหน่ึงถูกดูดกลืนโดยตัว 
กรองโพลาไรซตัวแรก แตอีกครึ่งหน่ึงผานทะลุตัวกรอง
อีกตัว เมื่อประจไุฟฟาถูกจายไฟยังข้ัวไฟฟา โมเลกุลของ
ผลึกเหลวก็ถูกถึงขนานกับสนามไฟฟา ทําใหลดการหมุน
ของแสงท่ีผานเขาไป หากผลึกเหลวถูกหมุนปรับทิศทาง
โดยสมบูรณ แสงท่ีผานทะลุก็จะถูกปรับโพลาไรซใหตั้ง
ฉากกับตัวกรองตัวท่ีสอง ทําใหเกิดการปดก้ันแสงโดย
สมบูรณ พิกเซลน้ันก็จะมืด จากการควบคุมการหมุนของ
ผลึกเหลวในแตละพิกเซล ทําใหแสงผานทะลุไดใน
ปริมาณตาง ๆ กัน ทําใหพิกเซลมีความสวางแตกตางกัน
ไปโดยปกติการปรับฟลเตอรโพลาไรซเพ่ือพิกเซลโปรง
แสง เมื่อพักตัว และทึบแสงเมื่ออยู ในสนามไฟฟา 
อยางไรก็ตาม บางครั้งก็เกิดผลตรงกันขาม สําหรับเอฟ
เฟกตแบบพิเศษ 

2.2.2 Arduinoอานวา (อา-ดู-อิ-โน หรือ อา
ดุยโน)  เปนบอรดไมโครคอนโทรเลอรตระกูล AVR ท่ีมี
การพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปดเผยขอมูล
ท้ังดาน Hardware และ Software ตัวบอรด Arduino 
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ถูกออกแบบมาใหใชงานไดงาย ดังน้ันจึงเหมาะสําหรับผู
เริ่มตนศึกษา ท้ังน้ีผูใชงานยังสามารถดัดแปลง เพ่ิมเติม 
พัฒนาตอยอดท้ังตัวบอรด หรือโปรแกรมตอไดอีกดวย 
เปนอุปกรณไอซี (IC: Integrated Circuit) ท่ีสามารถ
โปรแกรมการทํางานไดซับซอน สามารถรับขอมูลในรูป
สัญญาณดิจิตอลเขาไปทําการประมวลผลแลวสงผลลัพธ
ขอมูลดิจิตอลออกมาเพ่ือนําไปใชงานตามท่ีตองการได
ไมโครคอนโทรลเลอรภายในชิพจะมีหนวยความจํา, 
Port อยูในชิพเพียงตัวเดียวซึ่งอาจจะเรียกไดวาเปน
คอมพิวเตอรชิพเดี่ยว ไมโครคอนโทรลเลอรเปนไมโคร
โพรเซสเซอรชนิดหน่ึง เชนเดียวกับหนวยประมวลผล
กลาง (CPU: Central Processing Unit) ท่ีใชใน
คอมพิวเตอร แตไดรับการพัฒนาแยกออกมาภายหลัง
เพ่ือนําไปใชในวงจรทางดานงานควบคุม คือ แทนท่ีใน
การใชงานจะตองตอวงจรภายนอกตาง ๆ เพ่ิมเติม
เชนเดียวกับไมโครโปรเซสเซอร ก็จะทําการรวมวงจรท่ี
จําเปน เชน หนวยความจํา , สวนอินพุท/เอาทพุท
บางสวนเขาไปในตัว ไอซี เดียวกัน และเพ่ิมวงจร
บางอยางเขาไปดวยเพ่ือใหมีความสามารถเหมาะสมกับ
การใชในงานควบคุม เชน วงจรตั้งเวลา, วงจรการสื่อสาร
อนุกรม วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อคเปนดิจิตอล 

2.2.3 บอรดESP8266 คือ โมดูล WIFI จาก
จีนท่ีมีความพิเศษตรงท่ีตัวมันสามารถโปรแกรมลงไปได 
ทําใหสามารถนําไปใชงานแทนไมโครคอนโทรลเลอรได
เลย และมีพ้ืนท่ีโปรแกรมท่ีมากถึง 4MB ทําใหมีพ้ืนท่ี
เหลือมากในการเขียนโปรแกรมลงไปESP8266 เปนช่ือ
ของชิปไอซีบนบอรดของโมดูล ซึ่งไอซี ESP8266 ไมมี
พ้ืนท่ีโปรแกรม (flash memory) ในตัว ทําใหตองใชไอซี
ภายนอก (external flash memory) ในการเก็บ
โปรแกรม ท่ีใชการเช่ือมตอผานโปรโตคอล SPI ซึ่ง
สาเหตุน้ีเองทําใหโมดูล ESP8266 มีพ้ืนท่ีโปรแกรม
มากกวาไอซีไมโครคอนโทรลเลอรเบอรอ่ืน ๆ ทํางานท่ี
แรงดันไฟฟา 3.3V – 3.6V การนําไปใชงานรวมกับ
เซ็นเซอรอ่ืน ๆ ท่ีใชแรงดัน 5V ตองใชวงจรแบงแรงดัน
มาชวย เพ่ือไมใหโมดูลพังเสียหาย กระแสท่ีโมดูลใชงาน
สูงสุดคือ 200 mA ความถ่ีคริสตอล 40 MHz ทําใหเมื่อ
นําไปใชงานอุปกรณท่ีทํางานรวดเร็วตามความถ่ี เชน 
LCD ทํา ใหการแสดงผลขอมูลรวดเร็ วกว า
ไมโครคอนโทรลเลอรยอดนิยม Arduino มาก 

2.2. 4  แหล งจ า ย ไฟ  ( อั งกฤษ :  Power 
supply) เปนอุปกรณท่ีจายพลังงานไฟฟาใหกับโหลด

ไฟฟาเปนคําท่ีใชกันมากท่ีสุด ในการแปลงพลังงานไฟฟา
จากรูปแบบหน่ึง ไปเปนอีกรูปแบบหน่ึง แมวามันจะยัง
อาจหมายถึง อุปกรณท่ีแปลงพลังงานรูปแบบหน่ึง (เชน
พลังงานกล, พลังงานเคมี, พลังงานแสงอาทิตย) ใหเปน
พลังงานไฟฟา แหลงจายไฟแบบควบคุมได(อังกฤษ: 
regulated power supply)สามารถควบคุม แรงดัน
หรือกระแสเอาตพุตใหมีคาท่ีคงท่ีแนนอน แมวาโหลดจะ
มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีพลังงานท่ี
อินพุทก็ตาม 

2.2.5 โมดูล ESP8266 มาพรอมกับเฟรม
แวรท่ีทํางานในลักษณะเปน Serial-to-WIFI ชวยให
อุปกรณอ่ืนอยางเชน MCU สามารถตอเขากับระบบ
อินเทอรเน็ตผานระบบ Wi-Fi โดยสื่อสารผานพอรต 
Serial (ขา Txและ Rx) และใชชุดคําสั่งแบบ AT ในการ
ควบคุมการทํางาน ปจจุบัน มีการพัฒนาเฟรมแวรท่ีมีช่ือ
วา NodeMCU และจะชวยในนักพัฒนาสามารถเขียน
โคดโดยใชภาษา Lua เพ่ือควบคุมการทํางานของโมดูล 
ESP8266 ได 

2.2.6 สายไฟจัมเปอร แบบ เมีย-เมียเหมาะ
สําหรับใชงานในวงจรท่ัว ๆ ไป หรือใชกับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีมี PIN ตัวผู เชน บอรด Arduino Nano 
ท่ีตัว Pin ของบอรดเปนตัวผู และนอกจากน้ียังสามารถ
ใชรวมกับสายจัมปแบบ ผู-ผู เพ่ือตอเพ่ิมความยาวของ
สายไฟ 

2.2.7 พุทบัตตอนสวิตช (Push button 
Switch) เปนอุปกรณทางไฟฟาหรือท่ีเรียกกันวาสวิตซ
ปุมกดซึ่งทําหนาท่ีตัดและตอวงจรทางไฟฟา และใชใน
การควบคุมการทํางานของมอเตอร Push button 
Switchจะมีหนาสัมผัสดวยกัน 2 แบบคือแบบปกติเปด 
(Normally Open ; NO) และแบบปกติปด(Normally 
Close ; NC)Push button Switch 

2.2.8 ฟวส (fuse) เปนอุปกรณนิรภัยชนิด
หน่ึงท่ีอยูในเครื่องใชไฟฟาโดยจะปองกันการลัดวงจร 
และการใชกระแสเกินในวงจรไฟฟา โดยจะหลอมละลาย 
และตัดกระแสไฟออกจากวงจรเพ่ือปองการอุปกรณ
เสียหาย โดยฟวสจะเปนเสนลวดเล็ก ๆ ทําจากตะก่ัว
ผสมดีบุก มีจุดหลอมเหลวท่ีต่ํา 

2.2.9 ไพลอตแลมป (Pilot Lamp) ไฟแสดง
สถานะ ถือไดวาเปนอุปกรณ ท่ีพบเจอได ท่ัวไป ซึ่ ง
เกือบจะทุกตูคอนโทรลหรือตูไฟฟาจะตองมีอุปกรณน้ี 
เพ่ือบอกสถานะการการทํางานตาง ๆ เชนแสดงการ
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ทํางานปกติ , การหยุดทํางาน ,การเกิด Alarm,การเกิด 
Over load , การเปด หรือ ปดระบบ, ไฟแสดงเฟส 
ระบบไฟฟา,และอ่ืน ๆ 

2.2.10 สวิทช่ิงเพาเวอรซัพพลาย(Switching 
Power Supply) หรืออาจเรียกกันในช่ือของ Switch 
Mode Power Supplies (SMPS) ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใช
ในงานอิเล็กทรอนิกส เปนแหลงจายไฟใหกับอุปกรณตาง 
ๆ และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไฟสลับโวลตสูงให
เปนแรงดันไฟตรงโวลตต่ําไดจะประกอบดวย 3 สวน
ใหญๆ คือ วงจรฟลเตอรและเรกติไฟเออร ทําหนาท่ี
แปลงแรงดันไฟสลับเปนไฟตรงคอนเวอรเตอร ทําหนาท่ี
แปลงไฟตรงเปนไฟสลับความถ่ีสูง และแปลงกลับเปน
ไฟตรงโวลตต่ําวงจรควบคุม ทําหนาท่ีควบคุมการทํางาน
ของคอนเวอรเตอร เพ่ือใหไดแรงดันเอาตพุตตามท่ี
ตองการ 

2 . 2 . 1 1  เ ท อ ร มิ น อ ล  ( Terminal) ห รื อ
(Terminal Block) คืออุปกรณท่ีใชในการเช่ือมตอ
สายไฟในตูควบคุม กลองตอสายหรือตามจุดตาง ๆ ท่ี
ตองการ เพ่ือรับไฟจากแหลงจายไฟไปยังอุปกรณตาง ๆ 
ภายในตู รวมถึงเปนจุดตอรวมของสายไฟโดยท่ีไมตองไป
ตอสายรวมกันท่ีข้ัวตอของอุปกรณ ซึ่งเปนสาเหตุของข้ัว
หลวมและเกิดการอารกได 

2.2.12 หมอแปลง (Transformer) มีหนาท่ี
แปลงแรงดันเอซีใหสูงข้ึนหรือต่ําลง (Step Up หรือ 
Step Down) ตามท่ี ตองการ และโดยท่ัวไปจะทําหนาท่ี
แยกไฟ (Isolation) โดยแยกดานไฟอันตรายกับดาน
ปลอดภัย (ดานไฟฟาสาธารณะกับดานผูใชงาน) ออก
จากกันทางไฟฟาไปในตัวดวยการสงผานพลังงานไฟฟา 
เกิดจากผลสนามแมเหล็กเหน่ียวนําซึ่งกัน (Mutual 
coupling effect) และระหวางขดลวดปฐมภูมิ 
(Primary coil) ใชงานเปนดานอินพุท กับขดลวดทุติย
ภูมิ (Secondary coil) ใชงานเปนดานเอาทพุทโดยปกติ
ภายในแหลงจายไฟตรงของวงจรเครื่องเสียงจะใชหมอ
แปลงเปนอุปกรณหลัก ทําหนาท่ีแปลง แรงดันเอซให
ต่ําลงตามท่ีตองการ และทําหนาท่ีแยกไฟ (Isolation) 
อีกดวย 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นายธนดล มาลยเวช ภัสสกุญซ ฐิติมหัทธนกุศ 
และปยตนัย บุญไมตรี ไดศึกษาแจงเตือนไฟฟารั่วดวย 
SMS ท่ีสามารถรองรับการตัดไฟฟารั่วจากเครื่องใชไฟฟา 
ไดท้ังหมด 5 จุด และยังสามารถปรับตั้งคากระแสเมื่อมี

กา รรั่ ว ไหลจาก เครื่ อ ง ใช ไ ฟฟ า เ กินกว าปริ ม าณ
กระแสไฟฟา ท่ีตั้งคาไว ซึ่งระบบจะสามารถตัดการ
ทํางานของเครื่องใชไฟฟาไดอยางรวดเร็ว ท่ีความเร็ว
เฉลี่ย 0.23 วินาที และมี การแสดงผลผานหนาจอแอล
ซีดี หลอดไฟแอลอีดีและเสียงเตือนของระบบ พรอมกับ
สงขอความผาน SMS เพ่ือแจงเตือนไฟฟารั่วในทุกครั้ง 
สําหรับระบบแจงเตือนไฟฟารั่วดวย SMS น้ี ประกอบไป
ดวยภาควงจรตัดกระแสไฟฟา ดวยการเปรียบเทียบ
กระแสท่ีไหลภายในวงจรเทียบกับกระแสไฟฟาท่ีไหล
ภายในสายของเครื่องใชไฟฟา ซึ่งกระแส ไหลภายในสาย
จะตองมีคากระแสไหลเขาเทากับกระแสไหลออก ถา
ค า ก ร ะแส ไ ม เ ท า กั นแสด งว า มี ก า ร รั่ ว ไ หลขอ ง 
กระแสไฟฟาน้ันเกิดข้ึนระบบจะตัดวงจรในจุดน้ันๆ และ
สงสัญญาณใหกับไมโครคอนโทรลเลอรยูนิคอนบอรตเพ่ือ 
ทําการแสดงผลรวมถึงแจงเตือนดวยสัญญาณเสียงและ
ใชภาพวงจรโมตูสบลูทูธเพ่ือเช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยตสําหรับทําการแจงเตือน
ขอความ SMS ตอไป 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย
วิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงทดลองโดยการสรางนวัตกรรม 

เพ่ือการนําความรูความสามารถจากการเรียนทาง
วิชาการ และทักษะปฏิบัติของการเรียนสาขางาน 
เทคโนโลยีไฟฟา การศึกษาในระดับปริญญาตรี มาแกไข
ปญหา มีประโยชนตอวิชาชีพ สังคม นอกจากน้ัน
สามารถเก็บเปนประสบการณ และนําไปพัฒนาตนเองใน
อนาคต การดําเนินโครงการ มีท่ีปรึกษาคอยควบคุม ให
แนะนําอยางใกลชิด คณะผูวิจัยรวมกันศึกษาปญหา วาง
แผนการดําเนินงาน ออกแบบและดําเนินการสราง ให
บรรลุตามวัตถุประสงค     

3.1 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 
3.2 การออกแบบ 
3.3 ข้ันตอนการประกอบ 
3.4 การทดสอบ 

3.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
เน่ืองจากโครงสรางมีข้ันตอนของการทํางาน

หลายข้ันตอน เพ่ือใหการทํางาน เพ่ือใหการดําเนินไปได
อยางตอเน่ืองเปนข้ันตอน และเหมาะสมกับเวลาท่ีมีอยู 
จึงไดมีการวางแผนดําเนินงาน 
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3.2 การออกแบบ 

ภาพท่ี 3.2 การออกแบบตูของอุปกรณ 
แจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ 

3.2.2 ออกแบบและสรางระบบควบคุมใช
แรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรท ลดกระแส
ดวยหมอแปลง ขนาด 5 แอมป 3 ตัว เปดปดวงจรดวย
บอรด Arduino จายไฟจากแบตเตอรี่ ใหกลับบอรด 
Arduino ขนาด 12 โวลท 5 แอมป กระแสตรง เพ่ือเปน
แหลงจายใหกับอุปกรณแจงเตือน กระแสตรง เพ่ือเปน
ผานสายชนิด THW ขนาด 0.5 mm2 

3.3 ขั้นตอนการประกอบ 
3.3.1 ออกแบบและเขียนชุดคําสั่งการ

ทํางานใหบอรด Arduino เพ่ือเปนสมองกลในการ
วิเคราะหสัญญาตาง ๆ 

3.3.2 ติดตั้ งแผนไม อัด เ พ่ือ เปนฐานยึด
อุปกรณตาง ๆ อาทิ แบตเตอรี่ วงจรขยายสัญญาณ
เทอรมินอลเปนตน 

3.3.3 วัดขนาดของหลอด LCD ทําการเจาะรู
ตามรูปทรงของอุปกรณ ท่ีบริเวณฝาของกลอง และสาย
เจาะรูสายไฟเขา 

3.3.4 ติตตั้งแบตเตอรี่ และหมอแปลงไฟฟา 
3. 3. 5 ติ ต ตั้ ง  โ มดู ล  ESP82 66  บ อร ด 

Arduino โมดูลรีเลยสําหรับ Arduino 
3.3.6 ตอสายหลอด LED เขาฝากลอง 
3.3.7 ประกอบอุปกรณแจงเตือนระบบ 

ไฟฟาดับผานมือถือเสร็จสมบูรณ ชุดแจงเตือน และยัง
สามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุด ในดานอุตสาหกรรม 
นําไปพัฒนาตอไดมีความตองการของกลุมเปาหมาย 
3.4 การทดสอบ 

จากการทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบ
ไฟฟาดับผานมือถือ เริ่มจากการตั้งอุปกรณไวท่ีเสาตาม
ตองการ ภายในกลอง เสียบซิม เขาบอรด ตอ ข้ัว
แบตเตอรี่และหมอแปลงเขาท่ีบอรด หลอด LED จะ
สวางท่ีตําแหนงOK ตอสายไฟ 3 เฟส จากเสามาท่ีกลอง 
หลอด LED จะสวางท่ีตําแหนง RST ถาหากเกิดไฟฟาดับ
ท่ี เฟสใดเฟสหน่ึงหรือ 3 เฟส เปนเวลาประมาณ 10 
วินาทีเครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือทันทีและเมื่อไฟฟา

ไมผาน 

ผูเชี่ยวชาญประเมินการทํางาน

 

ผาน 

จัดทําเอกสารปญหาพิเศษ

ทดสอบการ

จบ

ปรับปรุง / แกไข 

ศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

ออกแบบอุปกรณแจงเตือน 

สรางอุปกรณแจงเตือนรั่วไหล

 

เริ่มตน
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มาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะจะโทร 
อีกครั้ง 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
การสรางเครื่องอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับ

ผานมือถือไดดําเนินการสรางตามแผนงานท่ีวางเอาไว
อยางเปนข้ันเปนตอน เริ่มตั้งแตศึกษาขอมูล ออกแบบ 
และดําเนินการสรางทีละข้ันตอนในการดําเนินการ จะ
สรางทีละสวนสรางเสร็จแลว จะนําสวนน้ันทําการ
ทดสอบการทํางาน ตอจากน้ันก็ นําแตละส วนมา
ประกอบเขาเปนอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดบั ท่ีเสร็จ
สมบูรณ ทํางานตามขอบเขตและบรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว สุดทายมีคณะผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณดาน
ความปลอดภัยหรือผูประกอบการอาชีพดานน้ีมาทดสอบ
ใชเครื่องหาขอบกพรอง และคณะทํางานนําขอบกพรอง
ท่ีไดรับคําช้ีแนะมาปรับปรุงจนกวาการทํางานของเครื่อง
จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การทดสอบมีข้ันตอน
ดังน้ี  

4.1 ผลการดําเนินการวิจัย 
4.2 การทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบ

ไฟฟาดับผานมือถือ 
4.3 ผลการทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบ

ไฟฟาดับผานมือถือ 
4.1 ผลการดําเนินการวิจัย 

เมื่อประกอบสวนตาง ๆ ของอุปกรณแจง
เตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ ดวยกันเสร็จสมบูรณ  
มีความพรอมจะทําการทดสอบดังภาพ 4.1 

ภาพท่ี 4.1 ผลการดําเนินโครงการ 

4.2 การทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับ 
ผานมือถือ 

จากขอบเขตท่ีคณะทํางานกําหนดไว การสรางได
มีเปาหมายใหเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือใชงานได 
จากคําแนะนําของท่ีปรึกษา และผู ท่ีมีประสบการณ 
คณะทํางานไดนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ทําให
ตรวจสอบแกสรั่วอัตโนมัติ มีความพรอมท่ีจะทําการ
ทดสอบการทํางาน เพ่ือใหตรงกับขอบเขตท่ีไดกําหนดไว 
ท่ีละสวน มีข้ันตอนดังน้ี 

4.2.1 ทดสอบระบบไฟฟา ใชแรงดันไฟฟา
กระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรท ลดกระแสดวยหมอ
แปลง ขนาด 5 แอมป 3 ตัว เปดปดวงจรดวยบอรด 
Arduino จายไฟจากแบตเตอรี่ใหกลับบอรด Arduino 
ขนาด 12 โวลท5 แอมป กระแสตรง เพ่ือเปนแหลงจาย
ใหกับอุปกรณแจงเตือน กระแสตรง ผานสายชนิด THW 
ขนาด 0.5 mm2 

ภาพท่ี 4.2 ทดสอบระบบไฟฟา 

4.3 ผลการทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับ
ผานมือถือ 

การทดสอบชุดตรวจสอบอุปกรณแจงเตือนเพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเซ็นเซอร  

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการทดสอบอุปกรณแจงเตือน 
 ระบบไฟฟาดับผานมือถือท่ีเฟส A 

จํานวนคร้ัง
ไฟดับ 

เวลาดับ การแจง
เตือน 

เวลาการ
แจงเตือน 

1 10.10 1 10.20 
2 10.30 1 10.40 
3 10.50 1 11.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ี
เฟส A ครั้งท่ี 1 เวลา 10.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 
ครั้ง ในเวลา 10.20 นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟา
ท่ีเฟส A ครั้งท่ี 1 เวลา 10.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 
1 ครั้ง ในเวลา 10.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับ
ไฟฟาท่ีเฟส A ครั้งท่ี 1 เวลา 10.50 นาที เครื่องจะแจง
เตือน 1 ครั้ง ในเวลา 11.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 
10 วินาที เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไว
ทันทีและเมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการทดสอบอุปกรณแจงเตือน 
   ระบบไฟฟาดับผานมือถือท่ีเฟส B 

จํานวนคร้ัง
ไฟดับ 

เวลาไฟดับ การแจง
เตือน 

เวลาการ
แจงเตือน 

1 11.10 1 11.20 
2 11.30 1 11.40 
3 11.50 1 12.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ี
เฟส B ครั้งท่ี 1 เวลา 11.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 
ครั้ง ในเวลา 11.20 นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟา
ท่ีเฟส B ครั้งท่ี 1เวลา 11.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 
ครั้งในเวลา 11.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟา
ท่ีเฟส B ครั้งท่ี 1 เวลา 11.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 
1 ครั้ง ในเวลา 12.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 
วินาที เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไว
ทันทีและเมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร  

ตารางท่ี 4.3 แสดงผลการทดสอบอุปกรณแจงเตือน 
 ระบบไฟฟาดับผานมือถือท่ีเฟส C 

จํานวนคร้ัง
ไฟดับ 

เวลาไฟดับ การแจง
เตือน 

เวลาการ
แจงเตือน 

1 12.10 1 12.20 
2 12.30 1 12.40 
3 12.50 1 13.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ี
เฟส C ครั้งท่ี 1 เวลา 12.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 
ครั้ง ในเวลา 12.20 นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟา
ท่ีเฟส C ครั้งท่ี 1 เวลา 12.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 
1 ครั้งในเวลา 12.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับ
ไฟฟาท่ีเฟส C ครั้งท่ี 1 เวลา 12.50 นาที เครื่องจะแจง
เตือน 1 ครั้ง ในเวลา 13.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 
10 วินาที เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไว
ทันทีและเมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร 

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการจัดทําโครงการอุปกรณแจง

เตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ เพ่ือสรางอุปกรณแจง
เตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือและหาประสิทธิภาพ 
ของอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือมีผล
การศึกษา ดังน้ี 

5.1 ความมุงหมายของการศึกษา 
5.2 สรุปผล 
5.3 อภิปรายผล 
5.4 ขอเสนอแนะ 

5.1 ความมุงหมายของการศึกษา 
การสรางอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผาน

มือถือไดมีการศึกษาขอมูลวางแผนการดําเนินงาน 
ออกแบบ และสรางเพ่ือใหสามารถแกปญหาท่ีเกิดจาก
สภาพปญหาจริง การดําเนินการสรางอุปกรณแจงเตือน
ระบบไฟฟาดับผานมือถือทํางานตามขอบเขตการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  สวนประกอบหลักๆได 3 สวนคือ 

 5.1.1 โครงสราง และสรางโครงสราง
อุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือเพ่ือรองรับ
อุปกรณ อิ เล็กทรอนิกส  หรือ ชุดอุปกรณตรวจจับ
กระแสไฟฟาดับ  ให มีขนาด เหมาะสมติดตั้ ง ง าย
เคลื่อนยายสะดวก ตนทุนไมสูงโดยใชตูพลาสติกขนาด  

 5.1.2 ออกแบบและเขียนชุดคําสั่งการ
ทํางานใหบอรด Arduino เ พ่ือเปนสมองกลในการ
วิเคราะหสัญญาตาง ๆ 

 5.1.3 ออกแบบ และสรางระบบควบคุม
ระบบใชแรงดันไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท 50 เฮิรท 
ลดกระแสดวยหมอแปลง ขนาด 5 แอมป 3 ตัว เปดปด
วงจรดวยบอรด Arduino จายไฟจากแบตเตอรี่ใหกลับ
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บอรด Arduino ขนาด 12 โวลท5 แอมป กระแสตรง 
เพ่ือเปนแหลงจายใหกับอุปกรณแจงเตือน กระแสตรง 
ผานสายชนิด THW ขนาด 0.5 mm2 
5.2 สรุปผล 

อุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ 
สามารถลดการสูญเสียหากเกิดกระแสไฟฟาดับได  
ใชเปนเครื่องมือในการชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจาก
กระแสไฟฟาดับ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน 
ทํางานได ใชงานงาย สะดวก มีความปลอดภัยท้ังระบบ
ควบคุมกระแสไฟฟา การทํางานตรงตามขอบเขตใชงาน
ไดจริงเปนท่ีพอใจของกลุมเปาหมายท่ีไดทดลองใชผลท่ี
ไดทําการทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผาน
มือถือ ซึ่งเก็บผลทดลองได ดังน้ี 

ทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส A ครั้งท่ี 1 เวลา 
10.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 10.20 
นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส A ครั้งท่ี 1 
เวลา 10.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 
10.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส A ครั้ง
ท่ี 1 เวลา 10.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ใน
เวลา 11.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันทีและ
เมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะ
โทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร  

ทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส B ครั้งท่ี 1 เวลา 
11.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 11.20 
นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส B ครั้งท่ี 1
เวลา 11.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้งในเวลา 
11.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส B ครั้ง
ท่ี 1 เวลา 11.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ใน
เวลา 12.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันทีและ
เมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะ
โทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร 

ทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส C ครั้ง ท่ี 1 เวลา 
12.10 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ในเวลา 12.20 
นาที ครั้งท่ี 2 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส C ครั้งท่ี 1 
เวลา 12.30 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้งในเวลา 
12.40 นาที ครั้งท่ี 3 พบวาทดลองดับไฟฟาท่ีเฟส C ครั้ง
ท่ี 1 เวลา 12.50 นาที เครื่องจะแจงเตือน 1 ครั้ง ใน
เวลา 13.00 นาที โดยเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะโทรไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันทีและ

เมื่อไฟฟามาปกติเปน เวลาประมาณ 10 วินาที เครื่องจะ
โทรพรอมสงขอความเปนเบอรโทร 
5.3 อภิปรายผล 

อุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผานมือถือ 
สามารถลดการสูญเสียหากเกิดกระแสไฟฟาดับไดใชเปน
เ ค รื่ อ งมื อ ใ นกา รช ว ยล ดกา ร เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ า ก
กระแสไฟฟาดับ ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน 
ทํางานได ใชงานงาย สะดวก มีความปลอดภัยท้ังระบบ
ควบคุมกระแสไฟฟา การทํางานตรงตามขอบเขต ใชงาน
ไดจริงเปนท่ีพอใจของกลุมเปาหมายท่ีไดทดลองใชผลท่ี
ไดทําการทดสอบอุปกรณแจงเตือนระบบไฟฟาดับผาน
มือถือ ซึ่งเก็บผลทดลองได ถาหากเกิดไฟฟาดับท่ีเฟสใด
เฟสหน่ึงหรือ 3เฟสท้ังเปนเวลา ประมาณ 10วินาที
เครื่องจะสง SMSไปยังเบอรมือถือท่ีไดเก็บเบอรไวทันท่ี 
และเมื่อไฟฟามาปกติเปนเวลาประมาณ 10 วินาที 
เครื่องจะสงไปจะสง SMSพรอมสงขอความและสติก
เกอร เขาไปยัง Application LINE อีกครั้ง สอดคลอง
กับวัชรพล นาคทอง ภัสสกุญซ ฐิติมหัทธนกุศ และปย
ตนัย บุญไมตรี ไดศึกษาแจงเตือนไฟฟารั่วดวย SMS ท่ี
สามารถรองรับการตัดไฟฟารั่วจากเครื่องใชไฟฟา ได
ท้ังหมด 5 จุด และยังสามารถปรับตั้งคากระแสเมื่อมีการ
รั่วไหลจากเครื่องใชไฟฟาเกินกวาปริมาณกระแสไฟฟา 
ท่ีตั้ งคาไว  ซึ่ งระบบจะสามารถตัดการทํางานของ
เครื่องใชไฟฟาไดอยางรวดเร็วท่ีความเร็วเฉลี่ย 0.23 
วินาทีและมีการแสดงผลผานหนาจอแอลซีดี หลอดไฟ
แอลอีดีและเสียงเตือนของระบบ พรอมกับสงขอความ
ผาน SMS เพ่ือแจงเตือนไฟฟารั่วในทุกครั้ง สําหรับ
ระบบแจงเตือนไฟฟารั่วดวย SMS น้ี ประกอบไปดวย
ภาควงจรตัดกระแสไฟฟาดวยการเปรียบเทียบกระแสท่ี
ไหลภายในวงจรเทียบกับกระแสไฟฟาท่ีไหลภายในสาย
ของเครื่องใชไฟฟา ซึ่งกระแส ไหลภายในสายจะตองมี
คากระแสไหลเขาเทากับกระแสไหลออก ถาคากระแสไม
เทากันแสดงวามีการรั่วไหลของ กระแสไฟฟาน้ันเกิดข้ึน
ระบบจะตัดวงจรในจุดน้ันๆ และสงสัญญาณใหกับ
ไมโครคอนโทรลเลอรยูนิคอนบอรตเพ่ือทําการแสดงผล
รวมถึงแจงเตือนดวยสัญญาณเสียงและใชภาพวงจร      
โ ม ตู ส บ ลู ทู ธ เ พ่ื อ เ ช่ื อ ม ต อ กั บ โ ท ร ศั พ ท มื อ ถื อ 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยสําหรับทําการแจงเตือน
ขอความ SMS ตอไป 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
5.4.1 รูปราง วัสดุท่ีใชควรออกแบบ และ

สรางใหเหมาะกับการใชงานตามท่ีตองการ 
5.4.2 ขนาดของเครื่องจะตองพิจารณา

เลือกใช ขนาดหรือ รูปรางของโครงสรางท่ีเหมาะสม 
กับอุปกรณ 

5.4.3 สามารถเลือกใชเซ็นเซอรท่ีหลากหลาย
ตามความตองการ 

5.4.4 บอรด Arduino สามารถเขียนคําสั่ง
ใหเลือก 

5.4.5 สามารถเพ่ิมเซ็นเซอรมากกวา 1 ตัวได 
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รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
MINI ELECTRIC BIKE SOLA CHARGE 

วุฒิพงษ์ ศรีสุจันทร์1*และ ธานัทพิชวิช จิรโชคนิธิชโยธร2  
Wuttipong Srisuchan1* and Tharnatphitchawit Jirachoknithichayotorn2 

*12 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
*12Field of Electrical Technology, Nongkhai Technical college, institute of Vocational Education

Northeastern Region 1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงการเรื ่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือสร้างและ
หาประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
หลังจากออกแบบและสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
หาคุณภาพการชาร์จแบตเตอรี่โดยการชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ 
และประสิทธิภาพของ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยกำหนดประสิทธิภาพของจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พล ังงานแสงอาทิตย์  ค ือ จ ักรยานยนต์ไฟฟ้า พล ังงาน
แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ขนาด 48V เต็ม 100% บรรทกุคนขับไม่
ต่ำกว่า 61 กิโลกรัม ขับด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ได้
ระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตร ในสภาพอากาศและสภาพ
การจราจรปกติ จากผลการทดลองพบว่าประสิทธิภาพในการ
ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ใช้มีขนาด 48V ใช้เวลา
ชาร์จทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง กระแสไฟฟ้าขณะชาร์จมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
57A/52.53V/29.7Wและทดลองขับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ที ่ใช้แบตเตอรี ่ขนาด 48V เต็ม 100% 
บรรทุกคนขับน้ำหนัก 61 กิโลกรัม ขับด้วยความเร็ว 40 
กิโลเมตร/ชั ่วโมง ขับได้ระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร ใช้
ระยะเวลาในการขับ 86 นาที (1 ชั ่วโมง 26 นาที) ปริมาณ
แบตเตอรี ่ คงเหลือ 43.76V  ในสภาพอากาศและสภาพ
การจราจรปกติจึงกล่าวได้ว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพตามท่ีได้ต้ังไว้ 
คำสำคัญ : มอเตอร์ไฟฟ้า, โซล่าเซลล์, ระบบขับเคลื่อน 

 
 

Abstract 
The purposes of this project were: To create 

and to study efficiency of Mini Electric Bike Solar 
Charge.After designing and implementation, researchers 
had performed the experiment, to study the quality of 
battery charging from solar cells. and the efficiency of 
Mini Electric Bike Solar Charge, with the efficiency 
statement defined as: efficiency of Mini Electric Bike 
Solar Charge. is Mini Electric Bike Solar Charge. with 100% 
48V, battery, had carried at lease 61 kg, rider, riding with 
40 km/hr. speed, gain at least 40 km, span, in normal 
weather and traffic. The result of the experiment, we 
found: it took 5 hours of charging this Lithium-Iron 
Phosphate battery, 57A/52.53V/29.7W of While we took 
a ride this Mini Electric Bike Solar Charge for the 
efficiency experimentation, with 100% fully charged 
battery, carried 61 kg, the weight of the rider, kept 40 
km/hr. limit speed, and we gained 40 kilometers span 
within 86 minutes (1 hour 26 minutes) and 43.76V 
battery power left, in normal weather and traffic. So, we 
conclude that, Mini Electric Bike Solar Charge has 
efficiency as defined. 

*วุฒิพงษ์ ศรีสุจันทร์ (Wuttipong Shisuchan)
E-mail address : protleza991122@gmail.com 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

177

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

พาหนะในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ และ
นับเป็นปัจจัยที่สำคัญของมนุษย์อย่างมาก พาหนะที่มีใช้กัน
มากที่สุด คือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งพาหนะเหล่าน้ี
ล้วนแล้วแต่มีควาจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้
เพื่อให้รถสามารถขับเคลื่อนไปได้และการเผาไหม้ของน้ำมัน
เชื้อเพลิงนี ้ยังก่อให้เกิดไอเสียอีกด้วยซึ ่งเป็นมลภาวะทาง
อากาศอีกด้วย อีกทั ้งเกิดวิกฤติการณ์ราคาน้ำมันสูงข้ึน 
เชื้อเพลิงที่นำมาใช้เริ่มลดน้อยลง และมีแต่จะหมดไปในอนาคต 
ดังนั้น เราจึงต้องหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีราคาถูกกว่าน้ำมัน
มาทดแทน หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีการตื่นตัวทางด้านการ
วางแผนการใช้พลังงาน เป็นอีกอย่างที่ทำให้เกิดแนวคิดอยา่ง
แพร่หลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการใช้พลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลก่อนน้ีมาศึกษา และได้ข้อเสนอ
จ ัดทำโครงการสร ้าง รถจ ักรยานยนต์ไฟฟ ้า พล ังงาน
แสงอาทิตย์ ขึ้นมาเพื่อศึกษาการทำงานที่ใช่ร่วมกับ โซล่า
เซลล์  และมีอ ุปกรณ ์สำค ัญที่ประกอบด ้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ซึ่งนำมาต่อให้ได้เพ่ิมแรงดันตามความต้องการของ
อุปกรณ์แปลงผันพลังงาน โดยสามารถจ่ายไฟให้กับแบตเตอร์รี่ 
ทดลองการขับเคลื่อนด้วยล้อมอเตอร์ฮับ สิ่งที่ตามมาคือการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ในปัจจุบันได้มีการนำเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบ
โซล่าเซลล์ใช้บ้างแล้วในส่วนน้อย เนื่องจากติดปัญหาที่ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และราคาในท้องตลาดยังมีราคาแพง
อีกด้วย ดังน้ันโครงการน้ีจึงได้มีจุดประสงค์ ที่จะสนับสนุนให้
คนหันมารู้จักพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถทำได้เองในราคาที่ไม่
แพงเหมือนในท้องตลาด 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงเรื่องมลภาวะ
ทางอากาศการประประหยัดพลังงาน และเกิดความสนในเรื่อง
ของพลังงานทดแทน เพื ่อลดมลพิษในสิ ่งแวดล้อม จึงเสนอ
โครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการ
จัดทำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นมาเพ่ือ
เป ็ นต ั วอย ่ าง ให ้ นำไปศ ึ กษาหล ักการทำงานของ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ เบื้องต้น 

1.2 วัตถุประสงคข์องโครงงาน 
1.2.1 เพื่อสร้างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
  1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของรถจักรยาน ยนต์

ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาโครงการในครั ้งนี้ ผู ้จัดทำได้กำหนด

ขอบเขตของโครงการดังน้ี 
1.3.1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์

ใช้มอเตอร์ ขนาด 48V 50W 
1.3.2 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์

ใช้ชุดควบคุม ขนาด 48V - 50W 
1.3.3 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

ใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง แบบฟอสเฟต 48V 18ah 
1.3.4 แผงโซ่ล่าเซลล์ มีขนาด 18V 20A 
1.3.5 โมดูลบอร์ดเพ่ิมไฟ 
1.3.6 แบตเตอรี่ 48V 18ah   

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์ท ี ่คาดว่าจะได ้ร ับจากการศึกษา

โครงการในครั้งน้ี 
1.4.1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

สามารถชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ได้ 
1.4.2 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

สามารถนำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมในอนาคตได้ 
1.4.3 เพื ่อลดมลพิษในสิ ่งแวดล้อม ทางอากาศ

และเสียง 
1.4.4 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

ประหยัดพลังงาน   

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.5.1 ประส ิทธ ิภาพรถจ ักรยานยนต์ไฟฟ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์คือ รถไฟฟ้าขนาดเล็ก แบตเตอรี่ขนาดเต็ม 
100% 48V บรรทุกคนขับไม่ต่ำกว่า 61 กิโลกรัม ขับด้วย
ความเร ็ว 40 กิโลเมตร/ชั ่วโมง ได้ระยะทางมากกว่า 40 
กิโลเมตร ในสภาพอากาศและสภาพการจราจรปกติ และ
สามารถชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ได้ เต็ม 100% ใช้เวลาชาร์จ 15 
ชั่วโมง ด้วยแผงโซล่าเซลล์ในสภาพอากาศปกติ 
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  1.5.1 แผงโซล ่าเซลล ์ หมายถึง อ ุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งนำมาต่อให้ได้โมดูล เพ่ิม
ไฟ ตามความต้องการของอุปกรณ์ โดยสามารถใช้งานร่วมกับ 
แบตเตอร์รี่อื่น ไๆด้ 

1.5.2 เครื่องผลิตไฟฟ้า หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าที่
ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบ
สายส่งไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่ได้จากอุปกรณ์ สามารถนำได้ใช้
งานโดยการต่อกับโหลดไฟฟ้ากระแสตรงได้เลย 

เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การจ ัดทำวิจ ัย เร ื ่องรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้จัดทำวิจัยจึงศึกษาและสืบค้นข้อมูล
จากเอกสารและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยและจากเว็บ
ไซด์ต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องตามลำดับหัวข้อดังต่อไปน้ี 

2.1 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 
2.2 แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต 
2.3 มอเตอร์ DC 
2.4 ชุดควบคุมมอเตอร์ 
2.5 ชุดชาร์จแบตเตอรี่ 
2.6 แผงโซ่ล่าเซลล์ (SOLAR CELL) 
2.7 โมดูล เพ่ิมไฟ 
2.8 มิเตอร์ดิจิตอล 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 
จักรยานยนต์ไฟฟ้า คือจักรยานยนต์ที ่ใช้

แบตเตอร ์ร ี ่ เป ็นพล ังงานในการขับเคล ื ่อน เข ้ากับ
สถานการณ์โลกที ่น้ำมันราคาแพงขึ ้นๆ เพราะความ
ต้องการของโลกมีส ูงข ึ ้น จ ักรยานยนต์ไฟฟ้าชาร์จ
แบตเตอร์รี่ต่อครั้งแค่ 2 บาท วิ่งไปได้ไกล 30 km ขึ้นไป 
จักรยานยนต์ไฟฟ้ามีส่วนประกอบเช่นเดียวกับจักรยาน
ไฟฟ้าเช่นกัน แต่น้ำหนักของจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะหนัก
กว่าจักรยานไฟฟ้ามาก จักรยานยนต์ไฟฟ้าจะต้องพิจารณา
ระยะทางก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้เหมาะกับความจุของ
แบตเตอรี่ที่มีอยู่ เพราะถ้าแบตเตอรี่หมดกลางทาง จะต้อง
เข็นหรือถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จ ซึ่งจะไม่สะดวกสักเท่าไร
นักส่วนประกอบของชุดจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกับ
จักรยานไฟฟ้า การเรียนรู้พาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จึง

ควรเรียนรู้จากจักรยานไฟฟ้าก่อน จักรยานยนต์ไฟฟ้า มี
จุดเด่นเหนือกว่าจักรยาน ยนต์ทั่วไป คือ การบำรุงรักษา
ต่ำมาก ไม่ต้องเติมน้ำมัน ว่ิงเงียบ ออกตัวเร็วแต่ก็มีข้อเสีย
คือ จะต้องพกชาร์จเจอร์ไว้ในการที่จะวิ่งไกล ๆ  เกินกว่า
ความสามารถของแบตเตอร์รี่ และการชาร์จแต่ละครั้งใช้
เวลา 2-3 ชั่วโมง 

2.1.1 ชุดจักรยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบด้วย
โครงจักรยานยนต์สองล้อและส่วนประกอบอื่น ๆ ของ
จักรยานยนต์ แต่ช ุดขับเคลื ่อนจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า 
จักรยานยนต์ไฟฟ้าอาจจะเป็นจักรยานยนต์ไฮบริดจ์ที่
สามารถว่ิงได้ทั้งน้ำมัน และมอเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นกัน 
ชุดติดต้ังจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่นอกเหนือจากจักรยานยนต์
ทั่วไป จะประกอบด้วย มอเตอร์ ชุดควบคุม เบรก คันเร่ง 
เป็นต้น [1]  

2.1.2 โครงสร้างจักรยานยนต์ ก ็ เหม ือน
จักรยานยนต์ทั ่วไป ส่วนขับเคลื ่อนด้วยมอเตอร์แบ่ง
ออกเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ดุม หรือ hub motor และ
การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์วางกลางขับ ผ่านโซ่ หรือ mid 
drive motor การขับเคลื ่อนด้วยมอเตอร์ดุม ชุดติดต้ัง
ระดับง ่ายที ่ส ุดคือการดัดแปลงชุด magic pie 2 หรือ 
magic pie 3 กับ มอเตอร์ไซค์ของคุณ แต่กำลังจะไม่สูง
นัก แค่ 1000W แต่น้ำหนักมอเตอร์ไซค์หนักกว่าจักรยาน
มาก มอเตอร์จึงควรมีกำลังมากขึ ้น ควรเลือกชุดล้อฮับ
สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ร ุ ่น PW16D สำหรับ
แรงดันไฟฟ้า 48V กำล ัง 2000W น้ำหนัก 10 Kg ซึ่ง
สามารถเลือกให้ขับเคลื่อนได้ทั้งล้อหน้าและล้อหลัง หรือ
จะขับเคลื่อนสองล้อก็ได้ สำหรับล้อรุ่นน้ีมีขนาด 16” หรือ 
ขนาดประมาณล้อมอเตอร ์ไซค ์ฟ ีโน ่  น ั ่นเองการทำ
มอเตอร์ไซค์ฟฟ้า แบบขับเคลื่อนด้วยดุมมอเตอร์จะง่าย ไม่
ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสมบูรณ์แบบหรือททำเป็น
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ไฮบริดจ์ คือว่ิงได้ทั้งน้ำมันและมอเตอร์ 
สำหรับท่านที่ชอบมอเตอร์ไซค์แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
กลางเฟรมมอเตอร์ไซค์ หรือเรียกว่า mid drive สามารถ
เลือกชุดติดต้ังที่เหมาะสมดังต่อไปน้ีได้ 

2.1.3 การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์วางกลาง ชุด
มอเตอร์และชุดควบคุมสามารถเลือกที่มีขนาดใหญ่ได้ 
แนะนำรุ่น 48V 5KW หรือ 72V 10KW ซึ่งจะต้องเลือกชุด
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มอเตอร์และชุดควบคุมให้สัมพันธ์กัน ส่วนแบตเตอร์รี่ 
ลักษณะการต่อชุดอุปกรณ์ควบคุม และมอเตอร์ต่อดังน้ี 

2.2 แบตเตอร์รี่แบบไอออนลิเธียมฟอสเฟต 
แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยน พลังงาน

เคมีที ่เก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้มีการค้นพบว่ามีการใช้
แบตเตอรี่ต้ังแต่สมัย บาบิโลเนียน เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริ
สตศักราช แต่แบตเตอรี ่ที ่มีใช้ในปัจจุบัน เป็นการค้นคว้า
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์เมื ่อ 200 ปีที ่แล้วซึ ่งแบ่งตาม
ลักษณะของการใช้งานได้เป็น 4 ชนิดดังน้ี [2] 

- แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการ
ใช้แล้วไม่สามารถนำกลับ มาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหมไ่ด้
หรือที่มีก็เรียกว่า “ถ่าน” มีอยู่หลาย ลายชนิด เช่น ถ่านอัล
คาไลน์ถ่านลิเทียม เป็นต้น แบตเตอรี่แบบนี้มีหลายขนาด ใช้
ในวิทยุนาฬิกา เก็บพลังงานได้สูงอายุ การใช้งานสูงแต่เมื่อถูก
ใช้ หมดจะกลายเป็นขยะมลพิษ 

-  แบตเตอรี่ทุติยภูมิ เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการ
ใช้แล้วสามารถนำกับ มาชาร์จประจุเพื่อกลับมาใช้ใหม่ไดเ้ช่น 
แบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่มือถือและถ่านรุ่นใหม่ๆ เป็นต้น
แบตเตอรี่เชิงกล เป็นแบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้แล้วนำกลับ 
มาชาร์จประจุใหม่ได้โดยการเปลี่ยนขั้วอิเล็กโทรดขั้วลบของ
แบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วซึ่งทำให้มีการชาร์จประจุอย่าง รวดเร็ว
เช่น แบตเตอรี่ชนิดอลูมิเนียมอากาศ  

- แบตเตอรี ่ผสม เป็นแบตเตอรี ่ที่มีเซลล์ของ
เชื้อเพลิงผสมอยู่โดยข้ัวอิเล็กโทรดข้างหน่ึงเป็นก๊าซและอีกข้าง
หนึ่งเป็นขั ้วของตัวมัน เอง เช่น แบตเตอรี ่ชนิดซิงค์-โบรมี

-  แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) หรือ
ที่เรียกว่าแบตเตอรี่ LFP (ที่มี "LFP" หมายถึง "ลิเธียมเฟอร์โร
ฟอสเฟต") เป็นแบตเตอรี่ชนิดชาร์จใหม่ได้โดยเฉพาะแบตเตอรี่

ล ิเธียมไอออนโดยใช้ LiFePO4 เป็นวัสดุแคโทดและกราฟ
คาร์บอน(Graphic carbon) อิเล็กโทรดที่มีตัวรองรับโลหะเป็น
ขั้วบวกปริมาณความจุต่อหน่วยของ LiFePO4 นั้นสูงกว่าของ
ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ (LiCoO2) แต่ความหนาแน่นของ
พลังงานนั ้นน้อยลงเนื ่องจากแรงดันไฟฟ้าที ่ต ่ำกว่า ข้อ
เสียเปรียบหลักของ LiFePO4 คือค่าการนำไฟฟ้าต่ำ ดังน้ันถ้า
พิจารณาแคโทดชนิดที่เป็น LiFePO4/C จริง ๆ  จะมีต้นทุนต่ำ 
มีความเป็นพิษต่ำ มีประสิทธิภาพดี มีอายุการใช้งานนาน ฯลฯ 
ด้วยเหตูนี ้ แบตเตอรี ่ชนิด LiFePO4 จึงมีการใช้แพร่หลาย
จำนวนมากในการใช้ยานพาหนะเช่นรถไฟฟ้า  

- แบตเตอรี่สำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและ
ระบบแบตเตอรี ่สำหรับสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่  แบตเตอรี่
ฟอสเฟตเป็นแร่ธรรมชาติของตระกูลโอลิวิน (triphylite) ใช้
เป็นแบตเตอรี่อิเล็กโทรดซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในวรรณกรรมที่
ตีพิมพ์โดย Akshaya Padhi และเพื่อนร่วมงานของกลุ่มวิจัย
ของ John B. Goodenough ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสในปี 1996 
เป็นวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี ่ลิเธียมที ่ชาร์จใหม่ได้ 
เนื่องจากต้นทุนต่ำไม่มีพิษความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ของเหล็กความคงตัวทางความร้อนที่ดีเยี่ยมคุณลักษณะด้าน
ความปลอดภัยประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟ้าและมีค่าความจุ
พลังงานเฉพาะสูง (170 mA · h / g หรือ 610 C / g) ทำให้
ได้รับการยอมรับจากตลาดอย่างมาก อุปสรรคสำคัญสำหรับ
การค้าคือการนำไฟฟ้าต่ำมาก ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการลด
ขนาดอนุภาคเคลือบอนุภาค LiFePO4 ด้วยวัสดุนำไฟฟ้าเช่น
ท่อนาโนคาร์บอน หรือทั้งสองอย่าง วิธีนี้พัฒนาโดย Michel 
Armand และเพ่ือนร่วมงานของเขา อีกวิธีหน่ึงของกลุ่มเยิงหมิ
งเชียงประกอบด้วยการเติมสารลงไปใน LFP ด้วยวัสดุเช่น 
อลูมิเนียมไนโอเบียมและเซอร์โคเนียม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มี
การผลิตจำนวนมากและถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
โดย บริษัท ยักษ์ใหญ่รวมถึงแบรนด์ Black and  Decker's De 
Walt, Fiske Karma, Daimler AG, Cessna และ BAE Systems 
MIT นำเสนอการเคลือบแบบใหม่ที่ช่วยให้ไอออนเคลื่อนย้ายได้
ง่ายขึ้นภายในแบตเตอรี่ "Beltway Battery" ใช้ระบบบายพาส
ที่ช่วยให้ลิเธียมไอออนสามารถเข้าและออกจากขั้วไฟฟ้าด้วย
ความเร ็วที ่ด ีพอที ่จะชาร์จแบตเตอรี ่ได้ภายในไม่กี ่นาที 
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าการเคลือบอนุภาคลิเธียมเหล็ก
ฟอสเฟตในวัสดุที ่เป็นแก้วที่ เรียกว่าลิเธียมไพโรฟอสเฟต
ไอออนจะข้ามช่องและเคลื่อนที่เร็วกว่าในแบตเตอรี่ชนิดอื่น 
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จะจัดเก็บและปล่อยพลังงานออกมา
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ในรูปของอะตอมที่มีประจุ (ไอออน) ที่เคลื่อนที่อยู่ระหว่าง
ขั้วไฟฟ้าสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ อัตราการชาร์จและคาย
ประจุของพวกมันถูกจำกัดด้วยความเร ็วที ่ไอออนเหล ่าน้ี
เคลื่อนที่ เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถลดน้ำหนักและขนาดของ
แบตเตอรี่ได้ เซลล์แบตเตอรี่ต้นแบบขนาดเล็กได้รับการพัฒนา
ที่สามารถชาร์จได้อย่างเต็มที่ใน 10 ถึง 20 วินาทีเมื่อเทียบกับ
หกนาทีสำหรับเซลล์แบตเตอรี ่มาตรฐาน ขั ้วไฟฟ้าเช ิงลบ 
(ขั ้วบวกหรือแอโนด) ทำจากถ่านปิโตรเลียมถูกนำมาใช้ใน
แบตเตอรี่ลิเธียม 

2.3 มอเตอร์ DC 
มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที ่ เปล ี ่ ยน

พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกล มอเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่ละ
ชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปต้องการความเร็ว รอบ
หรือกำลังงานที่แตกต่างกัน  
ซึ่งมอเตอรแ์ต่ละชนิด จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการ
ใช้งานกระเเสไฟฟ้า [3]  

มอเตอร์กระแสตรง ( DC Motor) มอเตอร์เป็น
เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็น
พลังงานกล(หมุน) มอเตอร์โดยทั ่วไปแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 
มอเตอร์กระแสตรงและ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ในที่น่ีจะ
ขอกล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กที ่ใช้ในชุดคิท 
หรือใช้ในการะประกอบหุ่นยนต์เป็นหลัก มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง (Direct Current Motor ) หรือเรียกว่า ดี.ซี มอเตอร์ 
(D.C. MOTOR) 

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่ง
ออกได้ดังน้ี  
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก ่

1.มอเตอร์แบบอนุกรมหรือเรียกว่าซีรีส์มอเตอร์ 
(Series Motor) 

2.มอเตอร ์แบบอนุขนานหร ือเร ียกว ่าช ันท์
มอเตอร์ (Shunt Motor) 

 3.มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรือเรียกว่าคอมเปาวด์
มอเตอร์ (Compound Motor) 
ส่วนประกอบหลัก  ๆของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  ดังน้ี 

1) ขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field Coil) คือขดลวด
ที่ถูกพันอยู่กับข้ัวแม่เหล็กที่ยึดติดกับโครงมอเตอร์ ทำหน้าที่
กำเนิดข้ัวแม่เหล็กข้ัวเหนือ (N) และข้ัวใต้ (S) แทนแม่เหล็ก

ถาวรขดลวดที่ใช้เป็นขดลวดอาบน้ำยาฉนวน สนามแม่เหล็กจะ
เกิดข้ึนเมื่อจ่ายแรงดันไฟตรงให้มอเตอร์ 

2) ข้ัวแม่เหล็ก (Pole Pieces) คือแกนสำหรับ
รองรับขดลวดสนามแม่เหล็กถูกยึดติดกับโครงมอเตอร์ด้านใน 
ข้ัวแม่เหล็กทำมาจากแผ่นเหล็กอ่อนบาง ๆ  อัดซ้อนกัน 
(Lamination Sheet Steel) เพ่ือลดการเกิดกระแสไหลวน 
(Edy Current) ที่จะทำให้ความเข้าของสนามแม่เหล็กลดลง 
ข้ัวแม่เหล็กทำหน้าที่ให้กำเนิดข้ัวสนามแม่เหล็กมีความเข้ม
สูงสุด แทนข้ัวสนาม แม่เหล็กถาวร ผิวด้านหน้าของ
ข้ัวแม่เหล็กทำให้โค้งรับกับอาร์เมเจร์อดี 

3) โครงมอเตอร์ (Motor Frame) คือส่วนเปลือก
หุ้มภายนอกของมอเตอร์ และยึดส่วนอยู่กับที่ (Stator) ของ
มอเตอร์ไว้ภายในร่วมกับฝาปิดหัวท้ายของมอเตอร์ โครง
มอเตอร์ทำหน้าที่เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กระหว่าง
ข้ัวแม่เหล็กให้เกิดสนามแม่เหล็กครบวงจร 

4) อาร์เมเจอร์ (Armature) คือส่วนเคลื่อนที่ 
(Rotor) ถูกยึดติดกับเพลา (Shaft) และรองรับการหมุนด้วยที่
รองรับการหมุน (Bearing) ตัวอาร์เมเจอร์ทำจากเหล็กแผ่นบาง 
 ๆอัดซ้อนกัน ถูกเซาะร่องออกเป็นส่วน  ๆเพ่ือไว้พันขดลวด

อาร์เมเจอร์ (Armature Winding) ขดลวดอาร์เมเจอร์เป็น
ขดลวดอาบน้ำยาฉนวน ร่องขดลวดอาร์เมเจอร์จะมีขดลวดพัน
อยู่และมีลิ่มไฟเบอร์อัดแน่นขดขดลวดอาร์เมเจอร์ไว้ ปลาย
ขดลวดอาร์เมเจอร์ต่อไว้กับคอมมิวเตเตอร์ อาร์เมอเจอร์
ผลักดันของสนามแม่เหล็กทั้งสอง ทำให้อาร์เมเจอร์หมุน
เคลื่อนที่ 

5) คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) คือส่วน
เคลื่อนที่อีกส่วนหน่ึง ถูกยึดติดเข้ากับอาร์เมเจอร์และเพลา
ร่วมกันคอมมิวเตเตอร์ทำจากแท่งทองแดงแข็งประกอบเข้า
ด้วยกันเป็นรูปทรงกระบอก แต่ละแท่งทองแดงของคอมมิวเต
เตอร์ถูกแยกออกจากกันด้วยฉนวนไมก้า (Mica) อาร์เมเจอร์ 
คอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นข้ัวรับแรงดันไฟตรงที่จ่ายมาจาก
แปรงถ่าน เพ่ือส่งไปให้ขดลวดอาร์เมอร์ 

6) แปรงถ่าน (Brush) คือ ตัวสัมผัสกับคอมมิวเต
เตอร์ ทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผลิตมาจากคาร์บอนหรือแกรไฟต์
ผสมผงทองแดง เพ่ือให้แข็งและนำไฟฟ้าได้ดี มีสายตัวนำต่อ
ร่วมกับแปรงถ่านเพ่ือไปรับแรงดันไฟตรงที่จ่ายเข้ามา แปรง
ถ่านทำหน้าที่รับแรงดันไฟตรงตกแหล่ง จ่าย จ่ายผ่านไปให้
คอมมิวเตเตอร์ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

181

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



การนำมอเตอร ์ ไปใช ้ งาน จะต ้องคำน ึงถึง
แรงดันไฟฟ้าที ่ป ้อนให้มอเตอร์ และทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์การที่เราป้อนแรงดันไฟฟ้าต่ำแรงดัน ปกติของมอเตอร์
จะทำให้มอเตอร์หมุนช้าลง หรืออาจไม่หมุนและแรงบิดที่ได้จะ
น้อยและในทำนองเดียวกันหากเราป้อนแรงดันสูงกว่า แรงดัน 
ที ่กำหนด จะทำให้มอเตอร์หมุนเร็วขึ ้น และอาจเกิดความ
เสียหายแก่ตัวมอเตอร์เอง เช่น ขดลวดไหม้หรือขาด สิ ่งที่
สำคัญ ในการนำมอเตอร์ไปใช้อย่างน้อยคือการที่มอเตอร์
รับภาระในการหมุนมากเกินไป หรืออาจทำให้มอเตอร์หมุน
ไม่ได้จะทำให้มอเตอร์เกิดกระแสลัดวงจรในขดลวดและ
มอเตอร์เสียหาย(อาจจะไม่ค่อยเห็นผลในมอเตอร์ขนาดเล็ก
เท่าไร) มอเตอร์ DC Motor มีแปรงถ่าน มอเตอร์ลักษณะน้ีทุก
คนรู้จักกันดีอยู่แล้วกล่าวคือเป็นมอเตอร์ที่หมุนได้โดยใช้ข้ัว
ลวดเพ่ือสร้างสนามแม่เหล็ก มาผลกันกับแม่เหล็กถาวรภายใน
ตัวมอเตอร์เอง โดยการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายผ่าน "แปรงถ่าน" 
มายังคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน้าสัมผัส นำไฟฟ้าไปสู่ขดลวดอาร์
มาเจอร์ซึ่งพันอยู่บนแกนเพลาของมอเตอร์เป็นช่อง Slot เรา
มักจะใช้มอเตอร์เมื่อต้องการให้วัตถุเกิดการหมุน เช่น ใบพัด 
ล้อรถเป็นต้น กล่าวคือเมื่อแม่เหล็ก 2 อัน มีข้ัวต่างกันจะผลัก
กัน ดังน้ัน ในตัวมอเตอร์เองจึงประกอบด้วยเหล็กมีข้ัวต่างกัน
เมื่อเราป้อนพลังงานให้กับ มอเตอร์จะเกิดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า
และจะมีข้ัวต่างกันกับแม่เหล็กที่ข้ัวมักจึงเกิดการพลักกัน และ
การผลกักนัของแม่เหล็กทั้ง 2  คือการหมุนของมอเตอร์น้ันเอง 

ประเภทของมอเตอร์ที่นิยมใช้งานในเชิงพาณิชย์
รวมถึงลักษณะการใช้งานมีดังน้ี  

- DC แบบมีแปรงถ่าน  ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านและรถยนต์ ควบคุมได้ง่ายเนื่องจากความเร็วและแรงบิด
เป็นไปตามสัดส่วนของแรงดัน/กระแสไฟฟ้าที่ได้รับมอเตอร์
กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (BLDC) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการ
ความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพสูง และมีอัตราส่วนพลังงาน
ต่อปริมาตรสูง รวมทั้งสามารถใช้แรงบิดสูงในช่วงความเร็วต่าง 
 ๆได้มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร เหมาะสำหรับการใช้งาน

ที่ซับซ้อนในภาคอุตสาหกรรม PMSM ยังเหมาะสำหรับชุดขับ
ความเร็วคงที่ที่มีความแม่นยำสูงด้วย และยังมีความสามารถ
ด้านโหลดเกินที ่สูง ความหนาแน่นของพลังงานสูง รวมถึง
ประสิทธิภาพและการตอบสนองที่ดีเย่ียมเช่นกัน 

- มอเตอร์กระแสสลับเหน่ียวนำแบบอะซิงโครนัส 
ACIM เป ็ นมอเตอร ์ท ี ่ ได ้ ร ั บความน ิ ยมส ู งท ี ่ ส ุ ดใน
ภาคอุตสาหกรรมและตลาดผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีคอมมิวเต

เตอร์/แปรงถ่าน จึงมีความน่าเชื่อถือสูง ประสิทธิภาพสูง โหลด
สูง และสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับได้โดยตรง

- สเต็ปเปอร์มอเตอร์ สเต็ปเปอร์มอเตอร์ซิงโครนัส
ที่มีความอเนกประสงค์ ไร้แปรงถ่าย และมีการอย่างกว้างขวาง 
มอเตอร์ประเภทน้ีมีมุมในการหมุน (สเต็ป) ท่ีแม่นยำตามพัลส์
กระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามา จึงเหมาะกับการใช้้งานที่ต้องการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างแม่นยำ  

- เซอร์โวมอเตอร ์เซอร์โวมอเตอร์มีขนาดที่เล็กแต่
มีประสิทธิภาพสูง จำเป็นอย่างย่ิงต่อการใช้งานที่ต้องควบคุม
การเคลื่อนที่ทีมีความแม่นยำ ความเร็ว และแรงบิด DC แบบ
ไร้แปรงถ่าน (BLDC) มีอีกชื่อหนึ่งว่ามอเตอร์เปลี่ยนทิศทาง
ด้วยกระแสไฟฟ้า เนื ่องจากไม่มีแปรงถ่านที ่โรเตอร์และ
สับเปลี ่ยนทิศทางด้วยไฟฟ้าที ่ตำแหน่งเฉพาะบนโรเตอร์ 
มอเตอร์ BLDC เป็นมอเตอร์ซ ิงโครนัสแม่เหล็กถาวรที่มี
รูปคลื่น EMF เป็นเอกลักษณ์ จึงทำงานคล้ายกับมอเตอร์ DC 
มีแปรงถ่าน มอเตอร์ BLDC จะไม่ทำงานจากแหล่งจ่ายไฟ DC 
โดยตรง แต่หลักในการทำงานนั ้นจะเหมือนมอเตอร์ DC 
มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่านมีโรเตอร์พร้อมแม่เหล็กถาวร
และสเตเตอร์พันขดลวด มอเตอร์ BDLC จึงเป็นมอเตอร์ DC ที่
กลับด้านในออกด้านนอก ไม่มีแปรงถ่านและตัวสับ เปลี่ยน
ทิศทางและเชื ่อมต่อขดลวดกับอ ิเล ็กทรอนิกส ์ควบคุม 
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนี้จะทดแทนฟังก์ชันของตัวสับเปลี่ยน
ทิศทางและให้พลังงานกับขดลวดที่เหมาะสม ขดลวดจะได้รับ
พลังงานในรูปแบบซึ่งหมุนรอบสเตเตอร์ ขดลวดสเตเตอร์ที่
ได้รับพลังงานจะส่งไปยังแม่เหล็กของมอเตอร์และสลับเมื่อโร
เตอร์มีแนวตรงกับสเตเตอร์  มอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
เหมาะสำหรับการใช้งานที ่ต ้องการความน่าเช ื ่อถือสูง 
ประสิทธิภาพสูง และมีกำลังต่อปริมาณสูงโดยทั่วไปแล้ว 
มอเตอร์ BLDC ถือเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถให้
แรงบิดปริมาณมากในหลายช่วงกำลังได้ 

2.4 ชุดควบคุมมอเตอร์ 
ชุดควบคุม DC Motor (Brush) ชุดควบคุมมอเตอร์

แบบดีซีสร้างไม่ยากเท่าไร่นักโดยส่วนใหญ่จะนิยมกันคือวงจร
แบบ PWM(Plus witdth Modulation) วงจรล ักษณะนี ้จะ
ดีกว่า วงจรควบคุมมอเตอร์แบบลิเนียร์ทั ่ว ไปตรงที่สุญเสีย
พลังงานต่ำความร้อนน้อยทั้งนี ้เนื ่องจากการทำงานจะเป็น
ลักษณะพลัส์คลื ่นสี ่เหลี ่ยมดังรูปปรับช่วง On-Off ได้ ซึ่ง
เรียกว่า Duty Cycle เช่นถ้า Duty Cycle 100% สัญญาณช่วง 
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Ton จะเป็นเส้นตรงเสมือนกับ เราป้อนไฟให้มอเตอร์ตรง  ๆ
น่ันเอง หาก Duty Cycle ลดเหลือ 50% สัญญาณช่วง Ton จะ
เป็น 1/2 ของสัญญาณทั้งหมดใน 1 คาบเวลาส่งผลให้แรงดัน
ออก 50% ของแหล่งจ่ายเป็นต้นการทำงานลักษณะนี้กำลัง
งานส ูญเส ียจ ึงน ้อยเพราะภาค Output ไม ่ต ้องทำงาน
ตลอดเวลาส่วนที่แตกต่างกันออกไป คือหากมอเตอร์มีกำลัง
วัตต์ ท่ีสูงข้ึนส่วนภาค Power จะต้องใช้อุปกรณ์กำลังจำพวก 
Mosfet IGBT หรือ Transistor ที ่ม ีกำลังสูงขึ ้นจะต่อขนาน
หลายตัวมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับกระแส ตามที่มอเตอร์
ต้องการได้กล่าวคือชุดควบคุมจะมี2 ภาคการทำงานหลัก  ๆคือ
ภาค Drive และภาค Power ดังที ่กล่าวไปในเบื ้องต้นภาค 
Driver จะทำหน้าที่สร้างสัญญาณ PWM เพื่อส่งต่อไปยังภาค 
Power เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์อีกทีหนึ่งภาค Driver ที่เห็นๆ 
อยู่มักใช้กัน 

Opamp เพื ่อกำเนิดสัญญาณฟันเลื ่อยและใช้ 
Opamp อีกตัวมาทำการ Compare แรงดันกัน เพื ่อให้ได้
สัญญาณ PWM ดังวงจรทางขวามือ  IC PWM สำเร็จรูป วิธีน้ี
ค่อนข้างสะดวกและง่ายอุปกรณ์น้อยดี ไมโครคอลโทรลเลอร์
แบบน้ีค่อนข้างจะพิเศษมากเน่ืองจากต้องมีการเขียนโปรแกรม
เพ่ือใส่เข้าไปอาจจะเป็น ภาษา Assembly หรือภาษาซี การใช้ 
IC ไมโครคอลโทรลเลอร์มาทำ PWM นี้นิยมไปทางแนวทำ
หุ่นยนต์หรือการควบคุมมอเตอร์แบบเฉพาะทางที่ต้องการ
ควบคุมแบบมีเงื่อนไขหลายๆอย่างภาค Powerคือส่วนที่ต่อ
กับมอเตอร์และรับแรงดันไฟหลักโดยตรง เพื ่อขับเคลื ่อน
มอเตอร์ให้ทำงานได้ภาคนี้เองอาจจะมีการต่อชุด Feedback 
กลับไปยังภาคคอลโทรลเพื ่อสามารถควบคุมการทำงานให้
เสถียรขึ้นส่วนใหญ่ภาคนี้จะใช้ Power Mosfet เนื่องจากไม่
ต้องการกระแสจากภาคDriver สูงซึ ่งต่างจาก Transistor ที่
ต้องการกระแสเพ่ือขับ เบสที่มากทีเดียวความร้อนก็สูงตามมา
ด้วย 

2..4.1 ภาค Driver IC เบอร์ MC33033 เป็นไอซี
สำเร็จรูปถูกออกแบบมาเพ่ือใช้งานกับ มอเตอร์ไม่ใช้แปรงถ่าน 
(Brushless DC Motor) หรือ ที่เราเรียกกันว่า Hub Motor การ
ใช้งานหลักๆดู Data Sheet ก็จะเข้าใจดียิ่งขี้น หากกล่าวโดย
สรุป 
ขา 4,5,6 เป็นขา Hall Sensor Encoder เข้า (สายเส้นเล็ก สี
เหลือง เขียวและน้ำ เงิน ที่ตัวมอเตอร์)         
ขา 2,1,20 เป็นขาขับเกทชุด" บน" ของภาค Power Output 
ขา 15,16,17 เป็นขาขับเกทชุด "ล่าง" ของภาค Power 

Output ขา 9 เป็นขาต่อกับคัน เร่ง  
ขา 14 เป็นไฟบวก 30V  
ขา 13 เป็นกราวด์ 
ขา 13,18 เป็น Option (เดินหน้า/ถอยหลัง,เลือก Phase 
Encoder)  
ขา 19 เป็น Output Enable Active Low ต้องต่อลงกราวด์ 

2.4.2 ภาคขับ Gate Power Mosfet และ ภาค 
Power Output เนื ่องจากแรงดันจากไอซ ี MC33033 ไม่
สามารถขับเกทเพาเวอร์มอสเฟส ทั ้ง 6 ตัวได้ จ ึงต้องใช้ 
ICTLP250 ทำหน้าที่ขับขาเกทของเพาว์เวอร์มอสเฟส ทั้งหมด
จำนวน 6 ตัวอย่างดังรูปด้านล่าง (ต้องสร้างวงจร IC TLP250 
จำนวน 6 ชุดเพื่อขับเกทของเพาว์เวอร์มอสเฟส แต่ละตัวคือ 
Bottom Drive 3 ตัวและ Top Drive 3 ตัว สรุปได้ว่าไม่ว่าจะ
ออกแบบวงจรเอง (ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์) หรือจะใช้ IC 
สำเร็จรูปเราต้องดูว่า มอเตอร์เรานั้นออกแบบระบบ Sensor 
encoder มา 60 หรือ 120 องศาจากนั้นจึงมากำหนดการรับ
ข้อมูลเข้าเงื่อนไขของแต่ละ State ให้สอดคล้องกับ เอาต์พุตที่
จะไปขับ Mosfet ทั ้งชุดบนและชุดล่าง เพื ่อที ่จะจ่ายไฟให้ 
ขดลวดเป็นจังหวะเป็น State และเหนี ่ยวนำผลักดันกับ
แม่เหล็กเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปได้อย่าง ราบเรียบและเป็น
จังหวะไม่สะดุด กล่าวคือ Hall Sensor ในมอเตอร์จะเป็น
ตัวกำหนดบอกตำแหน่งให้กล่องรับรู้และจ่ายสัญญาณขับ 
Mosfet ไปในแต่ละ ขดลวด 3 ชุดของมอเตอร์อย่างเป็นระบบ 
ส ่วนความเร ็วช ้าของมอเตอร ์ ก ็จะใช ้หล ักการPWM 
เช่นเดียวกับ มอเตอร์ดีซีธรรมดา 

หมายเหตุ: หากเรานำ Hub Motor ที ่มีคนละองศาเฟส กับ
กล่องควบคุมมาใช้ด้วยกัน (เช่นมอเตอร์ เป็นแบบ 120 องศา
และกล่องควบคุมเป็นแบบ 60 องศา) ถึงจะกลับ สายสลับกัน
ไปมาอย่างไรมอเตอร์ก็จะหมุนเดินหน้า-ถอยหลัง สดุดไม่
ราบเรียบต้องแก้ปัญหา ด้วยการแปลงองศาเฟสให้ตรงกันด้วย
วงจรแปลงองศา 60/120 หรือไม่ก็ใช้มอเตอร์กับกล่องที่มีองศา
เฟสเดียวกัน ซึ่งในบางกล่องจะสะดวกหน่อยจะมีจั๊มเปอร์ให้
เลือกได้ว่า 60/12) 

ชุดคันเร่ง หลักการทำงานของคันเร่งก็เหมือนวอ
ลลุ่มทั่วไปคือสามารถเร่งหรี่ปรับแรงดันขาออกได้ 1-4 โวลต์
โดยประมาณ แต่ภายในจะไม่ใช้วอลลุ่มแต่จะใช่ Hall Sensor 
(เซนเซอร์สนามแม่เหล็ก)แทนเนื่องจากคงทนและแม่นยำกว่า 
วอลล ุ ่มท ี ่ เราพบเห ็น Hall Sensor ม ีล ักษณะเหม ือน
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ทรานซิสเตอร์มี 3ขาคือขาไฟเลี้ยง 5 โวลต์ ขากราวด์และขาไฟ
ออก ซึ่งภายในคันเร่งจะมีแม่เหล็กลักษณะทรงโค้งฝังอยู่บนตัว
บิด (บางตัวก็วางแม่เหล็กเป็น 2 ชิ ้นโดยมีเซนเซอร์วิ ่ง รับ 
สนามแม่เหล ็กอยุ่ตรงกลาง เม ื ่อเราบิดคันเร ่งก ็จะเกิด
สนามแม่เหล็กเหนือใต้ที่ต่างกันออกไป ให้Hall sensorแปรผัน
เป็นแรงดันไฟส่งไปให้ชุดควบคุมรับรู้อีกทีหนึ ่ง (ส่งเป็นไฟ
ธรรมดาไปน่ีล่ะไม่ใช่พลัส์อะไรมั้งน้ัน ใช้มอเตอร์เข็มวัดได้เลย) 
ช ุดคันเร ่งบางรุ ่นพิเศษหน่อย มีวงจรตรวจระดับแรงดัน 
แบตเตอรี่ติดมาให้ด้วย (หากจะประหยัดต้นทุน บางท่าน
อาจจะใช้วอลลุ่มค่าสัก 10k ต่อกับขาด้านหนึ่งต่อไฟ 5 โวลต์ 
อีกด้านหน่ึงลงกราวด์ส่วนขากลางก็เป็นแรงดัน เอาต์พุต ส่งไป
ภาคคอลโทรลเท่าน้ีก็สามารถใช้เป็นคันเร่งได้แล้วไปอีกแบบ) 

2.5 ชุดชาร์จ (ชาร์จเจอร์) 
อุปกรณ์จ ่ายไฟขนาดเล ็กท ี ่ต ิดมาพร้อมกับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น เครื่องไล่แมลง กล้องดิจิตอล เครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ กล้องวีดีโอ นาฬิกาดิจิตอล แปรงสีฟันไฟฟ้า 
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า ไขควงไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุค เครื่องพิมพ์อิงค์เจ๊ต เครื่องบันทึกเทป เป็นต้น และยัง
มีอีกมากมายเขียนกันไม่หมดสิ ้น ร ูปร ่างแตกต่างกันไป 
เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชิ้นมีอแดปเตอร์ประกอบเป็นชิ้นเดียวอยู่
ภายใน หลักการทำงาน ในระบบจ่ายไฟฟ้าจะมีการแปลง
แรงดันไฟฟ้าสลับให้มีขนาดสูงมาก  ๆเช่นให้มีขนาดเป็น 48kV 
หรือ 24kV เพื ่อลดขนาดของลวดตัวนำ ที ่ต้องใช้ในการจ่าย
ไฟฟ้าเป็นระยะทางไกล  ๆเมื่อถึงปลายทางก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้า
ไปให้แก่บ้านเรือนต่าง ๆ  ก็จะแปลงระดับแรงดัน ไฟฟ้าให้
ลดลงเป็น 220V เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและเมื่อ
ต้องการใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระดับแรงดันต่ำ ๆ เช่น 6V 
หรือ 9V ก็จะต้องมีการแปลงดันไฟฟ้า ตามบ้านจาก 220 V 
เป็นระดับแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการอุปกรณ์ที ่ทำหน้าที่
ดังกล่าว เราเรียกว่า หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) การ
ทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น อาศัยหลักการความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับเส้นแรงแม่เหล็กในการสร้างแรง
เคลื่อนเหน่ียวนำให้กับตัวนำ คือ เมื่อมีกระแสไหลผ่านขดลวด
ตัวนำก็จะทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบ ๆ  ตัวนำนั้น และถ้า
กระแสที่ป้อนมีขนาดและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปมา ก็จะทำ
ให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้า
สนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตัดผ่านตัวนำ ก็จะ
เกิดแรงเคลื ่อนเหนี่ยวนำขึ ้นที ่ตัวนำนั ้น โดยขนาดของแรง

เคลื่อนเหนี่ยวนำจะสัมพันธ์กับ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก 
และความเร็วในการตัดผ่านตัวนำของสนามแม่เหล็ก 

หม้อแปลง (Transformer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเพ่ิมหรือลดความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยจะใช้ได้เฉพาะที่เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับเท่าน้ัน หม้อแปลงจะมีขดลวดอยู่ 2 ชุด ดังน้ี 

1. ขดลวดปฐมภูมิ คือขดลวดที่ต่อกับแหล่งกำเนิด
ไฟฟ้า 

2. ขดลวดทุติยภูมิ คือขดลวดที่แสดงความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่ถูกแปลงแล้ว 

    หลักการของอแดปเตอร์แปลงไฟ จะมีดังน้ี 
      -   ลดระดับแรงดันไฟ 220V ลดลงมาให้ระดับแรงดัน
ต่ำลง 
      -   ผ่านการเรียงกระแสโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ
ไดโอดน่ันเอง 
      -   ผ่านการกรองกระแส โดยตัวเก็บประจุหรือวงจรกรอง
กระแสแบบอื่น ๆ  
  -  สุดท้ายผ่านการเรกกูเลเตอร์ เพ่ือทำไฟตรงที่ออกมาให้
มีค่าคงที่และเรียบ น่ิงตลอดการทำงาน 

2.6 แผงโซล่าเซลล์ 

โซล่าเซลล์ สามารถเปลี่ยนพลังงาน แสงของดวง
อาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซ
ล่าเซลล์ จะเป็น ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้ทันที รวมทั้งนำไปเก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ 
เพื่อนำมาใช้ในภายหลัง โซล่าเซลล์ ทำให้เริ่มเป็นที่นิยมนำโซ
ล่าเซลล์มาผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ในครัวเรือน โดยสามารถ
นำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ มาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุก
ชนิด เช่น ไฟแสงสว่าง พัดลม และเครื่องชาร์ตโทรศัพท์ ฯลฯ 
ส่วนจะใช้ได้นานมากน้อยแค่ไหน ข้ึนอยู่กับ ปริมาณไฟฟ้าที่โซ
ล่าเซลล์ผลิตได้ และ อัตราการใช้ไฟฟ้า ของเครื่องมือ เครื่องใช้ 
แต่ละชนิด 

ไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก โซล่าเซลล์ Solar Cell จะเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง โดยทั่วไปจะมีแรงดัน 12-24 โวลต์ เมื่อนำ
ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มาเก็บใน แบตเตอร์รี่ สามารถแปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลต์ โดยใช้ inverter ระบบ
ไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ เข้ากับระบบของ การไฟฟ้าได้โดย
ใช้ grid inverter เมื่อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ
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ระบบจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ต่อเนื ่องทันที แต่การ
แปลงไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เป็น 220 โวลต์จะมีการสูญเสีย 
10 -20%  

หลักการทำงาน โซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์ 
มาต่อวงจรรวมกัน อยู่ในแผงเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้สามารถ
ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั ้นเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง DC 

2.6.1โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon 
Solar Cells) ทำมาจาก ผลึกซิลิคอนเชิงเด่ียว (mono-Si) หรือบาง
ทีก็เรียกว่า single crystalline (single-Si) วิธีสังเกตง่าย  ๆคือ แต่
ละเซลล์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมทั้งสี่มุม และมีสีเข้ม 

ข้อดี 
-   มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะผลิตมาจากซิลิคอนเกรดดีที่สุด
โดยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้า
เฉลี่ยอยู่ที่ 15-20% 

-   มีประสิทธิภาพต่อพ้ืนที่สูงกว่าแบบ Poly เพราะว่าให้กำลัง
สูงจึงต้องการพ้ืนที่น้อยที่สุดในการติดต้ังแผงโซลล่าเซลล์ชนิด
นี้ โมโนคริสตัลไลน์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกือบ 4 เท่า 
ของชนิด ฟิล์มบางหรือ thin film 

-   มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25 ปี
ข้ึนไป 

-   ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากว่าชนิด โพลีคริสตัลไลน์ เมื่ออยู่ใน
ภาวะแสงน้อย 

ข้อเสีย 

-   มีราคาแพงที่สุด ในบางครั้งการติดต้ังด้วย แผงโซล่าเซลล์
ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ หรือชนิด thin film อาจมีความคุ้มค่า
มากกว่า 

-   ถ้าหาก แผงโซล่าเซลล์ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ มีความสกปรก
หรือถูกบังแสงในบางส่วนของแผง อาจทำให้วงจรหรือ inverter 
ไหม้ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดโวลต์สูงเกินไป 

2.6.2  โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon 
Solar Cells) ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลี

คร ิสตัลไลน์ (polycrystalline, p-Si) แต่บางครั ้งก็เร ียกว่า 
มัลติ-คริสตัลไลน์ (multi-crystalline,mc-Si) โดยในกระบวนการ
ผลิต สามารถที่จะนำเอา ซิลิคอนเหลว มาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่ห
ลี่ยมได้เลย ก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกที จึงทำให้เซลล์
แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะ
ออก น้ำเงิน ไม่เข้มมาก 

ข้อดี 

-   มีข้ันตอนกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน จึง ใช้ปริมาณ
ซิล ิคอน ในการผล ิตน้อยกว่าเม ื ่อเท ียบกับ ชนิด โมโน
คริสตัลไลน์    
-   มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ในที่อุณหภูมิสูง ดีกว่า ชนิด 
โมโนคริสตัลไลน์ เล็กน้อย  
-   มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับ ชนิด โมโนคริสตัลไลน์ 

ข้อเสีย   
-  มีระสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสง เป็นกระแสไฟฟ้า
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับชนิด โมโน
คริสตัลไลน์   

2.6.3  แผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบาง (Thin Film 
Solar Cells) คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจาก
แสงเป็นกระแสไฟฟ้า มาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบาง ๆ  ซ้อนกัน
หลายๆชั้น จึงเรียก โซล่าเซลล์ชนิดน้ีว่า ฟิล์มบาง หรือ thin 
film แผ่นชนิดน้ีมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มฉาบ แต่สำหรับบ้านเรือน
โดยทั่วไปแล้ว มีเพียงประมาณ 5% เท่าน้ันที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ 
ที่เป็นแบบชนิดฟิล์มบาง 

ข้อดี 

-   มีราคาถูกกว่าเพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่าชนิด
ผลึกซิลิคอน  
-   ในที่อากาศร้อนมาก ๆ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มี
ผลกระทบน้อยกว่า 
-   ไม่มีปัญหาเรื ่องเมื ่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้  
-  ถ้าคุณมีที่เหลือเฟือ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง ก็เป็น
ทางเลือกที่ดี 
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ข้อเสีย  
-   มีประสิทธิภาพต่ำ  
-   มีประสิทธิภาพต่อพ้ืนที่ต่ำ    
-   สิ ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื ่น ๆ  เช่น สายไฟ 
-   ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื ้นที ่จำกัด 
-   การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน 

2.7 MODULE โมดูล เพิ่มไฟ 
วงจรเพ่ิมแรงดันไฟฟ้า ระบบ Switching ออกแบบ

มาสำหรับเพ่ิมไฟ DC ให้สูงข้ึนได้ถึง 60V เหมาะสำหรับงาน ที่
ต้องการไฟระบบ 48V เช่น ระบบไฟรถโฟล์คลิฟท์ ระบบไฟ
ชุมสาย ระบบไฟผ่านสายแลน Power Over Ethernet (POE) 
หรือใช้เป็นตัวเพ่ิมแรงดันเพ่ือให้จ่ายไฟผ่านสายที่เดินในระยะ
ทางไกล ๆ  ได้ดีข้ึน 

- รับไฟตั้งแต่ 10-32V เลือกปรับเพิ ่มไฟได้ตั้งแต่ 
36V ถึง 60V กระแสใช้งานสูงสุด 5A แต่ไม่เกิน 120W 

- วงจรสามารถตั้งค่าไฟขาออกตามต้องการได้ ด้วย
การปรับค่า R-Trimport หลังจากต้ังค่าแล้ววงจรจะทำการปรบั
แรงดันไฟฟ้าขาออกให้คงที่อัตโนมัติแม้แรงดันขาเข้าจะแปร
ผันก็ตาม** วิธีคิดกระแสใช้งานต่อเนื่องสูงสุดเบื้องต้น = (5A 
x แรงดัน Input ) / แรงดัน Output จากนั้นนำไป x 0.8 (ค่า
ประสิทธิภาพโดยประมาณ) เช่น ต้องการเพ่ิมไฟจาก 24V เป็น 
48V กระแสสูงสุดคิดได้จาก 5A คูณ 24V = 120W นำไปหาร
ด้วย 48V = 2.5A และนำไปคูณด้วย 0.8 = 2A โดยประมาณ 
วงจรใช้หลักการนำกระแสไปแลกเป็นแรงดัน ย่ิงแรงดัน Input 
ห่างกับแรงดัน Output มากเท่าไหร่กระแสที่จ่ายได้ก็จะลดลง 

2.8 มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล 
ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ แบบดิจิตอล ที่

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การผลิตแบบใหม่ จึงทำให้มี
คุณลักษณะที่โดดเด่น คือ มีความเที ่ยงตรงในการอ่านค่า
กระแสไฟฟ้าสูงกว่า มิเตอร์ไฟฟ้า แบบเก่า จานหมุน พร้อม 
หน้าจอ LCD ที่มีตัวเลขขนาดใหญ่อ่านค่าได้ชัดเจน และอายุ
การใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระดับ class 1 จากการไฟฟ้า นครหลวงไทยและหน่วยงาน
รับรองมาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นค่ารับรองมาตรฐานสูงสุดของ
ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าปัจจุบัน 

2.9 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นายกุสุมา ถาวร(2557:เว็บไซด์)รถจักรยานเป็น

พาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนไปโดยกำลังของ กล้ามเนื้อมนุษย์
รถจักรยานนอกจากจะต้องเบา ก็จะต้องมีความฝืดที่เกิดข้ึน
ระหว่าง ล้อกับพื้นดินน้อยที่สุด และอาจจะเพิ่มความเร็วให้
มากข้ึนได้พอสมควรจักรยานเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 5 มีการประชุมรถจักรยานเป็นครั ้งแรกที่วัง
บูรพาภิรมย์ เนื่องในโอกาส ที่กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
เสด็จกลับจากยุโรป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จ พระราชดาเนิน เมื ่อวันที ่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2442ใน
ปัจจุบันมีจักรยานหลายชนิด มีต้ังแต่ 1 ล้อ ไปจนถึงหลายล้อ 
หรือจักรยานที่มีการดัดแปลงแบบแปลก  ๆเช่น มีล้อหน้าใหญ่ 
แต่ล้อหลังเล็กจักรยานยังเป็นเครื ่องมือในการแข่งขันกีฬา
ประเภทหน่ึงด้วย Electric generator นายอำนาจ ผ ั ดวั ง
(2557 :เว็บไซด์)เครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือ เครื่องกลที่ใช้สำหรับ
แปลง พลังงานกล เป็น พลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ
ทำงานว่าเมื่อ สนามแม่เหล็ก เคลื่อนที่ตัดขดลวดหรือขดลวด
เคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา เครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนที่สร้าง
สนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้า
เรียกว่าอำเมเจอร์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็น
ส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้
ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุนโดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน 
แต่ในเครื ่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอา
เมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่าแรงดันที่
เกิดข้ึนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับปัจจัย
ที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็กในเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าขึ้นไดโ้ดย 
การปรับความเข้มของสนาม แม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบ
ของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพ่ิม
แรงดันโดยการเพ่ิมความเร็วไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำ
ให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้
เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่าน้ัน 

นายกองพ ันธ ุ ์  อาร ีร ักษ ์ (2557:ว ิก ิพ ี เดีย 
สารานุกรมเสรี)แบตเตอรี่ ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายถึงอุปกรณ์อย่างหน่ึงที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ใน
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รูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบ ด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี
เช่นเซลล์กัลวานิกหรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหน่ึงเซลล์เชื่อ
กันว่าหลักฐานชิ้นแรกสุดที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ใน
ประวัติศาสตร์โลก คือ วัตถุที ่เรียกว่าแบตเตอรี ่แบกแดด 
(Baghdad Battery) คาดว่ามีอายุในช่วง250 ปีก่อนคริสตกาล 
ถึงคริสต์ศักราช 640 สำหรับพัฒนาการของแบตเตอรี่ในยุค
ใหม่นั้น เริ่มต้นที่พัฒนาขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชาวอิตาลี นามว่า 
อำเลสซำนโดร โวลตำ แบตเตอรี่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ดังน้ี; แบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ และ แบตเตอรี่ชนิด
ประจุไฟฟ้าใหม่ไม่ได้ (ใช้แล้วทิ้ง) ซึ่งนิยมใช้อย่างแพร่หลายทั้ง
สองชนิดแบตเตอรี่ใช้แล้วทิ้งเรียกอีกอย่างว่า เซลล์ปฐมภูมิ 
ใช้ได้ครั้งเดียว ในทางตรงกันข้ามแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟ้า
ใหม่ได้หรือ เซลล์ทุติยภูมิ สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้  

ศุภชัย กวินวุฒิกุล(2551:เว็บไซด์)การประยุกต์ใช้
ระบบควบคุมแผงล่าเซลล์ให้เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ โดย
อาศัยการหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ โดยทำ
ให้ใบพัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
แผงเซลล์ที่ติดต้ังกระจงเงาและเคลื่อนที่ตามแนวเคลื่อนที่ดวง
อาทิตย์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15.33 % และมีประสิทธิภาพ
สูงกว่าแผงเซลล์ที่เคลื่อนที่ตามแนนดวงอาทิตย์และไม่ติดต้ัง
กระจกเงาคิดเป็น 14.12 % ส่วนแผงเซลล์ที่ติตั้งกรจกและไม่
เคลื่อนที่ตามแนวที่ดวงอาทิตย์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 13.05 
% และมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผงเซลล์ที่เคลื ่อนที่ตามแนว
เคลื่อนที่ดวงอาทิตย์ไม่ติดต้ังกระจกเงาคิดเป็น 11.89 %  

 ศิริชัย ต่อสกุล(2552:เว็บไซด์)งานวิจัยระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื ่อนที่ สำหรับ
ประยุกต์ใช้งานเกษตรกรรม จากการทดลองและทดสอบพบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบต้นแบบฯ สามารถช้าจประจุเก็บใน
แบตเตอรี ่ได้ ตามที่ออกแบบโดยกระแสขณะช้าจประจุมี
ค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 7.98 แอมแปร์ มีค ่าเฉลี ่ยแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับและกระแสตรงเท่ากับ 220.4 โวลต์ และ 25.83 
โวลต์ตามล าดับ สำหรับกรณีการทดสอบการต่อใช้งานกับ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าจริงได้ทดลองใช้กับหลอดหลอดฟูออเรสเซนต์ 
ปั๊มน้ำ ซัมเมอร์และพัดลม พบว่าระบบสามารถจ่ายพลังงาน
ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังกล่าวได้จริงโดยสามารถจ่ายพลังงาน

ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นานสูงสุดถึง 16 ชั่วโมงและต่ำสุด 4 
ชั่วโมง 

 เจษฎา วรรณศรี(2556:เว็ปไซด์)เครื ่องสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื ่อนที่เครื ่องสูบน้ำพลังงาน 
แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ที่ติดต้ังชุด CVT น้ันปั๊มน้ำาสามารถ
เพ่ิมความเร็วรอบได้ตามสมมุติฐาน เป็นผลทำให้อัตราการไหล 
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.0 ลิตร/นาที เมื่อเทียบผลการทดลองกับ 
เครื่องสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ที่ไม่ได้ทำการ
ต ิดต ั ้ งช ุด CVT ช ุด CVT ทำให ้มอเตอร ์กระแสตรงใช้
กระแสไฟฟ้า น้อย ลงโดยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื ่อนที่ ที ่ติดตั ้งชุด CVT ใช้กระแสไฟลดลงโดยเฉลี ่ย 4 
แอมแปร์ เมื่อเทียบกับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เคลื่อนที่ แบบไม่ได้ติดตั้งระบบเกียร์อัตโนมัติแบบแปรผัน
อัตราทดต่อเน่ือง 

นายนิธิอรรถปรีดิ์ชม(2554:เว็ปไซด์)วงจรชาร์จ
แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือจากเซลล์แสง อาทิตย์ วงจร
ชาร ์ จแบตเตอร ี ่ และวงจรชาร ์ จแบตเตอร ี ่ สำหรับ 
โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของแสงอาทิตย์ อีก
ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและช่วย ลดภาวะโลกร้อนได้อีก
ทางหนึ่งด้วย จากการทดลอง ตอนที่ 1 การทดสอบวงชาร์จ
แบตเตอรี่จะพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการ ชาร์จก็คือ ช่วงเวลา
ประมาณ 13.00-16.00 น. เพราะว่าช่วงเวลานี ้จะมีความเข้ม
แสงมากกว่าช่วงเวลา ในตอน 08.00-11.00 น. จึงทำให้ใช้
ความเร็วในการชาร์จที ่ดีกว่า จากการทดลองตอนที่ 2 การ
ทดสอบวงจรชาร์จแบตเตอรี ่สำหรับมือถือ เมื่ อทำการ 
เปรียบเทียบเวลาระหว่างการชาร์จโดยใช้ไฟบ้านและการชาร์จ
โดยใช้แบตเตอรี่ จะพบว่า เวลาที่ใช้ ในการชาร์จจากไฟบ้านจะ
มีความเร็วมากกว่าการชาร์จจากแบตเตอรี่โดยเฉลี่ยประมาณ 
60 นาที เน่ืองจากกระแสที่ไหลจากไฟบ้านมีค่ามากกว่ากระแส
ที่ไหลออกจากแบตเตอรี่โดยที่กระแสจากการ ชาร์จไฟบ้านจะ
ใช้ประมาณ 400-500 mA แต่กระแสไฟที่ไหลออกจากแบตตารี
จะมีค่า 100 mA จากการทดสอบนี้ได้ผลสรุปว่า แสงอาทิตย์ 
มีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของเซลล์ แสงอาทิตย์ โดย
ถ้าต้องการให้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่ออกแบบข้ึนทำงานได้เร็ว
ขึ้น จะต้องมีการเปลี่ยนขนาดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
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ขนาดของแบตเตอรี่สำรองไฟ แต่ก็จะทำให้ขนาดของเครื่องที่
ออกแบบได้มีขนาดใหญ่ข้ึนและยากต่อการพกพา 

นายจรินทร พัฒนรักษ์(2561:เว็ปไซด์)โคมไฟส่อง
ทางพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมพบว่าในส่วน ของ
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นที่มีการนำโซล่าเซลล์มาใช้ผลที่ไดค้ือ
ประสิทธิภาพของโซล่าเซลล์ในการเก็บพลังงานนั้นถือว่าได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้กับหลอด 
LEDได้ เป็นเวลา 8ชั่ว โมงแต่ในส่วนของกังหันลมนั้นพบว่า
ประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่ดีพอหรือไม่เพียงพอต่อ การจ่ายไฟ
ให้กับโหลดซึ่งจากการทดลองครั้งน้ีทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ
เหล่าน้ี ปัญหา จากทดลองโครงงานน้ีคือ ส่วนของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าพบว่าแรงดันที่ได้ในขณะที่ได้ไม่มีโหลดจากการออกแบบ
รอบการทำงานไว้ที่ 70 รอบ พบว่าแรงดันที่ได้ 11.56V ซึ่งไม่
เป ็นไปตามเป ้าหมายท ี ่ต ั ้ งไว ้  ส ่วนของก ังห ันลมน้ัน
ประสิทธิภาพยังไม่ดีพอเนื่องจากกังหันลมรับลมได้ไม่ดีเทา่ที่
ต้องการ ทำให้แรงดนันที่ได้ไม่เพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่
ส่วนของโครงสร้างของเสาน้ันยังไม่มั่นคงและแข็งแรงเท่าที่ควร  

ข้อเสนอแนะที่ควรคำนึงถึงในทำโครงงาน้ี  คือ
การทำเครื่องกำเนิดควรระมัดระวังในเรื่อง ของการพันขดลวด 
การวางขดลวดและการหล่อเรซิ่นในการออกแบบกงัหันควร
ออกแบบให้สามารถรับลมได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ออกแบบในส่วนของโครงสร้างนั ้นควรมีการออกแบบ ให้
แข็งแรงขึ้นโดยการทาเสาให้ปักลงไปในดินหรือไม่ก็ทำฐานให้
กว้างข้ึนเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการรองรับส่วนกังหันที่อยู่ด้านบน 

3.1 แผนการดำเนินการ 

การดำเน ินงานและการออกแบบสร ้าง
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ นั้นมีแผนการ
ดำเนินงานการออกแบบขั ้นตอนการสร ้างข ั ้นตอนการ
ดำเน ินงานรวมไปถ ึงว ิ ธ ี การทดสอบการดำเน ิ นการ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ได้มีการวางแผนการ
ทำงานออกแบบขั ้นตอนการสร ้างและระยะเวลาในการ
ดำเนินงานซึ่งได้สรุปไว้ในตาราง 

ตารางที่ 3.1 แผนการดำเนินงาน 

3.2 วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
3.2.1 ท่อเหล็กขนาด 1 น้ิว 1 เส้น 
3.2.2 ชุดล้อฮับมอเตอร์ 1 ชุด 
3.2.3 ชุดควบคุมมอเตอร์ 48v 500w 1 ชุด 
3.2.4 ชุดคันเร่งแบบบิต 1 ชุด 
3.2.5 แบตเตอรี่แบบลิเธียม ชนิดฟอสเฟส 48v 

18ah 1 ชุด 
3.2.6 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 
3.2.7 ชุดเบรคมือ 1 คู่ 
    3.2.7.1 ป๊ัมเบรก หน้า-หลัง 1 คู่ 

3.2.7.2 ดิสเบรค หน้า-หลัง 1 คู่ 
 3.2.7.3 สายเบรก หน้าหลงั 1 คู่ 
3.2.8 จอแสดงค่าแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 
3.2.9 เบาะน่ัง 1 อัน 
3.2.10 ไฟหน้า-หลัง 1 ชุด 
3.2.11 ซ็อคเก็ทเชื่อมสายไฟ 10 คู่ 
3.2.12 แผงโซล่าเซลล์ 1 แผง 
3.2.13 โมดูล เพ่ิมไฟ ขนาด 48V 
3.2.14 มิเตอร์ดิจิตอล 
3.2.15 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ 
3.2.16 เครื่องมือที่ใช่ร่วม  

ขั้นตอนวิธีกาดำเนินงาน 

พ.ศ 2563 
ก
.
ค 

ส
.
ค 

ก
.
ย 

ต
.
ค 

พ
.
ย 

ธ
.
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1.ศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ 
2.ออกแบบรถจักรยาน 
ยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสง 
อาทิตย์ 
3.ติดต้ังอุปกรณ์ 
4.ทดสอบการทำงานและ 
หาประสิทธิภาพของระบบ 

5.สรุปโครงการ 
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3.2.16.1 หัวแร้ง 
3.2.16.2 ตะกั่ว 
3.2.16.3 ไขควง 
3.2.16.4 คีมตัด 
3.2.16.5 คีมหนีบ 
3.2.16.6 สว่าน 
3.2.16.7 แคมมิเตอร์ 
3.2.16.8 มัลติมิเตอร์ 
3.2.16.9 เครื่องเชื่อมโลหะ 
3.2.16.10 เครื่องตัดเหล็ก 
3.2.16.11 เครื่องดัดท่อเหล็ก 

3.3 การออกแบบ  

การออกแบบโครงการสร้างของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นก็เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดรูปแบบ
และขนาดให้มีความเหมาสมกับการใช้งานโดยมีการออกแบบ
ดังน้ี  

3.3.1 การออกแบบการทำงานของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยจัดให้ชุดควบคุมจักรยานยนต์
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และภายในของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์นั ้นมีชุดควบคุมโมดูล เพิ ่มไฟ รวมถึง
ควบคุมจอแสดงผลการจ่ายไฟให้แบตเตอรี่ วัดค่าด้วยมิเตอร์
ไฟฟ้าดิจิตอล ดังน้ันแผนผังการทำงานของจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3.3.2 การออกแบบโครงสร้างของรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโปรแกรม SKETCH UPผู้จัดทำ
ได้นำอุปกรณ์ทั ้งหมดมาออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้กำหนดขนาดของโครงสร้างขนาด 
34x120x90 เซนติเมตร เพราะเป็นขนาดที่เหมาะสมในการ
ทดลองขับมินิอิเล็กทริคไบค์เพ่ือความแข็งแรง และรับน้ำหนัก
ได้ตามที่กำหนดไว้ และได้ถูกออกแบบในโปรแกรม SKETCH 
UP ที่ประกอบด้วยภาพ 3 มิติ ภาพวาดเสมือนจริงรูปแบบการ
วางตำแหน่งอุปกรณ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ  ทุกส่วน พร้อม
ทั้งระบุ ขนาด ความกว้าง ความยาว ความสูง เพ่ือการประกอบ
รถจักยานยนต์ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้อง ส่วนประกอบหลัก ๆ  ของ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์  มีดังน้ี 

.  

1) เขียนแบบ 3 มิติ การวางตำแหน่งของอุปกรณ์
1.1) เบรกหน้า          
1.2)เบรกหลัง          
1.3) คันเร่งแบบบิด          
1.4) จอแสดงค่าแบตเตอรี ่        
1.5) ไฟหน้า          
1.6) โช๊คหน้า        
1.7) ล้อหน้า          
1.8) ชุดควบคุม          
1.9) แบตเตอรี่ ขนาด 48v 18 ah      
1.10) ไฟท้าย          
1.11) ฮับมอเตอร์ อยู่ในส่วนล้อหลัง          
1.12) เบาะน่ัง 

2) เขียนแบบ 3 มิติการวางตำแหน่งของอุปกรณ์
2.1) แผงโซล่าเซลล์
2.2) ชุดโมดูล เพ่ิมไฟ          
2.3) โครงรถเข็น          
2.4) จอแสดงค่าแบตเตอรี ่      
2.5) มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล        
2.6) แบตเตอรี่ขนาด 48 โวลต์ 

3.4 ขั้นตอนในการสร้าง/การดำเนินงาน 
3.4.1 ขั้นตอนการลงประกอบโครงสร้างตามแบบ

ในส่วนของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

189

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



3.4.3 ทดสอบการทำงานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์   

3.4.3.1 ทดสอบการชดุควบคมุ 

1) ผู ้ใช ้ทำการเสียบขั ้วแบตเตอรี ่เข้ากับ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์นั้นสังเกตดูที่จอเริ่ม
ทำงานโดยการแสดงค่าแบตเตอรี่ 

2) วางตั ้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ ในทิศทางที ่มีแสงแดงส่องเต็มที ่ ระยะเวลา 5 
ชั่วโมง 

3) สังเกตจอแสดงผลที่แบตเตอรี่ มีกระแสไฟ
ที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ข้ึน 

4.1 จุดประสงค์การทดลอง 

 การหาประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์  

4.1.1 การหาประสิทธิภาพของการชาร์จของ
แบตเตอรี่โดยการชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ 

4.1.2 การหาประสิทธิภาพในการขับ ต่อการชาร์จ 
1 ครั้ง 

 4.2 การทดลองของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์   

4.2.1 การทดลองชาร์จไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ทำการทดลองชาร์จไฟฟ้าให้กับ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่แบตเตอรี่
ก่อนทำการชาร์จมีแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าที่เครื่องชาร์จแบบ โซล่าเซลล์เมื่อเวลา
ผ่านไปทุก ๆ  1 ชั่วโมง และคำนวณหาค่าไฟฟ้า ลงในตารางที่ 
4.1 

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดลองเปรียบเทียบการชาร์จโดยการ
ชาร์จไฟจากโซล่าเซลล์ 

  จำนวน  
ชั่วโมง 

ช่วงเวลา ค่าที่ได้ เปอร์เซ็นต์
ชาร์จ 

1 10.00 น. – 
11.00 น. 

43A /51.76V 
/ 23W 

2% 

2 11.00 น. – 
12.00 น. 

44A /51.88V 
/ 23.3W 

2% 

3 12.00 น. – 
13.00 น. 

45A /51.89V 
/ 23.9W 

2% 

4 13.00 น. – 
14.00 น. 

47A /52.3V / 
24.4W 

3% 

5 14.00 น. – 
15.00 น. 

57A /52.53V 
/ 29.7W 

3% 

รวมเปอร์เซ็นต์ชาร์จเฉลี่ย 12% 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าผลการทดลองเปรียบเทียบ
การชาร์จโดยการชาร์จจากโซล่าเซลล์พบว่า ช่วงเวลา 10.00 – 
11.00 น.ค่าที่ได้ กระแส 43A แรงดัน 51.76V กำลังไฟ 23W 
เปอร์เซ็นต์การชาร์จ 2% ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. ค่าที่ได้ 
กระแส 44A แรงดัน 51.88V กำลัง 

ไฟ 23.3W เปอร์เซ็นต์การชาร์จ 2% ช่วงเวลา 
12.00 – 13.00 น. ค่าที่ได้ กระแส 45A แรงดัน 51.89V กำลัง
ไฟ 23.9W เปอร์เซ็นต์การชาร์จ 2% ช่วงเวลา 13.00 – 14.00 
น.ค ่าที ่ได้ กระแส 47A แรงดัน 52.3V กำลังไฟ 24.4W 
เปอร์เซ็นต์การชาร์จ 3%ช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น.ค่าที่ได้ 
กระแส 57A แรงดัน 52.53V กำลังไฟ 29.7W เปอร์เซ็นต์การ
ชาร์จ 3% สรุปผลการทดลอง ในช่วงเวลลา 10.00 – 15.00 น. 
เป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 12% 

4.2.2 การทดลองขับรถจ ักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ ทำการทดลองขับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่แบตเตอรี ่ก่อนขับมีแรงดัน 48V 
(แบตเตอรี่เต็ม) น้ำหนักคนขับหนัง 61 Kg ทำความเร็วเฉลี่ย 40 
Km/hr แล้วทำการวัดแรงดันแบตเตอรี่ทุก ๆ  ระยะ 10 Km 
จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดและบันทึกผลลงในตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 สรุปใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

ระยะทาง 
(km) 

แรงดัน
แบตเตอรี่ 

(V) 

ใช้ระยะเวลาใน
การขับ 

0 48 0 นาที 
10 45.52 25 นาที 
20 44.64 41 นาที 
30 44.20 1 ชม. 
40 43.76 1 ชม. 26 นาที 

จากตารางที่ 4.2 สรุปการใช้งานรถจักรยาน ยนต์
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พบว่าเริ่มต้นระยะทาง  0 กิโลเมตร 
มีแรงดันที่แบตเตอรี่ 48V ระยะทาง 10 กิโล เมตร มีแรงดันที่
แบตเตอรี่ 45.20V ใช้เวลาในการขับ  25 นาที ระยะทาง 20 
กิโลเมตร มีแรงดันที่แบตเตอรี่ 44.64 ใช้เวลาในการขับ 41 
นาที ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีแรง ดันที่แบตเตอรี่ 44.20V ใช้
เวลาในการขับ 1 ชั ่วโมงระยะทาง 40 กิโลเมตร มีแรงดันที่

แบตเตอรี่ 43.76V ใช้เวลาในการขับ 1 ชั่วโมง 26 นาที จาก
ตารางพบว่า การขับในเวลาที่มาขึ้นและไกลขึ้น ทำให้แรงดัน
ของแบตเตอรี่ลดลงตามลำดับ 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

จากข้อมูลทั่วไปที่สร้างข้ึน ด้วยขนาดความสูง 76 
ซม. ความยาว 61 ซม. ความหนา 15 ซม. ทำการทดลองหา
ประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
ในด้านการชาร์จของแบตเตอรี่และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าท่ี
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเวลาผ่านไปทุก 
ๆ 1 ชั ่วโมง พบว่า ชั่วโมงที ่ 2 ปริมาณแบตเตอรี ่เพิ ่ม 2% 
กระแสไฟฟ้าทที่ใช้ในการชาร์จเพิ ่มขึ ้น 0.43A 51.67V 23W 
ชั่วโมงที่ 5 ปริมาณแบตเตอรี่เพ่ิม 3% กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการ
ชาร์จเพิ่มขึ้น 0.57A 52.53V 29.7W ชั่วโมงที่ 5 - 8 ปริมาณ
แบตเตอรี่เพ่ิม 10% รวมใช้เวลาในการชาร์จ 1 ครั้ง  8  ชั่วโมง 
กระแสไฟฟ้าขณะชาร์จมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 A 

ส่วนในด้านทำการทดลองรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
โดยที่แบตเตอรี่ก่อนขับมีแรงดัน 48V (แบตเตอรี่เต็ม) น้ำหนัก
คนขับหนัง 61 กิโลกรัม ทำความเร็วเฉลี ่ย 40 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง แล้วทำการวัดแรงดันแบตเตอรี่ทุก  ๆระยะ 10 กิโลเมตร 
จนกว่าแบตเตอรี่จะหมด พบว่า กิโลเมตรที่ 10 ปริมาณแรงดัน
แบตเตอรี่ลดลงเหลือ 45.52V กิโลเมตรที่ 20 ปริมาณแรงดัน
แบตเตอรี่ลดลง 44.64 กิโลเมตรที่ 30 ปริมาณแรงดันแบตเตอรี่
ลดลง 44.20V ขณะที่ขับแรงดันแบตเตอรี ่เริ ่มลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง จากที่มีการทดสอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถขับ
ได้ระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการขับ 86 
นาที (1 ชั่วโมง 26 นาที) ปริมาณแบตเตอรี่ คงเหลือ 43.76V 
จะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 48V ใช้เวลา
ชาร์จทั้งสิ้น 8 ชั่วโมงกระแสไฟฟ้าขณะชาร์จมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.59A พบว่าการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยแผงโซล่าเซลล์ สามารถ
เก็บพลังงานไฟฟ้าได้น้อยกว่าการชาร์จด้วยชุดชาร์จ และใช้
ระยะเวลานานในการชาร์จ  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ารถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เห็นว่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษต่อสภาพอากาศ 
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ทั้งน้ีคณะผู้จัดทำได้มีข้อเสนอแนะคือ 
5.2.1 การเพ่ิมกำลังของแผงโซล่าเซลล์สามารถทำ

ได้โดย เพ่ิมขนาดกระแสที่สูงข้ึน  
5.2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพของรถ จักรยานยนต์

ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเพิ่มการชาร์จ
เร็วให้ระยะเวลาที่สั่นลง น้ำหนักเบาและมีขนาดที่เล็กลง 

กิตติกรรมประกาศ 
การศ ึกษาโครงการการหาประส ิทธ ิภาพ

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ฉบับนี ้สำเร็จ
เรียบร้อยได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องด้วยได้รับความอนุเคราะห์
อย ่างด ีย ิ ่ งจาก อาจารย์ประสานพันธ ์ สายส ิญจน์ และ
ขอขอบคุณ อาจารย์วิเชียรชัย ทองไสย ทุกคนที่ให้คำปรึกษา 
คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนการ
ดำเนินงาน จัดทำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

คณะผ ู ้จ ัดทำขอขอบพระค ุณเป ็นอย ่างสู ง
ขอขอบพระคุณ อาจารย์จิภาณุ นาคเสน วิทยาลัย 
เทคนิคเลย ที่ได้ให้คำแนะนำข้อคิดเห็น ในการจัดทำ 
ตลอดจนได้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์  
ทำการหาประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์และทดลองใช้ให้บรรลุล่วงจนเป็นผลสำเร็จ 

ท้ายนี้คุณค่า และประโยชน์จากการทำโครงการ 
คณะผู้จัดทำขออุทิศความดีให้กับ บิดา มารดา  
ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณทุก ๆ  ท่าน ซึ่งให้กำลังใจแกค่ณะ
ผู้จัดทำเสมอมา 
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เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
Solar Panel Cleaning Machine with the application Controlled 

ขจรเดช ปะทะพันธ1,* และ วิรัช หม่ันบรรจง2

Khajondat Patapan1,* And Wirat Manbanchong2

*12สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*12Department of Electrical Technology Nongkhai Technical College

Northeastern Region 1 Occupational Institute 

บทคัดยอ 

     โครงการน้ีสรางข้ึนมามีจุดประสงคเพ่ือออกแบบสราง 
และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application ผลการดําเนินการออกแบบและสรางเครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application เพ่ือใหสามารถสั่งการ
ทํางานผานแอปพลิเคช่ันได สามารถเดินทํางานและหยุดเองได 
และสามารถเดินกลับและหยุดเองได สามารถขัดลางแผง    
โซลาเซลลได โดยเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี สวนท่ี 1 เปนสวนตัว
เครื่องสําหรับติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application มีประสิทธิภาพใชเวลาในการเดินทํางาน
บนแผงโซลาเซลลหน่ึงแผนใชเวลา 40 วินาที ซึ่งเทากับการใช
คนงาน 2 คนในการทําความสะอาด สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีใชใน
การติดตั้งชุดควบคุมและมอเตอรในการขับชุดขัดลางแผง   
โซลาเซลล สวนแรกเปนสวนรองรับบล็อกเก็บอุปกรณตาง ๆ 
ระยะเวลาท่ีเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
แบตเตอรี่เต็ม 100% สามารถทํางานไดนาน 1.5 ช่ัวโมง 
สวนท่ี 3 เปนสวนท่ีใชขัดลางแผงโซลาเซลล เพ่ือเพ่ิมความเร็ว
ในการหมุนขัดลาง ในการลางแผงโซลาเซลลดวยการใช
กําลังคนจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาของ
แผงโซลาเซลลไดมากกวา การใชเครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application จะมีผลตางกันประมาณ 1% การใชเครื่อง
ลางแผงโซลาเซลลผาน Application ลางในระยะเวลา 1 วัน 
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application สามารถชวยลด
คาใชจายในการลางแผงโซลาเซลลไดถึง 50% หากเปรียบเทียบ
กับการลางแผงโซลาเซลลโดยการใชกําลังคนลาง 
คําสําคัญ : โซลาเซลล, แอปพลิเคช่ัน, แผงโซลาเซลล,  

ABSTRACT 

     The purposes of this project were to design,  to 
make and to find an efficiency of the Solar panel 
cleaning machine with the application Controlled. 
The results of the design and make of the Solar 
panel cleaning machine with the application to be 
able to operate through an application, it appears 
that it can walk and stop by itself. In the same way, 
the machine can also go back and stop by itself, 
too. And it can scrub the solar panel. The machine 
was divided into three parts : part 1 was a body 
which for mounting various equipment. The 
machine took 40 seconds to work on one solar 
panel, which was equivalent to two workers to 
clean. Next, part 2 was used to install the control 
unit and the motor to drive the solar panel 
scrubber. Which the first part is a support for the 
storage blocks. If the machine had full battery, it 
can work for 1.5 hours. The last one, part 3 was the 
part which used to clean the solar panel. It consists 
of a ½”shaft which had 150 cm long, and the 
scrubbing brush was installed along the shaft for 
cleaning solar panels to speed up the scrubbing 
speed of washing the solar panel. The use of 
manpower can increase the efficiency of electricity 
generation by solar cells more. There was 1% 
difference. When the machine was used in 1 day, it 
was sure that the machine can reduce the cost of 
washing solar panels by up to 50%.  It was 
compared with the washing of solar panels by 
manual. 

Keywords : Solar Cells, Application, Solar Panel 
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บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     แผงโซลาเซลลจะผลิตพลังงานแสงอาทิตยได เต็มท่ี
ประมาณ 4-5 ช่ัวโมงจากเวลาท้ังหมดท่ีมีประมาณ 12-13 
ช่ัวโมง ใน 1 วันเมื่อติดตั้งแผงโซลาเซลลท่ีมีขนาด 100 วัตตตอ
ตารางเมตร จะใหประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาไดวันละ
ประมาณรอยละ 10 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน, 2559 : ออนไลน) [1] สิ่งสําคัญสําหรับแผงเซลล
แสงอาทิตย คือ ทําอยางไรประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
ไฟฟาไดสูงท่ีสุด เมื่อพิจารณาจากจากการกําหนดเวลาลาง 
ทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยเปนเวลาทุก ๆ เดือน  
ใน 1 ป ในโรงผลิตไฟฟาโซลาฟารมขนาด 38 เมกะวัตต (MW) 
ในพ้ืนท่ี 500 ไร เสียคาใชจายคาแรงครั้งละ 416,600 บาท 
ตอ 1 เดือน (บริษัท บางจาก คอรปอเรช่ันจํากัด มหาชน, 
2558 : ออนไลน) [5] โรงผลิตไฟฟาโซลาฟารมขนาดเมกะวัตต 
10 (MW) ใน พ้ืน ท่ี  180 ไร  เสียค าใชจ ายค าแรงครั้ งละ 
67,600 บาท ตอ 1 เดือน (บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
มหาชน, 2558:ออนไลน) [3] คิดเปนเงินลงทุนในการแผง
เซลลแสงอาทิตย 562 วัตตตอบาท และในโรงผลิตไฟฟาโซลารูฟ
ขนาด 100 (kW) ในพ้ืนท่ี700 ตารางเมตร คาใชจายครั้งละ 
30,000 บาท ตอ เดือน (บริษัท ไทชูการเทอรมิเนิล จํากัด
มหาชน, 2558 : ออนไลน) [4] คิดเปนเงินลงทุนในการลาง
แผงเซลลแสงอาทิตย 148 วัตตตอบาท ซึ่งการลางแผงเซลล
แสงอาทิตยอาจเปนการลางแผงโซลาเซลลท่ีเสีย คาใชจาย  
ในการลางถูกมากเน่ืองจากหลายปจจัย เชน คาแรงคนงาน 
คาอุปกรณในการทําความสะอาด คานํ้ายาในการทําความ
สะอาด 
     ดวยเหตุดังกลาวจึงไดนําเสนอการออกแบและสราง 
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application เพ่ือใหแผงโซลา
เซลล มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาไดสูงสุด และเพ่ือลด
ตนทุนคาใชจายท่ีใชในการลางแผงโซลาเซลลท่ีสูงมาก ท้ังน้ี
เพ่ือจะไดเปนประโยชนตอผูใชแผงโซลาเซลลเปนพลังงาน
ทดแทนตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 
     1.2.1 เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application เพ่ือการทําความสะอาดแผงโซลาเซลลให
สามารถผลิตไฟฟาไดเต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
     1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของ เครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
  1.3.1 เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

     1.3.2 ใช Tuya 4ch USB DC5V ในการรับสงสัญญาณ
เพ่ือควบคุมการทํางานของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application 
     1.3.3 ใช Application ในการสั่งการทํางานของเครื่อง
ลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
     1.3.4 ใชแบตเตอรี่ 12V 5A ในการใชขับเคลื่อนระบบ
ของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
     1.3.5 ใชชุดควบคุมรอบมอเตอรเพ่ือควบคุมคุมเร็วในการ
ทํางานของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

  1.3.6 หาประสิทธิภาพในการทํางาน 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1.4.1 ไดเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
  1.4.2 นําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 
  1.4.3 ชวยลดปญหาคาใชจายสูงในการลางแผงโซลาเซลล 
  1.4.4 ใชงานงายปลอดภัยและสะดวกตอการใชงาน 
  1.4.5 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาถึงวัตกรรมอ่ืน ๆ  ตอไป 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.5.1 เค รื่ อ งล างแผ งโซล า เซลล ผ าน  Application 
หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณท่ีออกแบบสรางข้ึนมา เพ่ือใชใน
การลางแผงโซลาเซลล ควบคุมการทํางานผาน Application  
 1.5.2 ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application มีความเหมาะสมกับการใช
งาน คงทน มีความปลอดภัย มีความสะดวกในการใชงาน เก็บ
บํารุงรักษาไดงาย และใชเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application ไดตรงตามวัตถุประสงค 
 1.5.3 Application หมายถึง โปรแกรมท่ีออกแบบมา
สําหรับ สมารทโฟนหรืออุปกรณเคลื่อนท่ี ท่ีนํามาใชควบคุม
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application โดยการสั่งการ
ผาน Application 

เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 การพัฒนาเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
มีข้ันตอนการออกแบบอุปกรณเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application การพัฒนาเพ่ือใหสามารถแกปญหาท่ีเกิดจาก
สภาพปญหา อุปสรรคท่ีเปนปญหาเชิงงบประมาณ ในเวลาท่ี
ลางทําความสะอาดแผงโซลาเซลลใหสามารถผลิตไฟฟาได
ประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application ใหมีประสิทธิภาพไดวางแผนการอุปกรณเพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงค 
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ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของดังน้ี 
2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 หลกัการสรางเคร่ืองมือ 
 ในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปนดาน
ใดก็ตาม จะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงมีเหตุผลใน    
เชิงวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนได หรือแสดงใหจริงและใช
งานไดรวมท้ังสามารถเปนฐานความคิดในการพัฒนาหรือ
ประยุกตใชกับเครื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

2.1.1 เหตุผลท่ีเลือกสรางเครื่องดํารงชีวิต 
2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคและการใชเครื่อง 
2.1.3 การสรางเครื่องมือ 
การออกแบบและสรางเครื่องมือเปนสิ่งท่ียุงยากและ

คอนขางละเอียดผูสรางจะตองพิจารณาองคประกอบทุก ๆ 
ดานท่ีเก่ียวของประการแรกท่ีสําคัญไดแก การวิเคราะห
วัตถุประสงคของเครื่องวาตองการใชทําอะไรทํางานอยางไร
จึงจะแสดงวาบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในการออกแบบการสราง
เครื่องมือ ควรพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
2.2.1 โซลาเซลล (Solar Cell) 

 โซลาเซลล  (Solar Cell) เปนสิ่ งประดิษฐกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปน อุปกรณสําหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา พบวากําลังไฟฟา
จากโซลาเซลล จะมีประสิทธิภาพการผลิตกําลังไฟฟาสูงท่ีสุด
ในชวงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคลองและเหมาะสมในการนําโซ
ลาเซลลมาใชผลิตกําลังไฟฟา 

2.2.2 การทําความสะอาดแผงโซลาเซลล 
แผงโซลาเซลลท่ีใชงานอยูกลางแจง แผงท่ีเอียงไมมากถูก

ฝุนละออง เขมาควัน ละอองเกสรดอกไม รวมถึงมูลนกเกาะ
แนนได สามารถลดกําลังการผลิตของระบบผลิตไฟฟาดวย
พลังแสงไดถึง 20% จะเห็นไดวาพลังธรรมชาติจากฝน นํ้าคาง 
และลมไมมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะทําความสะอาดแผง
โซลาเซลลดังกลาวไดอยางมีประสิทธิผล ดวยเหตุน้ีเราจึงตอง 
มีการลางทําความสะอาดแผงโซลาเซลล ซึ่งไมยุงยากอยางท่ี
คิด แตก็เปนสิ่งสําคัญ ท่ีไมควรละเลยการดูแลระบบแผงเซลล
แสงอาทิตย ท่ีคุณสามารถดูแลรักษาไดเหมือนกับอุปกรณ
ไฟฟาตาง ๆ ท่ัวไปในบาน เริ่มตนดังน้ี 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 วัฒนพงษ รักษวิเชียร และคณะ (2536) ไดทําการศึกษา
การใชพลังงานไฟฟาท่ีไดจากเซลลแสงอาทิตย จากสถานี
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย บานเดนไมซุง อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก เพ่ือศึกษา รวบรวมขอมูลทางเทคนิคการผลิต
พลังงานไฟฟา การใชพลังงานไฟฟาและวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร ของระบบสถานีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบาน
เดนไมซุง มีขนาดแผงเซลลแสงอาทิตยประมาณ 60 kWp 
และขนาดแรงดัน 260 Vdc ซึ่ งประกอบดวยแผงเซลล 
จํานวน 1,024 แผง มีแบตเตอรี่สําหรับเ ก ็บ พ ล ัง ง า น 
จํานวน 496 ลูก หมูบานเดนไมซุงมีประชากรจํานวน 961 คน 
254 ครัวเรือน มีการใชไฟฟาประมาณ 70.9% ของจํานวน 
ครัวเรือนท้ังหมูบาน การใชพลังงานไฟฟาตลอดปประมาณ 
47,275.1 kWh อุปกรณ  ไฟฟาสวนใหญ  คือหลอดไฟฟา 
ในแตละวันมีการใชกําลงัไฟฟาสูงสุด (Peak Load) ประมาณ 
16 kW แผงเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาไดปละ 62,681.7 kWh 
ซึ่ งผ ลิ ตพ ลั งงาน ไฟ ฟ า ได ม าก ท่ี สุ ด ใน เดื อน  มี น าคม 
มีคาประมาณ 233.93 kWh/day และผลิตไดต่ําสุดประมาณ 
129.30kWh/day ในเดือนตุลาคม [6] 
 สมชาย สุวราหวรรณ (2537) ไดทําการวิเคราะหทางดาน
เทคนิคและเศรษฐกิจของระบบสูบนํ้า ดวยเซลลแสงอาทิตย
แบบตอตรงเพ่ือการเกษตร ลักษณะของระบบประกอบดวย
แผงเซลลแสงอาทิตย ของบริษัท Solar ARCO ขนาด 47 Wp 
จํานวน 15 แผงตอแบบอนุกรม 3 แผง และขนานกัน 5 ชุด 
ชุดมอเตอร/ปมนํ้าของบริษัท Mc Donald โมเดล 150307 
DSU สายไฟขนาด 25 mm 2 ความยาว 306 เมตร ทอนํ้า
ชนิด PVC เสนผาศูนยกลางขนาด 2 น้ิว ความยาว 260 m 
และถึงพักนํ้าขนาด 24 m 2 ผลการ ทดสอบระบบภาค สนาม
ระยะสั้นพบวา ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบเทากับ 1.7 % 
ของชุดมอเตอร/ปมนํ้า เทากับ 24 % และของแผงเซลล
เทากับ 8 % ระบบมีอัตราการสูบนํ้าสูงสุดเทากับ 2.4 m 2 /hr 
กระแส ไฟฟ าสู งสุ ด  11.5 A แรงดั น ไฟฟ าสู งสุ ด  35 V 
กําลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 400 W และคารังสี แสงอาทิตย
วิกฤต เท า กับ400 W/m2 กระแส ไฟฟ าจากแผงเซลล
แสงอาทิตยมี การเปลี่ ยนแปลงตามค า ความเขมรั งสี
แสงอาทิตย ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟาจาก
แผงเซลล  จะมี รูปแบบไม แนนอน ท่ีค าความ เข มรั งสี
แสงอาทิตยนอยกวา 300 W/ m2 เน่ืองจากอยูในสภาวะท่ี
มอเตอรทํางานและ หยุดทํางาน แต ท่ีคาความเขมรังสี
แสงอาทิตยมากกวา 400 W/ m2 แรงดันไฟฟาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตาม คาความเขมรังสีแสงอาทิตย ประสิทธิภาพ
สูงสุดของระบบรวม และระบบยอยของระบบอยูท่ีคาความเขม 
รังสีแสงอาทิตยเทากับ 750 W/ m2 ผลการทดสอบระบบ
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ภาคสนามในระยะยาวพบวา คาพลังงานแสงอาทิตยท่ีตก
กระทบบนแผงเซลลเฉลี่ยรายวันเทากับ 4.46 kWh/m2-day 
ระยะเฮดสถิต เฉลี่ยเทากับ 10.9 m [7] 
 (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 : ออนไลน) 
ไดทําการวิจัยโครงการสาธิตระบบผลิตและจําหนายไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน จํานวน 10 หลัง โดยใช
เซลลแสงอาทิตย 2 ชนิด คือ แบบผลึกเดี่ยวผลิตไฟฟาไดหลังละ 
2.25 kW และแบบหลายผลึกผลิตไฟฟาไดหลังละ 2.88 kW 
เปนระบบท่ีผลิตไฟฟากระแสสลับจากเครื่องผกผันขนาด 5 kW 
ไมมีแบตเตอรี่ เก็บไฟฟาใชหลักการตอโดยตรงกับสาย 
จําหนายของการไฟฟา และใชมิเตอรจายไฟแบบหมุนได   
สองทางหากกําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตย
มากกวาท่ีใชจริงในบาน จะสงผานมิเตอรขายใหการไฟฟาได
โดยมิเตอรจะหมุนกลับ แตถา กําลังไฟฟาท่ีผลิตไดจากเซลล
แสงอาทิตยท่ีนอยกวาท่ีตองการใชจริง จะดึงไฟฟาสวนเกินมา
จากไฟฟา [2] 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินโครงงาน 
 โครงการสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
เป น โครงการ เชิ งทดลองการสร าน วัตกรรมประ เภท
สิ่งประดิษฐได การนําความรูความสามารถจากการศึกษาทาง
หลักวิชาการ และทักษะปฏิบัติของการเรียนในสาขางาน
เทคโนโลยีไฟฟา ระหวางศึกษาในระดับเทคโนโลยีบัณฑิต
ไฟฟา เพ่ือใชแกปญหากระบวนการผสม เปนประโยชนตอ
การประกอบอาชีพและสังคม ใชประสบการณ ท่ีไดรับไป
พัฒนาเองในอนาคต ระหวางการดําเนินโครงการ มีครูท่ี
ปรึกษา ใหคําแนะนําอยางใกลชิด ตามระยะการทํางานมีการ
นําเสนอความกาวหนา 3 ครั้ง เพ่ือใหการสรางเครื่องลางแผง
โซลาเซลล 
ผานApplication ผิดพลาดนอยท่ีสุด สามารถลดคาใชจายได 
ผู ศึ กษาได กํ าหนดวิ ธีการดํ าเนินการศึกษาตามลํ าดับ         
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 3.1 วิธีการศึกษาคนควา และข้ันตอนการดําเนินงานตาม
โครงงาน 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 3.3 ออกแบบโครงสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลล 
ผาน Application 

3.4 วัสดุอุปกรณ 
3.5 ข้ันตอนการประกอบ 
3.6 การทดสอบ 
3.7 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมลู 

3.1 วิธีการศึกษาคนควา และขั้นตอนการดําเนินงานตาม 
   โครงงาน 

 3.1.1 ศึกษาคนควารายละเอียด เก่ียวกับการทําความ
สะอาดแผงโซลาเซลลจากอินเทอรเน็ตเพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

3.1.2 ปรึกษาอาจารยหรือผูท่ีมีความรู เก่ียวกับการทํา
ความสะอาดแผงโซลาเซลล 
 3.1.3 ออกแบบชุดโครงสราง ของเครื่องลางแผงโซลา
เซลลผาน Application 
 3.1.4 ออกแบบชุดระบบสั่งการ การทํางานของเครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application 
 3.1.5 วางแผนและเรียงลําดับข้ันตอน การสรางเครื่อง
ลางแผงโซลาเซลลผาน Application เพ่ือให เปนระบบ
ระเบียบและเขาใจงาย 
 3.1.6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใช เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
 3.1.7 ดําเนินการสรางชุด โครงสรางเครื่องลางแผงโซลา
เซลลผาน Application 
 3.1.8 ติดตั้งชุดอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการขับเคลื่อนและ
ตัดวงจร 

3.1.9 ติดตั้งชุดคําสั่งและอุปกรณในการควบคุมตาง ๆ 
 3.1.10 ทดสอบระบบการทํางานของเครื่องลางแผงโซลา
เซลลผาน Application 

3.1.11 สรุปผลการทํางานของเครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 การคณะทํางานไดศึกษาขอมูลหลักทางทฤษฎี คนควา
เพ่ิมเติมจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ท่ีมีหลากหลายชองทางในปจจุบัน มาเปนแนวทางและ
ส นั บ ส นุ น ก ารส ร า ง เค รื่ อ งล า งแผ งโซ ล า เซ ล ล ผ าน 
Application ใชดําเนินการสรางตามขอมูลท่ีไดมาทุกประการ 
เพ่ือใหการสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
บรรลุตามวัตถุประสงค ทุกข้ันตอนยึดสภาพความตองการ
ขณะทําการลางทําความสะอาดแผงโซลาเซลลใหสามารถ
แกปญหาและใชประโยชนไดจริง 

3.3 ออกแบบโครงสรางเคร่ืองลางแผงโซลาเซลลผาน 
   Application 

3.3.1 การออกแบบ 
  3.3.1.1 การออกแบบโครงสราง 

   ในการออกแบบตัวโครงสรางไดวางแผนออกแบบ
กลไกและการสรางตัวเครื่อง ใหมีความสามารถดังน้ี 
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1) ใหตัวเครื่องเดินไปทางขวาโดยการสั่งการผาน
Application และหยุดเมื่อตัวเครื่องเดินไปถึงสุดโตะ 

  การเดิน น้ันพิจารณาเลือกใชลอระหวางลอ
พลาสติกและลอยาง ผลการทดลองใชพบวา การใชลอยางจะ
มีความเหมาะสมมากกวาการใชลอพลาสติก ควบคุมการเดิน
ดวยมอเตอรเกียร 2 ตัว กําหนดการเดินโดยการสั่งการผาน
แอป พ ลิ เค ช่ัน  โดย ใช  4CH Tuya Switch Wifi Switch 
ในการรับคําสั่งและทําตาม และหยุดเมื่อไปสุดโตะโดยใช 
Limit switch ในการตัดวงจรหยุดการทํางาน 

2) ใหตัวเครื่องเดินไปทางซายโดยการสั่งการผาน
Application และหยุดเมื่อไปถึงสุดโตะ 

  การเดิน น้ันพิจารณาเลือกใชลอระหวาง ลอ
พลาสติกและลอยาง ผลการทดลองใชพบวา การใชลอยางจะ
มีความเหมาะสมมากกวาการใชลอพลาสติก ควบคุมการเดิน
ดวยมอเตอรเกียร 2 ตัว กําหนดการเดินโดยการสั่งการผาน
แอป พ ลิ เค ช่ัน  โดย ใช  4CH Tuya Switch Wifi Switch 
ในการรับคําสั่งและทําตาม และหยุดเมื่อไปสุดโตะโดยใช 
Limit switch ในการตัดวงจรหยุดการทํางาน 

3) ใหมีชุดขัดเพ่ือใชในการขัดทําความสะอาดแผง
โซลาเซลล ชุดขัดสามารถหมุนขัดและหยุดหมุนเมื่อไปถึงสุดโตะ 

   การขัดน้ันพิจารณาเลือกใชระหวาง แปรงขัดแบบ
ออนและแบบแข็ง ผลการทดลองใชพบวาการใชแปรงขัดแบบ
แข็งจะมีความเหมาะสมกวาการใชแปรงขัดแบบออน ควบคุม
การทํางานโดยการเปดสวิทช และหยุดทํางานโดยการใช 
Limitswitch ในการตัดตอวงจร ดวยการตออนุกรม Limit 
switch ในสเต็ปการเดินไปทางซายและทางขวา 

   ออกแบบโครงสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application ท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงและสามารถ
แกปญหาได ทางคณะผูจัดทําไดทําการออกแบบใหมีนํ้าหนัก
ท่ีเบา ทําใหงายตอการขนยายออกแบบใหรับกับแผงโซลา
เซลลไดอยางพอดี  

3.3.1.2 การออกแบบวงจร 
 ในการออกแบบวงจรควบคุมไดวางแผนออกแบบ

กลไก ใหมีความสามารถดังน้ี 
1) ใหสามารถสั่งการผาน Application ได

 การสั่ งการน้ัน พิจารณาเลือกระหวาง โมดูล 
Microcontrollerแ ล ะ  4 CH Tuya Switch Wifi Switch    
ผลการทดลองใชพบวา การใช  4CH Tuya Switch Wifi 
Switch จะมีความเหมาะสมกวาการใช โมดูล Microcontroller 
กําหนดใหการทํางานสั่งการผาน Application 

2) ใหหยุดการทํางานเองเมื่อตัวเครื่องทํางานเดิน
ไปถึงสุดโตะ 

 การตัดวงจรหยุดการทํางาน พิจารณาเลือกใช 
Limitswitch การตัดวงจรหยุการทํางานเน่ืองจาก Limitswitch 
น้ันเหมาะสมท่ีสุดแลว  

3) ใหสามารถทํางานเดิน ไป-กลับ ไดโดยการสั่ง
การผาน Application 

 การไปกลับสามารถสั่ งการผาน Application 
ไดเลยโดยไมตองอยูใกลเครื่อง 

4) สามารถสั่งการใหแปรงขัดทํางานและหยุดเอง
ไดเมื่อตัวเครื่องทํางานเดินไปถึงสุดโตะ 

 ในการสั่งการใชสวิตชโยก 2 ทางในการเปดระบบ 
และจะเริ่มทํางานเมื่อตัวเครื่องเริ่มทํางาน และจะหยุดทาง
งานเองเมื่อตัวเครื่องทํางานเดินไปถึงสุดโตะ ตัดวงจรโดยการ
ตออนุกรม Limitswitch ในฝงซายและขวา และทํางานเมื่อ 
Limitswitch ท้ังสองอยูในสถานะ NC ออกแบบวงจรควบคุม
การทํางาน ของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
ทางคณะผูจัดทําไดออกแบบใหสามารถ ควบคุมไดอยางงาย
และมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมผาน Application ได
สามารถควบไดในระยะท่ีไมมีกําหนด ดังภาพ 

3.3.1.3 ออกแบการวางอุปกรณตาง ๆ 
 เพ่ือใหสอดคลองกับตัวเครื่องและสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดเลือกการวางอุปกรณตาง ๆ  

3.4 วัสดุอุปกรณ 
 3.4.1 วัสดุอุปกรณสําหรับโครงสรางตัวเครื่องลางแผง   
โซลาเซลลผาน Application 
 3.4.2 วัสดุอุปกรณสําหรับชุดขัดลางของเครื่องลางแผง 
โซลาเซลลผาน Application 
 3.4.3 วัสดุอุปกรณสําหรับชุดนํ้าฉีดลางของเครื่องลางแผง
โซลาเซลลผาน Application 

 3.4.4 วัสดุอุปกรณสําหรับชุดขับเคลื่อนและประคองของ
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
 3.4.5 วัสดุอุปกรณสําหรับชุดระบบควบคุมการทํางาน
ของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

3.5 ขั้นตอนการประกอบ 
3.5.1 ข้ันตอนการประกอบตัวโครงสราง 

3.6 การทดสอบ 
 การทดสอบการใชงานของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application 
 เมื่อประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบรอยกอนนําไปใชงานเพ่ือ
หาประสิทธิภาพ ไดดําเนินการตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application ดังน้ี 
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3.6.1 ตรวจสอบการทํางานในการเดิน 
3.6.2 ตรวจสอบความเร็วของตัวเครื่อง 
3.6.3 ตรวจสอบสมรรถภาพในการลางของเครื่อง 
3.6.4 ตรวจวัดหาระยะเวลาท่ีเครื่องสามารถทํางานได 
3.6.5 ตรวจสอบการใชจํานวนคนและคาใชจายในการ

ลางแผงโซลาเซลล 

3.7 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรมขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่อง
ลางแผงโซลาเซลลผาน Application พิจารณาจากความ 
สามารถในการรับสงขอมูลในระบบ การตอบสนองการทํางาน
ของระบบ การเดินของตัวเครื่องและการตัดระบบของตัวตัด
ระบบ การขัดลางของชุดขัดลาง การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการดังน้ี 
 3.7.1 เครื่องเดินไปทางขวาเมื่อกดสั่งการ และเดินกลับ
เมื่อสั่งการใหเดินกลับ มีข้ันตอนดังน้ี 

     3.7.1.1 จัดวางเครื่องในตําแหนงท่ีตองการทําการ
ปรับล็อคใหไดในตําแหนงท่ีตองการ 

     3.7.1.2 เปดสวิทชการทํางานตรวจสอบปริมาณแบต
และ Limitswitch 

     3.7.1.3 เปด Wifi ใหกับบอรดเพ่ือใหบอรดเช่ือมตอ
กับเครือขาย Application 

     3.7.1.4 ทําการเช่ือมตอบอรดกับโทรศัพทผาน
แอปพลิเคช่ัน 

     3.7.1.5 สั่งการผานโทรศัพทสังเกตการเคลื่อนท่ีจน
หยุดน่ิง 

     3.7.1.6 สั่งการใหเครื่องเดินกลับสังเกตการเคลื่อนท่ี
จนหยุดน่ิง 

     3.7.1.7 ทําการทดลองซ้ําตั้งแตขอ 3.7.1.1-3.7.1.5 
อีกจํานวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 
 3.7.2 ในการทํางานใชเวลาเทาไหรถึงสามารถลางแผงโซ
ลาเซลลได 1 แผน และเทากับการใชคนงานก่ีคน 

  3.7.2.1 เปดเครื่องทํางานปกติ 
  3.7.2.2 สั่งการใหเครื่องทํางาน 

     3.7.2.3 จับเวลาในการทํางานจนกวาเครื่องจะหยุด 
บันทึกผลในตารางท่ี 4.1 

     3.7.2.4 ทําการทดลองซ้ําตั้งแตขอ 3.7.2.1-3.7.2.3 
อีกจํานวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 
 3.7.3 ในการทํางานลางแผงโซลาเซลลของเครื่องลางแผง
โซลาเซลลผาน Application กับการลางโดยคนลาง มีการ
เปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟาตางกันมากนอยแคไหน 

     3.7.3.1 วัดแรงดันไฟฟาแผงโซลาเซลลกอนทการลาง
แผงโซลาเซลล 

     3.7.3.2 ทําการลางแผงโซลาเซลลดวยเครื่องลางแผง
โซลาเซลลผาน Application 

  3.7.3.3 เก็บขอมูลบันทึกผล 
     3.7.3.4 วัดแรงดันไฟฟาแผงโซลาเซลลกอนทการลาง

แผงโซลาเซลล 
  3.7.3.5 ทําการลางแผงโซลาเซลลดวยการใชกําลังคนลาง 

     3.7.3.6 เก็บขอมูลบันทึกผลนําขอมูลมาทําการ
เปรียบเทียบกัน บันทึกผลในตารางท่ี 4.3 

     3.7.3.7 ทําการทดลองซ้ําตั้งแตขอ 3.7.3.1-3.7.3.3 
อีกจํานวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผลในตารางท่ี 4.3 
 3.7.4 เครื่องลางแผงโซลลาเซลลสามารถทํางานจนกวา
แบตเตอรี่จะหมดไดนานแคไหน 

  3.7.4.1 เปดเครื่องทํางานปกติ 
  3.7.4.2 สั่งการใหเครื่องทํางาน 

     3.7.4.3 จับเวลาตั้งแตเครื่องเริ่มเปดสวิตชจนเครื่อง
แบตหมด บันทึกผลในตารางท่ี 4.4 

     3.7.4.4 ทําการทดลองซ้ําตั้งแตขอ 3.7.4.1-3.7.4.3 
อีกจํานวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 
 3.7.5 ในการลางแผงโซลาเซลลระหวางเครื่องลางแผง  
โซลาเซลลผาน Application กับการลางแผงโซลาเซลลดวย
การใชกําลังคน มีการใชกําลังคนและคาแรงแตกตางกันมาก
แคไหน 

     3.7.5.1 ทําการลางแผงโซลาเซลลในจํานวนวันท่ี
กําหนดดวยการลางดวยการใชเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application โดยการใชกําลังคน 2 คน คํานวณคาแรงท่ีใช 

  3.7.5.2 เก็บขอมูลบันทึกผล 
     3.7.5.3 ทําการลางแผงโซลาเซลลในจํานวนวันท่ี

กําหนดดวยการลางดวยการใชกําลังคนในการลางโดยการใช
กําลังคน 4 คน คํานวณคาแรงท่ีใช 

  3.7.5.4 เก็บขอมูลบันทึกผล 
     3.7.5 .5 นํ าขอมูล ท้ั งสองค ามาทําการคํ านวณ

เปรียบเทียบ บันทึกผลในตารางท่ี 4.5 

ผลการทดลอง 

 จากการดําเนินการออกแบบสรางเครื่องลางแผงโซลา
เซลลผาน Application และทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ซึ่งไดนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 
 4.1 การออกแบบและสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application 
 4.2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application 
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4.1 การออกแบบและสรางเคร่ืองลางแผงโซลาเซลลผาน 
   Application 

 จากผลการดําเนินการออกแบบและสรางเครื่องลางแผง
โซลาเซลลผาน Application เพ่ือใหสามารถสั่งการทํางาน
ผานแอปพลิเคช่ันได สามารถเดินทํางานและหยุดเองไดและ
สามารถเดินกลับและหยุดเองได สามารถขัดลางแผงโซลา
เซลลได โดยเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ีมี 

สวนท่ี 1 เปนสวนตัวเครื่องสําหรับติดตั้งอุปกรณตาง ๆ 
ไดออกแบบใหมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา และมีชองเปนสี่
ผืนผาตรงกลางกวาง 18 cm และเปนสี่เหลี่ยมผื่นผาของท้ัง
สองฝงกวาง 7 cm ช้ินงานมีความกวางท้ังหมด 40 cm 
ยาว 124 cm และมีตัวใชสําหรับติดตั้งมอเตอรและลอ
ประคอง ท่ีสามารถปรับระดับความแนนของการหนีบแผงได
ยาว 17 cm มีตัวข้ันอีกฝ งเพ่ือใชติดตั้ งมอเตอรและลอ
ประคองเชนกัน ไมสามารถปรับระดับไดมีไวเพ่ือหลบอุปกรณ
ยาว 22 cm  
 สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีใชในการติดตั้งชุดควบคุมและมอเตอร
ในการ ขับชุดขัดลางแผงโซลาเซลล สวนแรกเปนสวนรองรับ
บล็อกเก็บอุปกรณตาง ๆ มีฐานกวาง 10 cm สูง 20 cm 
มีลักษณะเปนรูปตัวทีมีปก กวาง 17 cm และปกยาว 5 cm 
มีจํานวนสองตัวติดตั้งกับชุดโครงเพ่ือใชรองรับบล็อกเก็บ
อุปกรณตาง ๆ สวนท่ีสองเปนสวนรองรับมอเตอรท่ีใชในการ 
ขับชุดตัวขัดลางแผงโซลาเซลลมีฐานกวาง 7 cm สูง 22 cm 
กวาง 30 cm มีลักษณะเปนเหมือนตัวยูมีเทา 
 สวนท่ี 3 เปนสวนท่ีใชขัดลางแผงโซลาเซลล ประกอบดวย
เพลาขนาด ½” ยาว 150 cm ติดตั้งแปรงขัดตามเพลาเพ่ือใช
ในการขัดลางแผงโซลาเซลล รองรับโดยแบริ่งซัพพอรทเพลา
ขนาด ½” และขับเคลื่อนโดยชุดสเตอรขนาด 14-28 เพ่ือเพ่ิม
ความเร็วในการหมุนขัดลาง 

ภาพท่ี 4.1 เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

4.2 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองลางแผงโซลาเซลล 
   ผานApplication 

 4.2.1 ในการทํางานใชเวลาเทาไหรถึงสามารถลางแผงโซ
ลาเซลลได 1 แผน และเทากับการใชคนงานก่ีคน 

ตารางท่ี 4.1  เปรียบเทียบประสิทธิภาพความเร็วและ 
   การใชกําลังคน ของเครื่องลางแผงโซลาเซลล              

     ผาน  Application กับการลางแบบใชกําลังคน 

เวลา/วินาที จํานวนท่ีเคร่ือง
ลางได/แผน 

ตองใชกําลังคน/คน 

40 1 2 
80 2 4 
120 3 6 
160 4 8 
200 5 10 

 จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นวา เครื่องลางแผงโซลลาเซลล
ผาน Application น้ันสามารถทําการลางแผงโซลาเซลลหน่ึง
แผนไดในเวลา 40 วินาที แตถาหากใชกําลังคนในการลาง 
และจะลางใหเสร็จในเวลา 40 วินาทีจะตองใชกําลังคนถึง 
2 คน จะเห็นไดวาจะตองใชกําลังคนเปนสองเทา ของจํานวน
แผนท่ีจะลาง หากจะลางใหไดเร็วเทากับเครื่องลางแผง      
โซลาเซลลผาน Application 
 4.2.2 ในการลางแผงโซลาเซลลหน่ึงรอบน้ัน มีการใช
กําลังคนท่ีมาก และสิ้นเปลืองตนทุนเปนอยางมาก แตถาหาก
ใชเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application จะชวยลด
กําลังคนและลดตนทุนไดถึง 50% หากเปรียบเทียบกับการ
ลางแผงโซลาเซลลแบบใชกําลังคน 

ตารางท่ี 4.2  เปรียบเทียบการใชกําลังคนและตนทุน 
    ในการลางแผงโซลาเซลล และประสิทธิภาพ 
    ในการลางแผงโซลาเซลลกําหนดให เครื่องลาง 
    แผงโซลาเซลลผาน Application ใชกําลังคน  
    2 คน ใชกําลังคนใชคน จํานวน 4 คน 
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เ ว ล า /
วัน 

จํานวน
แผนท่ี

เคร่ืองลาง
แผงโซลา
เซลลผาน 
Applicat
ionลาง
ได/แผน 

จํานวน
แผนท่ีลาง
ไดในการ

ใช
กําลังคน
ลาง/แผน 

ความแตกตาง
จํานวนแผน

ระหวางการลาง
ดวยเคร่ืองลาง
แผงโซลาเซลล

กับการใช
กําลังคนลาง 

1 720 360 360 
14 5,040 2,520 2,520 
30 21,600 10,800 10,800 

 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นวา ระหวางการเครื่องลางแผง  
โซลาเซลลผาน Application ลางกับการใชกําลังคนลาง จะมี
ความแตกตางกันดังน้ี การใชเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application ในเวลา 1 วัน เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application จะลางไดจํานวน 720 แผน การใชกําลังคนลาง
ในเวลา 1 วัน จะลางไดจํานวน 360 แผน จะมีความแตกตาง
กัน 720-360=360 แผน จากผลการคํานวณจะ พบวา   
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application น้ันมีความสามารถลาง
แผงโซลาเซลลไดมากกวาการใชกําลังคนลางถึง 2 เทา  
 4.2.3 ในการทํางานลางแผงโซลาเซลลของเครื่องลางแผง
โซลาเซลลผาน Application กับการลางโดยคนลาง มีการ
เปลี่ยนแปลงของการผลิตไฟฟาตางกันมากนอยแคไหน 

ตารางท่ี 4.3  เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการลางแผง 
   โซลาเซลล ระหวางเครื่องลางแผงโซลา 
   เซลลผาน Application กับการลางแผง 
   โซลาเซลลแบบการใชกําลังคน 

ปริมาณ
วัตตของ
แผงโซลา

เซลล 

โวลตกอน
ลาง/V 

โวลต 
หลังลาง

ดวยเครื่อง
ลางแผง 

โซลาเซลล 
ผาน 

Application
/V 

โวลต
หลังลาง
ดวยการ
ใชคน
ลาง/V 

ผลตาง
ของ

แรงดัน 
ไฟฟา/V 

150W 18.52 18.892 19.1 0.208 
250W 27.09 27.692 27.90 0.211 
350W 33.78 34.462 34.8 0.338 
400W 37.62 38.372 38.75 0.378 

 จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นวา ในการลางแผงโซลาเซลลดวย
การใชกําลังคนจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา
ของแผงโซลาเซลลไดมากกวา การใชเครื่องลางแผงโซลาเซลล
ผาน Application จะมีผลตางกันประมาณ 1% ตามการ
คํานวณดังน้ี โวลตกอนลางของแผงโซลาเซลลขนาด 150 W 
จะมีโวลตอยู ท่ี 18.522 V หลังการลางดวยเครื่องลางแผง   
โซลาเซลลผาน Application จะมีโวลตอยู ท่ี  18.892 V 
18.522+2%=18.892 V จะเห็นไดวามีโวลตเพ่ิมข้ึนจํานวน 2% 
และการใช กําลังคนลาง โวลตกอนลางอยู ท่ี  18.522 V 
หลั งจากการล างด วยกําลั งคนโวลตจะอยู ท่ี  19.10 V 
18.522+3%=19.10 V จะเห็นไดวามีโวลตเพ่ิมข้ึนจํานวน 3% 
จะเห็นไดวาระหวางการลางดวยเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application กับการลางดวยการใช กําลังคนจะมีความ
แตกตางกันอยูท่ี 1% หากเปรียบเทียบระยะเวลาในการลาง 
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application มีประสิทธิภาพ
สูงกวามาก 
 4.2.4 เครื่องลางแผงโซลลาเซลลสามารถทํางานจนกวา
แบตเตอรี่จะหมดไดนานแคไหน 

ตารางท่ี 4.4  แสดงถึงระยะเวลาท่ี เครื่องลางแผงโซลา 
 เซลลผาน Application สามารถทํางานได 

จํานวน
แบตเตอร่ี 

12V 5 A /ลูก 

กระแสไฟฟาท่ี
ไดหลังจากการ

ตออนุกรม
แบตเตอร่ี/A 

เวลาท่ีเคร่ืองลาง
แผงโซลาเซลล

ผานApplication 
สามารถทํางานได/

ชั่วโมง 

1 5 1.5 
2 10 3.0 
3 15 4.5 
4 20 6.0 

 จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดวา แบตเตอรี่ 12V 5A น้ัน
สามารถทํางานไดถึง 1.5 ช่ัวโมง หากตองการใหเครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application ทํางานไดครึ่งวันจําเปนตอง 
ทําการตอขนานแบตเตอรี่ จํานวน 3 ลูก แตถาหากตองการ
ใหเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application ทํางานได    
ท้ังวันจําเปนตองทําการตอขนานแบตเตอรี่ จํานวน 6 ลูก 
มีความคุมคาในระยะยาวเน่ืองจากแบตเตอรี่สามารถชารจ
และเอามาใชได 
 4.2.5 หาประสิทธิภาพในการลางแผงโซลาเซลล สามารถ
ทําใหแผงโซลาเซลลผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึนไดเทาไหร 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงถึง ประสิทธิภาพในการในการชวย 
  ลดกําลังคนและคาใชจายในการลางแผง 
  โซลาเซลลระหวางเครื่องลางแผงโซลาเซลล 

    ผาน Application กับการลางแผงโซลาเซลล    
   โดยการใชกําลังคนลางกําหนดใหการใชเครื่อง 
  ลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
  ใชกําลังคนจํานวน 2 คน การลางแผงโซลาเซลล
  ดวยการใชกําลังคนใชกําลังคน จํานวน 4 คน 

เวลาท่ี
กําหนด/

วัน 

คาใชจายใน
การใชเคร่ือง
ลางแผงโซลา

เซลลผาน
Application

ลาง/บาท 

คาใชจาย
ในการใช
กําลังคน
ลาง/บาท 

ผลตาง
คาใชจาย

ระหวางการใช
เคร่ืองลางแผง

โซลาเซลล
ผาน 

Application
ลางกับการใช
กําลังคนลาง/

บาท 

1 700 1,400 700 
14 4,900 9,800 4,900 
30 21,000 42,000 21,00 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ระหวางการใชเครื่องลางแผง   
โซลาเซลลผาน Application กับการลางดวยการใชกําลังคน
มีความแตกตางกันดังน้ี การใชเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application ลางในระยะเวลา 1 วัน จะใชคาใชจายเปนเงิน
จํานวน 700 บาท การใชกําลังคนลางในเวลา 1 วัน จะใช
คาใชจายเปนเงินจํานวน 1,400 บาท 1,400-700=700 บาท 
จากการคํานวณจะเห็นไดชัดวาเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application สามารถชวยลดค าใชจ ายในการล างแผง       
โซลาเซลลได ถึง 50% หากเปรียบเทียบกับการลางแผง      
โซลาเซลลโดยการใชกําลังคนลาง และหากเปรียบเทียบ
จํานวนแผนโซลาเซลลท่ีสามารถลางไดจากการลางท้ังสองวิธี
จากตารางท่ี 4.2 แลวจะเห็นไดชัดวา ในระยะเวลาเดียวกันใน
การการกําลังคนลางใชกําลังมากกวาสองคนแตสามารถลาง
ไดนอยกวา การลางแผงโซลาเซลลโดยการใชเครือ่งลางแผงโซ
ลาเซลลผาน Application ถึง 2 เทา หากเปรียบเทียบแลว
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application มีประสิทธิภาพ
กวาการใชกําลังคนลางสูงมาก 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 จ ากการดํ า เนิ น ออกแบ บ และส ร า งพ ร อม ท้ั งห า
ประสิทธิภาพของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
ซึ่งไดดําเนินการสรางและทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของเครื่องซึ่งมีขอสรุปและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ประโยชนท่ีไดรับ 
5.4 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
 จากผลการดําเนินการออกแบบและสรางเครื่องลางแผง
โซลาเซลลผาน Application เพ่ือใหสามารถสั่งการทํางาน
ผานแอปพลิเคช่ันได สามารถเดินทํางานและหยุดเองไดและ
สามารถเดินกลับและหยุดเองได สามารถขัดลางแผงโซลาเซลลได 
โดยเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application ท่ีสรางข้ึนมา 
แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ีม ี
 สวนท่ี 1 เปนสวนตัวเครื่องสําหรับติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ได
ออกแบบใหมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา และมีชองเปนสี่ผืน
ผาตรงกลางกวาง 18 cm และเปนสี่เหลี่ยมผื่นผาของท้ังสอง
ฝงกวาง 7 cm ช้ินงานมีความกวางท้ังหมด 40 cm ยาว 124 cm 
และมีตัวใชสําหรับติดตั้งมอเตอรและลอประคอง ท่ีสามารถ
ปรับระดับความแนนของการหนีบแผงไดยาว 17 cm มีตัวข้ัน
อีกฝงเพ่ือใชติดตั้งมอเตอรและลอประคองเชนกันไมสามารถ
ปรับระดับไดมีไวเพ่ือหลบอุปกรณยาว 22  cm เครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application มีประสิทธิภาพใชเวลาใน
การเดินทํางานบนแผงโซลาเซลลหน่ึงแผนใชเวลา 40 วินาที 
ซึ่งเทากับการใชคนงาน 2 คนในการทําความสะอาด 
 สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีใชในการติดตั้งชุดควบคุมและมอเตอร
ในการ ขับชุดขัดลางแผงโซลาเซลล สวนแรกเปนสวนรองรับ
บล็อกเก็บอุปกรณตาง ๆ มีฐานกวาง 10 cm สูง 20 cm 
มีลักษณะเปนรูปตัวทีมีปก กวาง 17 cmและปกยาว 5 cm 
มีจํานวนสองตัวติดตั้งกับชุดโครงเพ่ือใชรองรับบล็อกเก็บ
อุปกรณตาง ๆ สวนท่ีสองเปนสวนรองรับมอเตอรท่ีใชในการ 
ขับชุดตัวขัดลางแผงโซลาเซลลมีฐานกวาง 7 cm สูง 22 cm 
กวาง 30 cm มีลักษณะเปนเหมือนตัวยูมีเทา ซึ่งตัวรองรับ   
มีความแข็งแรงและสามารถรองรับอุปกรณได ระยะเวลาท่ี
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application แบตเตอรี่เต็ม 
100% สามารถทํางานไดนาน 1.5 ช่ัวโมง 
 สวนท่ี 3 เปนสวนท่ีใชขัดลางแผงโซลาเซลล ประกอบดวย
เพลาขนาด ½” ยาว 150 cm ติดตั้งแปรงขัดตามเพลาเพ่ือใช
ในการขัดลางแผงโซลาเซลล รองรับโดยแบริ่งซัพพอรทเพลา
ขนาด ½” และขับเคลื่อนโดยชุดสเตอรขนาด 14-28 เพ่ือเพ่ิม
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ความเร็วในการหมุนขัดลาง ในการลางแผงโซลาเซลลดวย
การใชกําลังคนจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟา
ของแผงโซลาเซลลไดมากกวา การใชเครื่องลางแผงโซลา
เซลล ผ าน  Application จะมี ผลต างกันประมาณ  1%       
ตามการคํานวณดังน้ี โวลตกอนลางของแผงโซลาเซลลขนาด 
150 W จะมีโวลตอยูท่ี 18.522 V หลังการลางดวยเครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application จะมีโวลตอยูท่ี 18.892 V 
18.522+2%=18.892 V จะเห็นไดวามีโวลตเพ่ิมข้ึนจํานวน 2% 
และการใช กําลังคนลาง โวลตกอนลางอยู ท่ี  18.522 V 
หลั งจากการล างด วย กําลั งคน โวลต จะอยู ท่ี 19 .10 V 
18.522+3%=19.10 V จะเห็นไดวามีโวลตเพ่ิมข้ึนจํานวน 3% 
จะเห็นไดวาระหวางการลางดวยเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application กับการลางดวยการใชกําลังคน จะมีความ
แตกตางกันอยูท่ี 1% หากเปรียบเทียบระยะเวลาในการลาง 
เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application มีประสิทธิภาพ
สูงกวามาก 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการออกแบบสรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน 
Application เพ่ือใหสามารถสั่งการทํางานผานแอปพลเิคช่ันได 
สามารถเดินทํางานและหยุดเองไดและสามารถเดินกลับและ
หยุดเองได สามารถขัดลางแผงโซลาเซลลได โดยเครื่องลาง
แผงโซลาเซลลผาน Application น้ันสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถทําการขัดลางแผงโซลาเซลลให
ประสิทธิภาพ ในการผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึนไดจริง สามารถลดการ
ใช กํ าลั งคน ในการล าง แผงโซล า เซลล ได เป นอย างดี 
มีประสิทธิภาพสูงสามารถลางแผงโซลาเซลล ไดเปนจํานวน   
ท่ีนาพึงพอใจเปนอยางมาก สามารถลดตนทุนในการลางแผง
โซลาเซลลไดเปนอยางมาก มีความปลอดภัยในการใชงาน
และการปฏิบัติงานเปนอยางมาก สามารถพัฒนานําไปใชใน
เชิงพาณิชยท้ังเพ่ือเปน การคาหาผลกําไร และการประกอบ
เปนอาชีพได 

5.3 ประโยชนท่ีไดรับ 
 5.3.1 ได เครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 
ท่ีสามารถนํามาใชในงานลางแผงโซลาเซลลไดและสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได 
 5.3.2 สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในการลาง
แผงโซลาเซลลได 
 5.3.3 ประหยัดเวลาแรงงานและงบประมาณในการลาง
แผงโซลาเซลล 

5.3.4 ปลอดภัยในการลางแผงโซลาเซลล 
 5.3.5 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาเครื่องลางแผงโซลา
เซลลในแบบอ่ืนตอไป  

5.4 ขอเสนอแนะ 
 5.4.1 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหสามารถแจงเตือน
หลังการเดินไปสุดโตะ 
 5.4.2 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดใหสามารถชารจแบตดวย
โซลาเซลลใหสามารถทํางานไดนานข้ึน 
 5.4.3 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหสามารถรีดนํ้าออก
ไดเพ่ือลดปญหาคราบนํ้า 
 5.4.4 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดใหสามารถนํามาใชกับรวม
อุปกรณอ่ืน ๆ ได  
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เคร่ืองปลอยลวดเหล็ก 

STEEL WIRE DISPENSER 

เอกราช  เขียวชอุม1*และนิรวิทธ  ชมภูวิเศษ2 
Aekkarat  khewchaum 1* and Nirawit  chompuvisaet2 

*12สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*12Field of Electrical Technology, Nongkhai Technical College, Institute of Vocational Education

Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

  โครงการน้ีสรางข้ึนมามีจดุประสงคเพ่ือ

ออกแบบโครงสรางและเพ่ือหาประสิทธิภาพ 

ของเครื่องปลอยลวดเหล็ก ผลการดําเนินการออกแบบ

โครงสรางเครื่องปลอยลวดเหล็ก  

เพ่ือใหสามารถปลอยลวดเหล็กได สามารถล็อคลวด

เหล็กไดและสามารนับระยะลวดเหล็กได 

โดยเครื่องปลอยลวดเหล็ก ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 

2 สวนดังน้ี สวนท่ี1 เปนฐานรองแผนรองลวดเหล็ก ได

ออกแบบเปนสี่เหลี่ยมพรอมกับฐานเหล็กรองพ้ืนและมี

แกนเหล็กอยูก่ึงกลางแผนเหล็กสีเ่หลี่ยม กวาง x ยาว 

80 cm คานรองพ้ืน ยาว 80 cm แทงแกนเหล็ก ยาว 

70 cm สวนท่ี2 ฐานรองลวดเหลก็ เปนสวนท่ีใชรอง

ลวดเหล็กมีฐานเปนวงกลมและมีแกนเหล็กวงกลม

กวาง 70 cm แกนเหล็กยาว 70 cm   

จะเห็นไดวาเครื่องปลอยลวดเหล็ก น้ัน

สามารถทําการปลอยลวดเหล็ก 10 เมตร ใชเวลาเพียง 

30 วินาทีหากใชกําลังคน 2 คนปลอยลวดเหล็ก 10 

เมตร จะตองใชเวลาเปน 2 เทา จะเห็นไดวาระหวาง

การใชเครื่องปลอยลวดเหล็กกับการใชกําลังคนปลอย

ลวดเหล็ก จะมีความแตกตางกันดงัน้ี การใชเครื่อง

ปลอยลวดเหล็ก ในเวลา 30 วินาที เครื่องปลอยลวด

เหล็กจํานวน 10 เมตร การใชกําลงัคนปลอยลวดเหล็ก 

30 วินาที จะปลอยลวดไดจํานวน 5 เมตร จะมีความ

แตกตางกัน 10-5=5 เมตร จากผลการคํานวณ  จะ

พบวาเครื่องปลอยลวดเหล็ก น้ันมีความสามารถปลอย

ลวดเหล็กไดมากกวาการใชกําลังคนถึง 2 เทา ปลอย

ครั้งท่ี 1 ความยาวลวดเหล็ก 10 เมตร ล็อคได ปลอย

ครั้งท่ี 2 ความยาวลวดเหล็ก 70 เมตร ล็อคได จะเห็น

ไดวาการปลอยลวดเหล็กไมวาจะเปนระยะสั้นหรือ

ระยะยาวไมมีผลตอการล็อคลวดเหล็ก จะเห็นวาการ

ดึงลวดเหล็กในระยะสั้นหลาย ๆ ครั้งหรือระยะยาว

หลายครึ่งแสดงใหเห็นวาตัวเครื่องทํางานปกติไมมีการ

ติดขัด จํานวนการดึง 1 ครั้ง ความยาว 10 เมตร การ

นับจํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 2 ครั้ง ความยาว 

20 เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 3 

ครั้ง ความยาว  30 เมตร การนับจํานวนเปนปกติ 

จํานวนการดึง 4 ครั้ง ความยาว 40 เมตร การนับ

จํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 5 ครั้ง ความยาว 50 

เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จะแสดงใหเห็นวาการ

นับระยะความยาวของลวดเหล็กมคีวามแมนยํา 

คําสําคัญ : ลวดเหล็ก , เครื่องนับระยะ , เหล็กสตีม , 

ลูกกลิ้งราง 

เมตร การใช  

*เอกราช  เขียวชอุม

E-mail : Aekkaratkhiaochaaum@gmail.com 

ABSTRACT 

The  purposes  of  this  project  was  
1) to  design  structure  and efficiency of  a
steel  wire  dispenser. The  result  revealed  
that  structure of  steel  wire can release  
steel  wire,  it  can  lock  and  count  steel  
wire  phase. A  steel  wire  dispenser is 
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sparate to  2. The first  part for  support  for  
80 × 80 cm. square  base,   
80 cm. length  Girder  and 70  cm. length  
iron core at  the  center of  the  base. The  
second  part  is  the  base  for  support  the  
steel  wire.  It  is   a  circle  and  it  is   
70 cm. wide  core, 70  cm. length  iron core  
at  the  center 

So  a  steel  wire  dispenser  can  
release   10  cm. length  steel  wire  only   
30  second. On  the  other  hand  2 people  
use  double  time.  There  are  different 
between  a  steel  wire  dispenser  and  
human, a  steel  wire  dispenser  release   
10  cm.  length  steel  wire  in  30  second  
but  the  people  can  do only  5 cm. length  
in  the  same  time. It  different 10 – 5 =  5  
meters.  From  result of  calculate  found  
that  the  steel  wire  dispenser  can  release   
steel  wire  more than  2 times  of  people. 
The  first  time a steel  wire  dispenser  
release  10  cm. length  steel  wire  and  it 
can lock,  70  cm. length  in a  second time  
the steel  wire  dispenser  can   lock it  also.  
So  we  can  see  that  it  has  no  effect  
about  phase of steel  wire  and  the  
dispenser  works  normally  even though it 
works many  times.   
Pulling  1  time   the dispenser can pull 10 
meters  steel  wire, it normally. Pulling   
2  times it can pull 20  meters, normally. 
Pulling  3  times  it can pull  30  meters,   
4  times  it can  pull  40  meters  and  5  
times  it can pull  50  meters,  Certainly  the 
dispenser  work  normally. The  result  show 
that  counting  the  phase  of   steel  wire  is  
correctly. 

Keywords : steel wire , period counter , 

 steel steam , Track roller 

1. บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การไฟฟาสวนภูมิภาค ไดรับการสถาปนา

ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภมูิภาค พุทธศักราช 
2503 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2503 โดยรับชวงภารกิจ
ตอจาก องคการไฟฟาสวนภูมิภาค มาดําเนินการ 
อยางตอเน่ือง ดวยทุนประเดิมจํานวน 87 ลานบาท
เศษ มีการไฟฟาอยูในความรับผิดชอบ 200 แหง มี
ผูใชไฟจํานวน 137,377 ราย และพนักงาน 2,119 คน 
กําลังไฟฟาสูงสุดในป 2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต 
(15MW) ผลิตดวยเครื่องกําเนิดไฟฟา ท่ีขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตดีเซลลท้ังสิ้น สามารถผลิตพลังงานไฟฟา
บริการ ประชาชนได  26.4 ลานหนวย (กิโลวัตต-
ช่ัวโมง) ตอป และมีประชาชน ไดรับประโยชน จาก
การใชไฟฟาประมาณ 1 ลานคน หรือรอยละ 5 ของ
ประชาชนท่ีมีอยู ท่ัวประเทศในขณะน้ัน 23 ลานคน  
ภายหลังจากมีการประกาศใช พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค พุทธศักราช 2503 สงผลให มีการ
แตงตั้งบุคคล ซึ่งไมใชรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
เปนประธานกรรมการ โดยบุคคลแรกท่ีเปนประธาน
คณะกรรมการไดแกนาย ดร.วิญู อังคณารักษดํารง
ตําแหนงเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 อยางไร
ก็ตามรายนามประธานคณะกรรมการ การไฟฟาสวน
ภู มิ ภ าคมั ก เป นปลั ด กระทรวงมหาด ไท ย รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง   
การดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ ทุกโครงการ
ประสบความสําเร็จดวยดี ทําใหเมื่อสิ้นปงบประมาณ 
2532 การไฟฟาสวนภูมิภาค สามารถบริการไฟฟาใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบไดครบท้ัง 70 จังหวัด 642 อําเภอ 81 
ก่ิงอําเภอ 6,369 ตําบลแลว เปนผลใหประชาชน 
ธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาหนวยราชการ 
ท้ังทางทหาร ตํารวจ พลเรือนไดใชไฟฟาประกอบ
กิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังประชาชนในหมูบานชนบท 
52,446 แหง หรือรอยละ 89 ของหมูบานในชนบท
ท้ังหมด ไดรับบริการไฟฟาอยางท่ัวถึง กิจการของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคขยายตัวเจริญกาวหนาอยางมาก 
เทียบกับเมื่อกอตั้ งในป  2503 สินทรัพย เพ่ิมเปน 
43,416 ลานบาท เพ่ิมข้ึนถึง 500 เทา มีผูใชไฟฟาถึง 
1,340 แหง การใชไฟฟาพลังสูงสุดเพ่ิมเปน 3,266 เม
กะวัตต ขณะท่ีปริมาณความตองการใชไฟฟาสูงข้ึน
เปน 16,178 ลานหนวย ซึ่งเพ่ิมข้ึนถึง 220 และ 610 
เทาตัว ตามลําดับ ผลงานตาง ๆ ของการไฟฟา สวน
ภูมิภาคท่ีผานมาตลอดระยะเวลา 30 ปแมจะถือไดวา
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ประสบความสําเร็จอยางงดงามเพียงใดก็ตาม แต
ภารกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคยังไมหยุดยั้ง ยังคง
ต อ งต อ ง ทุ ม เท ค ว า ม พ ย า ย า ม อ ย า ง เต็ ม ขี ด
ความสามารถ ท้ังดานเงินลงทุนและทรัพยากรท่ีมีอยู 
เพ่ือบริการพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมในสวนภูมิภาค ใหมีประสิทธิภาพมั่นคง 
เพียงพอตอความตองการ และใหท่ัวถึงมากท่ีสุด ใน
ปจจุบันการไฟฟาสวนภูมิภาค มีการขยายเขตการใช
ไฟฟาของพ่ีนองประชาชนเปนจํานวนมาก ท้ังระบบ
ไฟฟาแรงต่ําและระบบไฟฟาแรงสูงท้ังน้ีในการจะขอ
ขยายเขตไฟฟาน้ัน การไฟฟาจะเปนผูสํารวจพ้ืนท่ีการ
ขอขยายเขต ดูความเหมาะสมและสภาพพ้ืนท่ีการขอ
ขยายเขตและประเมินถึงความปลอดภัยในการท่ีจะตั้ง
เสาไฟฟา การตั้งเสาไฟฟาของการไฟฟาจะตองใช
อุปกรณขนาดใหญหลายอยางเขามาชวยในการตั้งเสา
และสายยึดโยง ก็เปนสิ่งสําคัญของการตั้งเสาไฟฟา
เน่ืองจากสายยึดโยงเปนตัวรับแรงดึงของสายไฟฟา 
ไมใหเสาไฟฟาลมหรือเอียงไปดานใดดานหน่ึงและยัง
รักษาระดับใหกับเสาไฟฟา สวนประกอบของสายยึด
โยงท่ีสําคัญก็คือ ลวดเหล็กตีเกลียว แตการจะนําลวด
เหล็กตีเกลียวมาใชทําสายยึดโยงน้ันไมใชเรื่องงาย 
เน่ืองจากลวดเหล็กตีเกลียวถูกตีสงมากเปนมวนขนาด
ใหญและการจะนําออกมาใชงานแตละครั้ง จะตองใช
คนจํานวนมาในการชวยกันปลอยลวดเหล็กเน่ืองจาก
ลวดเหล็กมีความเปนสปริงจึงทําใหลวดเหล็กดีดออก
จากขด ทําใหเกิดบาดแผลหาก 
ไมระมัดระวังและยังเสียเวลาในการปลอยลวดเหล็ก
จากสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงมีแนวคิดท่ีจะ
สรางเครื่องปลอยลวดเหล็ก เพ่ือใชในการปลอยลวด
เหล็ก ลดปญหาการใชจํานวนคนจํานวนมากในการ
ปลอยและลดการเกิดบาดแผลจากการปลอยลวดเหลก็
ทําใหประหยัดเวลาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมากยิ่งข้ึน  [1] 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
 1.2.1 เพ่ือสรางเครื่องปลอยลวดเหล็ก 

  1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องปลอยลวด
เหล็ก 

 1.3 ขอบเขตของโครงการ 
 1.3.1 รองรับนํ้าหนักได 500 กิโลกรัม 

   1.3.2 นับจํานวนความยาวของลวดเหล็ก หนวย
เปน เมตร 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ลดคนงานและระยะเวลา 
1.4.2 ลดคาใชจายโดยไมจําเปน 
1.4.3 นําไปใชประโยชนในการ 

ประกอบอาชีพ 
1.4.4 ใชงายปลอดภัยและสะดวกตอ 

การใชงาน 
1.4.5 เป น พ้ื น ฐาน นํ า ไป สู ก าร พั ฒ น าถึ ง

นวัตกรรมอ่ืน ๆตอไป 
1.4.6 ลดปญหาในการปลอยลวดเหล็ก 

1.5 นิยามคําศัพทเฉพาะ 
1.5.1 ลวดตีเกลียว หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีได

จากลวดเหล็กคารบอนสูงตั้งแต 2 เสนข้ึนไป  
ตีเกลียวเขาดวยกันใหมีระยะชวงเกลียวสม่ําเสมอ และ
ผานกระบวนการคลายความเคนกอนมวน 
เปนขด 

1.5.2 ตลับลูกปน  (อั งกฤษ : Bearing) เป น
อุปกรณท่ีใชรองรับการหมุนของเพลา โดยตลับลูกปน
มีหนาท่ีถายทอดแรงท่ีเกิดข้ึนจากเพลาลงไปสูฐาน
เครื่องยนต และลดแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัส ทํา
ใหชวยเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องจักรกลตาง ๆ ลดการ
สึกหรอ แตตลับลูกปนมักจะเสื่อมสภาพเร็วเน่ืองจาก
ตลับลูกปนถือวาเปนจุดวิกฤตของเครื่องมือกล 

1.5.3 เครื่องนับจํานวนแบบอนาล็อก Analog 

Counter มีหลายรูปแบบ เชน เครื่องนับจํานวนแบบ

ลูกลอ, เครื่องนับจํานวนแบบกานโยก , เครื่องนับ

จํานวนแบบอนาล็อก ไมตองใชไฟเลี้ยงเครื่อง ทํางาน

ผสมผสานระหวางระบบอิเลก็ทรอนิกส กับระบบกลไก 

(แมคคานิกส) เหมาะกับการนับสิ่งของตาง ๆ ใน

สายการผลิตของงานอุตสาหกรรม การเก็บขอมูล การ

ทดสอบเครื่องมือนับจํานวนคนในสถานท่ี เชน นับ

จํานวนผูโดยสาร ผูมาใชบริการหองสมุด หรือใชในงาน

ดานจราจร ฯลฯ เครื่องนับจํานวนแบบใชไฟฟาในการ

นับ 

2. เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

การสรางเครื่องปลอยลวดเหล็ก เพ่ือใชแสดง
ถึงข้ันตอนการออกแบบโครงสราง  การสราง เพ่ือให
สามารถแกปญหาท่ีเกิดจากสภาพปญหา อุปสรรค ท่ี
เปนปญหาเชิงประจักษ ในเวลาท่ีพนักงานตองการจะ
นําลวดเหล็กไปใชในงานตั้งเสาไฟฟา การพัฒนาเครื่อง
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ปลอยลวดเหล็กใหมีประสิทธิภาพไดวางแผนการวาง
อุปกรณเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  ทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวของดังน้ี 

2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.2อุปกรณท่ีใชในการสรางเครื่อง 
2.3งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 หลักการสรางเคร่ือง 

  ในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวก ไมวา
จะเปนดานใดก็ตาม จะตองคํานึงถึงสภาพความเปน
จริงมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนได 
หรือแสดงใหเห็นจริงไดและใชงานได รวมท้ังสามารถ
เปนฐานความคิดในการพัฒนา หรือประยุกตใชกับ
เครื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

2.1.1 เหตุผลท่ีเลือกสรางเครื่อง 
   2.1.1.1 เปนเครื่องอํานวยความสะดวก 
   2.1.1.2 สามารถพัฒนาตอได 

                2.1.1.3 มี คุ ณ ค าต อ ก าร พั ฒ น าการ
ดํารงชีวิต 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคและการใชเครื่อง 
        2.1.2.1 เหมาะสมกับการใชงาน 

   2.1.2.2 ใชงานงาย 
2.1.2.3 มีความปลอดภัยสูง 
2.1.2.4 ตรงตามวัตถุประสงคออกแบบ

โครงสรางตามหลักการและทฤษฎีท่ีสัมพันธ ตาม
หลักการท่ีไดศึกษามาอยางละเอียด 

2.1.2.5 ทดสอบและแก ไขระบบให
เปนไปตามวัตถุประสงค 

2.1.3 การสรางเครื่องมือ การออกแบบและ
สรางเครื่องมือเปนสิ่งยุงยากและคอนขางละเอียด
ผูสรางจะตองพิจารณาองคประกอบทุก ๆดานท่ี
เก่ียวของประการแรกท่ีสําคัญไดแกการวิเคราะห
วัตถุประสงคของเครื่องวาตองการใชทําอะไรทํางาน
อยางไรจึงจะแสดงวาบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในการ
อ อ ก แ บ บ ก ารส ร า ง เค รื่ อ งมื อ  ค ว ร พิ จ ารณ า
องคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

2.1.3.1 วัตถุประสงคของงานจะตองรูลักษณะ
งานและเปาหมายของงานท่ีตองการกําหนดขอบเขต
ของเครื่องมือตามวัตถุประสงคของงาน 

2.1.3.2 ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของดานตาง ๆ ท่ี
สามารถนํามาใชเพ่ือสนับสนุนการทํางานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคความปลอดภัยในการใชงานจริง เชน 
โครงสรางและรูปรางของเครื่องมือ 

2.1.3.3 ออกแบบโครงสรางตามหลักการและ
ทฤษฎี ท่ีสัมพันธ ตามหลักการท่ีไดศึกษามาอยาง
ละเอียด 

2.1.3.4 ทดสอบและแกไขระบบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

2.1.3.5 สามารถใช เปนฐานความคิดและ
กระตุนนักคิด นักประดิษฐ ใหประดิษฐใหมีการพัฒนา
และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 

2.1.3.6 การประ เมิ นการประ เมิ น เครื่ อ ง 
จะตองทําการประเมิน 2 ดานดังน้ี คือ 

1) ผลจากผูสรางทดสอบการใชงาน เปนไป
ตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไมมีสวนใดท่ีจะตองแกไข 

2) ผลจากการนําไปใหผูประกอบอาชีพ หรือ
กลุมผูเช่ียวชาญทดลองใชเพ่ือเก็บเก่ียวขอมูล ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะมาปรับปรุงเครื่องมือให
สมบูรณ 

ขอมูลท่ีไดจากการประเมินท้ัง 2 ดาน จะชวยให
เครื่องมือท่ีสรางไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 
แกปญหาได และตรงตามวัตถุประสงค 

ในการออกแบบเครื่องปลอยลวดเหล็กมีอุปกรณ
ท่ีมีความสําคัญ และทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังน้ี 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1 กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ขอท่ี 1 เมื่อ

แรงลัพธท่ีเปนศูนยมากระทําตอวัตถุ วัตถุจะรักษา

สภาพการเคลื่อนท่ีเดิม ขอท่ี 2 เมื่อมีแรงลัพธคงท่ีและ

มีคามากกวาศูนยมากระทําตอวัตถุจะเคลื่อนท่ีตามทิศ

ของแรงลัพธดวยความเรงโดยความเรงแปรผันตรงกับ

แรงลัพธ  [3] 

สามารถเขียนเปนสูตรได 

ΣF = ma 
ΣF คือ แรงลัพธ หนวยเปน N 

m คือ มวล หนวยเปน Kg 

 a คือ ความเรง หนวยเปน m/𝑠𝑠2 

ขอท่ี 3 ทุกแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาด
เทากันและทิศทางตรงขาม  กฎการเคลื่อนท่ีของ 
นิวตันท้ัง 3 ขอมีความสําคัญในการวิเคราะหปญหา
เก่ียวกับสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุและการเปลี่ยน
สภาพการเคลื่อนท่ีเมื่อมีแรงกระทําวิเคราะหไดดังน้ี 
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2.2.1.1 เขียนแรงภายนอกท้ังหมดท่ีกระทําตอ
วัตถุน้ัน พรอมกับทิศทางของแรงน้ัน 

2.2.1.2 หาแรงลัพธ ท่ี กระทําตอ วัต ถุและ
แปรผกผันกับมวล 

2.2.2 กฎการนับเบ้ืองตน 
2.2.2.1 กฎขอ ท่ี  1ถ างานอย างห น่ึ ง

สามารถทําใหเสร็จไดใน k ข้ันตอน  โดยข้ันตอนท่ี 1 มี
วิธีการทํา n1 วิธี ในแตละวิธีของการทํางานข้ันตอนท่ี 
1 มีวิธีการทํางานข้ันตอนท่ี 2n2 วิธีในแตละวิธีของ
การทํางานข้ันตอนท่ี 2 มี วิธีการทํางานข้ันตอนท่ี 
3n3 วิธี  ในแตละวิธีของการทํางานข้ันตอนท่ี k-1   
มี วิธีการทําข้ันตอนท่ี k  nk วิธีแลวจํานวนวิธีการ
ทํางานน้ีเทากับ  n1*n2*n3*...*nk 

2.2.2.2 กฎขอท่ี 2 ถางานอยางหน่ึงมี
วิธีการทํางานมากกวา1ทางแตสามารถเลือกวิธีการ 
ทํางานไดเพียงทางใดทางหน่ึงเทาน้ันจํานวนวิธีท่ี 
จะทํางานน้ันเสร็จสิ้นเทากับผลบวกของจํานวน 
วิธีท่ีทํางานเสร็จสิ้นในแตละทาง 

2.2.3 การทดสอบดวยการดึงเปนการทดสอบ
เพ่ือหาสมบัติของวัสดุท่ีเปนท่ีรูจักดีการทดสอบน้ีชวย
ใหไดคาสมบัติดานความยืดหยุน ความแข็งแรง (Yield 
strength) หรือจุดท่ีวัสดุรับแรงไดสูงสุดโดยไมเสียรูป
ค ว าม แ ข็ งแ ร งแ ร งดึ ง  (Tensile strength ห รื อ 
Ultimate strength) หรือจุดท่ีวัสดุรับแรงสูงสุดและ
อัตราส วนการหดตัวสัมพัทธของหนาตัด (Poison 
ratio) ซึ่งเหลาน้ีเปนสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหน่ึงของ
วัสดุ นอกจากน้ันยังสามารถท่ีจะหาการยืดตัวเมื่อ
แตกหักของวัสดุไดอีกดวย การทดสอบดวยการดึง
โด ย ท่ั ว ไป เป น ก า ร ให แ ร ง ใน แ น ว แ ก น เดี ย ว 
(Uniaxialtensiletest) แกช้ิทดสอบ โดยแรงดึงน้ีจะ
กระจายอยางสม่ําเสมอตลอดพ้ืนท่ีหนาตัดของช้ิน
ทดสอบหากนําขนาดของแรงดังกลาวหารดวยพ้ืนท่ีหน
าตั ด ท่ี รั บ แ ร ง ก็ จ ะ ได ค า ท่ี เรี ย ก ว า“ค วาม เค น

(Stress:σ)” ซึ่ ง มี ห น ว ย เป น  𝑁𝑁 𝑚𝑚2⁄ ห รื อ  Pa 
ในขณะท่ีรับแรงดึงวัสดุจะเกิดการเสียรูปโดยยืดตัว
ออกสัดสวนระหวางระยะยืดตัวตอความยาวเดิมของ
ช้ินงานทดสอบเรียกวา“ความเครียด (Strain: ɛ)” ซึ่ง

มีหนวยเปน 𝑚𝑚 𝑚𝑚⁄ หรือไมมีหนวย ความเคนและ
ความเครียดเขียนเปนความสัมพันธไดตามลําดับดังน้ี 

σ= 𝐹𝐹
𝐴𝐴

ɛ= ∆𝐿𝐿
𝐿𝐿˳

เมื่อ F คือแรงท่ีกระทําตั้งฉากกับหนาตัด A และ∆L 
คือความยาวท่ีเปลี่ยนไปจากความยาวเดิม L˳หมาย
เหตุ ในการพิจารณาความเคนทําได 2 แบบคือ (1) 
ความเคนแบบวิศวกรรม (Engineeringstress) เปนกา
รพิจารณาความเค นบนพ้ืนฐานพ้ืนท่ีหน าตัดของ
ช้ินงานคงท่ีและ(2) ความเคนจริง(Truestress)เปนกา
รพิจารณาความเคนบนพ้ืนฐานพ้ืนท่ีหนาตัดจริงท่ี
เปลี่ยนขนาดไปในขณะน้ันดังน้ันความเคนจริงมีคา
สูงกวาความเคนแบบวิศวกรรมการหาความแข็งแรง
ของวัสดุโดยการดึงน้ันกระทําไดโดยคอย ๆเพ่ิมแรงดึง
ท่ีกระทําต อวัสดุ ท่ีละน อยจนกระท่ังวัสดุ เกิดการ
แตกหักในระหวางท่ีออกแรงดึงวัสดุจะคอยๆยืดตัว
ออกสงผลใหขนาดหนาตัดของวัสดุเล็กลงเรื่อย ๆ
จนกระท่ังไมสามารถตานทานแรงดึงท่ีเพ่ิมข้ึนตอไปได
วัสดุจึงขาดออกจากกันในทางปฏิบัตินิยมนําความ
สัมพันธระหวางแรงดึงท่ีให(ในรูปความเคน)กับระยะ
ยืดตัว(ในรูปความเครียด)มาแสดงผลเทียบตอกันใน
รูปกราฟซึ่งนิยมเรียกวา โคงความเคน-ความเครียด
(StressStrain Curve) โดยท่ัวไป กราฟความเค น -
ความเครียดไดจากการทดสอบแรงดึงลักษณะของ
พฤติกรรมท่ีไดสําหรับวัสดุเหนียวท่ัวไปชวงท่ีวัสดุยังคง
รักษาสภาพความยืดหยุนไวได(ชวงไมเกินจุด B)ความ
สัมพันธระหวางความเคนและความเครียดจะแปร
ตรงตอกันสัดสวนดังกลาวมีคาคงท่ีเทากับEซึ่งรูจักกัน
ในช่ือกฎของ Hooke ดังน้ี 

𝜎𝜎
ɛ

=E  

เรียก E วา Young’s modulus หรือโมดูลัสความยืด
หยุน (Modulus of Elasticity) แตเมื่อใดท่ีวัสดุไดรับ
ความเคนเกินกวาคาความเคนคราก การเปลียนแปลง
ของวัสดุจะเขาสูชวงพลาสติกซึ่งไมสามารถคืนรูปได 
ความสัมพันธตามสมการท่ี (3) ก็จะไมสามารถนําไป
ประยุกตใชได 

2.2.4 การวัดระยะโดยวิธีทางตรง (Direct 
Measurement) เปนวิธีการวัดท่ีตนเองมีการปฏิบัติ
เพ่ือหาความยาวระหวางจุดหรือตาํแหนงท่ีตองการ
จริง ๆ ไดแก 

(3) 

(1) 

(2) 
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2.2.4.1 การวัดระยะดวยโซ-เทป เปน
วิธีการวัดระยะทางราบท่ีใช กันโดยท่ัวไป เพราะ
สามารถวัดไดละเอียดถูกตอง เครื่องมือท่ีใชในการวัด
ระยะมีราคาถูกกวาเครื่องมือชนิดอ่ืน และการฝกหัด
ผูเรียนท่ีจะทําการวัดระยะสามารถทําไดไมยากนัก 

2.2.4.2 การนับกาว (Pacing) เปนการ
วัดระยะโดยการเดินนับจํานวนกาวของชวงท่ีตองการ
วัดระยะแลวเอา จํานวนกาวคูณดวยความยาวกาวก็จะ
ไดระยะตามตองการการหาความยาวกาวแบบน้ี
จะตองทํา 3 ครั้งแลวนํามาหาความยาวกาวเฉลี่ย  
ตัวอยาง  
เดินครั้งท่ี 1 ได 120 กาว เดินครั้งท่ี 2 ได 122 กาว 
และครั้งท่ี 3 ได 123 กาว 
ครั้งท่ี 1ความยาวกาว =100/120=0.833    เมตร 
ครั้งท่ี 2ความยาวกาว=100/122=0.820    เมตร 
ครั้งท่ี 3ความยาวกาว=100/123=0.813    เมตร 
ดังน้ันความยาวเฉลี่ย     0.833 + 0.820 + 0.813 

= 2.466/3=0.822 เมตร 
2.2.5 การวัดระยะโดยวิธีทางออม (Indirect 

Measurement) [2] เปนวิธีการหาระยะระหวางจุดท่ี
ตองการโดยใชเครื่องมือชนิดตางๆ และใช วิธีการ
คํานวณเขาชวยเพ่ือคํานวณหาระยะแตไมมีการปฏิบัติ
เพ่ือทําการวัดระยะน้ันๆ ไดแก 

2.2.5.1การใช เครื่ อ งมื อสับ เทนบาร 
(Subtense Bar)  มีข้ันตอนการวัดดังน้ี 

1) ตั้งกลองท่ีจุดแรกท่ีตองการวัดระยะ
2) ตั้งสันแทนบารใหตรงจุดท่ีจะวัดโดย

การท้ิงดิ่ง พรอมตั้งระดับ 
3) ใชกลองระดับของสันแทนบารสอง

ไปท่ีกลองวัดมุมหรือท่ีสายดิ่งของกลองวัดมุม 
4) ใช ก ล อ ง วั ด มุ ม ส อ ง วั ด ค า มุ ม

ระหวางจุดท่ีตั้งกลองวัดมุม กับจุดท่ีตั้งสันแทนบาร 
แลวนําคามุมท่ีวัดไดมาคํานวณหาระยะทางระหวางจุด
ท่ีตั้งกลองวัดมุม กับสุดท่ีตั้งแทนบาร 

2.2.5.2 การทําสเตเดีย(Stadia) เปนวิธีการวัด
ระยะดวยชุดอุปกรณการสาํรวจ ประกอบดวยกลองวัด
มุม หรือกลองระดับ และไมระดับ (Staff of Rod) 
เมื่อเราสองกลองวัดมุม หรือกลองระดับ จะเห็นวง
แหวนระนาบสายใย ประกอบดวยสายใยราบ และ
สายใยดิ่ง ตัดกันเปนมุมฉาก มีขีดสั้น 2 ขีด อยูบน
สายใยดิ่ ง ขีดสั้ น  2 ขีด น้ี เรียกวาสายใยสเตเดีย 
(Stadia Hairs) ระยะหางระหวาสายใยสเตเดียเรียกวา 
ชวงสเตเดีย 

1) ตั้งกลองท่ีตําแหนง A และไมระดับท่ีตําแหนง B
ตองการวัดระยะทางราบ D ท่ีอยูระหวางแกนดิ่งของ
กลองและไมระดับ 
2) อานคาระดับท่ีสายใยสเตเดียบน U
(Upper stadia Line) สมมตไิดคา = 1.217 เมตร 
3) อานคาระดับท่ีสายใยสเตเดียลาง L
(Lower stadia Line) สมมติไดคา = 1.068 เมตร 
4) หาระยะชวงสเตเดยี (Rod Interval) แทนดวย S
จะเทากับคาสายใยบนลบ ดวยคาสายใยลางในท่ีน้ี 
แทนคา        S =     1.217 – 1.068 

 =     0.149 เมตร 
จากสมการระยะทาง        D = 100S 

        แทนคา           D = 100 (0.149) 
ดังน้ันระยะทางราบ         D = 14.90 เมตร 
เราจะไดสูตรระยะทาง      D   = 100S 

   100 = คาคงท่ี 
   S  = สายใยบน – สายใยลาง 

2.2.6 การวัดระยะบนแผนท่ีโดยการคํานวณ
ต าม ม าต ร าส วน ก า ร วั ด ร ะ ย ะ ด ว ย เค รื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส(ElectronicDistanceMeasurement 
หรือ EDM.) เปนการวัดระยะเสนตรงหรือระยะเชิงเสน
(LinearDistance) ทําไดโดยการนําเครื่องมือไปตั้งท่ี
จุดแรก และนําเปาสะทอนสัญญาณไปตั้งท่ีอีกจุดหน่ึง 
จาก น้ันปลอยสัญ ญ าณ จากเครื่อ งมื อ ไปยั งเป า 
สัญญาณจะสะทอนกลับมาเขาเครื่องมือเครื่องมือจะ
จับเวลาท่ีสัญญาณเดินทางไปและสะทอนกลับ แลว
คํานวณออกมาเปนระยะทาง ระยะท่ีไดน้ีเปนระยะ
ระหวางตัวเครื่องกับเปาสะทอนสัญญาณ ซึ่งจะเปน
ระยะในแนวราบหรือระยะลาด แลวแตความสูงตาง
ของเครื่องมือ และเปาสะทอนสัญญาณ 

2.2.3 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวโดยสวนใหญใน
ทองตลาดจะนิยมเหล็กตีเกลียวแบบ 7 เสนแตในความ
เปนจริงแลวเหล็กมีการตีเกลียวเดียวกัน 4 แบบคือ 
เหล็กตีเกลียว 2 เสน 3 เสน 7 เสน และ 19 เสน ใน
ลักษณะการตีเกลียวของแตละแบบก็แตกตางกัน
ออกไป 

2.2.3.1 ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 2 เสน หมายถึง 

ลวดตีเกลียวประกอบดวยลวด 2 เสนท่ีมีขนาดระบุ

เดียวกันตีเกลียวรอบแนวแกนรวมมีระยะชวงเกลียว

ระหวาง 12 ถึง 22 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุของ

ลวดตีเกลียว 

2.2.3.2 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวชนิด 3 เสน 

หมายถึง ลวดตีเกลียวซึ่งประกอบดวยลวด 3 เสนท่ีมี
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ขนาดระบุเดียวกันตีเกลียวรอบแนวแกนรวม มีระยะ

ชวงเกลียวระหวาง 12 ถึ ง 22 เท าของเสนผ าน

ศูนยกลางระบุของลวดตีเกลียว 

2.2.3.3 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวชนิด 7 เสน 

หมายถึง ลวดตีเกลียวซึ่งประกอบไปดวยเหล็กเสน

แกนซึ่งเสนผานศูนยกลางของขดลวดท่ีพันกันอยู

โดยรอบ ไมนอยกวารอยละ 2 และตองระยะชวง

เกลียวระหวาง 12 ถึง 18 เทาของเสนผานศูนยกลาง

ระบุของลวดตีเกลียว 

2.2.3.4 ลวดเหล็กกลาตีเกลียวชนิด 19 เสน 

หมายถึง ลวดตีเกลียวซึ่งประกอบไปดวยเหล็กแกน 1 

เสน ช้ันกลาง 9 เสน หรือแกน 1 เสน ช้ันกลาง6 เสน 

ช้ันนอ 12 เสน และตองมีระยะชวงเกลียวระหวาง 12 

ถึง 22 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุลวดตีเกลียว 

2.2.4 การวัด คือกระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่ง

ขนาดของปริมาณอันหน่ึง เชนความยาวหรือมวล และ

เก่ียวของกับหนวยวัด เชนเมตรหรือกิโลกรัม คําน้ียัง

อาจหมายถึงผลลัพธท่ีไดหลังจากกระบวนการดังกลาว 

ผลของการวัดสิ่งหน่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับผล

ของการวัดสิ่งอ่ืนไดเมื่อใชหนวยวัดเดียวกัน การวัด

และหนวยวัดเปนเครื่องมือแรกเริ่มชนิดหน่ึงท่ีคิดคน

โดยมนุษย สังคมพ้ืนฐานตองการใชการวัดในงาน

หลายอยางเชน การกอสรางท่ีอยูอาศัยท่ีถูกตองตาม

ขนาดและรูปราง การตัดเย็บเครื่องนุงหม การเจรจา

ตอรองเพ่ือคาขายอาหารหรือวัตถุดิบอยางอ่ืน เปนตน

ในทฤษฎีตั วแทน นิยามความหมายของการวัด

วา ความสัมพันธกันของจํานวนกับสิ่งรูปธรรมท่ีไมใช

จํานวน  รูปแบบท่ีมั่นคงท่ีสุดของทฤษฎีตัวแทนคือการ

วัดรวมเชิงบวก (additiveconjoint measurement) 

ซึ่งอธิบายวา จํานวนจะถูกกําหนดข้ึนโดยมีรากฐานมา

จากความสมนัยหรือความคลายกัน ระหวางโครงสราง

ของระบบจํานวนกับโครงสรางของระบบเชิงปริมาณ 

สมบัติอยางหน่ึงจะเปนสมบัติเชิงปริมาณถาความ

คลายกันระหวางโครงสรางสามารถแสดงใหเห็นได 

รูปแบบท่ีออนกวาของทฤษฎีตัวแทนคือ จํานวนจะถูก

กําหนด ข้ึนโดยจําเปนตองมีขอตกลงอยางห น่ึ ง 

เชนเดียวกับท่ีไดอธิบายไวในงานเขียนของสแตนลีย 

สมิท สตีเวนส  แนวคิดของการวัดมักถูกทําใหเขาใจ

ผิดวาเปนการกําหนดคาใหวัตถุ ซึ่งมันก็เปนไปไดท่ีจะ

กําหนดคาใหวัตถุในทางอ่ืนท่ีไมใชการวัด ในขอตกลง

ของความจําเปนเก่ียวกับการวัดรวมเชิงบวก เราอาจ

กําหนดคาใหกับความสูงของบุคคลหน่ึง แตถามันไม

สามารถแสดงใหเห็นวามีความสัมพันธระหวางการวัด

ความสูงกับการพิสูจนใหเห็นเชิงประจักษ มันก็จะไม

เปนการวัดตามทฤษฎีการวัดรวมเชิงบวก หรืออีกกรณี

หน่ึง การคํานวณและการกําหนดคาตามอําเภอใจ เชน

การประเมินคาสินทรัพยในการบัญชี ไมถือวาเปนการ

วัดเพราะไมมีหลักเกณฑสําคัญท่ีแนชัด 

2.3 อุปกรณท่ีใชในการสรางเคร่ือง 

2.3.1 ตลับลูกปน  (อั งกฤษ : Bearing) เป น

อุปกรณท่ีใชรองรับการหมุนของเพลา โดยตลับลูกปน

มีหนาท่ีถายทอดแรงท่ีเกิดข้ึนจากเพลาลงไปสูฐาน

เครื่องยนต และลดแรงเสียดทานระหวางผิวสัมผัส 

ทําใหชวยเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องจักรกลตาง ๆ 

ลดการสึกหรอ แตตลับลูกปนมักจะเสื่อมสภาพเร็ว

เน่ื อ งจ าก ตลั บ ลู กป น ถื อ ว า เป น จุ ด วิ กฤต ขอ ง 

เครื่องมือกล 

2.3.2 เหล็กแบน หรือท่ีเรียกวา Steel Flat 

Bars สําหรับงานเช่ือมทําเหล็กดัด งานฝาทอ ทํา

แหนบรถยนต ฯลฯ มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผายาว 

นิยมใชสําหรับงานเช่ือม ทํา เหล็กดัด งานฝาทอ ทํา

แหนบรถยนต ฯลฯ มีหลายขนาดใหเลือก ทนแรงยืด

พับไดดี เหล็กแผนลายของวีซีเอสเอเชียไดมาตรฐาน 

จากJIS/DIN/ASTM ท้ังหมด 

2.3.3 เหล็กกลอง หรือเหล็กทอแบน หรือ

เหล็กแปบ เปนเหล็กรูปพรรณ ท่ีผานกรรมวิธีการรีด

รอน ทําเปนรูปตางตาง ๆ เพ่ือตอบสนองการใชงานท่ี

ตางกันการใชงานหลัก ๆ คือเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติของ

หนาตัดรับแรงตานทานตอนใชงานใชเปนโครงสราง

อาคารคานเหล็กโครงหลังคาเหล็กมีความยาว 6 เมตร

ตอเสน มีลักษณะเปนทอสี่เหลี่ยมจัตุรัสขางในกลวง

เปนมุมฉากไมมนตองไดมุม 90 องศาผวิเรียบไมหยาบ

ความยาวท่ีวัดไดตองผิดพลาดไมเกิน 2 เปอรเซ็น 

ขนาดตองเทากันทุก ๆ เสนการใชงานของเหล็ก
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ประเภทน้ีคือเหมาะกับงานท่ีโครงสรางท่ีรองรับ

นํ้าหนักไมมากเชน น่ังราน เสา และสามารถใชแทน

คอนกรีต ไม ไดและเหล็กรูปพรรณอ่ืน ๆ ได 

2.3.4 เหล็กเพลาขาว (Cold Drawn Bar) มัก
ถูกใชเปนวัตถุดิบในงานอุตสาหกรรมงานโครงสราง
ตาง ๆ รวมถึงการกอสรางท่ีตองเนนในเรื่องความกลม
และความสวยงามเปนพิ เศษเหมาะสําหรับงาน
เฟอรนิเจอรงานอุตสาหกรรมยานยนตเครื่องใชไฟฟา 
ฯลฯแตสวนมากเหล็กประเภทน้ีนิยมนําไปใชในงาน
หนาตางรั้วระเบียงกันตกเปนตน โดยในทองตลาด
ท่ัวไปจะใชขนาด 1/2 น้ิว และ 3/8 น้ิว เปนหลัก 
เหล็กเพลาขาวตัวเน้ือผิวคอนขางตรงและทนทาน
เหมาะใชกับงานทําเหล็กดัดกันขโมยเหล็กดัดหนาตาง
หรืออ่ืน ๆตามแตตองการาเหล็กเพลาขาวตามลักษณะ
ของเหล็กมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน โดยทางบริษัท
ฯจําหนายเหล็กเพลาขาวขนาดตั้งแต 1/8” ถึง 5” 

2.3.5 เหล็กแผน คือเหล็กท่ีเกิดจากการรีดให
ไดความหนาตามท่ีตองการโดยแบงประเภทของเหล็ก
แผนไดเปน 2 ประเภทคือ 
- เหล็กแผนมวน ความหนาท่ี 0.2 -12 มิลลิเมตร ตาม
กระบวนการผลิตโดยแยกเปนเหล็กแผนรีดรอน เหล็ก
แผนรีดเย็นและเหล็กแผนเคลือบ 
- เหล็กแผนหนา ความหนาท่ี 10 - 200 มิลลิเมตร ใช

ในการตอเรือ งานทอ งานกอสรางและงานผลิตหมอ

ตมไอนํ้า 

2.3.6 เหล็กสตีมแดง  ทอสําหรับใชในงานรับ
แรงดันมีแบบมีตะเข็บและไมมียางมะตอยผลิตท่ีมี
คุณภาพและไดมาตรฐานการใชงานท่ีระยะมีความ
แข็งแรงทนตอแรงดันไดดีวิธีการใชงานเหมาะสําหรับ
ใชในงานรับแรงดันมีแบบมีทอและไมมีการใชงานใน
งานทอนํ้าทอลมรายละเอียดสินคาข้ันบันไดสีแดง 1 
น้ิวเหล็กสติมแดง 1/2 น้ิวเหล็กสติมแดง 1 1/4 น้ิว
เหล็กสตอรี่ 2 น้ิว 
เหล็กสีแดง 2 1/2 น้ิวเหล็กสแตนดี้ 3 น้ิวเหล็กสาก

แดง 3/4 น้ิวเหล็กสตรอเบอรรี่ 4 น้ิว 

2.3.7 เครื่องนับจํานวนแบบอนาล็อก Analog 

Counter มีหลายรูปแบบเชน เครื่องนับจํานวนแบบ

ลูกลอ, เครื่องนับจํานวนแบบกานโยก, เครื่องนับ

จํานวนแบบอนาล็อก ไมตองใชไฟเลี้ยงเครื่อง ทํางาน

ผสมผสานระหวางระบบอิเลก็ทรอนิกส กับระบบกลไก 

(แมคคานิกส ) เหมาะกับการนับสิ่ งของตางๆ ใน

สายการผลิตของงานอุตสาหกรรม การเก็บขอมูล การ

ทดสอบเครื่องมือนับจํานวนคนในสถานท่ี เชน นับ

จํานวนผูโดยสาร ผูมาใชบริการหองสมุด หรือใชในงาน

ดานจราจร ฯลฯ เครื่องนับจํานวนแบบใชไฟฟา 

ในการนับ 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
งานวิจัยน้ีมุงเนนท่ีจะศึกษาความผอนคลาย

ของลวดเหล็กกลาตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง 
ประเภทความ ผอนคลายต่ํา ชนิด 7 เสน ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 9.3, 12.7 และ 15.2 มิลลิเมตร โดยใช
วิธีการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก. 420-2540 ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชแรงดึง
เริ่มตน 60%, 70% และ 80% ของ คาแรงดึงสูงสุด 
ตามลําดับ คาความผอนคลายสูงสุดท่ี 1,000 ช่ัวโมง 
จะมีคาต่ํ ากวา 1%, 2.5% และ 4.5% ตามลําดับ 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.420-2540 คําสําคัญ : ลวดเหล็กกลาตีเกลียว 
ความผอนคลาย สถิติ มอก. 420-2540  [4] 

บทความ น้ี นํ าเสนอการจํ าลองผลของ
อุณหภูมิท่ีอยูภายในสายสงตัวนําชนิดสายอะลูมิเนียม
แกนเหล็กของระบบสงกําลัง ไฟฟาขนาด 500kVวงจร
คูดวยระเบียบวิธีไฟไนทอิลิเมนต และไดนําเสนอการ
คํานวณคาของแรงดึงเน่ืองจากอุณหภูมิสะสมท่ีอยู 
ภายในสายตัวนํา โดยบทความน้ีไดพิจารณาระบบสง
กําลังไฟฟาท่ีมีการจายโหลดอยางสมดุล และได
พิจารณาเฉพาะเพียงเฟส A ของวงจรท่ี 1 เทาน้ันโดย
ผลการจําลองแสดงใหเห็นวา คาอุณหภูมิของสาย
ตัวนําในขณะท่ีมีการจายโหลดท่ีพิกัดจะทําใหคา 
อุณหภูมิท่ีกระจายอยูภายในสายสงมีคาเพ่ิมข้ึนเปน 
70๐C หรือ 343 K ซึ่งจะทําใหระยะยืดตัวของสาย
ตัวนําชนิดสายอลูมิเนียม แกนเหล็กมีการยืดตัวเพ่ิมข้ึน 
3 mm และมีผลตอแรงดึงภายในสายตัวนําเพ่ิมข้ึน 
0.2 N โดยผลการยืดตัวของสายตัวนําน้ีจะ สงผลตอ
โครงสรางของสายตัวนําและอายุการใชงานของสาย
ตัวนําอีกท้ังประสิทธิภาพการสงกําลังไฟฟาจะลด
นอยลง ท้ังน้ี เน่ืองจากคาอุณหภูมิท่ีอยูภายในสายสง
ทําใหเกิดคาความสูญเสียในสายตัวนําเพ่ิมมากข้ึน  [5] 

ในชวงหลายปท่ีผานมาเกิดเหตุการณเสา
ไฟฟาหักโคนเปนจํานวนมากซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิด
จากรถชนเสาไฟฟา รถเก่ียวสายไฟฟาหรือสายสื่อสาร
และตนไมลมทับเสาและสายไฟฟา สงผลกระทบให
เกิดไฟฟาดับเปนบริเวณกวาง ทําใหประชาชนผูใช
ไฟฟาไดรับความเดือนรอนไมมีไฟฟาใชเปนระยะ
เวลานาน และเกิดอันตรายตอประชาชนท่ัวไปจากเสา
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สายไฟฟาท่ีหักโคน จึงนํามาสูการศึกษาแนวทางการ
ปองกันเสาไฟฟาหักโคน โดยจะมุงเนนศึกษาวิธีท่ีจะ
ลดผลกระทบจากการหักโคนลมของเสาไฟฟาให
นอยลงท่ีสุด โดยมีแนวคิดในการกําหนดตําแหนงของ
จุดท่ีเกิดการหักบนเสาไฟฟาใหสูงกวาการหักโคนท่ี
ระดับพ้ืนดินจะสามารถชวยลดแรงท่ีกระทําตอเสา
ไฟฟาตนถัดไปได เมื่อเสาไฟฟาตนท่ีเกิดอุบัติเหตุหัก
โคนลง และสงแรงไปยัง เสาไฟฟาตนท่ีอยูขาง ๆ ท้ัง 
2 ดาน เสาไฟฟาท้ัง 2 ตน จะไดรับแรงกระทําและ 
หักท่ีตําแหนงท่ีกําหนดไวดวยการเสริมกําลัง จะ
สามารถชวยหยุดการหักโคนไปสูเสาไฟฟาตนถัดไปได 
ด วยหลักการ น้ีจึ งนํ าไปสู ก ารสรางแบบจํ าลอง
โครงสรางดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนตท่ีจําลองข้ึนจากแบบ
ของเสาไฟฟา  เพ่ือเทียบกับผลการวิเคราะหท่ีไดจาก
การโปรแกรมทางไฟไนตเอลิเมนตกับสมมติฐานท่ี
ตั้งข้ึน และหาตําแหนงท่ีเหมาะสมกับการเสริมกําลัง  
[6]    

3. วิธีดําเนินโครงการ
เครื่องปลอยลวดเหล็ก เปนโครงการเชิง

ทดลองการสรางนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐไดการ

นําความรูความสามารถจากการศึกษาทางหลัก

วิชาการ และทักษะปฏิบัติของการเรียนในสาขางาน

เทคโนโลยีไฟฟา ระหวางศึกษาในระดับเทคโนโลยี

บัณฑิตไฟฟา เพ่ือใชเปนประโยชนตอการประกอบ

อาชีพและสังคม ใชประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนาเอง

ในอนาคต ระหวางการดําเนินโครงการโดยมีครูท่ี

ปรึกษาใหคําแนะนําอยางใกลชิด ตามระยะการทํางาน

มีการนําเสนอความกาวหนา 3 ครั้ง เพ่ือใหการสราง

เครื่องปลอยลวดเหล็กผิดพลาดนอยท่ีสุดสามารถลด

คาใชจายได ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษา

หาประสิทธิภาพของเครื่องปลอยลวดเหล็ก โดยมีการ

วางแผนการดําเนินงานออกแบบและสราง ใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 3.1 วิธีการศึกษาคนควาและข้ันตอนการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

3.2 การออกแบบ 
3.3 วัสดุอุปกรณ 
3.4 ข้ันตอนการประกอบ 
3.5 การทดสอบ 

3.1 วิธีการศึกษาคนควาและขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามโครงการ 

 เน่ืองจากโครงการมีข้ันตอนของการทํางาน

หลายข้ันตอนเพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดอยาง

ตอเน่ืองเปนข้ันตอน และเหมาะสมกับเวลาท่ีอยูจึงได

การวางแผนดําเนินงาน 

3.2 การออกแบบเคร่ืองปลอยลวดเหล็ก 
การออกแบบและสรางเครื่องปลอยลวด

เหล็กใชหลักการออกแบบใหสามารถรองรับนํ้าหนัก

ของลวดเหล็กและแข็งแรงตอการนําไปใชงานไดอีกท้ัง

ยังสามารถแกปญหาไดจริง 

3.3 วัสดุอุปกรณ 

3.3.1  เหล็กแผนกลม 
3.3.2  เหล็กแผนเหลี่ยม 
3.3.3  เหล็กเพลาตัน 
3.3.4  เหล็กรางซี 
3.3.5  เหล็กแผน 
3.3.6  เหล็กแปป 
3.3.7  ลูกปน 
3.3.8  น็อต ขนาด 6 หุน 
3.3.9  น็อต ขนาด ½ น้ิว 
3.3.10  ลูกกลิ้งราง 

3.4 ขั้นตอนการประกอบ 
3.4.1 เลือกซื้ออุปกรณ  
3.4.2 วัดขนานตามแบบงานและตัดช้ินงาน 
3.4.3 ทําการประกอบฐานรองรับนํ้าหนัก 
3.4.4 ประกอบลูกปนรับนํ้าหนัก 
3.4.5 หาจุดก่ึงกลางของแผนรองลวดเหล็ก 
3.4.6 เจาะแผนรองลวดเหล็กและเช่ือมเสากลาง 

 3.4.7 ตัดแผนก้ันลวดเหล็กและการประกอบ
แผนก้ันลวดเหล็ก 
 3.4.8 ตกแตงสวนท่ีเปนรอยเช่ือมใหเรียบเสมอ
และลบความคมของเหล็ก 
 3.4.9 เช่ือมน็อตตัวเมียกับแผนก้ันลวดเหล็กเพ่ือ
ล็อคลวดเหล็กไมใหดีดออกจากแนว 

3.4.10 ทาสีกันสนิม 
3.4.11 เครื่องท่ีเสร็จสมบูรณ 
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ภาพท่ี 3.14 เครื่องท่ีเสรจ็สมบูรณ 

4.ผลการทดลอง 
       จากการดําเนินการออกแบบสรางเครื่องปลอย
ลวดเหล็กและทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพซึ่งได
นําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

4.1 การออกแบบและสรางเครื่องปลอย 
ลวดเหล็ก 

4.2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องปลอย 
ลวดเหล็ก 

4.1 การออกแบบและสรางเคร่ืองปลอยลวดเหลก็ 
จากผลการดําเนินการออกแบบและสราง

เครื่องปลอยลวดเหล็ก เพ่ือใหสามารถทํางานได 
สามารถปลอยลวดเหล็กได สามรถนับระยะความยาว
ได ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ีมี 
สวนท่ี 1 เปนฐานรองแผนรองลวดเหล็ก ไดออกแบบ
เปนสี่เหลียมผืนผาพรอมกับฐานเหล็กรองพ้ืนและมี
แกนเหล็กอยูก่ึงกลาง แผนเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผา กxย 
80 cm คานรองพ้ืน ยาว 80 cm แทงแกนเหล็ก ยาว 
70 cm สวนท่ี 2 ฐานรองลวดเหล็ก เปนสวนท่ีใชรอง
ลวดเหล็กมีฐานเปนวงกลมและมีแกนเหล็ก แผนเหล็ก
วงกลมกวาง 70 cm แกนเหล็กยาว 70 cm 

4.2 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองปลอยขดลวด 
4.2.1 การเปรียบเทียบการทํางานของคนกับ

เครื่องท่ีสราง 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเวลาและ
ความยาว/เมตรของเครื่องปลอยลวด
เหล็กกับการใชกําลังคน 

เวลา/วินาที 
ความยาว/

เมตร 
ตองใช

กําลังคน/คน 
30 10 2 

60 30 3 

120 50 4 

180 100 6 

จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นวาเครื่องปลอยลวด
เหล็ก น้ันสามารถทําการปลอยลวดเหล็ก 10 เมตรใช
เวลาเพียง 30 วินาทีหากใชกําลังคน 2 คนปลอยลวด
เหล็ก10เมตร จะตองใชเวลาเปน2เทา 

4.2.2 ในการปลอยลวดมีการใชกําลังคนท่ี
มากและสิ้นเปลืองตนทุนเปนอยางมาก แตถาหากใช
เครื่องปลอยลวดเหล็ก จะชวยลดกําลังคนและลด
ตนทุนไดถึง50% หากเปรียบเทียบกับการปลอยลวด
เหล็กแบบใชกําลังคน 

ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบการใชกําลังคน
และตนทุนในการปลอยลวดเหล็กและประสิทธิภาพใน
การปลอยลวดเหล็กกําหนดให เครื่องปลอยลวดเหล็ก
ใชกําลังคน 2 คนกับใชกําลังคนจํานวน 3 คนและ 
4 คน 

เวลา/
วินาที 

จํานวน
ลวดท่ี
ปลอย

ออกมาได
โดยใช
เคร่ือง

ปลอยลวด
เหล็ก/
เมตร 

จํานวน
ลวดท่ี
ปลอย

ออกมาโดย
ใช

กําลังคน/
เมตร 

ความ
แตกตาง
ระหวาง

การปลอย
ดวยเคร่ือง
ปลอยลวด
เหล็กกับ
การใช

กําลังคน 

30 10 5 2 
60 30 15 3 
180 100 30 4 
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จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นวา ระหวางการเครื่อง

ปลอยลวดเหล็กปลอยกับการใชกําลังคนลาง จะมี

ความแตกตางกันดังน้ี การใชเครื่องปลอยลวดเหล็ก 

ในเวลา30วินาท่ีเครื่องปลอยลวดเหล็กจํานวน 10 

เมตร การใชกําลังคนปลอยลวดเหล็ก30วินาทีจะ

ปลอยลวดไดจํานวน 5เมตร จะมีความแตกตางกัน 

10-5=5 เมตร จากผลการคํานวณจะพบวาเครื่อง

ปลอยลวดเหล็ก น้ันมีความสามารถปลอยลวดเหล็กได

มากกวาการใชกําลังคนลางถึง 2 เทา 

ตารางท่ี 4.3 การหาประสิทธิภาพของเครื่องปลอย

ลวดเหล็กโดยการล็อคลวดเหล็ก 

จํานวนคร้ังท่ี
ปลอย 

ระยะความยาว
ของลวดเหล็ก/

เมตร 

ผลการ
ทดลองหา

ประสิทธิภาพ
ในการล็อค
ลวดเหล็ก 

1 10 ล็อคได 
2 20 ล็อคได 
3 30 ล็อคได 
4 40 ล็อคได 
5 50 ล็อคได 
6 60 ล็อคได 
7 70 ล็อคได 

จากตารางท่ี 4.3 ปลอยครั้งท่ี 1 ความยาว

ลวดเหล็ก 10 เมตร ล็อคได ปลอยครั้งท่ี 2 ความยาว

ลวดเหล็ก 70 เมตร ล็อคได จะเห็นไดวาการปลอย

ลวดเหล็กไมวาจะเปนระยะสั้นหรือระยะยาวไมมีผล

ตอการล็อคลวดเหล็ก 

ตารางท่ี 4.4 การหาประสิทธิภาพจากการดึงเพ่ือ

แสดงหาการติดขัดของลวดเหล็ก 

จํานวนการ
ดึง/คร้ัง 

ความยาวลวด
เหล็ก/เมตร 

แสดงการ
ทํางานของ

เคร่ือง 

1 10 ปกติ 
2 20 ปกติ 
3 30 ปกติ 
4 40 ปกติ 
5 50 ปกติ 

จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นวาการดึงลวดเหล็กใน

ระยะสั้นหลาย ๆ ครั้งหรือระยะยาวหลายครึ่งแสดงให

เห็นวาตัวเครื่องทํางานปกติไมมีการติดขัด 

ตารางท่ี 4.5 การหาประสิทธิภาพจากการนับ ความยาว

ของลวดเหล็ก/เมตร 

จํานวนการดึง/
คร้ัง 

ความยาวลวด
เหล็ก/เมตร 

แสดงการนับ
จํานวนปกติ/

ไมปกติ 

1 10 ปกติ 
2 20 ปกติ 
3 30 ปกติ 
4 40 ปกติ 
5 50 ปกติ 

จากตาราง 4.5 จํานวนการดึง 1 ครั้ง ความ

ยาว 10 เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 

2 ครั้ง ความยาว 20 เมตร การนับจํานวนเปนปกติ 

จํานวนการดึง 3 ครั้ง ความยาว 30 เมตร การนับ

จํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 4 ครั้ง ความยาว 40 

เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 5 ครั้ง 

ความยาว 50 เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จะแสดง

ใหเห็นวาการนับระยะความยาวของลวดเหล็กมีความ

แมนยํา 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

213

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินออกแบบและสรางพรอมท้ัง

หาประสิทธิภาพของเครื่องปลอยลวดเหล็ก 

ซึ่ งไดดํ าเนินการสรางและทําการทดลองเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งมีขอสรุปและขอเสนอแนะ 

ดังน้ี 

5.1 สรุปผล 

 จากผลการดําเนินการออกแบบและสราง

เครื่องปลอยลวดเหล็ก เพ่ือใหสามารถปลอยลวดเหล็ก

ไดและนับระยะความยาวของลวดเหล็กไดท่ีสราง

ข้ึนมาแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ีมี 

สวนท่ี 1 เปนฐานรองแผนรองลวดเหล็ก ไดออกแบบ

เปนสี่เหลียมผืนผาพรอมกับฐานเหล็กรองพ้ืนและมี

แกนเหล็กอยูก่ึงกลาง แผนเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผา ก x ย 

80 cm คานรองพ้ืน ยาว 80 cm แทงแกนเหล็ก ยาว 

70 cm สวนท่ี 2 ฐานรองลวดเหล็ก เปนสวนท่ีใชรอง

ลวดเหล็กมีฐานเปนวงกลมและมีแกนเหล็ก แผนเหล็ก

วงกลมกวาง 70 cm แกนเหล็กยาว 70 cm 

จะเห็ น ได ว า เครื่อ งปล อยลวด เหล็ก  น้ั น

สามารถทําการปลอยลวดเหล็ก 10 เมตรใชเวลาเพียง 

30 วินาทีหากใชกําลังคน 2 คนปลอยลวดเหล็ก 10 

เมตร จะตองใชเวลาเปน 2 เทา จะเห็นไดวาระหวาง

การเครื่องปลอยลวดเหลก็ปลอยกับการใชกําลังคนลาง 

จะมีความแตกตางกันดังน้ี การใชเครื่องปลอยลวด

เหล็ก ในเวลา 30 วินาท่ีเครื่องปลอยลวดเหล็กจํานวน 

10 เมตร การใชกําลังคนปลอยลวดเหล็ก30วินาทีจะ

ปลอยลวดไดจํานวน 5 เมตร จะมีความแตกตางกัน 

10-5=5 เมตร จากผลการคํานวณ  จะพบวาเครื่อง

ปลอยลวดเหล็ก น้ันมีความสามารถปลอยลวดเหล็กได

มากกวาการใชกําลังคนลางถึง  2 เทา ปลอยครั้งท่ี 1 

ความยาวลวดเหล็ก 10 เมตร ล็อคได ปลอยครั้งท่ี 2 

ความยาวลวดเหล็ก 70 เมตร ล็อคได จะเห็นไดวาการ

ปลอยลวดเหล็กไมวาจะเปนระยะสั้นหรือระยะยาวไม

มีผลตอการล็อค ลวดเหล็ก จะเห็นวาการดึงลวด

เหล็กในระยะสั้นหลาย ๆ ครั้งหรือระยะยาวหลายครึ่ง

แสดงใหเห็นวาตัวเครื่องทํางานปกติไมมีการติดขัด 

จํานวนการดึง 1 ครั้ง ความยาว 10 เมตร การนับ

จํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 2 ครั้ง ความยาว 20 

เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จํานวนการดึง 3 ครั้ง 

ความยาว  30 เมตร การนับจํานวนเปนปกติ จํานวน

การดึง 4 ครั้ง ความยาว 40 เมตร การนับจํานวนเปน

ปกติ จํานวนการดึง 5 ครั้ง ความยาว 50 เมตร การ

นับจํานวนเปนปกติ จะแสดงใหเห็นวาการนับระยะ

ความยาวของลวดเหล็กมีความแมนยํา 

5.2 อภิปรายผล 

จากการออกแบบและการสรางเครื่องปลอย

ลวดเหล็กเพ่ือสามารปลอยลวดเหล็กและ 

นับระยะความยาวของลวดเหล็กได การปลอยลวด

เหล็กโดยใชแรงคนจะทําใหเสียเวลาและสิ้นเปลือง

คาใชจายการปลอยลวดเหล็ก โดยใชแรงคน 2-3 คน 

ในการปลอยลวดเหล็ก สําหรับเครื่องปลอยลวดเหล็ก 

จะใชคน 1-2 คน เทาน้ันในการปลอยลวดเหล็ก ลวด

เหล็กมีความสําคัญตอการขยายเขตแรงต่ําและแรงสูง

เปนอยางมากหากไมมีลวดเหล็กแลวนํ้าหนักของสาย

จะทําให เสาไฟฟาเอียงเขาหากันทําให เกิดความ

เสียหายและในการขยายเขตแรงสูง ลวดเหล็กจะตอ

กับแทงกราวดเพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงไฟรั้วหากไมมีลวด

เหล็กจะทําใหเกิดความเสียหายในระบบจําหนายและ

ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาครวมไปถึงผูใชไฟ

ดวย หากมีเครื่องปลอยลวดเหล็กจะทําใหประหยัด

ระยะเวลาและลดปริมาณจํานวนคนในการทํางานมี

ความปลอดภัยสูง 

5.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

5.3.1 ไดเครื่องปลอยลวดเหล็กท่ีสามารถ

นํามาใชในการปลอยลวดเหล็ก 

5.3.2 สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ

ในการรับเหมาขยายเขตไฟฟาได 

5.3.3 ประหยัดเวลาแรงงานและงบประมาณ

ในปลอยลวดเหล็ก 

5.3.4 ปลอดภัยในการปลอยลวดเหล็ก 

5.3.5 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาเครื่อง

ปลอยลวดเหล็กในแบบอ่ืนตอไป  
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5.4 ขอเสนอแนะ 

       5.4.1 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใชเซนเซอร

ตรวจนับความยาว 

       5.4.2 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหลวด

เหล็กตัดเองไดอัตโนมัติ 

 5.4.3 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหปลอย

ลวดเองอัตโนมัติ 

       5.4.4 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดใหสามารถ

นํามาใชรวมกับอุปกรณอ่ืนได 
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ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ในโรงเรือนดวย Application 

HUMIDITY AUD TEMPERATURE CONTROLLER FOR HOUSE VIA APPLICATION 

นัฐพล ศรีสวัสด์ิ1* 

Nattaphon Srisawad 1*  

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

Field of Electrical Technology, Nongkhai Technical College, institute of Vocational Education Northeastern 

Region 1 

บทคัดยอ 

โครงการน้ีจากผลการดําเนินการออกแบบโครงสราง

และระบบควบคุมอุณหภูมิ และความช้ืนในโรงเรือนเพ่ือให

สามารถ เปด/ปด ระบบนํ้าผาน Application และสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนไดท่ีสรางข้ึนมาแบง

ออกเปน 2 สวน ดังน้ีมี สวนท่ี 1 เปนความกวาง 1.6 เมตร 

ความยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร สวนท่ี 2 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืน ประกอบ ปมนํ้า, กระบอกกรองนํ้า, ตัววัดอุณหภูมิ

และความช้ืน 

จะ เห็ น ว าก ารทํ างานของเซน เซอรค วาม ช้ืน              

มีความปกติและไมมีการผิดพลาด ในระบบชุดความคุมความช้ืน

ในการใชการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแบบอัตโนมัต ิ                

ในโรงเรือนดวย Application มีการใหผลผลิตมากกวา ไมมีการ

ควบคุม อุณ หภูมิและความ ช้ืนเปนอย างมาก แตถาหาก                     

การควบคุมอุณหภูมิละความช้ืนในโรงเรือนดวย Application 

จะไดรับผลผลิตมากกวาไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ถึง 2 เทา                  

และไมมีการใชแรงงานคน การเปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิต     

และคุณภาพของเห็ด ท่ีไดจากโรงเพาะเห็ดกําหนดให มีการ

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวย Application วันท่ี

เก็บผลผลติ ครั้งท่ี 1 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 10 ขีด 

และเมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวย 

Application  

ไดผลผลิต 20 ขีด ครั้งท่ี 2 ไมมีการควบคุมอุณหภมูิ ไดผลผลิต 9 

ขีด และเมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวย 

Application 

* นัฐพล ศรีสวัสดิ์

E-mail : aun_zaa123@hotmail.com 

ไดผลผลิต 18 ขีด ครั้งท่ี 3 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 

11 ขีด จากการหาประสิทธิจะเห็นไดวาเปอรเซ็นตเซ็นความช้ืน 

ครั้ง 1 เวลา 15 นาที ระดับความช้ืนท่ีได 80.6 %  

คําสําคัญ : แอปพลิเคช่ัน, อุณหภมูิ, ความช้ืน 

ABSTRACT 

This project aims to: 

1. design the structure and control system

on the greenhouse temperature and humidity 

2. control the watering system via the

application. 

The greenhouse is divided into two parts: 

the first part is 1.6 meters wide, 3 meters long, and 2 

meters high. The second part is the temperature and 

humidity controller, which consists of a water pump, 

water filter barrel, and temperature and humidity 

measurement. 

The greenhouse temperature and humidity 

control system via application aims to double the 

number of products than the other one without the 

control system. Moreover, this project requires less 

manpower.  

In the first mushroom harvest, it showed 

that Greenhouse Humidity and Temperature 

Controller App produced about 2,000 grams whereas, 

the other one just produced only 1,000 grams.  
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 On the second harvest, the Greenhouse 

Humidity and Temperature Controller App produced 

about 1,800 grams whereas the other one produced 

only 900 grams.  

On the third treatment, a non-use 

application system just produced 1,100 grams. 

Considering the humidity percentage, a humidity level 

measured on the first time, 15 minutes consumed, is 

80.6%; 81.2% on the second treatment with 30 

minutes consumed; and 82.3% on the third treatment 

with 45 minutes consumed. 

Keywords : Temperature, greenhouse, control system 

1. บทนํา

เพ่ือให เกษตรกรสะดวกในการสงผลผลิตโดยนํา

เทคโนโลยี ปญญาประดิษฐหรือเทคโนโลยีสมองกลฝงตัวสราง

อุปกรณหรือเครื่องใชท่ีอาศัยวงจรอิเล็กทรอนิกสในการควบคุม

การทํางาน การปรับปรุงใหผลิตภัณฑเหลาน้ีสามารถตอบสนอง 

ตอความตองการของผูบริโภคในยุคน้ีใหสามารถคิด และเปน

ผูชวยในดานตาง ๆ และสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดทันที                     

แตเน่ืองจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง จึงเปน

อุปสรรคตอผลผลิตท่ีไดจาก พืชผักของชาวบานก็เกิดอุปสรรค

และความเสียหายชาวบานบางรายเสียรายไดอยางมาก กับการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความช่ืนในดินทางผูจัดทําโครงงาน

จึงเล็งเห็นปญหาอุปสรรค หลักในการสงผลตอผลผลิตจาก

โครงการ น้ันก็คืออุณหภูมิและความช้ืน จึงมีแนวความคิด                 

ท่ีจะจัดทําโครงงานระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนอัตโนมัติ

เพ่ือนําไปใชประโยชนใหกับอาชีพเกษตรกร 

1.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1.1.1 นายศุภวุฒิ ผากา นายสันติ วงศใหญ และนาย

อดิศร ถมยา การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน                  

ท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ของเหด็ในโรงเพาะเห็ดบานทุงบอ

แปน ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง งานวิจัยน้ี                

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเห็ด โดยการ

พัฒนาระบบควบคุม อุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของเห็ดของกลุมอาชีพเพาะเห็ด โดยวิธีการ ควบคุม

การจายนํ้าแบบอัตโนมัติซึ่งมี อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิและ

ความช้ืนภายในโรงเพาะเห็ด ท่ีสงสัญญาณทางไฟฟาเขามายังชุด

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนพรอมดวยการเขียนโปรแกรมใหกับ 

บอรดไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือ นําคาอุณหภูมิและความช้ืนท่ีวัด

ไดจากอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ และความช้ืนมาเปรียบเทียบกับ

คาปรับตั้งไว เมื่อเกิดมีคาท้ัง 2 ไมตรงตามคาเปาหมาย ระบบ

ควบคุม จะสงสัญญาณไปยังระบบปมนํ้าใหทํางานโดยการจายนํ้า

ผานทอนํ้าและหัวสปริงเกอรท่ีไดออกแบบ ใหมีการกระจายนํ้า     

ท่ัวบริเวณโรงเพาะเห็ด  

ผลจากงานวิจัยดังกลาว พบวากลุมอาชีพเพาะเห็ด 

บานทุงบอแปน ตําบลหางฉัตร จังหวัด ลําปาง มีความพึงพอใจ       

ในปริมาณและคุณภาพของเห็ดอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย

รวมอยู ท่ี  4.26 และมีค า เบ่ี ย งเบนมาตรฐานอยู ใน ระดั บ 

0.7 สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตเห็ดเฉลี่ย 10.1 กิโลกรัม ตอการ

เก็บผลผลิตเห็ ด 1 ครั้ ง ทางคณะผู วิจัยไดมีการถ ายทอด

เทคโนโลยีระบบควบคุมดังกลาวสู ชุมชน โดยมีการจัดอบรม              

และใหความรูความเขาใจในการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน

ภายในโรงเพาะเห็ดและสรางสัมพันธอันดีระหวางกลุมอาชีพเพาะ

เห็ดและคณะผูวิจัย [1] 

1.1.2 น ายกาย รั ฐ  เจ ริญ ราษ ฎ ร  น ายอา ทิ ต ย 

พวงสมบัติ และนายชวโรจน ใจสิน การพัฒนาระบบควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยอาศัยเซนเซอร 

ตรวจวัดอากาศรวมกับระบบพลังงานแสงอาทิตย งานวิจัยน้ี              

เปนการพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือน

เพาะเห็ดโดยอาศัยเซนเซอร ตรวจวัดอากาศรวมกับระบบ

พลังงานแสงอาทิตย โดยผูวิจัยไดออกแบบ ติดตั้งและทดสอบ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ  กับฟารมเห็ดของกลุมเกษตรกร

ในตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดวยการ

เพาะเห็ดจํานวน 760 กอน เปนระยะเวลาสองรอบการผลิต                

คือรอบแรกในเดือนสิงหาคมถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

และรอบท่ีสองในชวง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงกุมภาพันธ 

พ .ศ.2560 ผู วิจัยได เก็บขอมูลผลผลิตไมวาจะเปน นํ้าหนัก

ของดอกเห็ด ของกอนเห็ดแตละกอนในแตละวัน ขอมูลอุณหภูมิ

และความช้ืน ตลอดจนการเปดปดระบบควบคุมในโรงเรือน

ควบคุมอัตโนมัติ และพบวาในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2559 กอนเห็ดของโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติและ โรงเรือน   

ท่ีไมมีการควบคุมใหปริมาณผลผลิตใกลเคียงกัน โดยตางกันเพียง 

0.67 % เน่ืองจากเปนชวงฤดูฝนความช้ืน ในโรงเรือนจึงสูง           

อยูเสมอ สวนในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงกุมภาพันธ 

พ.ศ. 2560 ปริมาณผลผลิตของกอนเห็ด ในท้ังสองโรงเรือน                 

จะนอยกวาในชวงฤดูฝน โดยในโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติ
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จะใหผลผลิตท่ีมากกวาท่ีประมาณ 4.72 % ซึ่งเปนขอดีท่ีจะทําให

เกษตรกร ลดการหยุดการเพาะเห็ดในหนาแลงเน่ืองจากปญหา

ผลผลิตต่ํา [2] 

1.1.3 นายหฤทัย ดิ้นสกุล นายวิโรจน บัวงาม นายธน

ศักดิ์ แสงจันทร และนายรณฤทธ์ิ เทือกมูล การพัฒนาระบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนดวยระบบแผนระเหยของนํ้า การ

วิจัยน้ีไดนําเสนอระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนโดยใช

อินเวอรเตอรและแผนระเหยของนํ้าจากการจําลอง ระบบปด   

โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบควบคุม

อุณหภูมิและความช้ืนของระบบอากาศท่ีผานแผนระเหย ของนํ้า

ซึ่งอาศัยหลักการการระเหยของนํ้ามาใชเพ่ือสรางความเย็น

ในระบบ การวิจัยโดยมีการนําอินเวอรเตอรเขามาควบคุม 

ความ เร็วรอบของพัดลมระบายอากาศในระบบป ด ให มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ันมีการวัดคาอุณหภูมิในระบบปด 

ท่ีจําลองข้ึนเปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิท่ีตองการโดยมีพีแอลซี

เปนหนวยประมวลผลและสั่ งงานให อินเวอรเตอรควบคุม 

ความเร็วรอบของพัดลมเพ่ือควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงท่ี

ตองการและมีการเก็บคาอุณหภูมิความช้ืนและสถานะของ              

การทํางานของระบบแสดงผลดวยระบบจอสัมผัสในการสั่งงาน

สําหรับการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบพบวาสามารถลด

คาใชพลังงานไฟฟาไดถึง 18 % และระบบสามารถลดอุณหภูมิได

ประมาณ 3 - 6 ºC  

จากผลการวิจัยของระบบควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนระบบอากาศท่ีผานแผนระเหยของนํ้า ดวยการจําลอง

ระบบ ปดสําหรับฟารมสุกร สามารถประยุกตใชงานในโรงเรือน

จริงท่ีมีขนาดใหญข้ึนไดโดยการเพ่ิมจํานวนมอเตอรขนาดของปม 

และขนาดของแผนระเหยของนํ้าใหเหมาะสมกับขนาดโรงเรือน 

ท้ังน้ีสําหรับการใชอินเวอรเตอรจะทําใหระบบมีประสิทธิภาพ 

สูงในดานการควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีและการใชพลังงานไดอยาง

คุมคา [3] 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือสรางชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน 

ในโรงเรือนดวย Application 

2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืนในโรงเรือนดวย Application 

3. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ขนาดของโรงเรือน สูง 2 เมตร กวาง 1.6 เมตร 

ยาว 3 เมตร  

3.2 ใชไฟ 220 v ผานอะแดปเตอร 24 V 3 A 

3.3 ใชปมแรงดันต่ํา ขนาด 15บาร รองรับหัวพน

หมอก 30 หัวพน 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

4.1 ไดโรงเพาะเห็ดจําลองท่ีสามรถควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนได 

4.2 เปนอุปกรณท่ีชวยลดปญหาดานผลผลิตใหกับ

เกษตรกร 

4.3 สามารถเปนโรงเพาะเหด็จําลองตนแบบท่ีใชใน

การเรยีนรูและพัฒนาตอไปได 

4.4 นําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

4.5 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาถึงนวัตกรรม 

อ่ืน ๆ ตอไป 

4.6 เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท่ีเจริญเติบโต

อยางสมบูรณสามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนไดตามท่ี

ตองการสามารถใหคนในชุมชนลดรายจายลงและเพ่ิมรายไดข้ึน 

5. วิธีการดําเนินการศึกษา

5.1  วิธีการศึกษาคนควาและข้ันตอนการดําเนินงาน

ตามโครงงาน 

เน่ืองจากโครงการมีข้ันตอนของการทํางานหลาย

ข้ันตอน เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดอยางตอเน่ืองเปนข้ันตอน 

และเหมาะสมกับเวลาท่ีอยูจึงไดการวางแผนดําเนินงาน ดังภาพ 

5.2 การออกแบบโรงเรือน 

การออกแบบสรางชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน

ในโรงเรือนดวย Application โดยการออกแบบน้ีจะทําการ

จําลองโรงเพาะเห็ดข้ึนมา เพ่ือท่ีจะสามารถเห็นผลการทดสอบ
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ของเครื่องมือสามารถ นํามาใชงานไดและสามารถนํามาแกไข 

หากเครื่องมือเกิดการผิดปกติหรือไมสามารถทํางานตามเง่ือนไข

ไดน่ันเอง 

5.3  วัสดุอุปกรณ 

 5.3.1 ไมยูคา 

5.3.2 สแลนดํา 

5.3.3 ตะปู 

5.3.4 ลวดเหล็ก 

5.3.5 ตูกันนํ้า 

5.3.6 เซอรกิตเบรกเกอร 

5.3.7 กลองลอย 

5.3.8 เตารับ 

5.3.9 หัวพนหมอก 

5.3.10 ขอตอสามทางสําหรับสายไมโคร 

5.3.11 สายไมโคร 

5.3.12 ปมแรงดันต่ํา 

5.3.13 วาลวสายไมโคร 

5.3.14 โซลินอยวาลว 24 VDC 

5.3.15 กระบอกกรองนํ้า 

5.3.16 เช็ควาลว 

5.3.17 ปลั๊ก ควบคุมอุณหภูม/ิความช้ืน 

online/offline 

5.4  ข้ันตอนการประกอบและการสรางโรงเรือน 

5.4.1  เลือกซื้ออุปกรณ 

5.4.2  วัดขนานตามแบบงานและตัดช้ินงาน 

5.4.3  ทําการประกอบโครงสรางโรงเรือน 

5.4.4 คุมสแลนโรงเรือนเพาะเห็ด 

5.4.5 ติดตั้งตูกันนํ้าและเบรกเกอรของโรงเรือน

เพาะเห็ด 

5.4.6 การเดินทอนํ้าและการตอกอกนํ้า 

 5.4.7 การติดตั้งปมนํ้า ขนาด 15 บาร  

และกระบอกกรองนํ้า 

5.4.8 การติดตั้งสายไมโครและวาลว เปด/ปด 

ระบบนํ้า 

5.4.9 การปรับสภาพพ้ืนโรงเรือนและโรยปูนขาว 

5.4.10 การติดตั้งหัวพนหมอกในโรงเรือน 

เพาะเห็ด 

5.4.11 การนําหัวเช้ือเห็ดนางฟามาทดลอง 

5.4.12 เครื่องเสร็จสมบูรณ 

6. สรุปผล

จากผลการดําเนินการเปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิต

และคุณภาพของเห็ดท่ีไดจากโรงเพาะเห็ดกําหนดให มีการ

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวย Application วันท่ี

เก็บผลผลิต ครั้งท่ี 1 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 10 ขีด 

และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือนดวย 

Application ไดผลผลิต 20 ขีด ครั้งท่ี  2 ไมมีการควบคุม

อุณหภูมิ ไดผลผลิต 9 ขีด และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิ                

และความช้ืน ในโรงเรือนดวย Application ไดผลผลิต 18 ขีด 

ครั้งท่ี 3 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 11 ขีด และ เมื่อใช

ชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือนดวย Application 

ไดผลผลิต 21 ขีด ครั้งท่ี 4 ไมมีการควบคุมอุณหภมูิ ไดผลผลิต 8 

ขีด และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือนดวย 

Application ไดผลผลิต 18 ขีด ครั้งท่ี  5 ไมมีการควบคุม

อุณหภูมิ ไดผลผลิต 10 ขีด และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูม ิ             

และความช้ืน ในโรงเรือนดวย Application ไดผลผลิต 19 ขีด 

ครั้งท่ี 6 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 8 ขีด และ เมื่อใช

ชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือนดวย Application 

ไดผลผลิต 17 ขีด ครั้งท่ี 7 ไมมีการควบคุมอุณหภมูิ ไดผลผลิต 9 

ขีด และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือนดวย 

Application ไดผลผลิต 18 ขีด ครั้งท่ี  8 ไมมีการควบคุม

อุณหภูมิ ไดผลผลิต 7 ขีด และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและ

ความช้ืน ในโรงเรือนดวย Application ไดผลผลิต 20 ขีด ครั้งท่ี 

9 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 8 ขีด และ เมื่อใชชุด

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือนดวย Application 

ไดผลผลิต 19 ขีด ครั้งท่ี 10 ไมมีการควบคุมอุณหภูมิ ไดผลผลิต 

20 ขีด และ เมื่อใชชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ในโรงเรือน

ดวย Application ไดผลผลิต 20 ขีด และ จากการหาประสิทธิ

จะเห็นไดวาเปอรเซ็นตเซ็นความช้ืน ครั้ง 1 เวลา 15 นาที ระดับ
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ความช้ืนท่ีได 80.6 % ครั้ง 2 เวลา 30 นาที ระดับความช้ืน

ท่ีได 81.2 % ครัง้ 3 เวลา 45 นาที ระดับความช้ืนท่ีได 82.3 %                

ครั้ง 4 เวลา 60 นาที ระดับความช้ืนท่ีได 83.7 % ครั้ง 5 เวลา 

75 นาที ระดับความช้ืนท่ีได 84.5 % ครั้งเวลา 15 นาที ระดับ

ความช้ืนท่ีได 81.1 % 

7. อภิปรายผล

จากการออกแบบและการสรางระบบชุดควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนในโรงเรือนดวย Application เพ่ือประหยัดแรงคน

และหาประสิทธภาพของชุดควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใน

โรงเรือนดวย Application และพัฒนาและสงเสริมรายได                   

ในครัวเรือน การเพาะเห็ดดวยความช้ืนและอุณหภูมิมีสวนสําคัญ

มาก ในการออกแบบความแตกตางจากระบบนํ้าธรรมดาตาง

ตรงท่ีการใชเวลาในการทํางานใช Application มีประสิทธภาพ

มากกวาสะดวกกวาและแมนยํายิ่งกวาการเดินรดนํ้าอีกท้ัง

ประหยัดเวลาในการทําอยางอ่ืน ผลสรุปจากชุดควบคุมอุณหภูมิ

และความช้ืนในโรงเรือนดวย Application คือ 1. ประหยัดเวลา

ในการดูแลเรือนเพาะเห็ด 2. มีประสิทธิภาพสูง 3. ไดผลผลิต               

ท่ีมากกวาโรงเรือนปกติ นับเปนอีกหน่ึงไอเดียท่ีมีประโยชน                  

ตอสังคมและประเทศชาติ และสะทอนถึงการจัดการศึกษา                     

ท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมให เกษตรกรท่ีวา                    

“คิดอยางสรางสรรค ทําอยางมืออาชีพ” ซึ่งสอดคลองกับชุด

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวย Application 

8. ประโยชนท่ีไดรับ

8.1 ผลผลิตท่ีไดมากกวาโรงเรือนปกติ 

8.2 สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

ในครัวเรือนได 

8.3 ประหยัดเวลาแรงงานและงบประมาณ 

ในการดูแลโรงเพาะเห็ด 

8.4 สะดวกในการดูแล 

8.5 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาระบบชุด 

ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนในโรงเรือนดวยApplication 

แบบอ่ืนตอไป 

9. ขอเสนอแนะ

9.1 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยแปรรูป 

9.2 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหเก็บเห็ดอัตโนมัติ 

9.3 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยการสรางโรงเรือน

สุญญากาศ 

9.4 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดใหสามารถนํามาใช

รวมกับอุปกรณอ่ืนได 
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บทคัดยอ 
โครงการนี้สรางขึ้นมามีจุดประสงคเพื่อออกแบบสราง และ

เพ ื ่ อหาประส ิทธ ิภาพของรอกส  งของแบบควบค ุมด วย 
Application ผลการดำเนินการออกแบบและรอกสงของแบบ
ควบคุมดวย Application เพื ่อใหสามารถสั ่งการทำงานผาน
แอปพลิเคชั่นได สามารถเดินทำงานโดยควบคุมผาน Applicationได 
และสามารถยกของท่ีมีน้ำหนักมากข้ึนไปยังเสาไฟฟาได โดยรอก
สงของแบบควบคุมดวย Application ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 
3 สวนดังน้ี สวนท่ี 1 เปนสวนตัวเครื่องสำหรับติดตั้งอุปกรณตาง 
ๆ รอกสงของแบบควบคุมดวย Application มีประสิทธิภาพใช
เวลาในการทำงานยกของที่มีน้ำหนักตั้งแต 0-60 กิโลกรัมขึ้นไป
บนเสาไฟฟา ซึ่งเทากับการใชคนงาน 2-3 คนในการใชรอกมือ 

ยกของขึ้นไปยังบนเสาไฟฟา สวนที่ 2 เปนสวนที่ใชในการ
ติดตั้งชุดควบคุมและมอเตอรในการขับชุดรอก สวนแรกเปนสวน
รองรับบล็อกเก็บอุปกรณตาง ๆ ระยะเวลาที่รอกสงของแบบ
ควบคุมดวย Application แบตเตอรี่เต็ม 100% สามารถทำงาน
ไดนาน45นาที-1.30ช่ัวโมงตามกำลังท่ีมอเตอรขับเคลื่อนอุปกรณ
ข้ึนไปยังเสาไฟฟา สวนท่ี 3 เปนรอกเล็กท่ีใชยึดติดในสวนขางบน
เสาไฟฟา เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการหมุนขับเคลื่อนสิ่งของ  

ในการใช รอกม ือด วยการใช กำล ังคนจะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสิ่งของมากกวาในชวงที่ยกของท่ี
เบา แตการใชรอกสงของแบบควบคุมดวย Application จะมี
ผลตางในเรื่องการยกของที่มีน้ำหนักในชวง 30-60 กิโลกรัมได
ด ีกวา การใชรอกสงของแบบควบคุมดวย Application ยก
อุปกรณในชวงน้ำหนักมากกวา 30กิโลกรัม รอกสงของแบบ
ควบคุมดวย Application สามารถชวยลดในเรื่องการใชแรงงาน
การยกสิ่งของที่หนักไดถึง 40% หากเปรียบเทียบกับการยก
สิ่งของข้ึนไปยังเสาไฟฟาโดยการใชกำลังคนดึงข้ึน  

คำสำคัญ : Application, รอก, ควบคุม 

ABSTRACT 
The purpose of this project is to design and develop 

hoist control by an application program. The application 
can be controlled through the application and the 
greater weight of the vehicle can be delivered through 
a model. The application program of the controller is 
divided into three parts; part 1 is the machine for 
installing various equipment, this application-
controlled transmission hoist is effective in lifting items 
weighing between 0 - 60 kilograms in order to carry 
them up on the electric pole. This is equivalent to 2-3 
workers to use a hand hoist to lift things up to the 
electric pole. Part 2 is the installation part of the 
control unit and the motor to drive the pulley unit. It 
consists of supporting storage blocks for various 
devices. Duration of use of the application-controlled 
hoist in the event that the battery is 100% full can work 
for 45 minutes - 1.30 hours according to the power that 
the motor drives the device up to the electric pole. 
Part 3 is a small pulley used to be fixed in the upper 
part of the electric pole. To increase the speed of 
rotation, propelling things. Manual hoist operation is 
more efficient in driving lightweight items. But using an 
application-controlled transmission hoist is more 
efficient when lifting loads between 30 and 60 
kilograms. In addition, the application-controlled hoist 
can help reduce the labor use of lifting heavy objects 
by up to 40%. If compared to lifting things up to the 
electric pole by using manpower to pull up alone. 

Keywords : Application, Hoist, control 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

221

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



1. บทนำ
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เปนรัฐวิสากิจดานสาธารณูปโภค จึงมีภาระหนาที ่บริการ
จำหนายไฟฟาให แก ประชาชนในสวนภูม ิภาค ธ ุรก ิจและ
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที ่จังหวัดรวม 74 จังหวัดทั่วประเทศ
ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเปนเขต 
รับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง[5] โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค 
มีระบบจำหนายแรงสูงท่ี 11 kV , 22 kV หรือ 33 kVสงและจาย
ไฟฟาไปตามระบบจำหนายและจะเปลี่ยนเปนไฟฟาแรงต่ำท่ี 
230 V , 400 V กอนเขาหมูบานหรือชุมชน โดยการไฟฟาสวน
ภูมิภาคใชเสาไฟฟาเปนอุปกรณชนิดหน่ึงที ่ทำหนาที ่ในการ
รองรับการติดตั้งรองรับสายไฟอยูเหนือพื้นดิน ดวยการติดตั้งลูก
ถวยยึดจับสายไฟฟาซึ ่งโดยสวนมากจะใชรอกประเภทรอก
กำมะลอในการเคลื่อนยายขึ้นไปบนเสาและจะมีดามโยกเพิ่มเขา
มาเพ่ือชวยในการชักรอกไดดียิ่งข้ึน ซึ่งรอกกำมะลอน้ีมีคุณสมบัติ
ท่ีสามารถรับน้ำหนักไดมาก และมีอายุการใชงานท่ียาวนานซึ่งจะ
เหมาะแกงานกอสราง งานยกหรือเคลื่อนยายเครื่องจักรทั่วไป 
รอก คือ อุปกรณชวยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนยาย
สิ่งของ มีลักษณะเปนลอ หมุนคลองไดรอบตัว โดยรอยไวกับ
เชือกหรือโซ รอกมักเหมาะกับใชในงานยก หรืองานเคลื่อนยาย
ของหนักมีหลายประเภท ซึ่งแบงไดตามลักษณะดังนี้ รอกโซมือ
สาว คือ รอกโซที ่ใชมือในการชักรอก ติดตั ้งงาย น้ำหนักเบา 
เคลื่อนยายสะดวก เหมาะสำหรับงานยกแบบชั่วคราว มีความ
ทนทาน ดูแลรักษางาย รอกโยกโซ หรือ รอกกำมะลอ คือ รอก
โซที่ใชมือในการชักรอกเชนเดียวกับรอกโซมือสาว แตมีดามโยก
ขึ้นเขามาเพื่อชวยในการชักรอกไดดียิ่งขึ้น และรอกไฟฟา คือ 
รอกโซท่ีใชไฟฟาในการชักรอก โดยสามารถควบคุมการใชงานได
อยางงายดาย[6] 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
  1.2.1 เพ่ือสรางรอกไฟฟาควบคุมดวย Application 
  1.2.2 เพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่ตองยกอุปกรณที่มี
น้ำหนักมากข้ึนไปบนเสาไฟฟา 
  1.2.3 เพ่ือเคลื่อนยายสิ่งของท่ีมีน้ำหนักมากข้ึนบนเสาไฟฟา 
1.3 ขอบเขตของโครงการ 

1.3.1 ใช NodeMCU ในการรับสัญญาณ 
1.3.2 ใช   Relay Module ในการควบค ุมทางหม ุนของ

มอเตอร 
1.3.3 ใช Application ‘Blynk’ ในการควบคุมมอเตอร DC 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 
1.4.1 Blynk เปน Application ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชใน

การควบคุมอุปกรณ Arduino ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมใน
ระยะไกลผานเครื่อขายอินเตอรเน็ต และยังสามารถแสดงผลคา
จากเซนตเซอรชนิดตาง ๆ ได 

1.4.2 Program Arduino IDE เปนโปรแกรมที ่ใชสำหรับ
เขียนโปรแกรม, คอมไฟล และอัปโหลดโปรแกรมลงบอรด 
Arduino หร ือบอร ดต ัวอ ื ่น ๆ ท ี ่คล ายก ัน เช น Generic 
ESP8266 Modules NodeMCU หรือ WeMos1 เปนตน 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ
ในการศ ึกษาเพ ื ่อสร างรอกส งของแบบควบค ุมด วย 

Application มีขั้นตอนการออกแบบอุปกรณการยกสิ่งของ การ
พัฒนาเพื่อใหสามารถแกปญหาที่เกิดจากสภาพปญหา อุปสรรค
ท่ีเปนปญหา เชิงประจักษในเวลาท่ีพนักงานตองการจะใชรอกดึง
ของขึ้นไปยังเสาไฟฟาการพัฒนารอกสงของแบบควบคุมดวย 
Applicationใหมีประสิทธิภาพจึงไดวางแผนการวาอุปกรณ
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของดังน้ี 

2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 หลักการสรางเคร่ืองมือ 
ในการสรางเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวก ไมวาจะเปน

ดานใดก็ตาม จะตองคำนึงถึงสภาพความเปนจริงเชิงเหตุผลใน
เชิงวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได หรือแสดงใหจริงและใชงาน
ไดรวมท้ังสามารถเปนฐานความคิดในการพัฒนาหรือประยุกตใช
กับเครื่องมืออ่ืน ๆ ตอไป  

2.1.1 เหตุผลท่ีสรางนวัตกรรม 
2.1.1.1 เปนเครื่องอำนวยความสะดวก 
2.1.1.2 เปนนวัตกรรมท่ีสามารถพัฒนาตอไปได 
2.1.1.3 เปนนวัตกรรมที่มีคุณคาแกการพัฒนาและ

การใชงานในอนาคต 
2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคและการใชเครื่อง 

2.1.2.1 ใชงานงายผาน Application Blynk 
2.1.2.2 มีความปลอดภัยสูง 
2.1.2.3 ตรงตามวัตถุประสงค 

2.1.3 การสรางเครื่องมือ 
     การออกแบบและสรางเครื ่องม ือเปนส ิ ่งท ี ่ย ุ งยากและ
คอนขางละเอียดผูสรางตองพิจารณาองคประกอบในแตละดาน
ประการแรกที่สำคัญไดแกการวิเคราะหวัตถุประสงคของเครื่อง
วาต องการใชทำอะไรทำงานอยางไรจ ึงจะแสดงวาบรรลุ
วัตถุประสงค ในการออกแบบและสรางเครื่องมือ ควรพิจารณา
องคประกอบ ดังน้ี 

2.1.3.1 วัตถุประสงคของงานจะตองรูลักษณะงาน
และเปาหมายของงานท่ีตองการกำหนดขอบเขตของเครื่องมือ 

2.1.3.2 ออกแบบโครงสรางตามหลักการและทฤษฎี
สัมพันธ ตามหลักการท่ีไดศึกษามา 

2.1.3.3 ทดสอบและแกไขระบบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
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 2.1.3.4 ประกอบอุปกรณให สมบูรณทำการ
ทดสอบความสัมพันธของการทำงานของระบบ 

2.1.4 คุณคาของเครื่องมือ 
 2.1.4.1 สามารถใชงานไดจร ิงและสนับสนุน

แนวความคิดตามหลักการ 
 2.1.4.2 สามารถเปนฐานความคิดและกระตุนนัก

คิด นักประดิษฐใหมีการพัฒนานวัตกรรม 
2.1.4.3 การประเมินนวัตกรรม จะตองประเมิน 

2 ดานดังน้ี 
1) ผลจากการสรางนวัตกรรม เปนไปตาม

จุดมุงหมายท่ีตั้งไวหรือไมมีสวนใดท่ีจะตองแกไข 
2) ผลจากการนำไปใหผูประกอบอาชีพหรือ

กลุมผูเชี่ยวชาญทดลองใชเพื่อเก็บเกี่ยวขอมูลความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงเครื่องมือใหสมบูรณ 

 ขอมูลที่ไดจากการประเมินท้ัง 2 ดาน จะ
ชวยใหเครื ่องที ่สร างไดร ับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
แกปญหาไดและตรงตามวัตถุประสงค 
2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1 รอก (Hoist) เปนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ชวยผอนแรงยก
เคลื่อนยายวัตถุขึ้นที่สูงหรือใชหยอนจากที่สูงลงมาดานลาง มี
ลักษณะเปนลอหมุนทำมาจากโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานสงู 
ตรงแกนกลางจะเปนรองเพ่ือใหเชือกหรือโซสามารถยก ลากหรือ
ดึงวัตถุไดสะดวกรวดเร็วข้ึนและยังลดการเกิดอุบัติเหตุได โดยจะ
อาศัยการขบัเคลื่อนแรงที่ใชดึงวัตถุดวยวิธีการตาง ๆ เชน ใชมือ
ชักใชไฟฟา หรือใชลม ซึ ่งจะสามารถเคลื ่อนที ่ยกว ัตถ ุไป
ดานหนา-ดานหลัง ชิดซาย-ขวา ไดตามความตองการ ดังน้ันรอก
จึงสามารถนำไปใชงานไดหลากหลาย เชน ลิฟตขนสงสินคา ใช
ขนยายสินคาในงานกอสราง งานเดินเรือขนสง และใชในงาน
อุตสาหกรรมท่ัวไป[2] 

2.2.2 รอกไฟฟา (Hoist) เปนเครื่องจักรที่ชวยในการผอน
แรงในการยกวัตถุที่มีน้ำหนักสูงใน ทิศทางขึ้นและลงรวมถึงใน
การเคลื่อนที่ทางซายและทางขวาไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน
คานลอคือ ชุดลอท่ีว่ิงตามเครนท่ีติดตั้งรองรับสวนปลายของคาน
รับน้ำหนักทั้ง 2 ดาน เพื่อขับเคลื่อนเครนไฟฟา ใหวิ่งไปตามราง
ว่ิงของเครน 

2.2.3 รอกโซมือสาว หรือ รอกกำมะลอเปนอุปกรณ รอกมือ 
ชักรอก ไมมีช้ินสวนท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส จึงไมตองใชไฟฟา  การ
ติดตั้งรอกโซทำไดงายการติดตั้ง รอกชนิดอ่ืน ๆ รอกโซมือสาวจึง
เหมาะสำหรับงานยกแบบครั้งคราว หรือในงานที่ไมมีไฟฟาใหใช 
เพราะเพียงแคใชมือ รอกชักโซดวยมือเปลา รอกมือสาว จึงมี
ความปลอดภัย และทนทาน  
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 จามจุรี กุลยอด และ ศิลปณรงค ฉวีพัฒน (2560) ตนแบบ
ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟ ผานแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการ

แ อ น ด ร อ ยด   Wireless Light Switch Prototype with an 
Android Application ไดศึกษา พบวาปจจุบันเทคโนโลยีตาง ๆ 
ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำใหผูใชไดรับความสะดวกสบาย 
เน่ืองจากการใชชีวิตประจำวันของมนุษยเปนไปดวยความ
เรงดวนตองการความสะดวกประกอบกับเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะระบบเครือขายไรสาย
ซึ่งกำลังมีการขยายตัวและใชงานกันอยางแพรหลาย การเปด-
ปดไฟ ภายในบานของเรา ยังจำเปนที่จะตองเดินไปเปดปดไฟ
ตามจุดตาง ๆ ที่ตองการตองการใชงาน ทำใหเกิดความลาชาใน
เวลาเรงดวน รวมไปถึงอาจทำใหลืมปดไฟตามจุดตาง ๆ ที่เราได
เปดไว จนทำใหเกิดความกังวลเมื่อเราออกจากบานไปแลว และ
ยังทำใหเกิดความสิ ้นเปลืองคาไฟฟา และอาจจะกอใหเกิด
อัคคีภัยได งานวิจัยนี้ไดพัฒนาตนแบบควบคุมการปดเปดไฟโดย
ใชอุปกรณโนด ESP8266/NodeMCU โดยตอผานชุดควบคุม
สวิตซไฟฟา 230 โวลตผลจากการทดสอบ สามารถท่ีจะควบคุม
การเป ด-ปดไฟ ผ านแอพพล ิเคช ั ่นบนอุปกรณท ี ่รองรับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ
สถานการณทำงานของอุปกรณผานแอพพลิเคช่ันดังกลาว[1] 

จิรโรจน วิเชียนเพริศ และ ชัยพร คลายกมล (2557) การ
พัฒนารอกยกเครื่องยนตสำหรับการซอมเครื่องยนตสวนหนารถ 
ไดศึกษา พบวาปจจุบันชีวิตความเปนอยู จำเปนตองมีเครื ่อง
อำนวยความสะดวก และชวยในการทำงานเพื่อใหเกิดความ
สะดวกสบาย และทำงานไดอยางมีประส ิทธิภาพ  ในการ
ดำรงชีวิต และการทำงานนั้นสิ่งที่เราสัมผัสอยูบอย ๆ คือการใช
ยานพาหนะกันอยู ประจำทุกวัน จำเปนตองมีการดูแลและ
บำรุงรักษา เชน ซอมแซมจุดท่ีชำรุดเสียหายการบำรุงรักษาพ้ืนท่ี
อยูสูงจากพื้น ตองมีอุปกรณชวยใหผูปฏิบัติงานขึ้นไปทำงาน ถา
อุปกรณนั้นไมมีประสิทธิภาพ อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได เพ่ือ
ปองกันปญหาดังกลาวจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีสิ่งอำนวย ความ
สะดวกท่ีจะชวยใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน[3] 

เมธัส ภูมิโคกรักษ และ วีรวุฒฑ เทพธานี, (2560), การซอม
บำรุงรอกไฟฟา ไดศึกษา พบวาการติดตั้งรอกไฟทำในโรงงานอุด
สาหกรรม ในนิคมอุดสาหกรรม ในธุรก ิประกอบเร ือเปน
รายละเอียดประกอบดวยชนิดของรอกแบบตาง ๆ ระบบเครน
แบบตาง ๆ คานรับน้ำหนักของเครน มอเดอรไฟฟา กระแสสลับ
แบบ 3 เฟส ลวดสลิง และหวงสเก็น รวมท้ังการเลือกใชรอกไฟฟ
ให ถ ูกประเภทการใชังาน ซ ึ ่งเป นการเว ียนร ู ระหวางการ
ปฏิบัติงานสหกิตศึกษา กับหางหุนสวนจำกัด รอกไฟฟา โดย
เจาหนาท่ีรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการติดตั้งรอกไฟฟาและการ
ซอมบำร ุงระบบ เม ื ่อเก ิดปญหาเก ี ่ยวกับระบบที ่ข ัดข อง 
เมื ่อลูกคาตองการเพื่อความสะดวก และลดระยะเวลาในการ
เคลื่อนยายสิ่งของที่มีน้ำหนักสูงดวยความปลอคภัยของสินคา
และพนักงาน [4] 
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3. ขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงการ
โครงการนี้สรางรอกสงของแบบควบคุมผาน Application 

Blynk เปนโครงการเชิงทดลองการสรางนวัตกรรมประเภท
สิ่งประดิษฐได การนำความรูความสามารถจากการศึกษาทาง
หลักวิชาการ และทักษะปฏิบัติของการในสาขางานเทคโนโลยี
ไฟฟา ระหวางศึกษาในระดับเทคโนโลยีไฟฟา ระหวางศึกษาใน
ระดับเทคโนโลยีบัณฑิตไฟฟา เพื่อใชแกปญหากระบวนการผสม 
เพ ื ่อเป นประโยชน ต อการประกอบอาช ีพและส ังคม ใช
ประสบการณที ่ไดรับไปพัฒนาตนเองในอนาคต ระหวางการ
ดำเนินโครงการ มีครูที่ปรึกษา ใหคำแนะนำอยางใกลชิด ตาม
ระยะเวลาการทำงานมีการนำเสนอความกาวหนา 2 ครั้ง เพ่ือให
สามารถขับเคลื ่อนมอเตอรหมุนกลับทางเพื ่อควบคุมการ
เคลื่อนยายสิ่งของหรือลำเลียงของขึ้นไปยังเสาไฟฟา ผูศึกษาได
กำหนดการดำเนินการศึกษาตามลำดับรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
3.2 ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 

  3.3 ออกแบบโครงสร างรอกสงของแบบควบคุมผ าน 
Application 
  3.4 ขั้นตอนการดำเนินการสรางรอกสงของแบบควบคุมผาน 
Application  

3.5 วัสดุอุปกรณ  
3.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การคณะทำงานไดศ ึกษาขอมูลหลักทางทฤษฎี คนควา
เพิ่มเติมจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากแหลงขอมูล
ตางๆที่มีหลากหลายชองทางในปจจุบัน มาเปนแนวทางและ
สนับสนุนการสรางรอกสงของแบบควบคุมผาน Application ใช
ดำเนินการสรางตามขอมูลที่ไดมาทุกประการ เพื่อใหการสราง
รอกส  งของแบบควบค ุ มผ  าน  Application บรรล ุ ต าม
วัตถุประสงค ทุกขั้นตอนยึดสภาพความตองการขณะทำการลาง
ทำความสะอาดแผงโซลาเซลลใหสามารถแกปญหาและใช
ประโยชนไดจริง 
3.2 ขั้นตอนและวิธกีารดำเนินงาน 

การดำเนินการสรางอุปกรณควบคุมมอเตอรไดมีการวาง
แผนการออกแบบขั ้นตอนการสรางและมีระยะเวลาในการ
ดำเนินการดังน้ี 

3.3 ออกแบโครงสร  างรอกส  งของแบบควบค ุมผ  าน 
Application  

3.3.1 ออกแบบโครงสรางรอกสงของแบบควบคุมผาน 
Application ท่ีสามารถนำไปใชงานไดจริงและสามารถแกปญหา
ได  

3.3.1.1 ออกแบบโครงสรางรอก 
 3.3.2 การออกบบวงจรควบคุมการทำงานนั้นก็เพื่อใชเปน
ตัวกลางในการควบคุมใหระบบควบคุมเครื ่องใชไฟฟาน้ัน
สามารถทำงานไดตามคำสั่งของโปรแกรม เพราะโปรแกรมไม
สามารถสั่งใหระบบควบคุมเครื่องใชไฟฟาทำงานโดยตรงได 

3.3.2.1 วงจรการตอใชงานควบคุมมอเตอร 
3.4 ขั้นตอนการดำเนินการสรางรอกสงของแบบควบคุมผาน 
Application 

หลังจากที่ไดศึกษาคนควาขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
รอกสงของแบบควบคุมผาน Application ทางคณะผูจัดทำได
ทำการออกแบบเครื่องและไดจัดหาซื้ออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการ
สรางโดยที่จะสรางรอกสงของแบบควบคุมผาย Applicationน้ัน 
จะตองทำการศึกษารายละเอียดสวนตาง ๆ ของสิ่งที่จะสราง
เพราะทำใหเขาใจในโครงสรางและสวนประกอบตาง ๆ ของ
นวัตกรรมที่สรางขึ้น สำหรับขั้นตอนการสรางรอกสงของแบบ
ควบคุมผาน Application มีขั ้นตอนในการสรางอยูหลัก ๆ 3 
ข้ันตอนดวยกันดังน้ี 

 3.4.1 เขียนโปรแกรมคำสั่งปอนไปยังNode ESP8266 
 3.4.2 การประกอบโครงสราง 

3.5 วัสดุอุปกรณ 
3.5.1 วัสดุอุปกรณสำหรับโครงสรางตัวรอกสงของแบบ

ควบคุมดวย Application 
ตัวโครงสรางรอกสงของแบบควบคุมดวย Application ทำ

จากเหล็ก ซึ่งประกอบดวยเหล็กในแบบตาง ๆ กันดังน้ี 
3.5.1.1 เหล็กกลองเล็ก ยาว 6 เมตร ขนาด 1x1 น้ิว 

จำนวน 2 เสน 
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3.5.1.2 น็อตเบอร 10 จำนวน 8 ชุด 

3.5.2 วัสดุอุปกรณสำหรับชุดขับเคลื ่อนรอกสงของแบบ
ควบคุมดวย Application

3.5.2.1 ชุดสเตอร ขนาด 15-30 จำนวน 1 ชุด
3.5.2.2 มอเตอรเกียรทด 12v 250w จำนวน 1 ตัว 
3.4.2.3 รอกมือหมุนสลิง 540KG จำนวน 1 ตัว 

 3.5.3 วัสดุอุปกรณสำหรับชุดระบบควบคุมการทำงานของ
รอกสงของแบบควบคุมดวย Application 

3.5.3.1 NodeMCU ESP8266 หรืออุปกรณสำหรับ
สำหรับติดตอสื่อสารบนมาตรฐาน WIFI 

3.5.3.2 NodeMCU Base ESP8266 หร ืออุปกรณ
ใชตอขา NodeMCU ESP8266 

3.5.3.3 Relay Module 4 channel หร ืออุปกรณ
สั่งการการทำงานมอเตอร 

3.5.3.3 สายจั้มเปอร เมีย-เมีย เพ่ือใชตอเขาระหวาง 
NodeMCU ESP8266 และ RELAY Module 

3.5.3.4 แบตเตอรี่ 12 V 5A จำนวน 1 ลูก 

3.5.3.4  กล องพ ักสายไฟฟ าขนาด 25x25 cm 
จำนวน 1 อัน 

4. ผลการดำเนินโครงการ
การสร างรอกสงของแบบควบคุมดวย Application ได

ดำเนินการสรางตามแผนงานท่ีวางเอาไวอยางเปนไปตามข้ันตอน 
เริ่มตั้งแตศึกษาขอมูล ออกแบบวงจร และดำเนินการสรางทีละ
ข้ันตอน ในการดำเนินการจะสรางทีละสวน สรางเสร็จแลวจะนำ
สวนนั้นทำการทดสอบการทำงาน ตอจากนั้นจะนำแตละสวนมา
ประกอบเขาเปน รอกสงของแบบควบคุมดวย Application ท่ี
เสร็จสมบูรณ ทำงานตามขอบเขต และบรรลุตาม วัตถุประสงค
ท่ีตั้งไวโดยมี วิธีการดำเนินโครงงานดังน้ี 
4.1 ผลการดำเนินโครงงาน 

การพัฒนารอกสงของแบบควบคุมดวย Application มี
ข้ันตอนการออกแบบสวนประกอบผลการดำเนินโครงการรอกสง
ของแบบควบคุมดวย Application พัฒนามาจากการศึกษา
แนวทางสภาพปญหา และ อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการยกสิ่งของท่ี
มีน้ำหนักมากขึ้นไปยังเสาไฟฟามักเกิดปญหาแรงงานคนไม
พอที่จะยกสิ่งของนั้นซึ่งการทำงานจะเปนไปไดอยางลำบาก ใน
การพัฒนารอกสงของแบบควบคุมดวย Application เมื ่อเกิด
ปญหาและอุปสรรค สามารถแกไขได โดยใชหลักการของทฤษฎี
หรือวิธีการทางเทคนิคที่เรียนมา และ เมื่อประกอบสวนตาง ๆ 
ของรอกสงของแบบควบคุมดวย Application เขาดวยกันแลว
เสร็จพรอมทำการทดสอบ 
4.2 การทดสอบรอกสงของแบบควบคุมดวย Application 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพการทำงาน
ของรอกสงของแบบควบคุมดวย Application วาสามารถยก

น้ำหนักไดตั้งแต 0-60 กิโลกรัม ไดหรือไม โดยรอกสงของแบบ
ควบคุมดวยApplication จะยกสิ่งของขึ้นไปยังเสาไฟฟา โดย
การทดสอบครั้งนี้คณะผูจัดทำ ไดทำการหาวาในแตระดับความ
หนักจะมีคาเทาใด 

4.2.1 การทดสอบครั้งนี้ไดนำรอกสงของแบบควบคุมดวย 
Application มาทดสอบใชกับถังน้ำที ่มีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 10 
กิโลกรัม ดังภาพตอไปน้ี 

4.2.2 จากการทดสอบไดผลวารอกสงของแบบควบคุมดวย 
Application สามารถยกของที่มีน้ำหนักไดตั้งแต 0-60กิโลกรัม 
โดยแบงเปนการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักตั้งแต 10,20,30,40,50,60 
กิโลกรัม ในแตละระดับตัวเลขจะมาคาเฉลี่ยและเวลาท่ีใชใน 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
จากผลการดำเนินการออกแบบและสรางรอกสงของแบบ

ควบคุมดวย Application เพื ่อใหสามารถสั ่งการทำงานผาน
แอปพลิเคชั ่นได สามารถเดินทำงานและหยุดเองไดจากมาก
บังคับจากApplication Blynk สามารถลำเลียงของข้ันไปบนเสา
ไฟฟาได โดยรอกสงของแบบควบคุมดวย Application สามารถ
ตั้งมาตรฐานใหกับแรงงานท่ีตองใชแรงคนจำนวน 2-3คน และมา
ความสะดวกตอการใชงาน ซึ่งเปนท่ีพึงพอใจของกลุม 
เปาหมายได 

5.2 อภิปรายผลการดำเนินโครงการ 
จากการทดลอง การใช รอกส งของแบบควบค ุมด วย 

Application ปรากฏวาสามารถชวยในเรื่องการยกสิ่งของขึ้นไป
ยังเสาไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอบเขตที่กำหนด 
ทำใหรอกสงของแบบควบคุมดวย Application สามารถยก
สิ่งของไดตั ้งแต 0-60 กิโลกรัมโดยแบงเปน ยกสิ่งของบนเสา
ขนาดความสูง 8 เมตร ซึ่งผลการทดลองการยกน้ำหนักขึ้นบน
เสาช้ินงานสามารถยกสิ่งของข้ึนไปยังบนเสาไดจริง 

5.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
5.3.1 ได รอกส งของแบบควบคุมด วย Application ท่ี

สามารถนำมาใชงานลำเลียงของขึ้นไปยังที่สูงไดและพัฒนาตอ
ยอดเชิงพาณิชยได 

5.3.2 ประหยัดเวลาแรงงานและงบประมาณในการลำเลียง
ของไปยังท่ีสงู 

5.3.3 มีความสะดวกและใชงานงาย 
5.3.4 เปนพื้นฐานนำไปสูการพัฒนารอกสงของในแบบอ่ืน

ตอไป 
5.4 ขอเสนอแนะในโครงการ 

5.4.1 ควรพัฒนาตอยอดโดยใหสามารถหยุดเองไดเมื่อถงึจุด
ท่ีตองการจะหยุด 
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5.4.2 ควรพัฒนาตอยอดใหมีน้ำหนักท่ีเบาลง 
5.4.3 ควรพัฒนาตอยอดใหสามารถนำมาใชรวมกับอุปกรณ

อ่ืนได 
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เคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ  

Automatic Thermometer 
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บทคัดยอ 

 โครงการนี้มีจุดประสงคเพื่อสรางเครื่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติแบบไมสัมผัสรางกายในการรักษาระยะหางระหวาง

บุคคล อำนวยความสะดวกชวยใหประมวลผลไดรวดเร็วข้ึน 

สำหรับการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จะใชเซนเซอร

วัดระยะทำหนาที่วัดระยะวัตถุที่เขามาใกลต่ำกวา 7 เซนติเมตร 

จะสงสัญญาณไปที่บอรดอาดูโนแลวบอรดอาดูโนจะสงสัญญาณ

ไปที่ เซ็นเซอร วัดอุณหภูมิ เพื่อใหเซนเซอรวัดอุณหภูมิวัดวัตถุท่ี

เขามาใกล แลวสงส ัญญาณไปที ่บอรดอาดูโนเพื ่อ ทำการ

ประมวลผลวาผานหรือไมผาน ตามคำสั่งที ่ไดอัปโหลดไวถา

อุณหภูมิต่ำกวา 37.5 องศาเซลเซียส แสดงวาผานบอรดอาดูโน

จะสงสัญญาณไปท่ีหนาจอแอลอีดี เพ่ือแสดงอุณหภูมิท่ีวัดไดและ

แสดงขอความวาผาน ในขณะเดียวกันบอรดอาดูโนจะสง

สัญญาณไปที่โมดูลเลนเสียงเพื่อให เลนไฟลเสียงที่บันทึกไววา 

“ผานคะ” แตถาหากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะแสดง

ขอความวาไมผาน 

จากผลการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัตสิามารถ

สรุปผลการทดสอบไดดังน้ี สามารถวัดอุณหภูมิไดตั้งแต 30 ถึง 

45 องศาเซลเซียส โดยมีคาความผิดพลาดไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 

จากการทดสอบจริงสามารถวัดอุณหภูมิไดนอยกวา 30 องศา

เซลเซียส 

* นวพรรณ จันทรหลน

E-mail : nwpkanun@gmail.com 

และไดมากกวา 45 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกวาขอบเขตที่วางไว 

สวนการทดสอบคาความผิดพลาดมากท่ีสุดอยูท่ี 1.55 เปอรเซน็ต 

ซึ่งนอยกวาขอบเขตที่วางไว และสามารถใชงานไดนานตอเนื่อง

ประมาณ 39 ช่ัวโมง 

คำสำคัญ : เครื่องวัดอุณหภูมิ, เซ็นเซอร, อัตโนมัติ  

ABSTRACT 

The purpose of project aims to create an 

automatic touchless thermometer to keep 

social distancing and convenience processing. 

The principle of the automatic thermometer 

uses the sensor to detected the objects in range 

below at 7 centimeters. 

The sensor will be send the signal to Arduino 

board for measuring the temperature. 

The sensor vitals are collected and sent 

to the computing device. The Arduino board 

sends a signal to the LED screen. The 

thermometer would display “passed” if the 

temperature was at 37.5 degree Celsius with 

warning sound “passed”. But if the temperature 
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exceeds 37.5 degrees Celsius it will show a 

message “not passed”. 

As the test results, the automatic 

thermometer can summarize the test results as 

follows. Able to measure temperatures from 30 

to 45 degrees Celsius with an error of not more 

than 3 percent from the actual test, the 

temperature can be measured less than 30 

degrees Celsius and more than 45 degrees 

Celsius, which is greater than the set limit. For 

the test, the error was the most at 1.55 percent, 

which is less than the set limit. And can be used 

continuously for about 39 hours. 

Keyword : Thermometer, sensor, Automatic 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

โครงการนี ้ทำขึ ้นเพื ่อศึกษาและคนควาเครื ่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ สืบเนื่องมาจาก โรคติดเชื้อสายพันธุใหมช่ือ

ไวร ัสโคโรนา 2019 หรือ โคว ิด 19 ที ่ม ี เช ื ้อในคางคาวซึ่ ง

รับประทานเขาไปแลวทำใหเกิดการแพรระบาดทางดานทางเดิน

หายใจเฉียบพลันรุนแรง มีระบุครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 

ในนครอูฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเปย ประเทศจีน มีอาการไข 

ไอ ออนเพลีย หายใจกระชั้น ไมไดกลิ่น จะเริ่มตั้งแต 2-14 วัน 

วิธีปองกันคือ การลางมือ การปดใบหนา การกักโรค การเวน

ระยะหางทางสังคม วิธีวินิจฉัยคือ การทดสอบ RT-PCR , ซีที

สแกน หรือการใชเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อใชคัดกรองผูปวยโควิด 

19 ที ่มีอุณหภูมิร างกายไมเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมี

อุณหภูมิท่ีสูงกวาคาท่ีกำหนด ก็จะจัดอยูในกลุมเสี่ยงติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 

การตรวจวัดอุณหภูมิของรางกายกอนเขาใชบริการ

สถานที ่ทุกแหงนั ้นจึงกลายเปนเร ื ่องจำเปนทำใหเครื ่องวัด

อุณหภูมิเปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึนซึ่งเครื่องวัดอุณหภูมติาม

ทองตลาดก็มีใหเลือกใชงานเปนจำนวนมากและหลากหลาย

รูปแบบ แตเนื่องดวยขอกำหนดระยะหางทางสังคมอยางนอย 

1 เมตร ทำใหการเลือกใชเครื่องวัดอุณหภูมิใหถูกตองตามหลัก 

ระยะหางทางสังคมนั้นเปนเรื ่องจำเปน ปจจุบันการเลือกใช

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือนั้น มีความแมนยำต่ำเนื่องจากมี

ราคาถูกและอุปกรณภายในเปนชิ้นสวนที่มีราคาถูก จึงทำให

คุณภาพลดลงตามราคา และการใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ

นั้นผู วัดอุณหภูมิ จะตองเขาใกลผูที ่ถูกวัดอุณหภูมิ จึงทำให

ระยะหางต่ำกวา 1 เมตร ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการแพรระบาด

ของเชื ้อไวรัสไดหากมีผู ใดผู หนึ ่งติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 การ

เลือกใชเครื่องวัดอุณภูมิรางกายแบบอัตโนมัติ จึงเปนตัวเลือกท่ี

น าสนใจ เพราะทำใหการตรวจวัดอุณหภูม ิเป นเร ื ่องงาย 

ปลอดภัย รวดเร็ว และแมนยำ  

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.2.1 เพ่ือสรางเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

1.2.2 เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพเครื ่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 สามารถใชงานตอเน่ืองไดเปนเวลานาน 

1.3.2 หนาจอ LED แสดงอุณหภูมิและลำโพงแจงเตอืน

อุณหภูมิ 

1.3.3 ใชอินฟาเรดในการตรวจจับอุณหภูมิตั้งแต 

 25-45 องศาเซลเซียสและมีความแมนยำในการวัด 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ไดเครื่องวัดอุณหภมูิอัตโนมตัิท่ีสามารถใชงานได

จริง 

1.4.2 แสดงผลอุณหภูมิไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับ

เทอรโมมิเตอรแบบปรอท 

1.4.3 มีประสิทธิภาพตอการแสดงผลที่ถูกตองแมนยำ

และสรางความนาเช่ือใหกับผูใชงาน 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.5.1 อุณหภูมิ หมายถึง การวัดคาเฉลี่ยของพลังงาน

จลยของอนุภาคในสสารใด ๆ ซึ่งสอดคลองกับความรอนหรือ

ความเย็นของสสารน้ัน 
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1.6 เอกสารและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

        ภาคการวัดระยะ ภาคการตรวจจับอุณหภูมิ ภาคการ

ประมวลผล ภาคการแสดงผลบนหนาจอ LED และภาคการ     

สงเสียง ซึ่งมีทฤษฎีท่ีเก่ียวของดังตอไปน้ี 

2.1 การวัดอุณหภูมิทางการแพทย 

2.2 ความรูเก่ียวกับไมโครคอนโทลเลอร 

2.3 ขอมูลเก่ียวกับเซนเซอรอินฟราเรด  

2.4 ขอมูลเก่ียวกับอัลตราโซนิคเซนเซอร 

2.5 ความรูเก่ียวกับการแปลงหนวยอุณหภมู ิ

  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 การวัดอุณหภูมิทางการแพทย 

       ในการสรางเครื ่องอำนวยความสะดวกไมวาจะเปน

ดานใดก็ตาม จะตองคำนึงถึงสภาพความเปนจริงมีเหตุผลในเชิง

วิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจนได หรือแสดงใหจริงและใชงานได

รวมท้ังสามารถเปนฐานความคิดในการพัฒนาหรือประยุกตใชกับ

เครื่องอ่ืน ๆ ตอไป 

2.1.1 อุณหภูมิรางกาย 

อุณหภูมิรางกายเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษย

เพราะเปนสิ ่งที ่บงบอกวาแตละบุคคลมีความผิดปกติหรือมี

อาการปวยเปนไขเกิดขึ้น หรือไมโดยปกติแลวในการวดัอุณหภมูิ

ร างกายทางการแพทยจะกระทําอยู 4 ตําแหนงของรางกาย

ดวยกันคือ บริเวณใตวงแขน ชองปาก ทวารและชอง  

2.1.2 การวัดอุณหภูมิรางกาย 

การวัดอุณหภูมิทางการแพทยนั้นจะใชเทอรโมมิเตอรแบบ

ปรอทวัดอุณหภูมิของรางกาย โดยจะมีหลักในการพิจารณาดังน้ี

ถาใชปรอทวัดอุณหภูมิจากบริเวณใตวงแขน โดยจะหนีบปรอท

แนนนาน 3 นาที อานอุณหภูมิเกิน 37.3 °C ถือวามีไข  ถาเปน

การวัดในชองปาก กระทําโดยการอมปรอทไวท่ีใตลิ ้นโดยจะ 

อมไวนาน 2 นาทีถาอานอุณหภูมิไดเกิน 37.8 °C ถือวามีไข และ

ถาเปนการวัดทางทวารหนักโดยตองสอดเขาไปในชองทวารหนัก

ไวประมาณ 2 นาทีถาอานอุณหภูมิไดเกิน 38 °C จึงจะถือวามีไข

การพิจารณาวามีไขหรือไมน้ันจะพิจารณาจากคาอุณหภูมิท่ีวัดได

วาเกิน อุณหภูมิรางกายปกติที่ 37.5 °C หรือไมซึ่งถาอุณหภูมิ

เกินระดับของรางกายปกติน้ันสรุปไดวามีไข โดยอุณหภูมิท่ีวัดได

จากบร ิเวณชองปากทวารหนักและชองหูจะใหค าออกมา

ใกลเคียงกับอุณหภูมิที่แทจริงของรางกายมากที่สุด สวนการวัด

บริเวณใตวงแขนจะนอยกวาการวัดบริเวณใตลิ ้นอยู  0.5 °C 

ดังนั ้นถาใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอทวัดอุณหภูมิของรางกาย

บริเวณ ใตวงแขนจะตองบวกเพ่ิม 0.5 °C เพ่ือใหอุณหภูมิท่ีวัดได

ใกลเคียงกับอุณหภูมิรางกายมากที่สุดสวนการวัดอุณหภูมิจาก

หนาผากจะตองใชเครื ่องมือพิเศษ ซึ ่งก็คือเครื ่องวัดอุณหภูมิ

รางกายแบบไมสัมผัสซึ่งหากใชเทอรโมมิเตอรแบบปรอทมาวัดไข 

ที่ตําแหนงนี้จะเปนที่ยากตอการวัดและ ไมเหมาะตอการวัดท่ี

หนาผากและเครื่องมือที่ใชวัดไขกันอยูปจจุบันคือแบบปรอท ซึ่ง

จะตองใชเวลานานในการวัดไขกวาที่จะรูอุณหภูมิ ที่แทจริงของ

รางกายสวนเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบอัตโนมัติ จะงายตอ

การวัดอุณหภูมิของรางกาย ใชเวลาท่ีนอยกวาในการวัดอุณหภูมิ

จากปรอท และปลอดภัยจากการติดเช้ือจากโรคผิวหนังได  

2.1.3 ปญหาที่เกี่ยวกับการวัดสัญญาณจากคน ในการ

ตรวจวัดสัญญาณจากคนมีส ิ ่งที ่จะตองค ําน ึงถึงและนํามา

พิจารณาดวยหลายประการ คือ  

   2.1.3.1 ขอมูลมีโอกาสเปลีย่นแปลงไดงาย  

  2.1.3.2 การมีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันในระบบ 

  2.1.3.3 ผลของการใชทรานสดิวเซอรตอการวัด  

  2.1.3.4 สิ่งท่ีไมตองการในทางชีววิทยาและในทาง

การแพทยเปนสวนท่ีปนมากับสัญญาณท่ีตองการบันทึกจริง ๆ   

2.1.4 คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีใชในทางการแพทย  

  2.1.4.1 ชวงการทํางานของเครื่องมือท่ีใช  

  2.1.4.2 ความไวของเครื่อง 

    2.1.4.3 ความเปนเชิงเสนเมือ่สัญญาณท่ีสงออก

จากเครื่องผันแปรโดยตรงกับสัญญาณท่ีปอนเขาไปในเครื่อง 

  2.1.4.4 ความแมนยําทราบไดโดยการวัดความ

ผิดพลาด ความผิดพลาดอาจมีสาเหตุหลายประการดวยกันคือ 

          ก) ความผิดพลาดท่ีเกิดจาก

สวนประกอบในเครื่องอิเล็กทรอนิกสเอง 

  ข) ความผ ิดพลาดท ี ่ เก ี ่ ยวก ับการ

เคลื่อนไหวของมิเตอร 

     ค) คุณสมบัติเปลี ่ยนแปลงเนื ่องจาก

สภาวะแวดลอมเชนอุณหภูมิ 

     ง) ความผิดพลาดในดานการอานผล 

เชน การอานเยื้องไปและแสงสวางไมเพียงพอ 

2.1.4.5 อัตราสวนของสัญญาณตอสิ่งรบกวน 

  2.1.4.6 เสถียรภาพ  

  2.1.4.7 การแยกออก  

2.1.4.8 ความงายของระบบการทํางาน  
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2.2 ความรูเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร 

2.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร Microcontroller มักยอ

วา µC, uC หรือ MCU) คืออุปกรณ ควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุ

ความสามารถที ่คล ายคล ึงก ับระบบคอมพิวเตอร  โดยใน

ไมโครคอนโทรลเลอร ไดรวมเอาซีพียูหนวยความจำและพอรต 

ซึ ่งเปนสวนประกอบหลักสำคัญของระบบคอมพิวเตอรเขาไว

ด  ว ย ก ั น โ ด ย ท ำ ก า ร บ ร ร จ ุ เ ข  า ไ ว  ใ น ต ั ว ถ ั ง เ ด ี ย ว กั น 

ไมโครคอนโทรลเลอรถาแปลความหมายแบบตรงตัวก็คือระบบ 

คอนโทรลขนาดเล็กเรียกอีกอยาง หน่ึงคือเปนระบบคอมพิวเตอร

ขนาดเล็ก ที่สามารถนำมาประยุกตใชงานไดหลากหลาย โดย

ผานการออกแบบวงจรใหเหมาะกับงานตาง ๆ และยังสามารถ

โปรแกรมคำสั่งเพ่ือควบคุมขา Input / Output เพ่ือสั่งงานใหไป 

ควบคุมอุปกรณตาง ๆ ไดอีกดวย ซึ่งก็นับวาเปนระบบท่ีสามารถ

นำมาประยุคใชงานไดหลากหลายทั ้งทางดาน Digital และ 

Analog ยกตัวอยางเชน ระบบสัญญาณตอบรับอัตโนมัต,ิ ระบบ

บ ัตรค ิ ว ,ระบบตอกบ ัตรพน ักงานและอ ื ่ นๆ  ย ิ ่ ง ระบบ

ไมโครคอนโทรลเลอรในยุคปจจุบันนั้นสามารถทำการเชื่อตอกับ

ระบบ Network ของคอมพิวเตอรทั ่วไปไดอีกดวย ดังนั ้นการ

สั่งงานจึงไมใชแคหนาแผงวงจร แตอาจจะเปนการสั่งงานอยูคน

ละซีกโลกผานเครือขายอินเตอรเน็ตก็ได 

2.2.2 บอรดไมโครคอนโทรลเลอร Arduino คือวิธีการ

ในการออกแบบพัฒนาและแจกจายสำหรับตนฉบับของสินคา

หรือความรูโดยเฉพาะซอฟตแวรโดยโอเพนซอรซถูกพิจารณาวา

เป นท ั ้ งร ูปแบบหนึ ่ งในการออกแบบและแผนการในการ

ดำเนินการ โอเพนซอรซเปดโอกาสใหบุคคลอื่นนำเอาระบบน้ัน

ไปพัฒนาไดตอไปการพัฒนามาจากโครงการ Open Source 

เ ด ิ ม ข อ ง  AVR ท ี ่ ช ื ่ อ  Wiring โ ด ย โ ค ร งก า ร  Wiring ใ ช

ไมโครคอนโทรลเลอร AVR เบอร ATmega128 ซึ่งมีขอจำกัด

หลายดาน เชนเปนชิปท่ีมีตัวถังแบบ SMD ทำใหนำมาใชงานยาก

เพราะตัวไมโครคอนโทรลเลอรมขีนาดเล็กเกินไป ทำใหไมสะดวก

ในการตอใชงานจริง มีขาอินพุทและเอาทพุทจำนวนมากเกินไป 

ตัวบอรดมีขนาดใหญเกินไปไมเหมาะสมสำหรับผูที่เริ่มตนเรียนรู

ดานไมโครคอนโทรลเลอรดวยเหตุผลขางตนจึงทำใหไมไดรับ

ความนิยมระยะตอมาทีมงาน Arduino จึงไดนำโครงการ Wiring 

มาพัฒนาใหมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร AVR ขนาดเล็ก คือ 

ATMega8 และ ATMega168 ทำให  ได ร ับความน ิยมจนถึง

ปจจุบันน้ี 

2.3 ขอมูลเกี่ยวกับเซนเซอรอินฟราเรด 

InfraredSensor คืออินฟราเรดเซนเซอรเปนเซน็เซอร

ที่ใชการสงออกอินฟราเรดและอานในแสงอินฟราเรดที่สะทอน

จากการใชงานของโฟโตไดโอด ขนาดที ่เกิดจากแสงสะทอน

สามารถบอกชวงของวัตถุที่เกี่ยวกับโฟโตไดโอดตัวอยางเชนเมื่อ

วัตถุอยูในดานหนาของเซ็นเซอรสัญญาณของแสงอินฟราเรดท่ี 

ถูกสงออกไปแลวตีกลับปดวัตถุ วัตถุจะสะทอนแสงกลับไปยัง

เซ็นเซอรเนื ่องจากวัตถุที ่ไมสามารถบรรจุ การสะทอนแสง 

100%เนื่องจากปจจัยแวดลอมแสงอินฟราเรดจะกลับไปโฟโต

ไดโอดเซ็นเซอรท่ีเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งท่ีถูกชีพจรความแตกตางน้ี

จะถูกอานโดยโฟโตไดโอดเพื ่อตรวจสอบระยะทางโดยปกติ

เซ็นเซอรอินฟราเรดมีขอจำกัดเนื่องจากเสียงจากแหลงกำเนิด

แสงอ่ืน ๆ และการสะทอนแสงของวัตถุ  

2.4 ขอมูลเกี่ยวกับอัลตราโซนิค เซนเซอร 

      อัลตราโซนิค เซนเซอร คืออุปกรณที ่ใชในการวัด

ระยะหางเริ่มจากหัววัดของเซนเซอรถึงสิ่งของ ตาง ๆ ไดอยาง

แมนยำและขอดีของอัลตราโซนิคเซนเซอรเมื่อเทียบกับโฟโต 

อิเล็กทริคเซนเซอรแบบใชวัดระยะทางก็คือแมแตในสภาวะที่ไม

เอื ้ออำนวย เชนฝุ นผงและความสกปรก สามารถตรวจวัด

ระยะหางของวัตถุไดดีแมวาวัตถุนั้นจะมีความโปรงใส โปรงแสง 

มีความแวววาวไดอย างแมนยำ และยังเหมาะสำหรับการ

ตรวจจับของเหลวและวัตถุท่ีเปนเม็ดไดเปนอยางดี  

จากสูตร V = fλ = 343 เมตรตอวินาที 

โดย V = ความเร็วเสียง (343 เมตรตอวินาที) 

f = ความถ่ีของคลื่นเสียง (ไซเคลิตอวินาที, Hz) 

λ = ความยาวคลื่น (เมตร) 

ดวยหลักการเดยีวกันนี้มนุษยจึงนำคลื่นยานอัลตราโซ

นิคนี้มาใชงาน เนื่องจากเปนคลื่นที่มีทิศทาง  ทำใหสามารถเล็ง

คลื ่นไปที ่ตำแหนงหรือเปาหมายที ่ตองการไดอยางแมนยำ 

เน่ืองจากคุณสมบัติของคลื่นท่ีวา ยิ่งคลื่นมีความถ่ีสูงมากเทาไหร

ความยาวคลื่นก็จะยิ่งสั้นลงพิสูจนไดจากสูตรที่ 1 ดานหนานี้ถา

ความยาวของคลื่นยาวกวาชองเปดหรือชองที่คลื่นเสียงสามารถ

ออกมาได เชน คลื ่น 300 Hz จะมีความยาวคลื ่นประมาณ 

1 เมตร ซึ่งยาวกวาชองเปดที่คลื่นเสียงสามารถออกมาไดทำให

คลื่นนั้น เกิดการหักเบนออกที่ขอบดานนอกของชองเปดทำให

คลื่นมีการกระจายตัว ไมสามารถระบุตำแหนงโฟกัสไปท่ีจุด ๆ 

หนึ่งไดแตถาคลื่นมีความถี่สูงความยาวคลื่นก็จะสั้นลง เชน คลื่น 

40 kHz จะมีความยาวคลื่นประมาณ 8 มม. ซึ่งเล็กกวา ชองเปด
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ของคลื่นทำใหเสียงไมมีการหักเหหรือเลี้ยวเบน ทำใหคลื่นเสียงท่ี

สงออกมาจะพุงออกมาเปนลำแคบ  ซึ่งก็หมายความวาคลื่นเสียง

นั้นมีทิศทางนั่นเอง เมื ่อเสียงที่สงออกมามีทิศทางนั้นเราจึง

สามารถนำคลื่นเสียงไปใชงานไดหลายอยางท้ังการวัดความลึกใต

ทองทะเลโดยใชโซนาร การจับตำแหนงอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย 

ใชทดสอบการรั่วของทอซึ่งจะใชความถี่ที่แตกตางกันไปตามงาน

ที่นำไปใช เชน คลื่นเสียงที่เดินทางผานอากาศนั้นจะตองไมเกิน 

50 kHz เนื่องจากถาความสูงมากกวานี้ อากาศจะดูดซับความ

แรงของคลื ่นเสียงไปจนหมดนั ้นเองสวนในทางการแพทยท่ี

ตองการระยะในการตรวจจับสั้น ๆ แตแมนยำสูงก็จะใชคลื่น

เสียง  ที่มีความถี่มาก ๆ ซึ่งอยูที่ประมาณ 1 MHz ถึง 10 MHz 

จะเห็นไดวาคลื่นเสียงอัลตราโซนิคนั้น สามารถนำไปใชกับงาน

รูปแบบตาง ๆ ไดอยางมากมาย 

2.4.2 หลักการทำงานของเซนเซอรอัลตราโซนิคเปน

เซนเซอรที ่ใชคลื ่นเสียงในการตรวจจับตำแหนงของวัตถุโดย

สวนประกอบของตัวเซนเซอรจะประกอบดวย 

    2.4.2.1. ตัวสงคลื่นอัลตราโซนิคและตัวรบัคลื่นอัลตรา

โซนิค  (อัลตราโซนิคทรานสดิวเซอร) 

2.4.2.2. ตัวควบคุมการทำงาน 

   2.4.2.3. ตัวสงสัญญาณนาิกา 

   2.4.2.4. ตัวประมวลผล 

   2.4.2.5. ตัวสงสัญญาณเอาทพุท 

โดยตัวเซนเซอรจะทำงานโดยตัวสงสัญญาณจะสง

สัญญาณนาิกาไปที ่ตัวคอนโทรลเลอรเพื ่ควบคุมการแปลง

สัญญาณแลวสงไปตอที ่ต ัวอัลตราโซนิคทรานสดิวเซอร ซึ่ง

แบงเปนสองสวนคือตัวสงและตัวรับ ตัวสงจะสรางคลื่นเสียงอัลต

ราโซนิคจากสัญญาณไฟฟา แลวสงคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลต

ราโซนิคออกไปเปนแนวตรงเมื่อคลื่นเสียงอัลตาโซนิคไปกระทบ

กับวัตถุใด ๆ ตามหลักการของคลื่นเสียงคือมุมตกกระทบเทากับ

มุมสะทอนคลื่นเสียงจะถูกสะทอนกลับมาที่ตัวรับคลื่นเสียงอัลต

ราโซนิค เมื่อตัวรับไดรับคลื่นเสียงที่ถูกสะทอนกลับมาตัวรับจะ

แปลงคลื่นเสียงอัลตราโซนิค นั้นเปนสัญญาณไฟฟาแลวสงตอให

ตัวประมวลผล จะทำการคำนวนคาระยะหางจากระยะทางท่ี

คลื่นเสียงเดินทางไป และเดินทางกลับอยางแมนยำและสงคาท่ี

คำนวนไดไปใหตัวสงสัญญาณเอาทพุทเพื่อสงสัญญาณเอาทพุท

ไปใหอุปกรณอ่ืนตอไป 

หลักการคำนวณจะเปนไปตามสูตรการเคลื่อนที ่ใน

แนวราบ S = VT โดย S = ระยะทาง,  

V = ความเร็วของคลื่นเสียง, T = ระยะเวลา ที่คลื ่นเสียง

เดินทางท้ังหมด ดังตัวอยางตอไปน้ี 

EX. เซนเซอรสงคลื่นเสยีงออกไปในอากาศท่ีความเร็ว 343 

M/S และไดรับคลื่นเสียงท่ีถูกสะทอนกลับมาในระยะเวลา     

4 วินาทีจะไดวา 

     จากสูตรการเคลื่อนท่ีในแนวตรง S = VT 

S = V(T/2) ; (T/2) เน่ืองจาก เวลาท่ีนับเปนเวลาท่ีเสียงเดินทาง

ท้ังขาไป 

S = 343(4/2) และขากลบั เราตองการแคระยะหาง จึงตอง

นำไปหาร 2 

S = 686 M. จะไดวาระยะหางของเซนเซอรกับตัววัตถุมี

ระยะหางกันเทากับ 686 เมตร 

ซึ่งหลักการวัดระยะหางของเซนเซอรชนิดอัลตราโซนิค

น้ี มีประโยชนเปนอยางมากเน่ืองจากสามารถนำไปตรวจจับวัตถุ

ไดเกือบทุกประเภท เหมาะสำหรับการวัดระยะสิ ่งของที่อยู

ระยะไกลมาก ในสภาวะอากาศท่ีเลวรายมีความสกปรกมากหรือ

มีฝุนมาก และยังสามารถใชกับวัตถุท่ีเปนของเหลววัตถุท่ีมีพ้ืนผิว

วัตถุเปนแบบมันวาว โปรงแสงหรือโปรงใส ซึ่งเซนเซอรชนิดอ่ืน

จะทำไดไมดีเทียบเทากับอัลตราโซนิคเซนเซอรเนื่องจากการใช

คลื่นเสียงในการทำงานทำใหไมถูกรบกวนดวยสิ่งตาง ๆ ที่กลาว

มากขางตนแตก็มีวัตถุบางประเภทที่ไมเหมาะจะนำอัลตราโซนิ

คเซนเซอรไปใชจับระยะทาง เชน 1.) วัตถุที่สามารถดูดซับเสยีง

ไดเชน ผาหรือโฟมตาง ๆ ที่มีคุณสมบัติสามารถดูดซับเสียงได

เปนอยางดี 2.) ไมเหมาะกับการนำไปใชกับวัตถุขนาดเล็กมาก

จนเกินไปเนื่องจากหนาสัมผัสของวัตถุที่มีนอย จึงสะทอนคลื่น

เสียงกลับมาไดนอยทำใหการคำนวนระยะทางหรือตำแหนง

อาจจะไมแมนยำเทาที่ควร ซึ่งวัตถุที่มีขนาดเล็กนั้นแนะนำใหใช 

โฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร  

2.4.3 การจัดวางตำแหนงเซนเซอร การเวนระยะหาง

ของตัวเซนเซอรอัลตราโซนิคเซนเซอรเปนเซนเซอรที่ใชการสง

คลื ่นเส ียงในการทำงานทำใหต องมีการเวนระยะหางของ

ตัวเซนเซอร จะเห็นวาเราควรเวนระยะหางของเซนเซอรเพ่ือ

ไมใหคลื่นเสียงท่ีสงออกไปมีการรบกวนกันเพ่ือประสิทธิภาพและ

ความแมนยำในการตรวจจับของตัวเซนเซอรการวางสิ่งของที่จะ

ทำการตรวจจับ ควรจัดวางสิ ่งของที ่จะทำการตรวจจับใหมี

ระนาบที ่จะสามารถสะทอนคลื ่นเสียงที่สงไปกลับมาไดตาม

คุณสมบัติของคลื่นเสียงท่ีวามุมตกกระทบเทากับมุมสะทอนวัตถุ

ที่จะทำการสะทอนนั้น ควรจะมีลักษณะเปนแนวราบเพื่อใหได

ประสิทธิภาพในการตรวจจับดีที่สุดถาวัตถุที่ทำการตรวจจับเปน
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ช้ินเล็ก ๆ หรือมีรูปรางท่ีไมแนนอนจะทำใหความสามารถในการ

ตรวจจับและความแมนยำลดลง 

2.5 ความรูเกี่ยวกับการแปลงหนวยอุณหภูมิ 

2.5.1 หนวยและการแปลงหนวยอุณหภูมิ 

    2.5.1.1 องศา เซล เซ ี ยส  คำว  า  "เซล เซ ียส 

(Celsius)" มาจากชื ่อของนักดาราศาสตรชาวสวีดิช Anders 

Celsius (1701-1744) โดยในป 1742 เขาไดค ิดคนหนวยวัด

อุณหภูมิท่ีรูจักกันในช่ือ "เซนติเกรด (Centigrade)" ซึ่งเปนภาษา

ละตินหมายถึง 100 องศา ระบบน้ีกำหนดใหจุดเดือดของน้ำหรอื

จุดหลอมเหลวของน้ำแข็งอยูท่ี 0 องศา จุดเยือกแข็งของน้ำอยูท่ี 

100 องศา ตอมา Jean Pierre Cristin ชาวฝรั่งเศสไดเสนอใหใช

ระบบท่ีกลับกันคือ 0 องศาเปนจุดเยือกแข็งและ 100 องศา เปน

จุดเดือดและมีการเปลี่ยนช่ือจาก "เซนติเกรด" เปน "เซลเซียส" ท่ี

เรารูจักกันในปจจุบันเพ่ือปองกันการสับสนระหวางเซนติเกรดใน

การวัดมุมกับการวัดอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียสนี้สามารถ

แบงสัดสวนเปน 100 หนวย หรือ 100 ชอง ซึ่งก็คือตั้งแต 0 ไป

จนถึง 100 (จุดเดือด) และใชสัญลักษณเปน ํC โดยหนวยนี้เเปน

ที่นิยมใชอยางกวางขวาง  ในประเทศแถบยุโรป ตั้งแตชวงกลาง

และปลายศตวรรษท่ี 20 

    2.5.1.2 องศาฟาเรนไฮต โดยกำหนดใหจดุเยือก

แข็งของน้ำอยูท่ี 32 องศา และจุดเดือดอยูท่ี 212 องศา ระหวาง

จุดเดือดกับจุดเยือกแข็งจึงแบงไดเปน 180 หนวย หรือ 180 ชอง 

(มาจาก 212-32) ดังน้ันอุณหภูมท่ีิตางกัน 1 องศาฟาเรนไฮต จะ

เทากับอุณหภมูิท่ีตางกัน 0.556 องศาเซลเซียส (มาจาก 

100/180) และอุณหภมูิท่ีตางกัน 1 องศาเซลเซียสจะเทากับ

อุณหภูมิ ท่ีตางกัน 1.8 องศาฟาเรนไฮต 

    2.5.1.3 เคลวิน เนื่องจากเปนหนวยวัดที่เริ่มตน

จากจ ุดศ ูนย ส ัมบ ูรณ  (absolute zero temperature) และ

อุณหภูมิที ่ 373 หรือ 373.16 เคลวินจะตรงกับ 100 องศา

เซลเซียส สวนจุดเยือกแข็งอยูท่ีคา 273 หรือ 273.16 เคลวิน ซึ่ง

ตรงกับ 0 องศาเซลเซียส ดังน้ัน จาก 273 จนถึง 373 จึงสามารถ

แบงสัดสวนเปน 100 หนวยหรือ 100 ชอง เชนเดียวกับหนวยวัด 

องศาเซลเซียส 

  2.5.2 การแปลงหนวยอุณหภมู ิ

   2.5.2.1 การแปลงหนวยองศาเซลเซียสเปนองศา

ฟาเรนไฮต 

    F = 9/5(C) + 32 

  หรือ F = 1.80(C) + 32 

 เชน อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซยีส เทากับ

ก่ีองศาฟาเรนไฮต 

 F = 9/5(C) + 32 

  F = 9/5(37)+32 

    F = 98.6 

   2.5.2.2 การแปลงหนวยองศาเซลเซียสเปน   

เคลวิน 

   K = C+273 

   เชน อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซยีส 

เทากับก่ีเคลวิน 

 K = C+273 

 K = 37+273 

 K = 310 

   2.5.2.3 การแปลงหนวยองศาฟาเรนไฮตเปน

องศาเซลเซยีส 

  C = (5/9)x((F-32) 

 หรือ C = (F-32)/1.80 

     เชน อุณหภูมิ 98.6 องศาฟาเรนไฮต 

เทากับก่ีองศาเซลเซียส 

  C = (5/9)x(F-32) 

  C = (5/9)x(98.6-32) 

  C = 37   

   2.5.2.4 การแปลงหนวยองศาฟาเรนไฮตเปน 

เคลวิน 

    K = 5/9(F - 32) + 273.15 

 เชน อุณหภมูิ 98.6 องศาฟาเรนไฮต 

เทากับก่ีเคลวิน 

   K = 5/9(F - 32) + 273.15 

   K = 5/9(98.6-32) + 273.15 

    K = 310.15 

2.5.2.5 การแปลงหนวยเคลวินเปนองศาเซลเซยีส 

   C = K-273 

           หรือ C = K-273.15 

เชน อุณหภูมิ 298 เคลวิน เทากับก่ีองศาเซลเซียส 

 C = K-273 

 C = 298-273 

 C = 25 

    2.5.2.6 การแปลงหนวยเคลวินเปนองศา 
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ฟาเรนไฮต 

 F= 9/5(K - 273) + 32 

  หรือ  F= 1.8(K - 273) + 32 

  เชน อุณหภูมิ 298 เทากับก่ีองศาฟาเรนไฮต 

 F = 9/5(K - 273) + 32 

 F = 9/5(298-273) + 32 

 F = 7 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

         2.6.1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบจอ OLED มีวัตถุประสงคใน

การจัดทำโครงการเพื่อ ใหเราสามารถดูอุณหภูมิไดโดยไมตอง

เปดดูโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอร ผลจากการทำโครงการ

พบวาการทดลองใชเครื่องวัดอุณหภูมิ มีความสะดวกสบายใน

การใชชีวิตประจำวัน [1] 

     2.6.2 เครื ่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัส สําหรับ

การทํางานของเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสน้ีจะใชตัว

อินฟราเรดเซนเซอรสําหรับตรวจจับความรอนและสงคาเอาตพุต

ที ่ได จากเซนเซอรไปยังไมโครคอนโทรลเลอร เพื ่อทําการ

ประมวลผลคาอุณหภูมิออกมาแลวสงคาที่ไดไปแสดงผลบนจอ

แอลซีดี และเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสนี้จะมีโหมด 

การใชงานในท่ีเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเปน

องศาฟาเรนไฮตและสามารถปดเครื่องเองได โดยอัตโนมัติเมื่อไม

มีการใชงานภายใน 20 วินาที [2] 

     2.6.3 เครื่องวัดอุณหภูมิเอนกประสงค การจัดการและ

เก็บขอมูลของอุณหภูมิโดยใช ไอซี DS1820 ในการวัดอุณหภูมิ

ตามท่ีตองการและไดจัดเก็บขอมูลพรอมท้ังสงขอมูลท่ีไดโดยผาน

ทางระบบการสื่อสารแบบไรสายไปเก็บไวยังคอมพิวเตอร เพ่ือ

เปนขอมูลสำรองในกรณีที ่การเก็บขอมูลลงใน MMC เกิด

ขอผิดพลาดขึ้นการเก็บขอมูลดวยการใชวิธีนี้เปนอีกทางเลือก

หนึ่งในการใชเทคโนโลยีมาชวยในการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพและความแมนยำในการเก็บขอมูลมากยิ่งข้ึน ท้ังยัง

ทำใหมีความสะดวก รวดเร็วในการวัดอุณหภูมิและจัดเก็บขอมูล

ซึ่งสามารถนำไปใชกับงานทางดานเกษตรกรรมเพื่อใชเกบ็ขอมูล

อุณหภูมินำไปวิเคราะหได ทางดานอุตสาหกรรมที่ตองการดู

อุณหภูมิตลอด และสามารถดูอุณหภูมิยอนหลังเพื ่อนำมา

วิเคราะหได [3] 

2.6.4 การศึกษาความแมนยำของเครื ่องวัดอุณหภูมิทาง

หนาผากดวยอินฟราเรดในผูปวยเด็ก เนื่องจากการวัดปรอททาง

รักแรในเด็กปวยที่หองตรวจผูปวยนอกมีความไมสะดวก เพราะ

เด็กมักจะไมรวมมือและตองใชเวลาในการตรวจวัดนานเพ่ือ

ศึกษาความแมนยำของการวัดอุณหภูมิรางกายเด็กทางหนาผาก

ดวยเครื่องอินฟราเรด เปรียบเทียบกับการวัดทางรักแรและเพ่ือ

ทดสอบการตรวจคัดกรองภาวะไข ดวยเครื่องวัดอุณหภูมิทาง

หนาผากดวยอินฟราเรด ดังนั ้นการวัดอุณหภูมิร างกายทาง

หนาผากดวยอินฟราเรด จึงมีความถูกตองแมนยำและใชคัดกรอง

ภาวะไขในเด็กไดเปนอยางดีเมื่อเทียบกับการวัดดวยปรอททาง

รักแร ทำใหลดระยะเวลาในการใหบริการไดอยางมาก [4] 

2.6.5 เครื ่องวัดอุณหภูมิแบบไรสายงานวิจัยนี ้ไดนําเสนอ

เทคโนโลยีการสื ่อสารแบบไรสายมาพัฒนาเปนอุปกรณวัด

อุณหภูมิแบบไรสายโดยมีการรับสงขอมูลดวยคลื่นความถี่วิทยุ

การทํางานตามมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 802.15.4 ในยาน

ความถี่ 2.4GHz ใชไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC16F887 เปน

ตัวควบคุมฟงชันกการทํางานของอุปกรณมีโมดูล MRF24J40MA 

ทําหนาท่ีกําหนดอัตราการรับสงขอมูลและกระจายสัญญาณแบบ

ไรสาย จากเซนเซอรวัดอุณหภูมิในตําแหนงตาง ๆ แสดงคาบน

จอ LCD แบบเรียลไทม (Real Time) [5] 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงงาน 

      การศึกษาและคนควาเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ในการ

ปฏิบัติงานใหสำเร็จไดตามเปาหมายและภายในเวลาที่กำหนด

นั้นจำเปนตองมีการวางแผนโครงงานกอน เพื่อใหทราบแนวทาง

และข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

3.1 วิธีการศึกษาคนควา และขั้นตอนการดำเนินงานตาม

โครงงาน 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.3 ออกแบบโครงสรางเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

3.4 วัสดุอุปกรณ 

3.5 ข้ันตอนการประกอบ 

3.6 การทดสอบ 

3.1 วิธีการศึกษาคนควาและขั ้นตอนการดำเนินงานตาม

โครงงาน   

         3.1.1 ศึกษาคนควารายละเอียด เกี่ยวกับการทำความ

สะอาดแผงโซลาเซลลจากอินเทอรเน็ตเพื่อเปนแนวทางในการ

สรางเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

    3.1.2 ปรึกษาอาจารยหรือผูที่มีความรู เกี่ยวกับการทำ

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโมนัติ 
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    3.1.3 ออกแบบชุดโครงสราง ของเครื ่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ 

    3.1.4 ออกแบบชุดระบบสั่งการ การทำงานของเครื่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ 

    3.1.5 วางแผนและเรียงลำดับข้ันตอน การสรางเครื่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ เพ่ือใหเปนระบบระเบียบและเขาใจงาย 

    3.1.6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จำเปนตองใช เพื่อใหเกิด

ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

    3.1.7 ดำเนินการสรางชุด โครงสรางเครื่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ 

    3.1.8 ติดตั้งชุดอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการขับเคลื่อนและ

ตัดวงจร 

 3.1.9 ติดตั้งชุดคำสั่งและอุปกรณในการควบคุม 

         3.1.10 ทดสอบระบบการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ 

     3.1.11 สร ุปผลการทำงานของเคร ื ่องว ัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

         คณะทำงานได ศ ึกษาขอม ูลหลักทางทฤษฎีค นควา

เพ่ิมเติมจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ี

มีหลากหลายชองทางในปจจุบัน มาเปนแนวทางและสนับสนุน

การสรางเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติไดดำเนินการสรางตามขอมลู

ท่ีไดมาทุกประการ เพราะข้ันตอนในการศึกษาขอมูลเปนข้ันตอน

แรกที่จำเปนตองทำการศึกษาในรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหการ

สรางเครื ่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ บรรลุตามวัตถุประสงคทุก

ขั้นตอนยึดสภาพความตองการใหสามารถแกปญหาและใชงาน

ไดจริง 

3.3 ออกแบบโครงสรางเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

 3.3.1 การออกแบบโครงสราง 

    3.3.1.1 ในการออกแบบตัวโครงสรางไดวางแผน

ออกแบบกลไกและการสรางตัวเครื่องใหมีความสามารถดังน้ี 

1) เมื่อมีวัตถุเขามาใกลเครื่องวัดอุณหภูมิจะทำ

การสแกนและแสดงผลการวัดอุณหภูมิที่จอแสดงผล LED โดยมี

เสียงสัญญาณแจงเตือนวาผานหรือไมผาน 

      จากการทดลองเครื่องวัดอุณหภูมิจะทำการ

วัดระยะเมื่อมีวัตถุเขามาใกลต่ำกวา 5 เซนติเมตรโดยเซนเซอร

วัดระยะจะสงสัญญาณไปท่ีบอรด Arduino nana แลว Arduino 

navo จะสงคำสั่งไปที่เซนเซอรอินฟาเรดจากนั้นก็จะแสดงผล

การวัดที่จอแสดงผล LED โดยมีเสียงสัญญาณแจงเตือนวาผาน

หรือไมผาน 

         ออกแบบโครงสรางเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

ที่สามารถนำไปใชงานไดจริงและสามารถแกปญหาไดทางคณะ

ผูจัดทำไดทำการออกแบบใหมีน้ำหนักท่ีเบา ขนาดกระทัดรัด ทำ

ใหงายตอการเคลื่อนยายและสามารถนำไปใชงานตามสถานท่ี

ตาง ๆ ไดสะดวก   

    3.3.1.2 ออกแบบวงจร ในการออกแบบวงจร

ควบคุมไดวางแผนออกแบบกลไกใหวงจรมีความสามารถดังน้ี 

1) สามารถวัดระยะไดเซ็นเซอรวัดระยะ

จะทำหนาที่วัดระยะของวัตถุที่เขามาใกลต่ำกวา 7 เซนติเมตร 

แลวจะสงสัญญาณไปท่ีบอรด Arduino nano 

2) ประมวลผลการวัด บอรด Arduino

nanoจะสงสัญญาณไปที่เซนเซอรวัดอุณหภูมิเพื่อใหเซนเซอรวัด

อุณหภูมิวัดวัตถุที ่เขามาใกลแลวสงสัญญาณกลับไปที่ บอรด 

Arduino nano เพื่อทำการประมวลผลวาผานหรือไมผานตามคำสั่งท่ี

ไดอัพโหลดไว ถาอุณหภูมิต่ำกวา 37.5 องศาเซลเซียส แสดงวาผาน 

3) แสดงผลการวัดผานจอ LED บอรด

Arduino nano จะส งส ัญญาณไปที ่จอ LED เพ ื ่อแสดงผล

อุณหภูมิท ี ่ว ัดได และแสดงขอความวาผานหร ือไม ผ านใน

ขณะเดียวกัน บอรด Arduino nano จะสงสัญญาณไปที่โมดูล

เลนเสียงเพ่ือใหเลนไฟลเสียงท่ีเราบันทึกไววา ผานคะ แตถาหาก

อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ก็จะเลนเสียงวาไมผานคะ  

ออกแบบวงจรควบคุมการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิอตัโนมตัิ

ทางคณะผูจัดทำไดออกแบบใหสามารถประมวลผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสามารถเคลื่อนยายไดอยางสะดวกสบาย  

3.4 วัสดุอุปกรณ 

      3.4.1 วัสด ุอ ุปกรณสำหร ับโครงสรางต ัวเคร ื ่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ  

      3.4.2 วัสด ุอ ุปกรณสำหร ับต ิดต ั ้งช ุดระบบควบคุม

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

  3.4.3 วัสดุอุปกรณชุดควบคุมเครื่องวัดอุณภมูิอัตโนมตั ิ

3.5 ขั้นตอนการประกอบ 

  3.5.1 ข้ันตอนการประกอบตัวช้ินงาน 

    3.5.1.1 ทดลองอ ัพโหลดโค ดคำส ั ่ งลงบอรด 

Arduino โดยใชโปรแกรม Arduino IDE 
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    3.5.1.2 เม ื ่ออ ัพโหลดโคดผ านแลวจ ึงเร ิ ่มการ

กำหนดขนาดชิ้นงานโดยการวัดขนาดอุปกรณที่จะนำไปบรรจไุว

ภายในและทำการจัดวางตำแหนงใหเหมาะสม โดยยึดตำแหนงท่ี

เซนเซอรสามารถทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพเปนหลัก  

  3.5.1.3 เมื่อกำหนดตำแหนงและขนาดของชิ้นงาน

ไดแลว จึงเริ่มทำการตัดแผนอะคริลิคใหไดขนาดตามตองการ 

  3.5.1.4 หลังจากไดแผนอะคริลิคขนาดที่ตองการ

แล ว จ ึงว ัดขนาดเซนเซอร และขนาดหนาจอ LED Matrix     

และทำการเจาะรูแผนอะคริลิค 

  3.5.1.5 หลังจากเจาะรูแผนอะคริลิคเสร็จแลวนำ

เซนเซอร และหนาจอ LED Matrix มาวางและยึดเขากับแผน

อะคริลิคโดยใชปนยิงกาวรอน ยิงในจุดท่ีสามารถยึดติดได 

  3.5.1.6 ทำการย ึดบอร ด Arduino NANO และ

บอรด Shield ไวในตำแหนงที่กำหนดไวบนแผนอะริลิค โดยใช

ปนยิงกาวรอนเช่ือมในจุดท่ีสามารถยึดติดได 

3.6 การทดสอบ 

การทดสอบการใชงานของเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัต ิ

เมื่อประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบรอยกอนนำไปใชงานเพื่อหา

ประสิทธิภาพ ไดดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ ดังน้ี 

   3.6.1 ตรวจสอบความแมนยำในการวัด 

   3.6.2 ตรวจสอบความเร็วในการวัด 

   3.6.3 ตรวจสอบความดังของเสียงแจงเตือน 

   3.6.4 ตรวจสอบการแสดงผลหนาจอ 

3.7 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

          ในการหาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพิจารณาจากความสามารถในการวัด

อุณหภูมิที่ถูกตองและแมนยำ การแสดงผลของหนาจอที่ชัดเจน

การสงเสียงแจงเตือนที่ชดัเจนและการใชเวลาในการวัดอุณหภูมิ

มีดำเนินการดังน้ี 

3.7.1 การตรวจสอบความแมนยำในการวัด 

    3.7.1.1 จัดวางเครื่องในตำแหนงที่ตองการและ

ทำการตอปลั๊ก 

       3.7.1.2 เปดสวิตชการทำงานตรวจสอบการ

แสดงผลของหนาจอเมื่อพรอมจะแสดงคำวา “พรอม” 

    3.7.1.3 ทำการวัดอุณหภูมิโดยใชฝามือปดท่ี

เซนเซอรระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร 

    3.7.1.4 เมื ่อไดคาการวัดใหการทดลองซ้ำขอ 

3.7.1.4 อีกจำนวน 4 ครั้งและจดบันทึกคาท่ีได 

    3.7.1.5 ใชเทอรโมมิเตอรวัดไขแบบสัมผัสทำการ

วัดคาท่ีไดจำนวน 5 ครั้ง และจดบันทึกคาท่ีอานได 

    3.7.1.6 นำผลการวัดทั้งสองเครื่องมาเทียบกัน

โดยอางอิงจากเทอรโมมิเตอรแบบสัมผัสเปนหลัก 

    3.7.1.7 ทำการทดลองซ ้ำต ั ้ งแต ข อ 3.7.1.1-

3.7.1.5 อีกจำนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกสรุปผล 

3.7.2 ในการทำงานใชเวลาเทาไหรจึงจะสามารถวัด

อุณหภูมิ 

    3.7.2.1 เป ดสวิตชการทำงานตรวจสอบการ

แสดงผลของหนาจอเมื่อพรอมจะแสดงคำวา“พรอม” 

    3.7.2.2 ทำการวัดอุณหภูมิโดยใชฝามือปดท่ี

เซนเซอรระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร 

    3.7.2.3 จับเวลาในการทำงานจนกวาเครื่องจะ

แสดงผลและทำการจดบันทึกระยะเวลาในการทำงานตั้งแต

เริ่มตน 

    3.7.2.4 การทดลองซ้ำตั้งแตขอ 3.7.2.1 -3.7.2.3 

อีกจำนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 

3.7.3 ในการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิสามารถสง

เสียงแจงเตือนท่ีชัดเจนหรือไม 

3.7.3.1 เปดสวิตชการทำงานตรวจสอบการแสดงผลของ

หนาจอเมื่อพรอมจะแสดงคำวา “พรอม” 

    3.7.3.2 ทำการวัดอุณหภูมิโดยใชฝามือปดท่ี

เซนเซอรระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร  

    3.7.3.3 ฟงเสียงแจงเตือนที่ระยะหาง 5 เมตร 

และจดบันทึกผล 

    3.7.3.4 ทำการทดลองซ้ำตั ้งแตขอ 3.7.3.1 -

3.7.3.3 อีกจำนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกสรุปผล 

3.7.4 หาประสิทธิภาพในการแสดงผลของหนาจอ 

    3.7.4.1 เป ดสวิตชการทำงานตรวจสอบการ

แสดงผลของหนาจอเมื่อพรอมจะแสดงคำวา “พรอม” 

    3.7.4.2 ทำการวัดอุณหภูมิโดยใชฝามือปดท่ี

เซนเซอรระยะหางประมาณ 5 เซนติเมตร 

    3.7.4.3 นำเครื่องวัดอุณหภูมิไปทำการทดลองใน

บริเวณกลางแจงและในรม 

  3.7.4.4 สังเกตการณแสดงผลของหนาจอใน

ระยะ 5 เมตร 
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    3.7.4.5 ทำการทดลองซ้ำต ั ้งแต ข อ 3.7.4.1-

3.7.4.3 อีกจำนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกสรุปผล 

ผลการทดลอง 

จากการดำเนินการออกแบบสรางเครื่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ และทำการทดลองเพื่อประสิทธิภาพซึ่งไดนำเสนอผล

การเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

4.1 การออกแบบและสรางเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

4.2 การหาประสิทธ ิภาพของเคร ื ่องว ัดอ ุณหภ ูมิ

อัตโนมัติ 

4.3 สรุปผลการทดสอบ 

4.1 การออกแบบและสรางเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

 จากผลการดำเนินการออกแบบและสรางเครื ่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถใชงานไดจริง มีประสิทธิภาพ

และทดสอบความถูกตองของวงจรตาง ๆ เรียบรอยแลวจึงทำ

การบรรจุวงจรท้ังหมดลงกลองเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ  

 ภาพท่ี 4.1 เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัต ิ

4.2 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 

        การทดสอบเครื ่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติพบวามีความ

ถูกตอง แมนยำและมีประสิทธิภาพในการใชงานเพียงใดเปนไป

ตามขอบเขตที่กำหนดไวหรือไม หลังจากที่ไดทำการประกอบ

เครื่องเปนท่ีเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปคือการทดสอบเครื่องวัด

อุณหภูมิอัตโนมัติ เพื ่อดูวาคุณสมบัติของเครื่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติที่สรางขึ้นมาไดเปนไปตามขอบเขตของโครงงานที่ได

กำหนดไวหรือไมโดยการทดสอบ 3 ดาน 

 4.2.1 เปนการทดสอบการใชงานจริง โดยการนำเครือ่ง

ที ่สรางขึ ้นไปวัดอุณหภูมิร างกายเปรียบเทียบกับเครื ่องวัด

อุณหภูมิดวยอินฟราเรดยี่หอ GP100 ซึ่งจะทำการวัดที่บริเวณ

หนาผาก 

4.2.2 การทดสอบยานวัดของเครื่องวัดที่สรางขึ้นกับ

เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายดวยอินฟราเรดยี่หอ GP100 โดยการ

นำเครื่องวัดอุณหภูมิดังกลาว วัดอุณหภูมิน้ำที่อยูในชวง 30 ถึง 

45 องศาเซลเซียส เพื่อทดสอบวาเครื่องวัดที่สรางขึ้นสามารถวัด

อุณหภูมิ ในชวงที่กำหนดไดหรือไมและมีคาเปอรเซ็นตผิดพลาด

เทาไหร 

 4.2.3 เปนการทดสอบระยะเวลาในการใชงานของ

เครื่องวาสามารถใชงานไดตอเนื่องเปนเวลานานเทาไร และจะ

แสดงอาการอยางไรเมื่อใชงานตอเน่ืองเปนเวลานาน  

4.2.4 การทดสอบท้ัง 3 ดานมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  4.2.4.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ 

         ก) เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสท่ี

สรางข้ึนจำนวน 1 เครื่อง 

         ข) เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายดวยอินฟราเรด

ยี่หอ GP100 จำนวน 1 เครื่อง 

     4.2.4.2 ข้ันตอนการทดสอบ 

     ก) นำเครื ่องไปวัดอุณหภูมิรางกายบริเวณหนาผากของ

บุคคลท่ี 1 และ 2 บุคคลละจำนวน 10 ครั้ง 

ข)  ระยะหางท่ีใชในการวัดอยูท่ี 5 เซนติเมตร 

ค)  บันทึกผลจากการวัดอุณหภูมิ 

ง)  นำคาท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยและเปอรเซ็นตผิดพลาด 

     4.2.4.3 ผลการทดสอบวัดอุณหภูมิรางกายบริเวณ 

หนาผากของบุคคลท่ี 1 

ตารางท่ี 4.1  ผลการวัดอุณหภูมิรางกายบริเวณหนาผากของ

บุคคลท่ี 1 ท่ีระยะ 5 เซนติเมตร 

ครั้งท่ี ผลการ

วัดของ

เครื่อง

GP100 (°C) 

ผลการ

วัดของ

โครงงาน 

(°C) 

คาผิดพลาด            

(%) 

1 36.8 36.6 +0.54 

2 36.8 36.8 0 

3 36.8 36.7 +0.27 

4 36.8 36.8 0 

5 36.8 36.4 +1.08 
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6 36.8 36.5 +0.81 

7 36.8 36.9 -0.27 

8 36.9 37.0 -0.27 

9 36.9 36.6 +0.81 

10 36.9 36.8 +0.27 

คาเฉลี่ย 36.83 36.71 +0.32 

     4.2.4.4 สรุปผลการทดสอบวัดอุณหภูมิบริเวณหนาผาก

ของบุคคลท่ี 1 จากตารางท่ี 4.1  

       ก) คาอุณหภูมิเฉลี่ยที่วัดไดจากเครื่องวัดยี่หอ 

GP100 เทากับ 36.83 องศาเซลเซียส สวนโครงงานมีคาอุณหภมูิ

เฉลี่ยเทากับ 36.71 องศาเซลเซียส 

    ข)  คาเปอรเซ็นตความผิดพลาดมากท่ีสุดเทากับ 

± 1.08% 

     4.2.4.5 ผลการทดสอบว ัดอ ุณหภูม ิร างกายบร ิเวณ

หนาผากของบุคคลท่ี 2 

ตารางที่ 4.2 ผลการวัดอุณหภูมิรางกายบริเวณหนาผากของ

บุคคลท่ี 2 ท่ีระยะ 5 เซนติเมตร 

ครั้งท่ี ผลการวัด

ของเครื่อง

GP100 (°C) 

ผลการวัด

ของโครงงาน 

(°C) 

คา

ผิดพลาด           

(%) 

1 36.8 36.5 +0.81 

2 36.8 36.8 0 

3 36.7 36.9 -0.54 

4 36.8 36. +0.81 

5 36.8 36.8 0 

6 36.8 36.9 -0.27 

7 36.8 36.9 -0.27 

8 36.8 36.7 +0.27 

9 36.8 36.9 0.27 

10 36.8 36.6 +0.54 

คาเฉลี่ย 36.79 36.75 +0.10 

    4.2.4.6 สรุปผลการทดสอบวัดอุณหภูมิบริเวณ

หนาผากของบุคคลท่ี 2 จากตารางท่ี 4.2 

        ก) คาอุณหภูมิเฉลี ่ยที ่ไดจากเครื ่องวัด

ยี ่หอ GP100เทากับ 36.79 องศาเซลเซียสสวนโครงงานมีคา

อุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ 36.75 องศาเซลเซียส 

   ข) คาเปอรเซ็นตความผิดพลาดมากที่สุด

เทากับ ± 0.18% 

       4.2.4.7 สร ุปผลการทดสอบการใช งานจริง 

หลังจากท่ีไดทดสอบวัดอุณหภูมิรางกายของบุคคลจำนวน 2 คน 

โดยการวัดอุณหภูมิบริเวณหนาผากสามารถสรุปผลการทดสอบ 

ไดวาคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดมากที่สุดเทากับ ± 1.08% ซึ่ง

อยูในเกณฑท่ีรับได 

4.2.5 การทดสอบยานวัดของเครื่องวัด 

4.2.5.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ 

 ก) เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติที่สราง

ข้ึนจำนวน 1 เครื่อง 

           ข) เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายดวยอิน

ฟาเรดยี่หอ GP100 จำนวน 1 เครื่อง 

         ค) น้ำอุน 1 ถวยที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 

เซนติเมตร และมีความสูงของน้ำประมาณ  1 เซนติเมตร ที่มี

อุณหภูมิน้ำอยูในชวง 27-48 องศาเซลเซียส 

  4.2.5.2 ข้ันตอนการทดสอบ 

 ก) นำเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำในชวง 27-48 องศา

เซลเซียส 

 ข) ระยะหางในการวัดอยูท่ี 5 เซนติเมตร 

 ค) บันทึกผลจากการวัดอุณหภูมิ 

 ง) หาคาเปอรเซ็นตผิดพลาดและสรุปผล 

  4.2.5.3 ผลการทดสอบ 

ตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบยานวัดของเครื่องวัดที่สรางขึ ้นท่ี

อุณหภูมิหอง 25 องศาเซลเซียส 

ครั้งท่ี ผลการวัด

ของเครื่อง

GP100 (°C) 

ผลการวัด

ของโครงงาน 

(°C) 

คา

ผิดพลาด           

(%) 

1 48.0 49.2 48.5 

2 45.0 44.2 44.3 

3 43.0 41.5 42.7 

4 41.0 40.6 40.4 

5 39.0 39.9 38.7 

6 37.0 38.1 36.5 
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7 36.8 36.9 -0.27 

8 36.8 36.7 +0.27 

9 36.8 36.9 0.27 

10 36.8 36.6 +0.54 

คาเฉลี่ย 36.79 36.75 +0.10 

หมายเหตุ : คาความผิดพลาดจะเทียบกับเทอรโมมิเตอร 

 4.2.5.4 สรุปผลการทดสอบจากตารางท่ี 4.3 

หลังจากที่ไดทำการวัดอุณหภูมิในชวง 27-48 องศา

เซลเซียส เพื ่อทดสอบความถูกตองของยานการวัดสามารถ

สรุปผลการทดสอบไดวาเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีสรางข้ึน สามารถวัด

อุณหภูมิในชวง 30-45 องศาเซลเซียส ไดโดยมีคาเปอรเซ็นต

ความผิดพลาดมากที่สุดเทากับ ± 1.55% ซึ่งการทดสอบนี้เปน

การทดสอบเพื่อใหทราบวาเครื ่องท่ีสรางขึ ้นมานั้นสามารถวัด

อุณหภูมิในชวง 30-45 องศาเซลเซียส ไดตามขอบเขตโดยวิธีการ

นำเอาน้ำรอนมาใสถวยที่ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร 

และมีความสูงของน้ำ 1 เซนติเมตร แบบนี้จะทำใหไดอุณหภูมิ

บริเวณผิวน้ำใกลเคียงกับอุณหภูมิของน้ำมากท่ีสุด 

4.2.6 การทดสอบระยะเวลาใชงานของเครื่อง 

    4.2.6.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ 

     ก) เครื ่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไม

สัมผัสจำนวน 1 เครื่อง 

          ข) นาิกาจับเวลา 

  4.2.6.2 ข้ันตอนการทดสอบ 

     ก) เปดเครื่องวัดอุณหภูมิทิ้งไวจนกวา

จะมีอาการผิดปกติ 

  4.2.6.3 ผลการทดสอบ 

           ก) ขณะใช งานปกต ิจะใช  งานได

ตอเน่ืองประมาณ 39 ช่ัวโมง 

           ข) เมื่อมีการใชงานเปนเวลานานจะทำ

ใหอะแดพเตอรมีอุณหภูมิสูง 

      4.2.6.4 สรุปผลการทดสอบ จากการทดสอบ

สรุปผลไดวาเครื ่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถ   ใชงานได

ตอเน่ืองเปนเวลา 39 ช่ัวโมงซึ่งอยูภายในขอบเขตของโครงงานน้ี 

4.3 สรุปผลการทดสอบ 

        จากการนำเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติไปทำการทดสอบ

ตามขอบเขตจะสามารถสรุปผลการทดสอบไดดังน้ี 

 4.3.1 สามารถวัดอุณหภูมิไดตั ้งแต 30 ถึง 45 องศา

เซลเซียส โดยมีคาความผิดพลาดไมเกิน ± 3% จากการทดสอบ

จริงสามารถวัดอุณหภูมิไดนอยกวา 30 องศาเซลเซียส และได

มากกวา 45 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกวาขอบเขตท่ีวางไวสวนการ

ทดสอบคาความผิดพลาดมากที่สุดอยูที่ ± 1.55% ซึ่งนอยกวา

ขอบเขตท่ีวางไว 

 4.3.2 สามารถอานคาอุณหภูมิไดละเอียด 0.1 องศา

เซลเซียส จากการทดสอบจริงสามารถแสดงคาไดละเอียด 0.1 

องศาเซลเซียส แสดงคาได 3 หลักกับ 1 ทศนิยม ซึ่งเปนไปตาม

ขอบเขต 

 4.3.3 มีระยะหางในการวัดระหวางจุดวัดกับเครื ่อง

ประมาณ 5 เซนติเมตร จากการทดสอบจริงพบวาสามารถวัด

ระยะหางจุดวัดกับเครื ่องประมาณ 5 เซนติเมตร เพราะเปน

ขอจำกัดของเซนเซอร   เบอร GY-906ESF ท่ีนำมาใชเพราะจะมี

อัตราสวนการวัดอยูท่ี 1:1 ของวัตถุ ซึ่งเปนไปตามขอบเขต 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

จากการดำเนินออกแบบและสรางพรอมท้ังหา

ประสิทธิภาพของเครื่องวัดอุณหภมูิอัตโนมตั ิ

 ซึ่งไดดำเนินการสรางและทำการทดลองเพ่ือหา

ประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งมีขอสรปุและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  5.1 สรุปผล 

5.2 ปญหาของโครงงานและการแกไข 

   5.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.4 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

 เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติจะประกอบไปดวย บอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรทำหนาที่รับคาเอาตพุตจากเซนเซอรวัด

ระยะอัลตราโซนิค (HY-SR05) หากมีวัตถุเขามาใกลในระยะ 5 

เซนติเมตร จะสงคาเอาตพุตไปยังบอรด Arduino และบอรดจะ

สั่งใหเซนเซอรวัดอุณหภูมิ (GY-906ESF)  ทำหนาที่วัดอุณหภูมิ

และสงคาเอาตพุตกลับมาที ่บอรด Arduino และทำการสง

สัญญาณดิจิตอลไปยังหนาจอ LED Matrix และในขณะเดียวกัน

บอรด Arduino ก็จะสงสัญญาณไปยังโมดูลเลนเสียงใหเลนเสียง

ตามท่ีไดกำหนดไว 

 โครงงานนี ้จะประกอบไปดวยเคร ื ่องวัดอุณหภูมิ

อัตโนมัติ 1 เครื ่อง เมื ่อนำเครื ่องที่สรางขึ ้นนี ้ไปทดสอบวามี

ความสามารถตามขอบเขตท่ีไดกำหนดไวหรือไม โดยการทดสอบ

เครื ่องวัดที่สรางขึ ้นสามารถวัดอุณหภูมิในยาน 30-45 องศา
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เซลเซียสได มีคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดมากที่สุดเทากับ ± 

1.55% และเมื่อนำเครื่องวัดที่สรางขึ้นนี้ไปทดสอบการใชงาน

จริงโดยการนำไปวัดอุณหภูมิบริเวณหนาผากของบุคคล 2 คน 

พบวาสามารถวัดอุณหภูมิรางกายไดจริง โดยมีคาความผิดพลาด

มากท่ีสุดเทากับ ± 1.08% จากการทดสอบพบวาระยะท่ีแมนยำ

ที่สุดของเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายแบบไมสัมผัสนี้จะอยูที่ระยะ 

5 เซนติเมตร ซึ่งโดยภาพรวมแลวโครงงานนี้สามารถทำงานได

ตามขอบเขตท่ีกำหนดไว 

5.2 ปญหาของโครงงานและการแกไข 

          ปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดำเนินการเปนปญหาท่ี

จำเปนตองไดรับการแกไข โดยแตละปญหา จะมีลักษณะและ

วิธีการแกไขดังตอไปน้ี     

 5.2.1 การผิดพลาดของการจายไปจนทำใหบอรด 

Arduino ไหม ว ิธ ีแกไขทำไดโดยการเปลี ่ยนบอรดใหมและ

เปลี่ยนแรงดันไฟจาก DC 12V เปน DC 5V 

5.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

 5.3.1 มีสถานะเปนจอสีทำใหใชงานไดงายและสะดวก

มากยิ่งข้ึน 

5.3.2 ชวยลดความเสี่ยงของการแพรกระจายเช้ือโรค

ระหวางกันไดด ี

 5.3.3 ไดเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติท่ีสามารถใชงานได

จริงและสามารถนำไปพัฒนาตอยอดได 

5.4 ขอเสนอแนะ 

 ในโครงงานนี ้แมว าจะใชงานไดอยางถูกตองตาม

ขอบเขตแลวก็ตาม แตก็ยังมีบางสวนท่ีสามารถเพ่ิมเติมเพ่ือทำให

การใชงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไดจัดทำขอเสนอแนะไวเปน

แนวทางแกผูสนใจท่ีจะนำโครงงานน้ีไปพัฒนาตอไป ซึ่งมีดังน้ี 

 5.3.1 ควรพ ัฒนา ให  ส ามา รถบ ั นท ึ ก ข  อมู ลล ง

คอมพิวเตอรไดเพื่อจัดเก็บเปนขอมูลของผูใชงานโดยเชื่อมตอ

ผาน USB หรือ Bluetooth 

 5.3.2 ควรพัฒนารูปทรงใหดูมีความทันสมัยมากกวาน้ี

โดยการใชเครื่องพิมพ 3 มิติ พิมพกลองใหดูมีความนาใชงานมาก

ข้ึน 

 5.3.3 ควรพัฒนาใหมีการใชงานที่รวดเร็วและกระชับ

เวลาใหมากกวานี้โดยการแกไขคำสั่งผานโปรแกรม Arduino 
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เครื่องลางแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

OVERFLOW NOTIFICATION DEVICE THROUGH THE LINE APPLICATION 

หลือวัน จุง1* และ เกรียงไกร ศิริขันธ2 

Luvan Chung1* And Kriangkrai Sirikhan2

*1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
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บทคัดยอ 

โครงการน้ีสรางข้ึนมามีจุดประสงคเพ่ือ 

ออกแบบสราง และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องแจงเตือน

นํ้าลนผาน Application LINE ผลการดําเนินการออกแบบ

และสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

เพ่ือใหสามารถสั่งการทํางานผาน Application LINE สามารถ

แจงเตือนเวลานํ้าลนได และสามารถเปดปด นํ้าผาน

โทรศัพทมือถือได สามารถเปดปดระยะไกลได โดยเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE ท่ีสรางข้ึนมาแบง

ออกเปน 3 สวน ดังน้ี สวนท่ี 1 เปนสวนตัวเครื่องสําหรับ

ติดต้ังอุปกรณตาง ๆ เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application 

LINE มีประสิทธิภาพในการใชงานเวลา ลูกลอย หรือ ปมนํ้า

ชํ า รุ ดเครื่ อ งแจ ง เ ตือนนํ้าลนจะส งขอความ เข า ไปใน 

Application LINE ทันที ซึ่งบางหลังคาเรือนอาจจะไมใชลูก

ลอย ก็ยังสามารถใชเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application 

LINE ไดดวย 2 เวลาออกไปขางนอกแลวลืมปดนํ้า สวนท่ี 2 

เปนสวนท่ีใชในการติดต้ังชุดควบคุม NodeMCU ESP8266 

ไมโครคอนโทรลเลอร เซนเซอร ตัวท่ี 1 ทําหนาท่ีรับคําสั่งมา

จาก ตัวเซนเซอรท่ีอยูหนากลอง กรณีท่ีมันโดนนํ้า หรือเปยก

จะเปลี่ยนจาก 0 เปน 1 กรณีท่ีเปน 1 จะสงขอความเขาไปใน

แอพพลิเคชั่น LINE เลยวาตอนน้ี นํ้ากําลังลน แลวจะสงเรื้อย 

ๆ จนกวาจะไมเจอนํ้าสวนไมโครคอนโทรลเลอรอีกตัว ไดรับ

ขอความวานํ้ากําลังลน เราก็เปดโปรแกรม Blynk ข้ึนมาเพ่ือ

สั่ง STOP พอสั่ง STOPมัน มันก็จะสั่งใหรีเลยเปลี่ยนจาก

หนาสัมผัส NO เปน NC แลวมันจะไปสั่งใหตัว โซลินอยด 

วาลวของเราจากท่ีจายนํ้าอยู ใหหยุดจายนํ้าทันที สวนท่ี 3 

หมอแปลงทําหนาท่ีแปลงไฟฟากระแสสะลับใหเปน 

*หลือวัน จุง (Lu Van Chung)
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กระแสตรง 12Volt ท่ีจะไปจายใหตัว โซลินอยด และยัง

สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย 

คําสําคัญ : แจงเตือนนํ้า, แอปพลิเคชั่น, อดูโน, 

ABSTRACT 

     The project was made for the purpose of 

design and build. And to find the efficiency of the 

overflow alarm device through Application LINE, 

the results of the design and construction of the 

overflow alarm device through Application LINE to 

be able to work through the application. Can alert 

the time of water overflow And can turn off the 

water via mobile phones Can be turned off 

remotely By the overflow notification machine 

through the Application LINE that was created 

divided into 3. Part 1 is a personal device for 

installing various devices. Overflow notification 

device via LINE Application is effective in use when 

the float or the water pump is damaged. Houses 

may not use the float It is also possible to use the 

overflow alarm via Application LINE. 2 times go out 

and forget to turn off the water. Part 2 is the part 

used to install the NodeMCU ESP8266 controlunit. 

Microcontroller Sensor 1 serves to receive 

commands from Sensor in front of the box If it gets 

wet or gets wet, it changes from 0 to 1. In case of 

1, it sends a message into the LINE application that 
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the water is overflowing now and will continue to 

send it until no water is found. Another 

microcontroller I received a message that the water 

was overflowing. We open up the Blynk program. 

To order stop, when ordering stop it, it will instruct 

the relay to switch from contact NO to NC and it 

will go to command itself. Our solenoid valve from 

the water supply is Stop supplying water 

immediately. Part 3: Transformer serves to convert 

the current to DC 12Volt to supply to the solenoid 

and can also be used safely. 

Keywords : Overflow notifition device, through the, 

Line Application 

1. บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

             ณ ปจจุบันน้ี มีประชากรผูใช นํ้าจํานวนมาก ท้ัง

บานเรือนท่ีพักอาศัยตางๆ จนไปถึงโรงงานและบริษัท ผูใช

บริโภคบางคนอาจจะมีแทงคนํ้าเพ่ือใชในการเก็บรักษานํ้าไว

ใชงานในยามจําเปน ในเวลานํ้าประปาไมไหล บางครั้งปมนํ้า

ลูกลอยเกิดการชํารุด ไมทํางานจึงทําใหนํ้าลนแทงคโดยท่ีไมรู 

บางคนอาจจะออกไปขางนอกไมอยูบาน จึงทําใหสิ้นเปลือง

นํ้าอยางมาก และยังเสียคาใชจายไมนอย 

 จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวดังน้ันกลุมของขาพเจา

จึงระดมความคิดของสมาชิกในกลุม และขอคําชี้แนะจาก

อาจารยผูสอนมาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสราง เครื่องแจงเตือน

นํ้าลนผาน Application line เพ่ือท่ีจะทราบไดทันทีเมื่อเวลา

นํ้าลนจากแทงคท้ังยังสามารถเปด ปด ผานโปรแกรม Blynk 

ได ทันที เมื่ อมี นํ้าลน เ ม่ือมี นํ้าลนจะมีขอความสงไปยัง 

Application Line เพ่ือใหผูใชปดนํ้าไดทันทีเม่ือมีนํ้าลน 

ระบบประกอบดวย ไมโครคอนโทรลเลอร (Node MCU 

8266) เรนเซนเซอรนํ้าฝนวัดระดับนํ้า  แจงเขาขอความชวย

ใหความสะดวกแกผูใชผาน Application Line น้ี จะชวยให

ผูใชงานสะดวกสบายมากข้ึน ตลอดจนเปนการนําความรู 

ทักษะวิชาชีพ และอ่ืนๆ ท่ีไดศึกษาตามหลักสูตรมาบูรณาการ 

เพ่ือสรางเปนนวัตกรรมใหมข้ึน  ตลอดจนนํามาประยุกตใช

งานในชีวิตประจําวัน และเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

       1.2.1 เพ่ือสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนเขา Application 

line 

       1.2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 1.3.1 เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

  1.3.2 ใช Node MCU ESP8266 ในการรับสงสัญญาณ

เพ่ือควบคุมการทํางานของเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

     1.3.3 ใช Application Blynk ในการสั่งการทํางานของ

เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

     1.3.4 ใชจอ LCD ทําหนาท่ีแสดงผล ถานํ้าปกติยังไมข้ึน

คําวา Normal Level แสดงวาระดับนํ้ายังปกติ ถาหากโดน

นํ้าจะข้ึนคําวา Ad Normal Level แปลวาผิดปกติ 

     1.3.5 ใชเรนเซนเซอรนํ้าฝน ในการวัดระดับนํ้าเมื่อนํ้าลน

แทงคนํ้า 

     1.3.6 ใชไมโครคอนโทรลเลอร 2 ตัวท่ี 1 ทําหนาท่ีสง

ขอความไปยังแอพพลิเคชั่น LINE หากเจอนํ้า อีกตัวทําหนาท่ี

รับคําสั่งจากโปรแกรม Blynk เพ่ือท่ีจะเปด ปด วาลว 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

     1.4.1 ไดเครื่องแจงเตือนนํ้าลน Application LINE 

     1.4.2 นําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 

     1.4.3 ชวยลดปญหาเวลาปมนํ้า หรือ ลูกลอยชํารุด 

     1.4.4 ใชงานงายปลอดภัยและสะดวกตอการใชงาน 

     1.4.5 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาถึงวัตกรรมอ่ืน  ๆตอไป 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

      1.5.1 เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

หมายถึง เครื่องมือ อุปกรณท่ีออกแบบสรางข้ึนมา เพ่ือใชใน

การเปดและปดนํ้าเวลานํ้าลนหรือนํ้าเต็มแทงค  ควบคุมการ

ทํางานผาน Application LINE 
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     1.5.2 ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณลักษณะของเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE มีความเหมาะสมกับการ

ใชงาน คงทน มีความปลอดภัย มีความสะดวกในการใชงาน 

เก็บบํารุงรักษาไดงาย และใชเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE ไดตรงตามวัตถุประสงค 

         1.5.3 Application LINE หมายถึง โปรแกรมท่ี

ออกแบบมาสําหรับ สมารทโฟนหรืออุปกรณเคลื่อนท่ี ท่ี

นํามาใชควบคูกับโปรแกรม Blynk สั่งการทํางานเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE โดยการสั่งการเปดและ

ปดผาน Application Blynk 

2. เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของ

         การพัฒนาเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application 

LINE มีข้ันตอนการออกแบบอุปกรณเครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE การพัฒนาเพ่ือใหสามารถแกปญหา

ท่ีเกิดจากสภาพปญหาอุปสรรคท่ีเปนปญหาเชิงงบประมาณ 

ในเวลาท่ีปมนํ้า หรือ ลูกลอยชํารุด มีประสิทธิภาพสูงสุด การ

พัฒนาเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE ใหมี

ประสิทธิภาพไดวางแผนการอุปกรณเพ่ือใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค   ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

2.1 หลักการสรางเครื่องมือ 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 หลักการสรางเคร่ืองมือ 

 ในการสรางเครื่องอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปน

ดานใดก็ตาม จะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงมีเหตุผลใน

เชิงวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจนได หรือแสดงใหจริงและใช

งานไดรวมท้ังสามารถเปนฐานความคิดในการพัฒนา หรือ

ประยุกตใชกับเครื่องอ่ืนๆ ตอไป 

2.1.1 เหตุผลท่ีเลือกสรางเครื่องดํารงชีวิต 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคและการใชเครื่อง 

2.1.3 การสรางเครื่องมือ 

     การออกแบบและสรางเครื่องมือเปนสิ่งท่ียุงยากและ

คอนขางละเอียดผูสรางจะตองพิจารณาองคประกอบทุก ๆ 

ดานท่ีเก่ียวของประการแรกท่ีสําคัญไดแกการวิเคราะห

วัตถุประสงคของเครื่องวาตองการใชทําอะไรทํางานอยางไร

จึงจะแสดงวาบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งในการออกแบบการสราง

เครื่องมือ ควรพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ดังน้ี 

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

     คือ อุปกรณควบคุมขนาดเล็ก ซึ่งบรรจุความสามารถท่ี

คลายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร โดยในไมโครคอนโทรลเลอร

ได ร วม เอ าซี พี ยู , หน วยค วามจํ า  และพอร ต  ซึ่ ง เ ป น

สวนประกอบหลักสําคัญของระบบคอมพิวเตอรเขาไวดวยกัน 

โดยทําการบรรจุเขาไวในตัวถังเดียวกัน  

22.2.2 Node MCU ESP8266 

         คือ อุปกรณ ท่ีสามารถเชื่อมตอ WIFI ได และยัง

สามารถเขียนโปรแกรมไดเหมือนกับArduino 

2.2.3 Arduino IDE  

         Arduino IDE คือโปรแกรมสําหรับใชเขียนโปรแกรม, 

คอมไพล และอัปโหลดโปรแกรมลง 

บอรด Arduino หรือบอรดตัวอ่ืนๆ ท่ีคลายกัน เชน Generic 

ESP8266 modules, NodeMCU หรือ WeMos D1 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

     ณัฐพล ทิพยพงศทอง (2558) ไดทําการศึกษาหัวขอ 

โครงงานน้ีเปนการสรางชุดสาธิตระบบแจง เตือนผาน

ระบบปฏิบัติการ Android โดยจะสรางโมเดลจําลองเปนหอง

ชุดของคอนโดเพ่ือสาธิตระบบแจงเตือนซึ่งประกอบดวย 1.

ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความสั่นสะเทือน 2.ระบบเซ็นเซอร

ตรวจจับเปลวเพลิง 3.ระบบเซ็นเซอรตรวจจับความ

เคลื่อนไหว 4.ระบบเซ็นเซอรตรวจจับแสง 5.ระบบเซ็นเซอร

ตรวจวัดแกสไวไฟระบบแจงเตือนท้ังหมดจะเชื่อมตอกับ IOIO 

Board ซึ่ งเปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรสําหรับใชกับ 

Android Device แลว IOIO Board จะสงขอมูลไปยัง

ระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือแจงเตือน [1]  

         บุญครอง  วิวัฒนวานิชวงศ และคณะ ทําการศึกษา

หัวขอ ระบบตรวจจับแกสและแจง เตือนอัตโนมั ติผาน

เครือขาย GSM โครงงานน้ีเปนการศึกษาโครงสรางของเครื่อง

ตรวจจับแกส และการแจงเตือนอัตโนมัติผานเครือขาย GSM 

ซึ่งเปนการประยุกตใชGSM Module (SIM300CZ) กับ

เซนเซอรตรวจจับแกส MQ-5 ซึ่งสั่ งการดวยบอรด

ไมโครคอนโทรเลอร (T89C51AC2) โดยใชภาษาซีเปนตัวสั่ง
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


การ โดยเมื่อเครื่องสามารถตรวจจับแกสไวไฟได ก็จะแสดงคา

ความเขมขนผานจอ LCD รวมท้ังจะเกิดเสียง Buzzer แจง

เตือนดวยในสวนของการทดลองน้ัน เราทดสอบการทํางาน

ของเครื่องตรวจจับแกสในระบบเปดและปดแลวปลอยใหแกส

ท่ีนํามาทดลองระเหย เพ่ือทดสอบวาระบบตรวจจับแกสน้ัน

จะสามารถตรวจจับแกสท่ีนํามาทดลองไดหรือไม ซึ่งผลการ

ทดลองก็เปนท่ีนาพอใจ และสามารถสรุปไดวาเครื่องตรวจจับ

แกสและแจงเตือนอัตโนมัติผานเครือขายGSM น้ันสามารถ

นําไปใชงานไดจริง และมีราคาตํ่ากวาเครื่องตรวจจับแกสท่ีได

มาตรฐาน [2] 

         ธนดล มาลยเวช และคณะ (2559) ทําการศึกษา

หัวขอ ระบบแจงเตือนความปลอดภัยภายในบานผานแอป

พลิเคชันบนแอนดรอยด โดยเสนอการออกแบบระบบแจง

เตือนความปลอดภยัภายในบานโดยมีการสงขอมูลผานระบบ

เครือขายไรสายโครงงานวิศวกรรมน้ีนําเอาอุปกรณตรวจจับท่ี

ประกอบไปดวยอุปกรณตรวจจับแกสอุปกรณตรวจจับควัน

และอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวโดยใชการสงขอมูลผาน

อุปกรณไรสายแบบเอ็กซบีไปยังไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือทํา

การประมวลผลขอมูลและสงขอมูลโดยผานระบบเครือขายไร

สายแบบไวไฟไปยังแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยดของสมารทโฟน แอปพลิเคชันน้ีจะแจงเตือนในกรณีท่ี  

คาแกสควันและความเคลื่อนไหวมากกวาเงื่อนไขท่ีผูใชได

กําหนดไวโครงงานวิศวกรรมน้ีไดนําระบบไรสายเขามาใชเพ่ือ

แกปญหาการเดินสายท่ีซับซอนและสามารถซอมบํารุง

อุปกรณตรวจจับไดงายรวมท้ังสามารถเคลื่อนยายอุปกรณ

ตรวจจับไปยังจุดท่ีตองการไดโดยไมตองเดินสาย [3] 

         เกลากัลยา ศิลาจันทร,  และคณะ ทําการศึกษาหัวขอ 

ระบบแจงเตือนปริมาณคงเหลอืของแกสในครัวเรือนและการ

สั่งซื้อองคประกอบหลักของระบบประกอบดวย โหลดเซลล

เซ็นเซอร โมดูลขยายสัญญาณ บอรดไมโครคอนโทรลเลอร 

และจีพีเอสโมดูล หลักการทํางานของระบบเริ่มจากโหลด

เซลลเซ็นเซอรทําการอานคานํ้าหนักถังแกสพรอมกับทําการ

ขยายสัญญาณและสงคานํ้าหนักใหกับบอรด 

ไมโครคอนโทรลเลอรเพ่ือประมวลผลและแจงเตือนใหผูใช

ทราบปริมาณแกสผานแอปพลิเคชั่นไลน การแจงเตือนมี 3 

ระดับ ไดแก แจงเมื่อระดับแกสอยูท่ี 50%, 25% และ 5%

โดยในแตละระดับจะแจงเตือน 3 ครั้งหางกันครั้งละ 5นาที ท่ี

ระดับ 5% จะใหลูกคายืนยันการสั่งซื้อแกส ถาลูกคายืนยัน

การสั่งซื้อแกส ระบบจะคนหาตําแหนงละติจูด ลองจิจูด ผาน

กูเกิลแมปเอพีไอ เพ่ือสงตําแหนงให กับรานสงแกสผาน

แอปพลิเคชั่นไลน เมื่อรานสงแกสไดรับขอความการสั่งซื้อจะ

คนหาตําแหนงการจัดสงแกสโดยผานกูเกิลแมป การทดลอง

การทํางานของระบบในพ้ืนท่ี 3 ตําแหนง แตละตําแหนงมี

ละติจูด ลองจิจูด ท่ีแตกตางกัน เพ่ือทดสอบการแจงเตือน

และการสั่งซื้อสําหรับลูกคา การรับคาพิกัดและการตรวจสอบ

แผนท่ีตําแหนงการสงแกสสําหรับรานสงแกส ผลการทดสอบ

พบวาระบบสามารถทํางานไดถูกตองทุกครั้ง [4] 

3. ข้ันตอนและวิธีดําเนินโครงงาน

         โ ค ร ง ก า ร ส ร า ง เ ค รื่ อ ง แ จ ง เ ตื อ น นํ้ า ล น ผ า น 

Application LINE เปนโครงการ เชิ งทดลองการสร า ง

นวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐได การนําความรูความสามารถ

จากการศึกษาทางหลักวิชาการ และทักษะปฏิบัติของการ

เรียนในสาขางานเทคโนโลยีไฟฟา ระหวางศึกษาในระดับ

เทคโนโลยีบัณฑิตไฟฟา เพ่ือใชแกปญหากระบวนการผสม 

เปนประโ ยชน ต อก ารประกอบอาชีพและสั งคม ใ ช

ประสบการณท่ีไดรับไปพัฒนาเองในอนาคต ระหวางการ

ดําเนินโครงการ มีครูท่ีปรึกษา ใหคําแนะนําอยางใกลชิด ตาม

ระยะการทํางานมีการนําเสนอความกาวหนา 3 ครั้ง เพ่ือให

การสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

ผิดพลาดนอยท่ีสุด สามารถลดคาใชจายได ผูศึกษาไดกําหนด

วิธีการดําเนินการศึกษาตามลําดับดังรายละเอียดตอไปน้ี 

         3.1 วิธีการศึกษาคนควา และข้ันตอนการดําเนินงานตาม

โครงงาน 

    3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

         3.3 ออกแบบโครงสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE  

    3.4 วัสดุอุปกรณ 

3.5 ข้ันตอนการประกอบ 

3.6 การทดสอบ 

    3.7 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
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3.1 วิธีการศึกษาคนควา และข้ันตอนการดําเนินงานตาม

โครงงาน 

     3.1.1 ศึกษาคนควารายละเอียด เก่ียวกับการทํางาน

ของอุปกรณท่ีจะนํามาใช จากอินเทอรเน็ตเพ่ือเปนแนวทาง

ในการสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

     3.1.2 ปรึกษาอาจารยหรือผูท่ีมีความรู เกี่ยวกับการ

อุปกรณแตละชนิดท่ีจะนํามาใชในการดําเนิดงานเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE  

         3.1.3 ออกแบบชุดโครงสราง ของเครื่องแจงเตือนนํ้า

ลนผาน Application LINE 

     3.1.4 ออกแบบชุดระบบสั่งการ การทํางานของเครื่อง

แจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

     3.1.5 วางแผนและเรียงลําดับข้ันตอน การสรางเครื่อง

แจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE เพ่ือใหเปนระบบ

ระเบียบและเขาใจงาย 

         3.1.6 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใช เพ่ือให

เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

         3.1.7 ดําเนินการสรางชุด โครงสรางเครื่องแจงเตือน

นํ้าลนผาน Application LINE 

         3.1.8 ติดต้ังชุดอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการสั่งการผาน

ระบบ Android  

    3.1.9 ติดต้ังชุดคําสั่งและอุปกรณในการควบคุมตาง ๆ 

      3.1.10 ทดสอบระบบการทํางานของเครื่องแจงเตือน

นํ้าลนผาน Application LINE 

         3.1.11 สรุปผลการทํางานของเครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

การคณะทํางานไดศึกษาขอมูลหลักทางทฤษฎี 

คนควาเพ่ิมเติมจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของและจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีหลากหลายชองทางในปจจุบัน มาเปน

แนวทางและสนับสนุนการสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE ใชดําเนินการสรางตามขอมูลท่ีไดมาทุก

ประการ เ พ่ือใหการสราง เครื่ องแจ ง เ ตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ทุกข้ันตอน

ยึดสภาพความตองการขณะทําการทํางานของเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE ใหสามารถแกปญหา

และใชประโยชนไดจริง 

3.3 ออกแบบโครงสรางเค ร่ืองแจงเ ตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

3.3.1 การออกแบบ 

     3.3.1.1 การออกแบบโครงสราง 

ในการออกแบบตัวโครงสรางไดวางแผนออกแบบ

กลไกและการสรางตัวเครื่อง ใหมีความสามารถดังน้ี 

1 ) ใหส ามารถแจง เ ตือนขอความเขาไปยัง

Application LINE กลุมของครอบครัว นํ้าเต็ม หรือ ลนจาก

แทงคเก็บนํ้า 

2) ใหสามารถเปด หรือ ปดนํ้าดวย วาลวในกรณีท่ีเรา

อยูไกลเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

3) ใหใหสามารถเปด หรือ ปด เครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE ไดดวยโทรศัพทมือถือ โดยการใช 

Application Blynk ในกรณีท่ีเราลืมปดนํ้า หรือปมนํ้า และ

ลูกลอยไมทํางาน  

         ออกแบบโครงสราง เครื่ องแจง เ ตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE ท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงและยัง

สามารถแกปญหาได ทางคณะผูจัดทําไดมีการออกแบบเครื่อง

แจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE ใหมีนํ้าหนักเบา 

ปลอดภัย และยังสามารถใหงานไดอยางสะดวก 

    3.3.1.2 การออกแบบวงจร 

 ในการออกแบบวงจรควบคุมไดมีการออกแบบ

โปรแกรม ใหมีความสามารถดังน้ี 

1) ใหสามารถสงขอความแจงเตือนเขายังกลุม

Application LINE ได การสั่งการน้ัน พิจารณาเลือก โมดูล 

Microcontrollerและ 2CH 2 ตัวท่ี 1 หนาท่ีสงขอความไปยัง

แอพพลิเคชั่น LINE หากเจอนํ้า อีกตัวทําหนาท่ีรับคําสั่งจาก

โปรแกรม Blynk เพ่ือท่ีจะเปด ปด วาลว 

2) ใหสามารถเปด หรือ ปดนํ้าดวย วาลวในกรณีท่ีเรา

อยูไกลเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

3) ใหสามารถทํางานเดิน ไป-กลับ ไดโดยการสั่งการ

ผ า น  Application ก า ร เ ป ด แ ล ะ ป ด นํ้ า สั่ ง ก า ร ผ า น 

Application ไดเลยโดยไมตองอยูใกลเครื่อง  
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4) ใหใหสามารถเปด หรือ ปด เครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE ไดดวยโทรศัพทมือถือ โดยการใช 

Application Blynk ออกแบบโครงสรางเครื่องแจงเตือนนํ้า

ลนผาน Application LINE ท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริงและ

ยังสามารถแกปญหาได ทางคณะผูจัดทําไดมีการออกแบบ

เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE ใหมีนํ้าหนัก

เบา ปลอดภัย และยังสามารถใหงานไดอยางสะดวก 

    3.3.1.3ออกแบการวางอุปกรณตาง ๆ 

     เพ่ือใหสอดคลองกับตัวเครื่องและสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดเลือกการวางอุปกรณตาง ๆ  

3.4 วัสดุอุปกรณ 

        3.4.1 วัสดุอุปกรณสําหรับโครงสรางตัวเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

     ตัวโครงสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application 

LINE ทําจากอุปกรณในแบบตางๆ ดังน้ี 

        3.4.1.1 กลองเอนกประสงค ขนาด 85x130x45 mm 

จํานวน 1 กลอง 

   3.4.1.2 สกลู ขนาด 1 mm จํานวน 4ตัว 

   3.4.1.3 น็อตผูและตัวเมียเบอร 6 จํานวน 9 ชุด 

3.5 ข้ันตอนการประกอบ 

    3.5.1 ข้ันตอนการออกแบบกลองติดต้ังชุดอุปกรณ 

3.6 การทดสอบ 

         การทดสอบการใชงานของเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

เมื่อประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบรอยกอนนําไปใชงานเพ่ือหา

ประสิทธิภาพ ไดดําเนินการตรวจสอบการทํางานของเครื่อง

แจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE ดังน้ี 

    3.6.1 ตรวจสอบการสงขอความเขา Application 

LINE 

    3.6.2 ตรวจสอบการสั่งเปดและปดผาน Application 

Blynk 

    3.6.3 ตรวจสอบสมรรถภาพในการทํางานของเครื่อง 

         3.6.4 ตรวจงบประมาณในการใชจายเครื่องแจงเตือน

นํ้าลนผาน Application LINE 

3.7 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

         ในการเก็บรวบรมขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของ

เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINEพิจารณาจาก

ความ สามารถในการสงขอความเขาไปยัง Application LINE 

การตอบสนองการทํางานของระบบแจงเตือนนํ้าลน และการ

เปดผาน Application Blynk ดําเนินการดังน้ี 

     3.7.1 เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE  

จะมีข้ันตอนดังน้ี      

         3.7.1.1 จัดวางเครื่องและทําการเชื่อมตอระบบเขากับ

แทงคนํ้าเหมาะสม 

    3.7.1.2 ทําการเชื่อมตอบอรดกับโทรศัพทผาน 

Application LINE 

        3.7.1.3 ทํ าการ ติดต้ั งและ เชื่ อมต อระบบกับ 

Application Blynk 

        3.7.1.4 เปด Wifi ใหกับบอรดเพ่ือใหบอรดเชื่อมตอกับ

เครือขาย Application 

     3.7.1.5 สั่งการเปดนํ้าผาน Application Blynk ผาน

โทรศัพท 

     3.7.1.6 สั่งการใหเครื่องหยุดจายนํ้าผาน Application 

Blynk ผานโทรศัพท 

        3.7.1.7 ทําการทดลองซ้ําต้ังแตขอ 3.7.1.1-3.7.1.5 

อีกจาํนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 

     3.7.2 ในกรณีหากลูกลอยชํารุดและนํ้าลนเครื่อง

สามารถแจงเตือนผานเขา Application LINE ได และยัง

สามารถเปดปดนํ้าผานโทรศัพทมือถือได 

3.7.2.1 เปดเครื่องทํางานปกติ 

3.7.2.2 สัง่การใหเครื่องทํางาน 

3.7.2.3 ทําการทดลองซ้ํา ต้ังแตขอ 3.7.2 .1-              

3.7.2.2 อีกจาํนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 

3.7.2.3 ทําการทดลองซ้ํา ต้ังแตขอ 3.7.2 .1-

3.7.2.3 อีกจาํนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 

     3.7.3 ในการทํางานของเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE ในกรณีท่ีเราอยูหางไกลจากบาน สามารถ

ปดนํ้าไดทันทียังชวยใหประหยัดนํ้ามากข้ึนและยังไมเสียเวลา

ในการกลับมาปดนํ้าท่ีบาน 

         3.7.3.1 ทําการติดต้ังไมโครคอนโทรลเลอรตัวท่ี 1 

เพ่ือใหสั่งการสงขอความไปยัง Application LINE 
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         3.7.3.2 ทําการทําการติดต้ังไมโครคอนโทรลเลอรตัวท่ี 

2 เพ่ือใหสั่งการเปดและปดโซลินอยดวาลวดวย Application 

Blynk  

    3.7.3.3 เก็บขอมูลบันทึกผล 

    3.7.3.4 ทําการแปลงกระแสไฟฟา 220V. AC เปน 12 

DC 

    3.7.3.5 ทําการเปดและปดนํ้าผานโซลินอยด 

         3.7.3.6 เ ก็บขอมูลบันทึกผลนําขอมูลมาทําการ

เปรียบเทียบกัน บันทึกผลในตารางท่ี 4.2 

         3.7.3.7 ทําการทดลองซ้ําต้ังแตขอ 3.7.3.1-3.7.3.3 

อีกจาํนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 

ในตารางท่ี 4.2 

         3.7.4 เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพแคไหน 

    3.7.4.1 เปดเครื่องทํางานปกติ 

    3.7.4.2 สั่งการใหเครื่องทํางาน 

    3.7.4.3 สามารถสั่งการเปดและปดได ทุกท่ี ท่ีมี

สัญญาณไวไฟ 

         3.7.4.4 ทําการทดลองซ้ําต้ังแตขอ 3.7.4.1-3.7.4.3 

อีกจาํนวน 2 ครั้ง แลวบันทึกผล 

         3 . 7 . 5  ใ นก าร ใ ช เ ค รื่ อ ง แจ ง เ ตื อน นํ้ า ล นผ า น 

Application LINE มีความสะดวกสบายมากแคไหน ตางจาก

ท่ีเราตองเดินไปเช็คแทคนํ้าเอง หรือ ไม       

          3.7.5.1 ทําการเปดและปดเครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE ในระยะหางไกลจากตัวเครื่องแจง

เตือนนํ้าลน 

    3.7.5.2 เก็บขอมูลบันทีกผล 

         3.7.5.3 ทําการทดลองหากเราลืมปดนํ้าในระยะหลาย

กิโลเมตรแลวเปดนํ้าวาจะปดนํ้าได หรือ ไม 

3 . 7 . 5 . 4  ทํ า ก า ร ท ด ลอ ง โ ด ยก า ร ป ด นํ้ า ผ า น

Application Blynk วาจะปดนํ้าได หรือ ไม 

         3.7.5.5 เก็บขอมูลบันทึกผล 

บันทึกผลในตารางท่ี 4.1 และ 4.2 

4. ผลการทดลอง

        จากการดําเ นินการเครื่ องแจ ง เ ตือน นํ้าลนผาน 

Application LINE และทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ

ซึ่งไดนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

        4.1 การออกแบบและเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

        4.2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE 

4.1 การออกแบบและสรางเคร่ืองแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

        จากผลการดําเนินการออกแบบและสรางเครื่องแจง

เตือนนํ้าลนผาน Application LINE เพ่ือใหสามารถสง

ขอความผาน Application LINE บนมือถือได และยัง

สามารถเปดและปดบนมือถือไดโดยสั่งการผาน Application 

LINE ท่ีสรางข้ึนมาแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ีมี 

         สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีใช Application LINE ในการแจง

เตือนระบบนํ้า และ Application Blynk ในการเปดและปด

นํ้า 

         สวนท่ี 2 เปนสวนวงจรจรควบคุมระบบควบคุมการ

ทํางานของ Application LINE และ Application Blynk 

โดยมี ใชกลองอิเล็กทรอนิกสในการเก็บอุปกรณควบคุม 

Node MCU ESP8266 เรนเซนเซอรนํ้าฝน จอLCD 

ไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน 2 ตัว หมอแปลงไฟฟา 220VAC 

เปน 12 VDC รีเลย โซลินอยดวาลว 

ภาพที่ 4.1 เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE 

4.2 การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE 

         4.2.1 การสงขอความการแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE บนสมารทโฟน 
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ตารางที่ 4.1 การขอความแจงเตือนนํ้าลนผาน Application 

   LINE บนสมารทโฟน 

ครั้งที่ การสดงผลหน าจอ 

Application LINE 

ผลการทดลอง 

1 สงขอความได ผาน 

2 สงขอความได ผาน 

3 สงขอความได ผาน 

4 สงขอความได ผาน 

5 สงขอความได ผาน 

     จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวาเครื่องแจงเตือนนํ้าจะสง

ขอความเขา Application LINE บนสมารทโฟน ไดท้ัง 5 ครั้ง 

     4.2.2  การสั่งเปดและปดเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application Blynk บนสมารทโฟน 

ตารางที่ 4.2 การสั่งเปดและปดเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

   Application LINE บนสมารทโฟน 

การ

ทดลอง

ครั้งท่ี 

การเปดน้ํา

ผาน 

Application 

Blynk 

การปดน้ําผาน

Application 

Blynk 

โซลินอยด

วาลว 

ผลการ

ทดลอง 

1 ทํางานได ทํางานได ทํางานได ผาน 

2 ทํางานได ทํางานได ทํางานได ผาน 

3 ทํางานได ทํางานได ทํางานได ผาน 

4 ทํางานได ทํางานได ทํางานได ผาน 

5 ทํางานได ทํางานได ทํางานได ผาน 

         จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวาเครื่องแจงเตือนนํ้าลน 

สามารถสั่งเปดและปดนํ้าผาน Application LINE บนสมารท

โฟนไดท้ัง 5 ครั้งตามเวลาท่ีสั่งเปดและปดนํ้า 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

     จากการดําเนินออกแบบและสรางพรอมท้ังหา

ประสิทธิภาพของเครื่องลางแผงโซลาเซลลผาน Application 

ซึ่งไดดําเนินการสรางและทําการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ

ของเครื่องซึ่งมีขอสรุปและขอเสนอแนะ ดังน้ี 

5.1 สรุปผล 

     จากผลการดําเนินการออกแบบและเครื่องแจงเตือน

นํ้าลนผาน Application LINE เพ่ือใหสามารถสงขอความ

ผาน Application LINE บนมือถือได และยังสามารถเปด

และปดบนมือถือไดโดยสั่งการผาน Application LINE ท่ี

สรางข้ึนมาแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี  

         สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีใช Application LINE ในการแจง

เตือนระบบนํ้า และ Application Blynk ในการเปดและปด

นํ้า 

         สวนท่ี 2 เปนสวนวงจรจรควบคุมระบบควบคุมการ

ทํางานของ Application LINE และ Application Blynk 

โดยมี ใชกลองอิเล็กทรอนิกสในการเก็บอุปกรณควบคุม 

Node MCU ESP8266 เรนเซนเซอรนํ้าฝน จอLCD 

ไมโครคอนโทรลเลอรจํานวน 2 ตัว หมอแปลงไฟฟา 220VAC 

เปน 12 VDC รีเลย โซลินอยดวาลว หลังจากทําการทดลอง

เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE สามารถสง

ขอความเขา Application LINE บนมือถือไดตลอดท้ัง 5 ครั้ง 

และ ยังสามารถสั่งเปดและปดนํ้าผานเครื่องแจงเตือนได

ท้ั ง หม ด  5  ค รั้ ง  ดั ง น้ั น เค รื่ อ ง แ จ ง เ ตื อน นํ้ าล นผ า น 

Application LINE เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

5.2 อภิปรายผล 

         จากการออกแบบสรางเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 

Application LINE เพ่ือใหสามารถควบคุมการทํางานของ

เครื ่องแจง เต ือนนํ้าล นผาน Application LINE บน

สมารทโฟนได อุปกรณควบคุมระบบเครื่องแจงเตือนนํ้าลน

ผาน Application LINE ยังสาสมารถสั่งเปดปดระบบนํ้าผาน 

Application Blynk บนสมารทโฟน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application LINE น้ันยังสาสมา

รถชวยใหประหยัดเวลาในการเปดปดผาน Application 

Blynk บนสมารทโฟน ไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ไม เป น อันตรายต อผู ท่ี ใ ช เค รื่ อ งแจ ง เ ตือน นํ้าลนผ าน 

Application LINE นอกจากน้ีเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน 
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Application LINE ยังชวยลดนํ้าท่ีลนจากแทงคนํ้า ท่ีเสียไป

เปลา  ชวยลดภาระคาใชจายนํ้า โดยไมสงผลกระทบตอความ

สะดวกสบายของผู ท่ี ใ ช เ ค รื่ อ ง แจ ง เ ตื อน นํ้ าล นผ าน 

Application LINE 

5.3 ประโยชนที่ไดรับ 

   5.3.1 ไดเครื่องแจงเตือนนํ้าลนผาน Application 

LINE 

   5.3.2 ชวยลดคาใชจายนํ้า 

   5.3.3 ใชงานงายปลอดภัยและสะดวกตอการใชงาน 

        5.3.4 เปนพ้ืนฐานนําไปสูการพัฒนาถึงวัตกรรมอ่ืน ๆ

ตอไป  

5.4 ขอเสนอแนะ 

        5.4.1 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหสามารถใชในเชิง

อุตสาหกรรม 

        5.4.2 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหสามารถขายเปน

สินคาในเชิงพาณิชย 

        5.4.3 ควรศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใหสามารถเปนชุด

สื่อการเรียนการสอนได 
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     ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application 
Contrl Unit For Drainage Via Application 
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บทคัดย่อ 
     ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหา ที่เกิดจากสภาพปัญหาและอุปสรรค จาก
การท้างานจริง การด้าเนินการได้ศึกษาข้อมูล วางแผนการ
ด้าเนินงาน ออกแบบ และสร้างให้ท้างานตามขอบเขต บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. โครงสร้างจุดระบายน้้า ออกแบบให้มีโซลินอยวาล์วตัว
เปิด-ปิดระบายน้้า มีขนาดสามารถรองรับแรงอัดลมของปั้ม 
ตัวโซลินอยวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง ขนาด 24 โวลท์ เชื่อมต่อ
ด้วยท่อพีวีซี (PVC) ขนาด ½ น้ิว ยาว 100 เซนติเมตร เป็น
ท่อระบายล้าเลียงส่งน้้าออกมาจากตัวถัง 

2. ระบบควบคุมสั่งการระบายน้้าด้วยสมาร์ทโฟน
น้้าจะถูกส่งออกมาโดยการสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นสมาร์ท
ส วิตช์ ไ ร้ ส าย  สามารถสั่ ง เปิ ดปิ ด โซลินอยวาล์ วผ่ าน
อินเตอร์เน็ต ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 12 โวลท์ ควบคุมการ
ท้างานร่วมกับรีเลย์ 1 แอมป์ ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสั่งการ
ผ่านอินเตอร์เน็ต แสดงสถานการณ์ท้างานของสวิตช์ ผ่าน 
App เปิด/ปิด อุปกรณ์ระยะไกล และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน 
WiFi บอร์ดมีขนาด 88x38x23 มิลลิเมตร   

3. ระบบควบคุมใช้ เครื่องต้ังเวลาสั่งระบายน้้า
เครื่องต้ังเวลา (Timer) ขนาด 24 โวลท์ ควบคุม โซลินอยวาล์ว 
24 โวลท์ เพ่ือสั่งให้ระบายน้้าในตัวถังบรรจุลมช่วงเวลาที่
ก้าหนด มีสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ ซัพพลาย (Switching Power 
Supply) เลี้ยงวงจรด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวล์ท มี
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไม่ให้เกินขนาดสายด้วยสวิตซ์ตัดตอน

อัตโนมัติ ชนิด 2 ข้ัว ขนาด 6 แอมป์ สั่งการควบคุมให้ระบาย
น้้าท้างานตาม ระบบสั่งการด้วยเครื่องต้ังเวลา 

จากการทดลองใช้ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 
Application ปรากฏว่า ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 
Application สามารถช่วยในการระบายน้้าในถังเก็บบรรจุลม 
ทั้งด้วยเครื่องต้ังเวลาและตัวสั่งการระบายน้้าในตัวถังลมด้วย
สมาร์ทโฟน ไม่จ้าเป็นต้องกังวลในการมาระบายน้้าทุกครั้ง
หลังเลิกงานท้าให้ปั้มลมมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานเสมอ ทั้ง
ยังสร้างความสะดวกสบาย ปลอดภัย สามารถลดภาระของ
ผู้ดูแลปั้มลมได้อีกทางหน่ึง เป็นที่พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้
ทดลองใช้ 
ค้าส้าคัญ :ชุดควบคุม, แอปพลิเคชั่น, โซลินอยวาล์ว 

ABSTRACT 

 Control unit for drainage via Application To be 
able to solve the problem Caused by conditions, 
problems and obstacles From real work The 
operation has studied the information. Planning, 
operating, designing and building to work within the 
scope Achieving objectives is divided into 3 parts: 

1) Structure of the drainage point Designed to
have a drain solenoid valve The size can support 
the compressed air of the pump. The 24 volt brass 
electric solenoid valve is connected by a 1⁄2-inch 
PVC pipe, 100 centimeters long, as a drain, 
delivering water out of the tank. 
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2) Control system to control drainage with
Smart Phone The water is sent out by dictating 
through the mobile phone as well as the wireless 
smart switch. The solenoid valve can be opened 
and closed via the Internet. Use a voltage of 12 
volts to work with a relay 1 amp. Use a smart 
phone to operate via the Internet. Display the 
working situation of the switch via App, turn on / 
off the remote device. And supports connection via 
WiFi size 88x38x23 mm 

3) The control system uses a timer to order the
drainage. Timer (24 Volt Timer) controls the 24 Volt 
solenoid valve to instruct the water to be drained 
in the air tank at specified intervals There is a 
Switching Power Supply (Switching Power Supply) 
feeding the circuit with a 24 volt DC voltage, there 
is a device to protect the current from overloading 
the line with a switch cut automatically, type 2 
poles, size 6 amps, control the drain. Water works 
accordingly Operation system with timer 
 From the experiment using the control set for 
the drainage through the Application, it appears 
that the control set through the Application can 
help to drain the water in the compressed air 
storage tank. Both with a timer and a built-in air 
tank drainage command with Smart Phone There is 
no need to worry about having to drain the water 
every time after work, so the efficient air pump is 
always ready to use. It also creates convenience, 
safety, and can reduce the burden of the air pump 
attendant. Satisfying the target audience who have 
tried it. 
Keywords :Control unit, Application, Solenoid vale 

1.1  ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
การระบายน้้าในตัวถังบรรจุลมของปั๊มลม เป็น

ความจ้าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการเอาใจใส่ในการระบายน้้าใน
ตัวถังบรรจุลมทุกครั้งหลังใช้งานเลิกใช้งานในกระบวนการ
ผลิตโดยปกติธรรมชาติของอากาศ เมื่ออยู่รวมกันก็จะเกิดการ
ควบแน่น จากอากาศกลายเป็นน้้า และเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ก่อให้เกิดน้้าเข้าไปเจือปนอยู่ในระบบลม เมื่อไม่ได้รับการ
ระบายน้้าออกจะส่งผลท้าให้ตัวถังบรรจุลมมีน้้าในตัวถังบรรจุ
ลมปริมาณมาก ท้าให้ประสิทธิภาพการผลิตลมของปั้มลมลดลง  

การระบายน้้าออกจากถังบรรจุลมเป็นการบ้ารุงรักษา
ปั๊มลมมีความส้าคัญต่อการเพ่ิมอายุการใช้ งานของปั๊มลม 
มข้ัีนตอนทีค่่อนข้างยุ่งยากในการระบายน้้า บางรุ่นของปั้มลม
จะมีลักษะของจุดระบายน้้าในตัวถังบรรจุแตกต่างกัน 
มีลักษณะการฝาปิดที่ต้องขันเกลียวใต้ตัวถังลมออก เพ่ือเปิด
ระบายน้้าในตัวถังลม หรือเป็นลักษณะวาล์วเปิด-ปิด ที่ทั้ง 2 
ลักษณะจะต้องใช้คนในการปฏิบั ติทั้งหมด ในการระบาย
ความชื้นหรือน้้าออกจากถังบรรจุลม  

ข้ันตอนการระบายน้้าออกจากถังลม 
1.1.1 ระบายลมออกจากถังลมก่อนข้ันแรกต้อง

ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกก่อน แล้วจึงระบายลมออกจากถัง
ลมเพราะหากไม่ท้าการปล่อยลมทิ้ง อาจจะท้าให้เกิดแรงดัน
รุนแรง และ อันตรายขณะที่ท้างานในข้ันตอนต่อไป 

1.1.2 เปิดวาล์วระบายน้้าใต้ถังลมเพ่ือเป็นการ
ปล่อยน้้าทีอ่ยู่ด้านในถังออกมา สามารถเอียงถังลมเล็กน้อยเพ่ือ
ช่วยให้น้้าท่ีขังอยู่ในถังลมไหลออกมาที่ช่องระบายน้้าได้หมด
เท่าที่จะท้าได้ เมื่อระบายออกจนหมดแล้วให้ปิดวาล์วท่อ
ระบายน้้าเป็นอันเสร็จข้ันตอน  

คณะท้างานจึงมีแนวความคิดสร้างชุดควบคุมการ
ระบายน้้าท้ิงผ่าน Application เพ่ือใช้อ้านวยความสะดวกใน
การระบายน้้าถังลมหลังเลิกงาน แบ่งเบาภาระการให้ผู้ใช้งาน
ที่ต้องก้มขันเกลียวหรือเปิดวาล์วเพ่ือระบายน้้าในถังลมทุก
ครั้งหลังเลิกงาน ท้าให้การระบายน้้าสะดวกมากย่ิงข้ึนและ
ช่วยในการบ้ารุงรักษาปั๊มลมให้คงสภาพที่มีความสมบูรณ์
พร้อมใช้งาน หากปล่อยน้้าไว้ในตัวถังนานจะท้าให้ถังลมเป็น
สนิมการสร้างชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application 
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สร้างความสะดวกสบาย ในการระบายน้้าในถังลมให้กับ
ผู้ใช้งาน [1]  

1.2  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1  เพ่ือสร้างชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 

Application 
1.2.2  เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดควบคุมการ

ระบายน้้าท้ิงผ่าน Application 

1.3  ขอบเขตของโครงการ 
1 . 3 . 1  ชุ ด ค วบ คุ มก า ร ร ะ บา ย น้้ า ทิ้ ง ผ่ า น 

Application สั่งการระบายน้้าด้วยเครื่องต้ังเวลา 
1 . 3 . 2  ชุ ดค วบคุ มการ ร ะบาย น้้ าทิ้ ง ผ่ าน 

Application สามารถสั่งการระบายน้้าผ่านสมาร์ทโฟน โดยที่
ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟ  

1.3.3 ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ งผ่ าน 
Application แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 V   

1 . 3 . 4  ชุ ดค วบคุ มก าร ร ะบาย น้้ าทิ้ ง ผ่ า น 
Application สามารถปรับต้ังช่วงเวลาการระบายน้้าได้ 

1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 
1 . 4 . 1 ชุ ด ค วบ คุ ม ก า ร ร ะ บ า ย น้้ า ทิ้ ง ผ่ า น 

Application มีระบบการท้างานที่มีประสิทธิภาพช่วย
บ้ารุงรักษา เครื่องจักรที่ใช้กระบวนการท้างานจากปั๊มลมได้ดี 

1.4.2 สามารถเป็นเครื่องอ้านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้งาน 

1.4.3 เป็นพ้ืนฐานน้าไปสู่การพัฒนาถึงนวัตกรรม
อื่น ๆ ต่อไป 

1.4.4 สามารถน้าไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมใน
อนาคตได้ 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
ชุดควบคุม หมายถึง ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง

ของปั๊มลม ที่มีระบบสั่งการควบคุมการระบายน้้ามี 2 ระบบ 
การสั่งการระบายน้้าด้วยมาร์ทโฟนมือถือที่สามารถสั่งผ่าน 
Application เพ่ือสั่งการโซลินอยด์วาล์วให้ท้าการระบายน้้า 

และเครื่องต้ังเวลา (Timer) ที่สามารถต้ังช่วงระยะเวลาใน
การระบายตามเวลาที่ก้าหนด สั่งให้โซลินอยด์วาล์วท้างาน
ตามเงื่อนไขเวลา 

2. เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
การ พัฒนาชุดควบคุมการระบาย น้้าทิ้ ง ผ่ าน 

Application มีข้ันตอนการออกแบบอุปกรณ์ ชุดควบคุมการ
ระบายน้้าทิ้ งผ่ าน Application การพัฒนาเพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพปัญหา อุปสรรคที่เป็นปัญหาการ
ระบายน้้า ในเวลาที่หลังเลิกงานต้องระบายน้้าในตัวถังบรรจุ
ลม เพ่ือบ้ารุงและรักษาปั๊มลมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อน
การเริ่มงานใหม่อีกครั้ง การพัฒนาชุดควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งผ่าน Application ให้มีประสิทธิภาพได้วางแผนการ
อุปกรณ์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทฤษฎีและเอกสารที่
เก่ียวข้องดังน้ี 

2.1 หลักการสร้างเครื่องมือ 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 หลักการสร้างเคร่ืองมือ 
ในการสร้างเครื่องอ้านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น

ด้านใดก็ตาม จะต้องค้านึงถึงสภาพความเป็นจริงมีเหตุผลใน
เชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ หรือแสดงให้จริงและใช้
งานได้รวมทั้งสามารถเป็นฐานความคิดในการพัฒนา หรือ
ประยุกต์ใช้กับเครื่องอื่น ๆ ต่อไป 

2.1.1 เหตุผลที่เลือกสร้างเครื่อง 
 2.1.1.1 เปน็เครือ่งอ้านวยความสะดวก 
 2.1.1.2 สามารถพัฒนาต่อได้ 
 2.1.1.3 มีคณุคา่ต่อการพัฒนาการด้ารงชวิีต 

2.1.2 ลักษณะทางเทคนิคและการใช้เครื่อง 
 2.1.2.1 เหมาะสมกับการใชง้าน 
 2.1.2.2 ใชง้านง่าย 
 2.1.2.3 มีความปลอดภยัสงู 
 2.1.2.4 ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.1.3 การสร้างเครื่องมือ 
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การออกแบบและสร้างเครื่องมือเป็นสิ่งที่
ยุ่งยากและค่อนข้างละเอียดผู้สร้างจะต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องประการแรกที่ส้าคัญได้แก่การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ของเครื่องว่าต้องการใช้ท้าอะไรท้างานอย่างไร
จึงจะแสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในการออกแบบการสร้าง
เครื่องมือควรพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังน้ี [2]   

2.1.3.1 วัตถุประสงค์ ของงานจะต้องรู้
ลักษณะงานและเป้าหมายของงานที่ต้องการก้าหนดขอบเขต
ของเครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของงาน 

2.1.3.2 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ     
ที่สามารถน้ามาใช้เพ่ือสนับสนุนการท้างานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ความปลอดภัยในการใช้งานจริง เช่น ขนาดของ
แรงดันไฟฟ้า โครงสร้างและรูปร่างของเครื่องมือ 

2.1.3.3 ออกแบบโครงสรา้งตามหลักการและ
ทฤษฎีที่สัมพันธ์ ตามหลักการที่ได้ศึกษามาอย่างละเอียด 

2.1.3.4 ทดสอบและแก้ไขระบบให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 

2.1.3.5 ประกอบอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ท้าการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของการท้างานของระบบ  
ว่าสอดคล้องกันหรือไม่ จะต้องปรับแต่งส่วนใดเพ่ือให้การ
ท้างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.1.4 คุณค่าของเครื่องมือ 
2.1.4.1 สามารถใช้งานได้จริง สนับสนุน

แนวความคิดตามหลักการและทฤษฎี 
2.1.4.2 สามารถใช้เป็นฐานความคิดและ

กระตุ้นนักคิด นักประดิษฐ์ ให้ประดิษฐ์ให้มี 
การพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ 

2.1.4.3 การประเมินเครื่อง จะต้องท้าการ
ประเมิน 2 ด้านดังน้ี คือ  

1) ผลจากผู้สร้างทดสอบการใช้งาน เป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้หรือไม่มีส่วนใดที่จะต้องแก้ไข 

2) ผลจากการน้าไปให้ผู้ประกอบอาชีพ
หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้เพ่ือเก็บเกี่ยวข้อมูลความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์ 

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ด้าน จะช่วยให้
เครื่องที่สร้างได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาได้
และตรงตามวัตถุประสงค์ 

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินทั้ง 2 ด้าน จะช่วยให้
เครื่องที่สร้างได้รับการปรับปรงุให้มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาได้
และตรงตามวัตถุประสงค ์

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 เอกสารทีเกี่ยวข้องของงานวิจัยวิชาโครงการ 

ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ 14 ส่วนดังน้ี 
2.2.1  โซลินอยวาล์ว  
2.2.2  สวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ ซัพพลาย 
2.2.3  เครื่องต้ังเวลา (Timer) 
2.2.4  ท่อพีวีซี (PVC) 
2.2.5  เทอมินอล 
2.2.6   Step Down 
2.2.7  WiFi สวิตซ์ไร้สายรีเลย ์
2.2.8  ข้อต่อทองเหลือง 
2.2.9  เบรคเกอร ์ 
2.2.10 กล่องใส่วงจรไฟฟ้า 
2.2.11 สายไฟฟ้า 
2.2.12 สวิตซ์ปุ่มกดฉุกเฉิน Emergency 
2.2.13 ซีเล็คเตอร์สวิทช์ (Selector Switch) 
2.2.14 ไส้ไก่พันสายไฟ  

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การสร้างเครื่องรดน้้าต้นไม้แนวต้ังอัตโนมัติโดย

การน้าวงจรตรวจจับความชื้นของดินมาเป็นอุปกรณ์สั่งงานแก่
โซลินอยด์วาล์วซึ่งเครื่องรดน้้าต้นไม้แนวต้ังอัตโนมัติได้น้ามา
ประยุกต์ใช้ในการเปิด-ปิดโซลินอยด์วาล์ว เพ่ือเปิดปิดน้้าในการ
รดน้้าต้นไม้เองอัตโนมัติ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งผลการท้างานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนด ตลอดจนการ
สร้างเครื่องรดน้้าต้นไม้แนวต้ังอัตโนมัติท้าให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ ความเข้าใจหลักการบูรณาการเป็นองค์ความรู้ในการ
เรียน เพ่ือน้ามาใช้ในการพัฒนาและสร้างสรรนวัตกรรมใหม่ 
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน [3] 
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การทดลองวงจรตัดต่อปั๊มน้้า 2 ระดับ ถ้าปกติไม่
มีน้้าในเหยือก วงจรน้ีจะไปควบคุมปั๊มน้้าท้างานจนระดับน้้า
เต็มเหยือกแล้วปั๊มน้้าจะหยุดท้างานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้
น้้าระดับน้้าในเหยือกจะลดลงมา แต่ปั๊มน้้าจะไม่ท้างานและ
เมื่อเราใช้น้้าและระดับน้้าลดลงมาเรื่อย ๆ จนถึงอีกระดับที่
เราต้ังไว้ปั๊มน้้าจึงจะท้าการปั๊มน้้าจนเต็มอีกและปั๊มน้้าจะหยุด
ท้างานดังที่กล่าวมา ซึ่งระดับน้้าทั้ง 2 ระดับน้ีสามารถต้ังได้
ตามต้องการ [4]  

ผลการทดสอบระบบรดน้้าแปลงผักอัตโนมัติ 
โดยรวมสามารถท้างานได้เป็นอย่างดีแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่
สามารถท้างานได้ตามที่คาดหวังไว้ เช่นเซนเซอร์วัดความชื้น
ในดินและ การรับส่งข้อมูลผ่านการสื่อสารไร้สายได้เพียง
ระยะท้างใกล้ ๆ เท่าน้ัน ดังน้ันจึงยังไม่สามารถน้าไปใช้งานกับ
แปลงเกษตรที่มีระยะการรับส่งเกิน 30 เมตร ท้าให้ไม่สามารถ
รับส่งข้อมูลการสื่อสารไร้สายได้ [5]  

3. ขั้นตอนและวิธีด้าเนินโครงงาน
โครงการน้ี เป็นโครงการเชิงทดลองโดยการสร้าง

นวัตกรรม เพ่ือการน้าความรู้ความสามารถจากการเรียนทาง
วิชาการ และทักษะปฏิบัติของการเรียนสาขางาน เทคโนโลยี
ไฟฟ้า การศึกษาในระดับปริญญาตรี  มาแก้ ไขปัญหามี
ประโยชน์ต่อวิชาชีพ สังคม นอกจากน้ันสามารถเก็บเป็น
ประสบการณ์ และน้าไปพัฒนาตนเองในอนาคต การด้าเนิน
โครงการ มีที่ปรึกษาคอยควบคุม ให้แนะน้าอย่างใกล้ชิด 
คณะผู้ วิจัยร่วมกันศึกษาปัญหา วางแผนการด้าเนินงาน
ออกแบบและด้าเนินการสร้าง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์     

3.1  ข้ันตอนและวิธีการด้าเนินงาน 
3.2  ศึกษาข้อมูล และทฤษฎีเก่ียวข้อง 
3.3  การออกแบบ 
3.4  ออกแบบโครงสร้างเครื่องและวงจร 
3.5  ข้ันตอนการประกอบ 

3.6  ข้ันตอนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ 

3.1  ขั้นตอนและวิธีการด้าเนินงาน 
เน่ืองจากโครงสร้างมีข้ันตอนของการท้างาน

หลายข้ันตอน เพ่ือให้การท้างาน เพ่ือให้การด้าเนินไปได้อย่าง

ต่อเน่ืองเป็นข้ันตอน และเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ จึงได้มีการ
วางแผนด้าเนินงาน ศึกษาข้อมูล และทฤษฎี เก่ียวข้อง การ
ออกแบบ ออกแบบวงจรควบคุมด้วยเวลาและวงจรผ่าน 
Application ข้ันตอนการประกอบ ข้ันตอนการทดลองเพ่ือ
หาประสิทธิภาพ 

3.2  ศึกษาข้อมูล และทฤษฎีเก่ียวข้อง 
ศึกษาข้อมูลทฤษฎีที่สัมพันธ์ ที่สามารถใช้กับชุด

ควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application ใช้งานได้จริง
น้ามาประยุคใช้ในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการได้ด้าเนินการ
สร้างตามข้อมูลที่ได้รับมาทุกประการ เพ่ือให้การสร้างชุดควบคุม
การระบายน้้าท้ิงผ่าน Application บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ทุ ก ข้ั น ต อ น ยึ ด ห ลั ก ป ฏิ บั ติ จ า ก ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ผู้ประกอบการให้บริการ 

3.3  การออกแบบ 
การออกแบบโครงสร้างจุดต้าแหน่งระบายน้้าใต้ถัง

ให้ น้้ามีทิศทางการได้สะดวก และสามารถแก้ ไขปัญหา 
การระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3.2 

ภาพที่ 3.2 การออกแบบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง 
ผ่าน Application 

ออกแบบโครงสร้างและชุดควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งผ่าน Application เพ่ือให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชุด
อุปกรณ์การระบายน้้า ให้สามารถสั่งการได้ตามเงื่อนเหมาะสมใช้
งานง่าย ต้นทุนไม่สูง ดังภาพที่ 3.3 

ภาพที ่3.3 การออกแบบโครงสร้างชุดควบคุมการระบายน้้า
ทิ้งผ่าน Application 
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ระบบไฟฟ้าควบคุมและสั่งการมี 2 ระบบ ระบบ  
ที่ 1 จ่ายไฟฟ้าแรงดันกระแสสลับ 220 โวลท์  ผ่านสวิตซ์ชิ่ง
ท้าการแปลงแรงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ เพ่ือ
จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เครื่องต้ังเวลา (Timer) ขนาด 
24 โวลท์ รอการหน่วงเวลาสั่งการให้โซลินอยวาล์วขนาด 
24 โวลท์ ระบายน้้าในตัวถังลมออกมาตามเงื่อนไขเวลาที่ต้ัง
ควบคุมไว้  

ระบบที่ 2 จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด  
24 โวลท์ ให้วงจรลดแรงดันแบบ Step-Down ท้าการลด
แรงดันให้เหลือ 12 โวลท์ เพ่ือจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
12 โวลท์  ให้ WiFi สวิตซ์ไร้สายรีเลย์ท้างาน รอการสั่งการผ่าน
สมาร์ทโฟนโดยมีการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ เพ่ือรอรับการสั่งการ
จากสาร์ทโฟน เมื่อได้รับสัญญาณจากสมาร์ทโฟนสั่งระบบให้
สั่งการโซลินอยวาล์วเปิดระบายน้้าใต้ถังลมระบายออกมา 

ภาพที ่3.4 ออกแบบวงจร 

3.4  ออกแบบวงจรควบคุมด้วยเวลาและวงจร
ผ่าน Application 

ภาพที ่3.5  ออกแบบวงจรควบคุมทั้งสองวงจร 

3.5  ขั้นตอนการประกอบ 
3.5.1 ออกแบบและวางต้าแหน่งอุปกรณ์อุปกรณ์

ต่าง ๆ เพ่ือติดต้ังใส่กล่องวงจร ดังภาพที่ 3.6 

ภาพที่ 3.6 วางต้าแหน่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือติดต้ังใส่กล่อง 

3.5.2  ติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคในการควบคุม
การสั่งการระบายน้้า อาทิ สวิตช์ชิ่ ง เพาเวอร์ซัพพลาย 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ดังภาพที่ 3.7 

ภาพที ่3.7 ติดต้ังอุปกรณ์ฐานยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ 

3.5.3  ติดต้ังโซลินอยวาล์ว ใต้ถังลมบรรจุลมจุด
สั่งการระบายน้้าที่รอสั่งการด้วยเวลา และสมาร์ทโฟน 
ดังภาพที่ 3.8 

ภาพที ่3.8 ติดต้ังโซลินอยวาล์วใต้ถังบรรจุลม 
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3.5.4 ประกอบยึดติดต้ัง อุปกรณ์เข้าภายในกล่อง
ควบคุมที่เตรียมไว้ ท้าการเดินสายเข้าอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังภาพ
ที ่3.9 

ภาพที ่3.9 ติตต้ังกล่องควบคุม 

3.5.5 วัดขนาด ต้าแหน่ง ความยาวของท่อพีวีชี 
(PVC) จุดต้าแหน่งระบายน้้าปั๊มลม จากการสั่งด้วยระบบ
เวลาและสมาร์ทโฟน ดังภาพที่ 3.10 

ภาพที ่3.10 วัดขนาดความยาวท่อความเหมาะท่อระบาย 

3.5.6 ติตต้ังท่อพีวีชี (PVC) เชื่อมต่อกับโซลินอ
ยวาล์วเป็นจุดระบายน้้า ดังภาพที่ 3.11   

ภาพที ่3.11 ต้ังท่อระบายน้้า 

3.5.7 ท้าการยึดอุปกรณ์กล่องควบคุมต้าแหน่ง
บริเวณใกล้เครื่อง ต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ และท่อระบาย
น้้าดังภาพที่ 3.12 

ภาพที ่3.12 ติดต้ังกล่องควบคุมและจุดระบายน้้าเสร็จเรียบร้อย 

3.6  ขั้นตอนการทดลองเพื่อหาประสิทธภิาพ 
3.6.1  การทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง

ผ่าน Application มีในรูปแบบที่ ข้ันตอนดังน้ี ต้ังเวลาผ่าน
เครื่อง (Timer) เลือกช่วงเวลาเพ่ือรอการหน่วงที่ต้องการ
ระบายน้้า สั่งการให้โซลินอยวาล์วท้างานระบายน้้าออกออก
ตามช่วงเวลาท่ีต้ังไว้ 

ภาพที ่3.13 ท้าการระบายน้้าด้วยเวลา 

 3.6.2 การทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
ผ่าน Application รูปแบบที่  2 มี ข้ันตอนดังน้ี ท้าการ
เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไฟไว โทรศัพท์มือถือกับบอร์ด
คอนโทรล  เ พ่ือสั่ ง การ ให้ โ ซลินอยวาล์ วท้ า ง านผ่ าน
โทรศัพท์มือถือระบายน้้าออกออกตามท่ีต้องการ  
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ภาพที ่3.14 ท้าการสั่งระบายน้้าด้วยสมาร์ทโฟน 

โดยชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application  
ที่มีรูปแบบการสั่งระบายน้้าของตัวถังบรรจุลม มีประสิทฺธิภาพ 
มีความแม่นย้่าในการระบาย ตามระบบค้าสั่งทั้งสองระบบ  
ทั้ง ด้วยการสั่ง ด้วยเวลา และการสั่งผ่านสมาร์ทโพนให้            
โซลินอยวาล์วท้างานระบายน้้าออกมาได้ตามขอบเขต  

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้า งชุ ดควบคุมการระบาย น้้าทิ้ ง ผ่ าน 

Application ได้ด้าเนินการสร้างตามแผนงาน ที่วางเอาไว้
อย่างเป็นข้ันเป็นตอน เริ่มต้ังแต่ศึกษาข้อมูล ออกแบบ และ
ด้าเนินการสร้างทีละข้ันตอน ในการด้าเนินการ จะสร้างทีละ
ส่วนสร้างเสร็จแล้ว จะน้าส่วนน้ันท้าการทดสอบการท้างาน 
ต่อจากน้ัน ก็น้าแต่ละส่วนมาประกอบเข้าเป็นชุดควบคุมการ
ระบายน้้าทิ้งผ่าน Application ที่เสร็จสมบูรณ์ ท้างานตาม
ขอบเขต และบรรลุตาวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ สุดท้ายมีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญที ่มีประสบการณ์หรือผู้ประกอบการอาชีพด้านน้ีมา
ทดสอบใช้เครื่องหาข้อบกพร่อง และคณะท้างานน้าข้อบกพร่อง        
ที่ได้รับค้าชี้แนะ มาปรับปรุงจนกว่าการท้างานของเครื่องจะ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดสอบมีข้ันตอนดังน้ี  

4.1  ผลการด้าเนินโครงการ 
4.2  การทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 

Application  

4.1  ผลการด้าเนินโครงการ 
4.1.1 เมื่อประกอบส่วนต่าง ๆ ของชุดควบคุม

การระบายน้้าทิ้งผ่าน Application ด้วยกันเสร็จสมบูรณ์ มี
ความพร้อมจะท้าการทดสอบ ดังภาพที่ 4.1 

ภาพที ่4.1 ผลการด้าเนินโครงการ 

4.2 การทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 
Application 

จากขอบเขตที่คณะท้างานก้าหนดไว้ การสร้างได้
มีเป้าหมายให้ระบายน้้าปั๊มลมสั่งการด้วยเวลาและสมาร์ท
โฟนใช้งานได้จริง จากค้าแนะน้าของที่ปรึกษาและผู้ที่มี
ประสบการณ์ คณะท้างานได้น้ามาปรับปรุงแก้ไข้ข้อบกพร่อง 
ท้าให้ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application มีความ
พร้อมที่จะท้าการทดสอบการท้างาน เพ่ือให้ตรงกับขอบเขตที่
ได้ก้าหนดไว้ ทีละส่วน มีข้ันตอนดังน้ี 

4.2.1 ทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าควบคุม
และสั่งการมี 2 ระบบ  

ระบบที่ 1 จ่ายไฟฟ้าแรงดันกระแสสลับ 220 โวล์ 
ผ่านสวิตซ์ชิ่งให้เปลี่ยนมาเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ 
เพ่ือจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เครื่องต้ังเวลา (Timer) ขนาด 
24 โวลท์ รอการหน่วงเวลาสั่งการให้โซลินอยวาล์วขนาด 24 
โวลท์ ระบายน้้าในตัวถังลมออกมาตามเงื่อนไขเวลาที่ ต้ัง
ควบคุมไว้  

ระบบที่ 2 จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 
โวลท์ ให้วงจรลดแรงดันแบบ Step-Down ท้าการลดแรงดันให้
เหลือ 12 โวลท์ เพ่ือจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์  
ให้ WiFi สวิตซ์ไร้สายรีเลย์ท้างาน รอการสั่งการผ่านสมาร์ท
โฟนโดยมีการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟเพ่ือรอรับการสั่งการจาก
สมาร์ทโฟน เมื่อได้รับสัญญาณจากสมาร์ทโพนสั่งระบบให้สั่ง
การโซลินอยวาล์วเปิดระบายน้้าใต้ ถังลมออกมาดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที ่4.2 ทดสอบระบบไฟฟ้า 

4.2.2 ผลการทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
ผ่าน Application เพ่ือตรวจสอบช่วงระยะเวลาของการสั่งโซ
ลินอยเปิด-ปิดระบายน้้าในแต่ละครั้ง เมื่อมีการสั่งการระบาย
น้้าท้ิงทั้ง 2 ระบบมีประสิทธิภาพในสั่งการระบายได้ตรงตาม
ช่วงระยะเวลาท่ีก้าหนด 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง 
ผ่าน Application สั่งการด้วยเครื่องต้ังเวลา 

   เพ่ือตรวจสอบความช่วงการสั่งโซลินอยวาล์วเปิด-ปิด 
  ระบายน้้าและได้ปริมาณน้้าตาม ช่วงเวลาในแต่ละ 
  ครั้งเมื่อมีการสั่งการระบายน้้าท้ิง  

จากตารางที่ 4.1 ผลจากการทดสอบด้วยเครื่องต้ังเวลา 
ครั้งที่ 1 จากระยะเวลาช่วงการสั่งการเปิด-ปิด  โชลินอยวาล์วความ
แตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาที่ใช้ในการทดสอบระยะ
สั่งเปิดการท้างานของโซลินอยวาล์ว เป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละ
ช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอยวาล์วมีค่าความคลาดเคลื่อนการ  
เปิด-ปิดน้อยมาก ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 

วินาที สามารถท้าให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 1 ช่วงระยะเวลาสั่ง
เปิด-ปิด โซลินอยวาล์วน้ันมีความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อย
มาก ผลจากการทดสอบครั้งที่ 2 จากระยะเวลาช่วงการสั่งการ 
เปิด-ปิดโชลินอยวาล์วที่มีเวลาเดียวกันกับครั้งที่ 1 พบว่าความ
แตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบระยะสั่งเปิดการท้างานของโซลินอยวาล์ว เป็นเวลา 6 
วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอยวาล์ว  มีค่าความ
คลาดเคลื่อนการเปิด-ปิด ใกล้เคียงกับครั้งที่ 1 ความแตกต่าง
เวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่าการที่
ทดสอบครั้งที่ 2 ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิด  โซลินอยวาล์วน้ันมี
ความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อยมาก และการทดสอบครั้งที่  
3 ใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า ความแตกต่าง
ของระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาที่ ใช้ในการทดสอบระยะ
สั่งเปิดการท้างานของโซลินอยวาล์ว เป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละ
ช่วงเวลาสั่งเปิด โซลินอยวาล์วมีค่าความคลาดเคลื่อนการเปิด-ปิด 
ไม่ต่างกับครั้งที่ 1 และ 2 ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบ
เป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 3 ช่วง
ระยะเวลาสั่งเปิด-ปิด โซลินอยวาล์ว  น้ันมีความคลาดเคลื่อนบ้าง
ครั้งและน้อยมากดังตารางข้างต้น 

ตารางที ่4.2 แสดงผลการทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้า 
    ทิ้งผ่าน Application ด้วยการสั่งการผ่าน 

  สมาร์ทโพน เพ่ือตรวจสอบความช่วงการสั่งโซลิ 
  นอยวาล์วเปิด-ปิดระบายน้้า และได้ปริมาณน้้า 
  ตามช่วงเวลาในแต่ละครั้งเมื่อมีการสั่งการระบาย 
  น้้าทิ้ง  

เวลาท่ีตั้ง 

การทดสอบคร้ังที่  ค่าความคลาดเคล่ือน 

การทดสอบคร้ังที่ 1 การทดสอบคร้ังที่ 2 การทดสอบคร้ังที่ 3 

เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด ปิด 

08.00 น 08.001  08.002 08.001 0.0013 

10.00 น. 10.001 10.001 10.002 0.0013 

10.06 น. 10.06 10.061 10.062 0.001 

12.06 น. 12.061 12.06 12.061 0.001 

12.07 น. 12.071 12.072 12.071 0.0013 

14.07 น. 14.07 14.071 14.072 0.001 

14.08 น. 14.08 14.081 14.081 0.001 

16.08 น 16.081 16.08 16.081 0.001 

เวลาท่ีตั้ง 

การทดสอบคร้ังที่  ค่าความคลาดเคล่ือน 

การทดสอบคร้ังที่ 1 การทดสอบคร้ังที่ 2 การทดสอบคร้ังที่ 3 

เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด เปิด ปิด 

08.00 น 08.002  08.001 08.001 0.0013 

10.00 น. 10.001 10.002 10.001 0.0013 

10.06 น. 10.061 10.06 10.062 0.001 

12.06 น. 12.061 12.06 12.061 0.001 

12.07 น. 12.072 12.071 12.071 0.0013 

14.07 น. 14.07 14.071 14.072 0.001 

14.08 น. 14.081 14.081 14.082 0.0013 

16.08 น. 16.081 16.082 16.081 0.0013 
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จากตาร างที่  4 . 2  ผลจากการทดสอบด้วย 
Application ครั้งที่ 1 จากระยะเวลาช่วงการสั่งการ เปิด-ปิดโชลิ
นอยวาล์ว ความแตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาที่ใช้
ในการทดสอบระยะสั่งเปิด  การท้างานของโซลินอยวาล์ว เป็นเวลา 
6 วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอยวาล์วมีค่าความ
คลาดเคลื่อนการเปิด-ปิดน้อยมาก ความแตกต่างเวลาที่ใช้ใน
การทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 
1 ช่วงระยะเวลาสั่ งเปิ ด-ปิด โซลินอยวาล์วน้ันมีความ
คลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อยมาก ผลจากการทดสอบครั้งที่ 2 
จากระยะเวลาช่วงการสั่งการเปิด-ปิดโซลินอยวาล์วที่มีเวลาเดียวกันกับ
ครั้งที่ 1 พบว่า ความแตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ัน
เวลาที่ใช้ในการทดสอบระยะสั่งเปิดการท้างานของโซลินอ
ยวาล์ว เป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอ
ยวาล์วมี ค่าความคลาดเคลื่อนการเปิด-ปิด ใกล้เคียงกับครั้งที่ 
1 ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้า
ให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 2  ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิด   โซลินอ
ยวาล์วน้ันมีความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อยมาก และการ
ทดสอบครั้งที่  3 ใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า 
ความแตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาท่ีใช้ในการ
ทดสอบ ระยะสั่งเปิดการท้างานของโซลินอยวาล์ว เป็นเวลา 6 
วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่งเปิด โซลินอยวาล์วมีค่าความ
คลาดเคลื่อนการเปิด-ปิด ไม่ต่างกับครั้งที่ 1 และ 2 ความ
แตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่า
การที่ทดสอบครั้งที่ 3 ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิดโซลินอยวาล์วน้ัน 
มีความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อยมาก ดังตารางข้างต้น 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการด้าเนินการจัดท้าโครงการชุดควบคุมการ

ระบายน้้าทิ้งผ่าน Application เพ่ือสร้างชุดควบคุมการ
ระบายน้้าทิ้งผ่าน Application และหาประสิทธิภาพของชุด
ควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application มีผลการศึกษา 
ดังน้ี 

5.1 ความมุ่งหมายของการศึกษา 
5.2 สรุปผล  
5.3 อภิปรายผล 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.1  ความมุ่งหมายของการศึกษา 
การสร้า งชุ ดควบคุมการระบาย น้้าทิ้ ง ผ่ าน 

Application ได้มีการศึกษาข้อมูล วางแผนการด้าเนินงาน 
ออกแบบ และสร้างเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาจริง การด้าเนินการสร้างชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
ผ่ าน Application ท้ า ง านตามขอบเขตการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ส่วนประกอบหลัก ๆ ได้ 3 ส่วน คือ 

5.1.1โครงสร้างจุดระบายน้้า ออกแบบให้มี 
โซลินอยวาล์วตัวเปิด-ปิดระบายน้้า มีขนาดสามารถรองรับ
แรงอัดลมของปั้ม ตัวโซลินอยวาล์วไฟฟ้าทองเหลือง ขนาด 
24 โวลท์ เชื่อมต่อด้วยท่อพีวีซี (PVC) ขนาด ½ น้ิว ยาว 100 
เซนติเมตร เป็นท่อระบายล้าเลียงส่งน้้าออกมาจากตัวถัง 

5.1.2 ระบบควบคุมสั่งการระบายน้้าด้วยสมาร์ท
โฟน น้้าจะถูกส่งออกมาโดยการสั่งผ่านโทรศัพท์มือถือเป็น
สมาร์ทสวิตซ์ไร้สาย สามารถสั่งเปิดปิดโซลินอยวาล์วผ่าน
อินเตอร์เน็ตใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 12 โวลท์  ควบคุมการ
ท้างานร่วมกับรีเลย์ 1 แอมป์ ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสั่งงาน
ผ่านอินเตอร์เน็ต แสดงสถานการณ์ท้างานของสวิตช์ผ่าน 
App เปิด/ปิด อุปกรณ์ระยะไกล และรองรับการเชื่อมต่อผ่าน 
WiFi บอร์ดมีขนาด 88x38x23 มิลลิเมตร   

5.1.3 ระบบควบคุมใช้เครื่องต้ังเวลาสั่งระบายน้้า 
เครื่องต้ังเวลา (Timer) ขนาด 24 โวลท์ ควบคุมโซลินอยวาล์ว 
24 โวลท์ เพ่ือสั่งให้ระบายน้้าในตัวถังบรรจุลมช่วงเวลาที่ก้าหนด 
มีสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ ซัพพลาย (Switching Power Supply) 
เลี้ยงวงจรด้วยแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวล์ท มีอุปกรณ์
ป้องกันกระแสไม่ให้เกินขนาดสายด้วยสวิตซ์ ตัดตอนอัตโนมัติ 
ชนิด 2 ข้ัวขนาด 6 แอมป์ สั่งการควบคุม ให้ระบายน้้าท้างาน
ตาม ระบบสั่งการด้วยเครื่องต้ังเวลา 

5.2  สรุปผล 
ชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application 

สามารถช่วยในการระบายน้้า ใ ต้ ถั งบรรจุ ลม ได้อ ย่าง           
มีประสิทธิภาพ ช่วยอ้านวยความสะดวกในการระบายน้้าใต้
ถังบรรจุลม และต้องไม่เสียเวลา ก้มขันเกลียวเพ่ือเปิดระบาย
น้้าใต้ถังบรรจุลมทุกครั้งหลังเลิกงาน ระบบสามารถท้างานได้
ตามค้าสั่งที่ก้าหนดให้ท้างาน อีกท้ังมีความปลอดภัยทั้งระบบ
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ควบคุมกระแสไฟฟ้า การท้างานตรงตามขอบเขต ใช้งานได้
จริง เป็นที่พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทดลองใช้ ผลที่ได้ท้าการ
ทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน Application ซึ่งเก็บ
ผลทดลองได้ ดังน้ี 

ผลการทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 
Application ด้วยเครื ่องตั้งเวลา (Timer) ครั้งที่ 1 จาก
ระยะเวลาช่วงการสั่งการเปิด-ปิดโชลินอยวาล์ว ความแตกต่างของ
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ระยะสั่งเปิดการ
ท้างานของโซลินอยวาล์วเป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละช่วงเวลา
สั่งเปิด โซลินอยวาล์วมีค่าความคลาดเคลื่อนการเปิด-ปิดน้อย
มาก ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถ
ท้าให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 1 ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิด โซลินอ
ยวาล์วน้ัน   มีความคลาดเคลื่อนบางครั้งและน้อยมาก ผลจากการ
ทดสอบครั้งที่ 2 จากระยะเวลาช่วงการสั่งการเปิด-ปิดโชลินอยวาล์ว 
ที่มี เวลาเดียวกันกับครั้ งที่  1 พบว่า ความแตกต่างของ
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ ระยะสั่ง
เปิดการท้างานของโซลินอยวาล์วเป็นเวลา 6 วินาที และแต่
ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอยวาล์วมีค่าความคลาดเคลื่อนการ
เปิด-ปิด ใกล้เคียงกับครั้งที่ 1 ความแตกต่างเวลาท่ีใช้ในการ
ทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 2 
ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิด โซลินอยวาล์วน้ัน  มีความคลาดเคลื่อน  
บ้างครั้งถึงน้อยมาก และการทดสอบครั้งที่  3 ใช้ช่วงเวลา
เดียวกันกับครั้งที่  1 และ 2 พบว่าความแตกต่างของ
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง จากน้ันเวลาที่ใช้ในการทดสอบระยะสั่ง
เปิดการท้างานของโซลินอยวาล์ว เป็นเวลา 6 วินาที และแต่
ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอยวาล์วมี ค่าความคลาดเคลื่อนการเปิด-
ปิดไม่ต่างกับครั้งที่ 1 และ 2 ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการ
ทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่าการ  ที่ทดสอบครั้งที่ 3 
ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิดโซลินอยวาล์วน้ันมีความคลาดเคลื่อนบ้าง
ครั้งและน้อยมาก 

ผลการทดสอบชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้งผ่าน 
Application การสั่งการผ่านสมาร์ทโฟน ผลจากการ
ทดสอบครั้งที่ 1 จากระยะเวลาช่วงการสั่งการเปิด -ปิดโช
ลินอยวาล์ว ความแตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
จากน้ันเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ระยะสั่งเปิดการท้างานของโซลินอ
ยวาล์ว เป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลินอ

ยวาล์วมีค่าความคลาดเคลื่อนการเปิด-ปิดน้อยมากความ
แตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 วินาที สามารถท้าให้พบว่า
การที่ทดสอบครั้งที่ 1 ช่วงระยะเวลา สั่งเปิด-ปิดโซลินอยวาล์วน้ัน
มีความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อยมาก ผลจากการทดสอบครั้งที่ 2 
จากระยะเวลาช่วงการสั่งการเปิด-ปิด โซลินอยวาล์วที่มี เวลา
เดียวกันกับครั้งที่ 1 พบว่า ความแตกต่างของระยะเวลา 2 
ชั่วโมง จากน้ันเวลาท่ีใช้ในการทดสอบระยะสั่งเปิดการท้างาน
ของโซลินอยวาล์ว  เป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่ง
เปิดโซลินอยวาล์วมีค่ าความคลาดเคลื่อนการเปิด -ปิด 
ใกล้เคียงกับครั้งที่ 1 ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 
6 วินาที สามารถท้าให้พบว่าการที่ทดสอบครั้งที่ 2 ช่วงระยะเวลา 
สั่งเปิด-ปิด  โซลินอยวาล์วน้ันมีความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและ
น้อยมาก และการทดสอบครั้งที่ 3 ใช้ช่วงเวลาเดียวกันกับครั้ง
ที่ 1 และ 2 พบว่า ความแตกต่างของระยะเวลา 2 ชั่วโมง 
จากน้ันเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ ระยะสั่งเปิดการท้างานของโซ
ลินอยวาล์วเป็นเวลา 6 วินาที และแต่ละช่วงเวลาสั่งเปิดโซลิ
นอยวาล์วมีค่าความคลาดเคลื่อนการเปิด-ปิด ไม่ต่างกับครั้งที่ 
1 และ 2 ความแตกต่างเวลาที่ใช้ในการทดสอบเป็น 6 วินาที 
สามารถท้าให้พบว่าการที่ทดอบครั้งที่ 3 ช่วงระยะเวลาสั่งเปิด-ปิด 
โซลินอยวาล์วน้ันมีความคลาดเคลื่อนบ้างครั้งและน้อยมาก 

5.3  อภิปรายผล 
การสร้า งชุ ดควบคุมการระบาย น้้าทิ้ ง ผ่ าน 

Application ได้มีการศึกษาข้อมูลวางแผนการด้าเนินงาน 
ออกแบบ และสร้างเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาพ
ปัญหาจริง การด้าเนินการสร้างชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ง
ผ่ าน Application ท้า งานตามขอบเขตการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ส่วนประกอบหลัก ๆ ได้ 3 ส่วนคือ โครงสร้าง 
และสร้าง โครงสร้างชุดควบคุมการระบายน้้าทิ้ งผ่ าน
Application ออกแบบโครงสร้าง และชุดควบคุมการระบาย
น้้าทิ้งผ่าน Application เพ่ือให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ชุดอุปกรณ์การระบายน้้าให้สามารถสั่งการได้ตามเงื่อน
เหมาะสมใช้งานง่าย ต้นทุนไม่สูงการออกแบบทดสอบระบบ
ไฟฟ้า ระบบสั่งการระบายน้้าทิ้งจะมีการสั่งระบายน้้า 2 ระบบ 
ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสตรง 24 โวลท์ ทั้งสองระบบ 
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*ชาติชาย บัวระภา (Chartchari Buarapa)
E-mail address : chartchari1540@gmail.com 

ระบบที่ 1 จ่ายไฟฟ้าแรงดันกระแสสลับ 220 โวล์ 
ผ่านสวิตซ์ชิ่งแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 24 โวลท์ เพ่ือจ่าย
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้เครื่องต้ังเวลา (Timer) ขนาด 24 
โวลท์ รอการหน่วงเวลาสั่งการให้โซลินอยวาล์วขนาด 24 
โวลท์ ระบายน้้าในตัวถังลมออกมาตามเงื่อนไขเวลาที่ ต้ัง
ควบคุมไว้  

ระบบที่ 2 จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 24 
โวลท์ ให้วงจรลดแรงดันแบบ Step-Down ท้าการลดแรงดัน
ให้เหลือ 12 โวลท์ เพ่ือจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ 
ให้ WiFi สวิตซ์ไร้สายรีเลย์ท้างาน รอการสั่งการผ่านสมาร์ท
โฟนโดยมีการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟเพ่ือรอรับการสั่งการจาก
สมาร์ทโฟนเมื่อได้รับสัญญาณจากสมาร์ทโฟนสั่งระบบให้สั่ง
การโซลินอยวาล์วเปิดระบายน้้าใต้ถังลมออกมา  

จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดควบคุม
การระบายน้้าทิ้ งผ่ าน Application 2 แบบท้าให้ ได้
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จากการทดสอบการ
ระบายทั้ง 2 รูปแบบ ทั้งเครื่องต้ังเวลาหน่วงเวลาสั่งการตามช่วง
ที่ได้ก้าหนดไว้ได้ถูกต้อง มีความแม่นย้าสั่งในการสั่งเปิด-ปิด 
โซลินอยวาล์วตามที่ก้าหนด ส่วนระบบการสั่งระบายน้้าผ่าน
มาร์ทโฟนสามารถใช้แอฟพิเคชั่นสั่งการระบายน้้าได้ตาม
ค้าสั่งและมีประสิทธิภาพ จากการทดลองชุดควบคุมการ
ระบายน้้าทิ้งผ่าน Application ทั้ง 2 ระบบ จะเห็นได้ว่ามี
ประสิทธิมากในการสั่งการระบายน้้า สามารถช่วยให้กระบวนการ
ท้างานของปั้มลมที่จ่ายลมให้เครื่องจักรที่ใช้จ้าพวกลมไม่เกิด
ความผิดปกติของเครื่องจักร 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 รูปร่าง วัสดุที่ใชค้วรออกแบบ และสร้างให้

เหมาะกับการใช้งานตามท่ีต้องการ 
5.4.2 ขนาดของเครื่องจะต้องพิจารณาเลือกใช้ 

ขนาดหรือ รูปร่างของโครงสร้างที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ 
5.4.3 สามารถเลือกใช้ระบบสั่งระบายที่

หลากหลายตามความต้องการสามารถเพ่ิมเซ็นเซอร์มากกว่า 1 ตัว 
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เครือ่งวัดระยะทางดวยเลเซอร 

LASER DISTANCE METER 

ชนะภัย นาหอคํา1*และ อมรเทพ ภักดีวิจิตร2 

Chanapai Nahokham 1*Amonthep Phakdeewijit 2 

*1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*1,2Field of Electrical Technology, Nongkhai Technical College, institute of Vocational Education Northeastern Region 1

บทคัดยอ 

เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร สามารถวัด

ระยะทางได 40 เมตร ใชเปนเคร่ืองมือในการวัระยะในการ

ตั้งเสาไฟฟา  สายไฟฟา   วางทอระบายน้ําและงานกอสราง

ไดชวยลดเวลาในการปฏิบัติงานและใชเวลาในการวัดระยะ

นอยลง ทํางานได ใชงานงาย สะดวก มีความปลอดภัย ท้ัง

ระบบควบคุมกระแสไฟฟา การทํางานตรงตามขอบเขต  ใช

งานไดจริง  เปนท่ีพอใจของกลุมเปาหมาย  ท่ีไดทดลองใช

ผลท่ีไดทําการทดสอบเครื่องวัดระยะทางการต้ังเสาไฟฟา 

ซ่ึงเก็บผลทดลอง ได ดังนี้ 

ผลจากการทดสอบคร้ังท่ี 1 จากการวัดระยะ 10 

เมตรเทากัน ความแตกตางการวัดระยะทางเปน 0  เมตร 

จากนั้นเวลาท่ีใชในการทดสอบ เทปวัดระยะใชเวลา 15 

วินาที และเลเซอรวัดระยะใช เวลา  10 วินาที ความ

แตกตางเวลาท่ีใชในการทดสอบเปน 5 วินาที 

 ครั้งท่ี  2 จากการวัดระยะ 15 เมตรเทากัน 

ความแตกตางการวัดระยะทางเปน 0 เมตร จากนั้นเวลา ท่ี

ใชในการทดสอบ เทปวัดระยะใชเวลา 20 วินาที และ

เลเซอรวัดระยะใชเวลา 16 วินาที ความแตกตางเวลาท่ีใช

ในการทดสอบเปน  4 วินาทีครั้งท่ี 3 จากการวัดระยะ 20 

เมตรเทากัน ความแตกตางการวัด ระยะทางเปน 0 เมตร 

จากนั้นเวลาท่ีใชในการทดสอบ เทปวัดระยะใชเวลา25 วินาที 

* ชนะภัย นาหอคํา

E-mail : tarotaro160940@gmail.com     

และเลเซอรวัดระยะใชเวลา 22 วินาที ความแตกตางเวลาท่ี

ใชในการทดสอบเปน 3 วินาที การวัดระยะทางโดยเฉลี่ย

จาก เทปวัดระยะ 15 เมตรและเลเซอรวัดระยะ 15 เมตรมี

คาความแตกตางเปน 0 เมตร เวลาท่ีใชในการทดสอบ เทป

วัดระยะได 20 วินาที เลเซอรวัดระยะได 16 วินาทีโดยมี

ความแตกตางกันเปนเวลา 4 วินาที 

คําสําคัญ : เลเซอร, เซ็นเซอร, อัตโนมัติ  

ABSTRACT 

Laser distance meter Can measure a 

distance of 40 meters, can be used as a measuring 

tool in the installation of electric poles, power lines, 

sewer pipes and construction work. Convenience, 

security Both the electric control system Working to 

the scope Actually works Satisfactory to the target 

audience That have tried to use the results from 

the test of a distance meter set up an electric pole 

Which can collect the experimental results as 

follows 

Results from the 1st test from the same 

10-meter distance measurement, the distance 

measurement difference is 0m, then the test time. 

The tape measure is 15 seconds and the laser tape 

measure is 10 seconds, the difference of test 

time is 5 seconds. 

Third time from the same 20 - meter 

measurements, the difference in distance 
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measurements was 0 meters, then the time it took for 

the test. The tape measure was 25 seconds and the 

laser distance was 22 seconds. The difference in the 

test time was 3 seconds. The average distance 

measurement from the 15 m tape measure and the 

15 m laser was different. It is 0 meters, the time it 

takes for the test. The tape measure is 20 seconds, 

the laser measures the distance for 16 seconds, with a 

difference of 4 seconds. 

Keyword : Laser, sensor, Automatic 

1. บทนํา

การไฟฟาสวนภูมิภาค มีท่ีมาเริ่มจากการ

เปนแผนกไฟฟาในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข 

กระทรวงมหาดไทย และกอตั้งไฟฟาเทศบาลเมือง

นครปฐมเปนจังหวัดแรก เม่ือ พ.ศ. 2473 ตอมาใน 

พ.ศ. 2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟาเปนกองไฟฟา 

สังกัดกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ

เปลี่ยนชื่อ  เปนกองไฟฟาภูมิภาค ในภายหลังการ

ไฟ ฟ า ส ว น ภู มิ ภ า ค ได รั บ ก า ร ส ถ า ป น า ต า ม 

พระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค พุทธศักราช 

2503 ณ วันท่ี 28 กันยายน 2503 โดยรับชวงภารกิจ

ตอจากองคการไฟฟาสวนภูมิภาค มาดําเนินการอยาง

ตอเนื่องดวยทุนประเดิมจํานวน 87 ลานบาท 

การไฟฟาอยูในความรับผิดชอบ 200 แหง มี

ผูใชไฟจํานวน 137,377 ราย และพนักงาน 2,119 คน 

กําลังไฟฟาสูงสุดในป2503 เพียง 15,000 กิโลวัตต 

(15MW) ผลิตดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีขับเคลื่อนดวย

เครื่องยนตเซลลท้ังสิ้น สามารถผลิตพลังงานไฟฟา

บริการประชาชนได  26.4 ลาน หนวย (กิโลวัตต -

ชั่วโมง) ตอปและมีประชาชนไดรับประโยชนจากการ

ใชไฟฟาประมาณ 1 ลานคน  หรือรอยละ 5 ของ

ประชาชนท่ีมีอยูท่ัวประเทศในขณะนั้น 23 ลานคน 

การทํางานของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยมี

ประชาชนไดมีการขยายเขตขอปกเสาไฟฟา เพ่ือใชใน

การเกษตรท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ทางการไฟฟาสวน

ภูมิภาคไดหมอบหมายงานใหกับแผนก บริการลูกคา 

แผนกบริการลูกคาจึงไดออกไปตรวจสอบพ้ืนท่ีและทํา

การวัดระยะการต้ังเสาไฟฟาโดยใช   เทปวัดระยะโดย

การวัดจะใชคนงาน 3-4 คนและใชเวลาในการทํางาน

มากและไมสะดวก เพราะฉะนั้น   กลุมของผูจัดทําโครงการ

จึงมีความสนใจจะทําโครงการเคร่ืองวัดระยะทางดวยเลเซอร 

เพ่ือใหงายและสะดวกในการปฏิบัติงาน  

2 วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือสรางเครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร 

            2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องวัด

ระยะทางดวยเลเซอร 

3. วิธีดําเนินการโครงการ

3.1 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

ภาพที่ 3.1 การวางแผนดําเนินงาน 
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ภาพที่ 3.2 เครื่องวัดระยะทาง 

4. ผลวิเคราะหขอมูล

4.1 การทดสอบเครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร 

 จากขอบเขตท่ีคณะทํางานกําหนดไวการสรางไดมี

เปาหมายใหเครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอรใชงานได

จากคําแนะนําของท่ีปรึกษาและผูท่ีมีประสบการณ

ขณะทํางาน ไดนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองทําให

เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอรแบบดิจิทัลมีความ    

พรอมท่ีจะทําการทดสอบการทํางานเพ่ือใหตรงกับ

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว มีขั้นตอนดังนี้ 

 4.1.1 ผลการทดสอบเครื่องวัดระยะทางดวย

เลเซอรเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเซ็นเซอรวัด

ระยะการต้ังเสาไฟฟาอุปกรณแสดงคาทางการวัดระยะ 

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบเคร่ืองวัดระยะทาง

ดวยเลเซอร 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลจากการทดสอบครั้งท่ี 1 

จากการวัดระยะ 10 เมตรเทากัน ความแตกตางการ

วัดระยะทางเปน 0 เมตร จากนั้นเวลาท่ีใชในการ

ทดสอบ เทปวัดระยะใชเวลา 15 วินาที และเลเซอรวัด

ระยะใชเวลา 10 วินาที ความแตกตางเวลาท่ีใชในการ

ทดสอบเปน 5 วินาที ครั้งท่ี 2 จากการวัดระยะ 15 

เมตรเทากัน ความแตกตางการวัดระยะทางเปน 0 

เมตร จากนั้นเวลา ท่ีใชในการทดสอบ เทปวัดระยะใช

เวลา 20 วินาที และเลเซอรวัดระยะใชเวลา 16 วินาที 

ความแตกตางเวลาท่ีใชในการทดสอบเปน 4 วินาที

ครั้งท่ี  3 จากการวัดระยะ 20 เมตรเทากัน ความ

แตกตางการวัด ระยะทางเปน 0 เมตร จากนั้นเวลาท่ี

ใชในการทดสอบ เทปวัดระยะใชเวลา 25 วินาที และ

เลเซอรวัดระยะใชเวลา 22 วินาที ความแตกตางเวลา

ท่ีใชในการทดสอบเปน 3 วินาที การวัดระยะทางโดย

เฉลี่ยจาก เทปวัดระยะ 15 เมตรและเลเซอรวัดระยะ 

15 เมตรมีคาความแตกตางเปน 0 เมตร เวลาท่ีใชใน

การทดสอบ เทปวัดระยะได 20 วินาที เลเซอรวัดระยะได 16 

วินาทีโดยมีความแตกตางกันเปนเวลา  4 วินาที 

5. สรุปผล

เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร สามารถวัด

ระยะทางได 40 เมตร ใชเปนเครื่องมือในการวัดระยะ

ในการตั้ ง เสาไฟฟ าแรงต่ํ า  ช วยลดเวลา ในการ

ปฏิบัติงานและใชเวลาในการวัดระยะนอยลง ทํางาน

ไดใชงานงาย สะดวก มีความปลอดภัย การทํางานตรง

ต าม ขอ บ เขต  ใช ง าน ได จ ริ ง  เป น ท่ี พ อ ใจขอ ง

กลุมเปาหมายท่ีไดทดลองใชผลท่ีไดทําการทดสอบ

เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร ซ่ึงเก็บผลทดลอง ได

ดังนี้ 

ผลการทดสอบเครื่องวัดระยะทางดวย

เลเซอร จากการวัดระยะ 10 เมตรเทากัน ความ

แตกตางการวัดระยะทางเปน 0 เมตร จากนั้นเวลาท่ี

ใชในการทดสอบ เทปวัดระยะใชเวลา 15 วินาที และ

เลเซอรวัดระยะใชเวลา 10 วินาที ความแตกตางเวลา

ท่ีใชในการทดสอบเปน 5 วินาที ครั้งท่ี 2 
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จากการวัดระยะ 15 เมตรเทากัน ความแตกตาง

การวัดระยะทางปน 0 เมตร จากนั้นเวลาท่ีใชในการทดสอบ 

เทปวัดระยะใชเวลา 20 วินาที และเลเซอรวัดระยะใชเวลา 

16 วินาที ความแตกตางเวลา ท่ีใชในการทดสอบเปน 4 

วินาทีครั้งท่ี 3 จากการวัดระยะ 20 เมตรเทากัน ความ

แตกตางการวัด ระยะทางเปน 0 เมตร จากนั้นเวลาท่ีใชใน

การทดสอบเทปวัดระยะใชเวลา 25 วินาที และเลเซอรวัด

ระยะ ใชเวลา 22 วินาที ความแตกตางเวลาท่ีใชในการ

ทดสอบเปน     3 วินาที การวัดระยะทางโดยเฉลี่ยจาก เทป

วัดระยะ 15 เมตรและเลเซอรวัดระยะ 15 เมตรมีคาความ

แตกตางเปน 0 เมตร เวลาท่ีใชในการทดสอบ เทปวัดระยะ

ได 20 วินาที เลเซอรวัดระยะได 16 วินาทีโดยมีความ

แตกตางกันเปนเวลา 4 วินาที 

6. อภิปรายผล

 การสรางเครื่องวัดระยะทางด วยเลเซอร ได มี

การศึกษาขอมูล วางแผนการ ดําเนินงาน ออกแบบ และ

สรางเพ่ือใหสามารถแกปญหาท่ีเกิดจากสภาพปญหาจริง 

การดําเนินการเคร่ืองวัดระยะทางดวยเลเซอร ทํางานตาม

ขอบเขตการบรรลุตามวัตถุประสงคสวนประกอบหลักๆได 

2 สวนคือ      โครงสราง และสรางโครงสรางเครื่องวัด

ระยะทางการตั้ งเสาไฟฟ า เพ่ื อรองรับ อุ ปกรณ

อิเล็กทรอนิกสหรือชุดอุปกรณตรวจวัดระยะทางใหมี

ขนาดเหมาะสม ติดตั้งงาย เคลื่อนยายสะดวก ตนทุนไมสูง 

ใชแรงดันไฟฟากระแสตรง 

 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของเคร่ืองวัด

ระยะทางดวยเลเซอร ทําใหไดประสิทธิภาพตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวสอดคลองกับ รุจิรา อดุลยานุโกศล 

จากการทดสอบของเลเซอรวัดระยะทาง ระยะทางท่ีได

สามารถใชวัดระยะไดถูกตองและมีความคลาดเคลื่อนอยู

ในเกณฑการวัดระยะในงานสํารวจเบื้องตนคอือยูในชวง 

1/100 จากคาความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตาง ๆ

นั้นเกิดจากการลื่นไถลหรือการกระโดดขาม ทําใหเกิดคา

ผิดพลาดซ่ึงขึ้นอยูกับความเร็วในการเดินในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ขรุขระมากผูใชควรจะใชความเร็วในการเดินชาลง จากการ

ทดลองจะเห็นวาคาความคลาดเคลื่อนมีคานอยมากสงผล

ใหคา Factor ท่ีคํานวณไดมีคาประมาณ 1 ดังนั้นลอวัด

ระยะทางนี้ไมตองทําการปรับแก และสอดคลองกับ 

วรพงษ นาวาเจริญ การประดิษฐเลเซอรวัดระยะทางมีวัตถุ

ประสงคเพ่ือสรางเครื่องมือวัดระยะทางและทดสอบ

ประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองมือวัดระยะทาง ซ่ึงมี

ประสิทธิภาพในการวัดระยะทางไดถูก ตองแมนยํามีความ

คลาดเคลื่อนในการวัด 10 เซนติเมตร ตอการวัดในแตละ

ครั้งและใชเวลาในการวัดระยะทางนอยกวาการใชตลับ

เมตรขนาด 5 เมตรและ 10 เมตร และสอดคลองกับ

งานวิจัยของอัตพล  บุบพิ  ผลการทดสอบและเก็บขอมู

ลการทดสอบภาคสนามของเลเซอรวัดระยะทางจากเคร่ือง

ท่ี พัฒนาขึ้น เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัด

ระยะทางกับเทปเหล็กมาตรฐาน จากการทดสอบ ใน

ระยะทางทดสอบทุก ๆระยะ 5 เมตร จนถึง 50 เมตร

จํานวน 100 ขอมูลความเร็วท่ีใชในการเดินคือ 6 เมตรต

อนาทีและนําคาท่ีไดจากการ ทดสอบในสนาม มาทดสอบ

หาความเชื่อม่ัน 0.948 และสรางสมการปรับแกซ่ึงไดคา 

Y= 1X - 1.6 เม่ือเราวัดระยะทางไดท่ีจอแสดงผลแลว 

เราจะนําคาท่ีไดมาแทนในสมการคือ คา X ในสมการเพ่ือ

ใหไดคา ระยะทางท่ีแทจริง 
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บทคัดยอ 
        ดวยการปฏิบัติงานของชางไฟฟา มีลักษณะการทํางานท่ี
มีระดับความสูงแตกตางกันไป เชน การเดินสายไฟในวิธีการ
ตางๆ การติดตั้งดวงโคมท่ีมีท้ังความสูง และตําแหนงท่ีตองมี
การเคลื่อนท่ีไป จากตัวอยางปญหา พอท่ีจะเห็นสภาพปญหา
ของการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วตอการทํางาน และ 
ความปลอดภัยจึงมีแนวคิด ท่ีจะสรางอุปกรณ ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานในท่ีสูง และเคลื่อนท่ีไปไดโดยอัตโนมัติ และมีความ
ปลอดภัยสูง เพ่ือแกปญหาการปฏิ บัติ งานของชางไฟฟา
โดยเฉพาะ    
คําศัพทเฉพาะ : ลิฟท, ไฟฟา 

ABSTRACT 
With The performance of an electrician There 

are behavioral characteristics with varying heights, 

such as wiring in different ways. Installation of a 

luminaire with both heights And where to move from 

the problem example Enough to see the problem of 

operation For convenience, speed of work and 

safety, the idea was to create a device capable of 

perating at heights. And move automatically And  

has high security To solve specific electrician 

performance problems has high security To solve 

specific electrician performance problems 

Keyword : Electric, lift 
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1. บทนํา
         ปจจุบันการประกอบวิชาชีพชางไฟฟาตองประสบ
ปญหาในการทํางานในท่ีสูงไมวาจะเปนการติดตั้งหลอดไฟหรือ
การซอมบํารุงอุปกรณตาง ๆ ในสถานท่ีท่ีมีความสูงจึงไดคิดคน
ลิฟทน่ังรานไฟฟาข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางาน 
          จากปญหาและสาเหตุดังกลาวคณะผูจัดทําไดมีแนวคิด
ท่ีจะออกแบบพัฒนาสรางลิฟทน่ังรานไฟฟาเพ่ือความสะดวก
และเพ่ิมความรวดเร็วตอพ้ืนท่ีท่ีทํางานดวยการทํางานของ
อาชีพชางไฟฟาหรืออาชีพการติดตั้งใหมีการปฏิบัติงานท่ี
หลากหลายการติดตั้งหลอดไฟท่ีตางระดับสิ่งท่ีจะอํานวยความ
สะดากใหบรรลุตามเปาหมายและเวลาท่ีกําหนดน้ันก็คือ
อุปกรณท่ีสามารถปรับระดับหรือลดระดับตามความตองการได
มากยิ่งข้ึนเพ่ือใหกระชับเวลาในการทํางานในพ้ืนสูงมากข้ึนและ
อันตราการจางคนงาน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
 2.1 เพ่ือสรางลิฟทน่ังรานไฟฟาเพ่ือปรับความสูงต่ํา   

ในการติดตั่งอุปกรณไฟฟาในท่ีตางระดับ 
      2.2 เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจของประชากรกลุม
ตัวอยาง 

3. วิธีดําเนินการโครงการ
 โครงการครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือ

สรางลิฟท น่ังรานไฟฟาและหาความพึงพอใจ ตามหลักสูตร 
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย 
ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใช ในการวิจัยเปนประชากรท่ีสามารถ

กําหนดจํานวนไดอยางแนชัด ซึ่งประชากรเปาหมายท่ีผูวิจัย
ตองการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือสามารถนับหรือกําหนด
จํานวนไดอยางแนชัด กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 3.3.1 ขอมูล
เก่ียวกับสถานภาพของผูประเมินความพึงพอใจลิฟทน่ังราน
ไฟฟา 
         3.3.2 ความคิดเห็นของผูประเมินคุณภาพลิฟทน่ังราน
ไฟฟาแบงเปน 2 ชุด ไดแก 

          3.3.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจการทํางานของ
ชุดลิฟทน่ังรานไฟฟาดานการออกแบบ 

ลิฟทนั่งรานไฟฟา
Electric Scaffold lift

 
วรวิทย  บุตรดีเลิศ1*, นิกร มะโนศรี2, และ อําพล แกวกอง3 

Worawit Butdeeleat, Nikon manosri, Amphon kaeoking3

* 123 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000
*123  Electrical Technology, loei Technical College Institute of Vocationol Education : Nartheastern Region 1 loei Province 42000
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          3.3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจการทํางานของ
ลิฟทน่ังรานไฟฟาดานการทํางาน 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
        การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถาม 
คณะครูอาจารยวิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 16 ชุด และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยี บัณฑิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 14 ชุด รวมท้ังหมด จํานวน 30 ชุด 
ท่ีใชบริการลิฟทน่ังรานไฟฟา โดยสุมแบบเจาะจง 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
         การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

เลย ตอการศึกษาความพึงใจตอลิฟน่ังรานไฟฟา ตัวอยางคือ 

ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยวิทยาลัยเทคนิคเลย 

และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟาจํานวน 30 คน เครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถาม

ท่ีผู วิจัยสรางข้ึน วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม 

สํ าเร็จรูปสํ าหรับการวิจัยทางสั งคมศาสตร  (Statistical 

Package for the Social Sciences : SPSS) แ ล ะ ใช ส ถิ ติ  

ร อ ย ละ  (Percentage) ค า เฉลี่ ย  (x� ) และค า เ บ่ี ย ง เบ น

มาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยไดจัดแบงการวิเคราะหขอมูลโดย

เสนอผลออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพ
เก่ียวกับงานชาง, คณะครูอาจารยและนักศึกษา 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอลิฟทน่ังราน

ไฟฟา 

          สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพ
เก่ียวกับงานชาง, คณะครูอาจารยและนักศึกษา 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปจาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ชาย 24 80 

หญิง 6 20 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ  
คณะครูอาจารยและนักศึกษาเพศชาย จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 80 และเปนเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จําแนกตามอาย ุ

อายุ (ป) จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

21 15   50 

35 11 37 

   40 4 13 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูล
ท่ัวไป คณะครูอาจารย และ นักศึกษาสวนใหญเปนอายุ 21 ป 
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปน 35 ป จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 37 และ นอยสุดเปนผูท่ีมีอายุ 40 ป จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 13 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป จําแนกตามระดับ               

ระดับการศึกษา จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ปริญาโท 3 10 

ปริญาตรี 12 40 

ปวส.2 15 50 

รวม 30 100 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูล
ท่ัวไปของ คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญเปน ปวส. 2  
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50  ปริญญาตร ีจํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 40 และปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจลิฟทน่ังราน
ไฟฟา 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ     
   พึงพอใจลิฟทน่ังรานไฟฟาโดยรวมและดาน 
   ท่ีสงผลตอความพึงพอใจ 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพ่ึงพอใจ 

1 ดานการออกแบบ 4.31 0.65 มาก 
2 ดานการทํางาน 4.30 0.62 มาก 
3 ดานการใชงาน 4.53 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.61 มาก 
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 จากตาราง 4.4 พบวา มีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะ
ครูอาจารยและ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับ เคลื่ อนดวยไฟฟ าในภาพรวม (x�= 4.38, S.D..=0.61) 
เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวามี ความพึงพอใจสวนมากอยูท่ี

ระดั บม าก  ดั ง น้ี  ด าน การใช งาน  (x�= 4.53, S.D.=0.55)         

ดานการออกแบบ (x�= 4.31, S.D. =0.65) และดานใชงาน   

(x� = 4.30, S.D.=0.62) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ 
    พึงพอใจเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการออกแบบ 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะครู
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟทน่ังรานไฟฟาใน

ดานการออกแบบอยูในระดับมากท่ีสุด (x�=4.31, S.D.=0.65) 
เมื่อพิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากท่ีสุดทุกดาน

เรียงตามลําดับ ดังน้ี การออกแบบฐานขับเคลื่อน (x�=4.40, 
S.D.=0.67) การออกแบบและคํานวณหานํ้าหนักของช้ินงาน 

(x�=4.40, S.D.=0.62) ภ า พ ร ว ม แ ล ะ ข น า ด ข อ ง เค รื่ อ ง 

(x�=4.33 , SD=0.76) ความถ นัด ในการ ใช งาน  (x�=4.30, 

S.D.=0.60) น่ังรานมีนํ้าหนักมาก (x�=4.10 , S.D.=0.61) 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ 
          พึงพอใจลิฟทน่ังรานไฟฟา ดานการทํางาน 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ระยะเวลาในการชารจ
แบตเตอร่ี

4.73 0.45 มาก 

2. ระยะเวลาในการใชงาน
ของแบตเตอร่ี

4.37 0.67 มาก 

3. น้ําหนักขนาดเหมาะสม
กับการใชงาน

4.40 0.67 มาก 

4. เวลาขับเคล่ือนไมมีเสียง
ดังมากเกินไป

4.63 0.49 มากที่สุด 

5. สะดวกสบายตองการ
ใชงาน

4.23 0.68 มาก 

รวม 4.53 0.55 มาก 

        จากตารางท่ี 4.6 ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะครู

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจลิฟทน่ังรานไฟฟา ในดาน

การทํ างาน  (x�=4.30,  S.D.= 0.62) เมื่ อ พิ จารณ าพบว า        

มีความพึงพอใจสวนมากอยูท่ีระดับมาก เรียงตามลําดับ ดังน้ี 

เวลาขับเคลื่อนไมมีเสียงดังมากเกินไป (x�=4.63, S.D.=0.49) 

นํ้าหนักขนาดเหมาะสมกับการใชงาน (x�=4.40, S.D.=0.67) 

สะดวกสบายตอการใชงาน (x�=4.23, S.D.= 0.68) ระยะเวลา

ในการใชงานของแบตเตอรี่  (x�=4.20, S.D.= 0.61) และ

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ (x�=4.03, S.D.= 0.67 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ 
    พึงพอใจลิฟทน่ังรานไฟฟา ดานการนําไปใชงาน 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความปลอดภยัในการ
ใชงาน

4.73 0.45 มากที่สุด 

2. ความสะดวกในการ
ใชงาน

4.37 0.67 มาก 

3. ความสะดวกในการ
เคล่ือนยาย

4.70 0.47 มากที่สุด 

4. ความสะดวกในการบาํรุง
รักษาทําความสะอาด

4.47 0.51 มาก 

5. มีอายกุารใชงาน 4.37 0.67 มาก 
รวม 4.53 0.55 มาก 

       จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะ

ครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟทน่ังรานไฟฟา

ในดานการนําไปใชงาน (x�=4.53, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณา

พบวา มีความพึงพอใจสวนมาก อยูท่ีระดับมากเรียงตามลําดับ 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ภาพรวมและขนาดของ
เคร่ือง

4.33 0.76 มาก 

2. การออกแบบฐาน
ขบัเคล่ือน

4.30 0.60 มาก 

3. การออกแบบและคํานวณ
หาน้ําหนักของชิ้นงาน

4.40 0.67 มาก 

4. ความถนัดในการใชงาน 4.40 0.62 มาก 

5. นั่งรานมีน้ําหนักมาก 4.10 0.61 มาก 

รวม 4.31 0.65 มาก 
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ดั งน้ี  ความปลอดภัยในการใช งาน  (x�=4.73, S.D.=0.45) 

ความสะดวกในการเคลื่อนยาย (x�=4.70, S.D.= 0.47) ความสะดวก

ในการบํารุงรักษาทําความสะอาด (x�=4.47, S.D.= 0.51) 

ความสะดวกในการใชงาน (x�=4.37, S.D.= 0.67) และมีอายุ

การใชงานนาน (x�=4.37, S.D.= 0.67) 

5. สรุปผล
5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับ

งานชาง, คณะครูอาจารยและนักศึกษาผลการวิเคราะหขอมูล
ท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง , คณะครูอาจยและ
นักศึกษาเพศชาย จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 และเปน
เพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 ผลการวิเคราะห
ขอมูลท่ัวไปจําแนกตามอายุ สวนใหญเปนอายุ 21 ป จํานวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปน 35 ป จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 37 และนอยสุดเปนผูท่ีมีอายุ 40 ป จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 13 การศึกษา ปวส. 2 จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 50 ปริญญาตร ีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 และ 
ปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10  

5.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจลิฟทน่ังรานไฟฟา
ดวยไฟฟา พบวา มีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะครูอาจารยและ 
นักศึกษา มีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวย

ไฟฟาในภาพรวม (x�= 4.38, S.D..=0.61) เมื่อพิจารณาเปน
ดานพบวา มีความพึงพอใจสวนมากอยู ท่ีระดับมาก ดังน้ี     

ดานการใชงาน (x�= 4.53, S.D.=0.55) ดานการออกแบบ   

(x�= 4.31, S.D. = 0.65) และดานใชงาน(x� = 4.30, S.D.=0.62) 
ตามลําดับ 

 5.2.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจลิฟทน่ังราน
ไฟฟาดานการออกแบบพบวา ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะ
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟทน่ังรานไฟฟาใน

ดานการออกแบบ (x�=4.31, S.D.= 0.65) เมื่อพิจารณาพบวา 
มีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

การออกแบบและคํานวณหานํ้าหนักของช้ินงาน (x�=4.40, 

S.D.=0.67) ความถนัดในการใชงาน (x�=4.40, S.D. = 0.62) 

ภ าพ ร ว ม แ ล ะ ข น า ด ข อ ง เค รื่ อ ง  (x�=4.33, S.D.=0.76)          

การออกแบบฐานขับ เคลื่ อน (x�=4.30, S.D.= 0.60) และ

น่ังรานมีนํ้าหนักมาก (x�=4.10, S.D.= 0.61) 
 5.2.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจลิฟทน่ังราน

ไฟฟาดานการทํางาน พบวา ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะครู
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจลิฟทน่ังรานไฟฟาในดาน

การทํางาน (x�=4.30, S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาพบวามีความ
พึงพอใจสวนมากอยูท่ีระดับมากเรียงตามลําดับ ดังน้ี เวลา

ขับเคลื่อนไมมี เสียงดั งมากเกินไป (x�=4.63 , S.D.=0.49 ) 

นํ้าหนักขนาดเหมาะสมกับการใชงาน (x�=4.40, S.D.=0.67) 

สะดวกสบายตอการใชงาน (x�=4.23, S.D.= 0.68) ระยะเวลา

ในการใชงานของแบตเตอรี่  (x�=4.20, S.D.= 0.61) และ

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ (x�=4.03, S.D.= 0.67) 
5.2.3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจลิฟทน่ังราน

ไฟฟาดานการนําไปใชงานพบวา ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, 
คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟทน่ังราน

ไฟ ฟ า ใน ด า น ก า ร นํ า ไป ใช ง า น  (x�=4.53, S.D.=0.55)          
เมื่อพิจารณาพบวา มีความพึงพอใจสวนมากอยูท่ีระดับมาก

เรียงตามลําดับ ดังน้ี ความปลอดภัยในการใชงาน (x�=4.73, 

S.D.=0.45)  ความสะดวกในการเคลื่อนยาย (x�=4.70, S.D.= 0.47) 

ความสะดวกในการบํารุงรักษาทําความสะอาด (x�=4.47, 

S.D.= 0.51) ความสะดวกในการใชงาน (x�=4.37, S.D.= 0.67) 

และมีอายุการใชงานนาน (x�=4.37, S.D.= 0.67) 

6. อภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลิฟทน่ังรานไฟฟา

ผูวิจัยขออภิปรายผลดังน้ี 
       6.1 ระดับความพึงพอใจตอลิฟทน่ังรานไฟฟาดาน

การออกแบบ ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะอาจารยและ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟท น่ังรานไฟฟาในดานการ
ออกแบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

       6.2 ระดับความพึงพอใจตอลิฟทน่ังรานไฟฟาดาน
การทํางาน ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะอาจารยและ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟท น่ังรานไฟฟาในดานการ
ทํางานอยูในระดับมากท่ีสุด 

       6.3.3 ระดับความพึงพอใจตอลิฟทน่ังรานไฟฟาดาน
การนําไปใชงาน ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะอาจารยและ
นักศึกษามีความพึงพอใจตอลิฟท น่ังรานไฟฟาในดานการ
ออกแบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการเรื่องลิฟท น่ังรานไฟฟาสําเร็จไดดวยความ

อนุเคราะหจากครูปยะ  บรรพลา ครูท่ีปรึกษาและครูประจํา

แผนกวิชาไฟฟาทุกทานท่ีไดใหคําปรึกษาคําแนะนําขอคิด 

ชวยเหลือตรวจสอบแกไขขอบกพรองดูแลเอาใจใสเปนอยางดี 

และใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําโครงการ คณะผูจัดทํา

ขอบพระคุณเปนอยางสูง 

     ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาผูเปนท่ีเคารพรักยิ่ง

รวมท้ังเพ่ือนพ่ีนองท่ีใหกําลังใจใหการสนับสนุนชวยเหลือตลอด

มา

      ขอขอบคุณแผนกชางไฟฟาท่ีใหคําช้ีแนะในการทํางาน

และอํานวยความสะดวกในการใชเครื่องมือและสถานท่ีทํา

โครงการ 
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     คุณคาและประโยชนท้ังหมดท่ีเปนผลจากโครงการน้ี 

คณะผูจัดทําขอมอบเพ่ือทดแทนคุณแดบิดา มารดา และ

คณาจารยทุกทานดวยความเคารพยิ่ง  
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บทคัดยอ 

การทํางานหรอืปฏิบัติงานของมนุษย โดยมากจะมี
ท้ังทายืนและน่ัง สาํหรับทายืนในการทํางานนาน ๆ ก็อาจทําให
กลามเน้ือขาท้ังสองขาง กลามเน้ือหลังและกลามเน้ือคอเกิด
อาการเมื่อยลาหรือกอใหเกิดเลอืดขอดบรเิวณขาและเทา การ
ทํางานหรอืปฏิบัติงานในลกัษณะทาน่ังโดยมากจะตองอาศัย
เกาอ้ีในการน่ังทํางานและเพ่ือความสะดวกในการทํางานบน
เกาอ้ีท่ีสามารถเคลื่อนท่ีได จึงเกิดแนวคดิสรางเกาอ้ีท่ีสามารถ
เคลือ่นท่ีอัตโนมัตโิดยผานระบบควบคุมผานจอยสติกเพ่ือ
อํานวยความสะดวกตอผูปฏิบัติงาน 

โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเกาอ้ีอัตโนมตัิ 
และหาความพึงพอใจในการสรางช้ินงาน ตามหลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย 
ประจําปการศึกษา 2563 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคนควาในเรื่องน้ีไดแก คณะครูอาจารยและนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเลย จาํนวน 16 คน และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรเีทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน  
14 คน รวมท้ังหมดจํานวน 30 คน ท่ีทดลองใชเกาอัตโนมัต ิ

ผลการประเมินคณุภาพของเกาอ้ีอัตโนมัติ พบวา 
คณะครูอาจารยและนักศึกษา มีความ 

พึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 
4.24, S.D. = 0.621) เมื่อพิจารณาทุกดานพบวามีความพึง
พอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรยีงตามลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี ดานการใชงาน (x� = 4.34, S.D. = 0.529) ซึ่งอยูระดับ

ความพึงพอใจมาก ดานการทํางาน (x� = 4.20 , S.D. = 
0.707)  ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจมาก และดานการออกแบบ 

(x� = 4.17, S.D. = 0.627) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจมาก 
ตามลาํดับ 
คําสําคัญ : เกาอ้ี,อัตโนมัติ 

*บรรดิษฐ เกาะสิงห
E-mail : banditkaosing@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 

Human work or performance in most cases 
includes both a standing and sitting position.For long 
working standing poses, the leg muscles may work 
the leg muscles.  Fatigue in the back and neck 
muscles can lead to Varicose blood in the legs and 
feet.  Working or in a sitting position often requires a 
chair to operate and for the convenience of working 
in a chair using a joystick.   

To facilitate the operator of this project, 
there is an The Automatic Chair and a technology 
project based opinion search. At the graduate level 
of 16 people,  electrical technology college students 
and 14 electrical technology undergraduates,  
a total of 30 automatically tested the chairs.   

The perception of the chair was found that 
the teachers and students were satisfied with the 

high chair (x� = 4.24, S.D. = 0.621). When considering 
all aspects, it was found that the satisfaction level 
was high in all aspects, in descending order 

(x� = 4.34, S.D. = 0.529), the performance satisfaction 

(x� = 4.20  , S.D. = 0.707)  and the design satisfaction 

(x� = 4.1 7 , S. D. = 0.627)  were at the high level, 
respectively. 
Keyword : Chair,Automatic 

เกาอ้ีอัตโนมัติ 
THE  AUTOMATIC CHAIR 

ดลกิตติ์ วรรณภา1,บรรดิษฐ เกาะสิงห2*,และ อนุรักษ อาเดช3 
Donlakit Wannapha1,Bandit Kosing2, Anurak Ardet3

1,2,3 สาขาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย 42000 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 
1,2,3 Electrical Technology, loei Technical Collcal, loei Province 42000 Institute of Vocationol Education : Nartheastern Region 1 
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1. บทนํา
 เกาอ้ี คือ ท่ีน่ังประเภทหน่ึง โดยมักจะเปนท่ีน่ังสําหรับ 
คนเดียว โดยในสวนท่ีน่ังจะอยูเหนือจากระดับพ้ืน มีขาเกาอ้ี 4 
ขารองรับขางใต  สวนเกาอ้ีท่ีน่ังไดมากกวา 1 คน อาจเรียกวา
โซฟา เกาอ้ีท่ีพบในประวัติศาสตรเชน เกาอ้ีของกรีก ท่ีคาดวา
นาจะสรางราว 600 ปกอนคริสตศักราช เปนเกาอ้ีสี่ขาตัวตรง
และมีพนักพิงตั้งตรง ถัดมาเปนเกาอ้ีในประเทศจีน ในสมัย
ราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) สวนเกาอ้ีแบบมีลอเลื่อน 4 ลอ 
เรียกวาเกาอ้ีสํานักงาน นิยมใชงานแพรหลายในออฟฟศและ
สํานักงานตาง ๆ เปนเกาอ้ีท่ีใชสําหรับน่ังคนเดียว ท่ีใชกําลังขา
ในการเคลื่อนท่ีไปขางหนา และทิศทางตามท่ีตองการ 
 เกาอ้ีอัตโนมัติ เปนเกาอ้ีท่ีใชสําหรับน่ังคนเดียว ใชมอเตอร
เกียรและลอท้ัง 4 ขางเปนตัวเคลื่อนท่ี โดยมีระบบควบคุมท่ีใช 
Arduino ในการควบคุม และใช Joystick เปนตัวบังคับทิศทาง 
ซาย ขวา เดินหนาและถอยหลังตามตองการ เปนตน 
 ในปจจุบัน วัสดุท่ีใชทําเกาอ้ีมีความหลากหลายมากข้ึน ไม
วาจะทําจาก เกาอ้ีไม เกาอ้ีโลหะ เกาอ้ีพลาสติก เริ่มมีการผลิต
และใชงานเปนจํานวนมาก ใชทุกระดับช้ัน มีการออกแบบ
ดีไซนเกาอ้ีหลากลายมากมาย เปนตน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพ่ือสรางเกาอ้ีอัตโนมตั ิ
2.2 เพ่ือประเมินระดับความพึงพอใจผูใชเกาอ้ีอัตโนมัติ 

3. วิธีดําเนินการโครงการ
 โครงการน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง วัตถุประสงคเพ่ือสราง
เกาอ้ีอัตโนมัติ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
ไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งผูวิจัย
ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา

ในเรื่องน้ี ไดแก  คณะครูอาจารยและนักศึกษา วิทยาลยัเทคนิค
เลย จํานวน 16 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 14 คน รวมท้ังหมด
จํานวน 30 คน   

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 3.2.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูประเมิน

คุณภาพเกาอ้ีอัตโนมตั ิ
3.2.2 แบบประเมินคณุภาพการทํางานของเกาอ้ี

อัตโนมัต ิ
3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู
 การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   โดยใชแบบสอบถาม 
คณะครูอาจารยและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย จํานวน 16 
ชุด และนักศึกษาระดับปริญญาตรเีทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟา จํานวน 14 ชุด รวมท้ังหมด จํานวน 30 ชุด 
ท่ีใชบริการเกาอ้ีอัตโนมัติ โดยสุมแบบเจาะจง 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย 
ตอการศึกษาความพึงใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ กลุมตัวอยางคือ คณะ
ครูอาจารย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาจํานวน 30 
คน เครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences 

: SPSS) และ ใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) และ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยไดจัดแบงการวิเคราะห
ขอมูลโดยเสนอผลออกเปน 2 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย
และนักศึกษา 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย
และนักศึกษาจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ชาย 18 60.00 

หญิง 12 40.00 

รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครู
อาจารยและนักศึกษาเพศชายจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
60.00 และเปนเพศหญิงจํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 40.00 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย
และนักศึกษา จําแนกตามอาย ุ

อายุ (ป) จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

22 10 14.00 

25 16 53.00 

36 4 33.00 

รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูล
ท่ัวไป คณะครูอาจารย และ นักศึกษาสวนใหญเปนอายุ 25 ป 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และเปน 22 ป จํานวน 
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10 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ นอยสุดเปนผูท่ีมีอายุ 36 ป 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.00 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย
และนักศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ปริญาโท 5 17.00 

ปริญาตรี 14 47.00 

ปวส. 11 36.00 
รวม 30 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูล
ท่ัวไปของ คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญ เปน 
การศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 47.00 
ปวส. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และ ปริญญาโท 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัต ิ

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัตโิดยรวมและดานท่ีสงผลตอความพึง
พอใจ 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานการออกแบบ 4.17 0.627 มาก 
2. ดานการทํางาน 4.20 0.707 มาก 
3. ดานการใชงาน 4.34 0.529 มาก 

รวม 4.24 0.621 มาก 

 จากตาราง 4.4 พบวา คณะครูอาจารยและ นักศึกษา มี
ความพึงพอใจตอเกาอีอัตโนมัติในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x� = 4.24, S.D. = 0.621)   เมื่อพิจารณาเปนดานพบวามี 
ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไป

หานอย ดังน้ี ดานการใชงาน (x� = 4.34 , S.D. = 0.529) ดาน

การทํางาน (x� = 4.20 , S.D. = 0.707) และดานการออกแบบ 

(x� = 4.17, S.D. = 0.627) 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการออกแบบ 

 จากตาราง 4.5 พบวา คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความ
พึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ในดานการออกแบบผลรวมอยูใน

ระดับมาก (x�  = 4.17, S.D. = 0.627) เมื่อพิจารณาพบวามี 
ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไป

หานอย ดังน้ี ความเหมาะสมในการออกแบบ (x� =4.33, S.D. 

= 0.711) ความปลอดภัยของตัวเครื่อง (x�= 4.20, S.D. = 

0.714) ภาพรวมและขนาดของเครื่อง (x� = 4.20 , S.D. = 

0.407) การจัดวางอุปกรณ (x� = 4.10 , S.D. = 0.662) และ

การออกแบบชุดควบคุม (x� = 4.00 , S.D. = 0.643) 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการทํางาน 

 จากตาราง 4.6 คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึง
พอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ในดานการทํางานผลรวมอยูในระดับ

มาก (�̅�𝑥= 4.20 , S.D. = 0.707) เมื่อพิจารณาพบวามี ความพึง
พอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย 

ดังน้ี ความแมนยําในการเคลื่อนท่ี (x�= 4.30 , S.D. = 0.596)  

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ภาพรวมและ   
ขนาดของเคร่ือง 

4.20 0.407 มาก 

2. การออกแบบ
ชุดควบคุม 

4.00 0.643 มาก 

3. การจัดวาง
อุปกรณ 

4.10 0.662 มาก 

4. ความเหมาะสม
ในการออกแบบ 

4.33 0.711 มาก 

5. ความปลอดภยั
ของตัวเคร่ือง 

4.20 0.714 มาก 

รวม 4.17 0.627 มาก 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความแมนยาํในการ
เคล่ือนที่ 

4.30 0.596 มาก 

2. ความเสถยีรของ
จอยสติก 

4.23 0.728 มาก 

3. ความเร็วในการ
เคล่ือนที่ 

4.17 0.791 มาก 

4. ขณะใชงานตัวเคร่ือง
ไมเสียงดัง 

4.10 0.759 มาก 

5. ขณะใชงานเคล่ือนที่
ไดสะดวก 

4.20 0.664 มาก 

รวม 4.20 0.707 มาก 
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ความเสถียรของจอยสติก (x�= 4.23 , S.D. = 0.728) ขณะใช

งานเคลื่อนท่ีไดสะดวก (x� = 4.20 , S.D. = 0.664) ความเร็ว

ในการเคลื่อนท่ี (x� = 4.17 , S.D. = 0.791) และขณะใชงาน

ตัวเครื่องเสียงไมดัง (x� = 4.10 , S.D. = 0.759) 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการนําไปใชงาน 

 จากตาราง 4.7 พบวา คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความ
พึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ในดานการนําไปใชงานผลรวมอยูใน

ระดับมาก (x�  = 4.34 , S.D. = 0.529) เมื่อพิจารณาพบวามี 
ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไป

หานอย ดังน้ี ความปลอดภัยในการใชงาน (x�  = 4.53 , S.D. = 

0.571) ความสะดวกในการบํารุงรกัษาทําความสะอาด (x� = 

4.47 , S.D. = 0.507) ความสะดวกในการใชงาน (x�  = 4.37 , 

S.D. = 0.490) มีอายุการใชงานนาน (x� = 4.17 , S.D. = 

0.669) และความสะดวกในการเคลื่อนยาย (x� = 4.17 , S.D. 
= 0.379) 

5. สรุปผล
จากผลการจัดทําโครงการสรุปไดดังน้ี 
 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย

และนักศึกษาเพศชายจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60.00 
และเปนเพศหญิงจํานวน 12 คน คิดเปน รอยละ 40.00 เปน
อายุ 25 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และเปน 22 
ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ นอยสุดเปนผูท่ีมี
อายุ 36 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.00 การศึกษา
ปริญญาตรี  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 47.00  ปวส. 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และ ปริญญาโท จํานวน 
5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 

 5.2 ผลการประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยเกาอ้ี
อัตโนมัติ พบวา คณะครูอาจารยและนักศึกษา มีความพึงพอใจ

ตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x �= 4.24, S.D. 
= 0.621) เมื่อพิจารณาทุกดานพบวามีความพึงพอใจอยูท่ีระดับ
มากทุกดานเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการใช

งาน (x �  = 4.34, S.D. = 0.529) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจ

มาก ดานการทํางาน (x �= 4.20, S.D. = 0.707) ซึ่งอยูระดับ

ความพึงพอใจมาก และดานการออกแบบ (x �  = 4.17, S.D. = 
0.627) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจมาก  

 5.2.1 ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
โครงการวิจัยเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการออกแบบพบวา คณะครู
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ผลรวม

อยู ในระดับมาก (x�  = 4.17, S.D. = 0.627) เมื่อพิจารณา
พบวามี ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ดังน้ี ความเหมาะสมในการออกแบบ 

(x� =4.33, S.D. = 0.711) ความปลอดภัยของตัวเครื่อง (x�= 

4.20, S.D. = 0.714) ภาพรวมและขนาดของเครื่อง (x� = 4.20 

, S.D. = 0.407) การจั ด วางอุป กรณ  (x� = 4.10 , S.D. = 

0.662) และการออกแบบชุดควบคุม  (x� = 4.00 , S.D. = 
0.643) 

 5.2.2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
โครงการวิจัยเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการทํางาน พบวาคณะครู
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ผลรวม

อยู ในระดับมาก (x� = 4.20 , S.D. = 0.707) เมื่อพิจารณา
พบวามี ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ
จากมากไปหานอย ดังน้ี ความแมนยําในการเคลื่อนท่ี  

(x� = 4.30 , S.D. = 0.596)  ความเสถียรของจอยสติก (x�= 

4.23 , S.D. = 0.728) ขณะใชงานเคลื่อนท่ีไดสะดวก (x� = 

4.20 , S.D. = 0.664) ความเร็วในการเคลื่อนท่ี (x� = 4.17 , 

S.D. = 0.791) และขณะใชงานตัวเครื่องเสียงไมดัง (x� = 4.10 
, S.D. = 0.759) 

 5.2.3 ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
โครงการวิจัยเกาอ้ีอัตโนมัติ ดานการใชทํางานพบวา คณะครู
อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ผลรวม

อยู ในระดับมาก (x�  = 4.34 , S.D. = 0.529) เมื่อพิจารณา
พบวามี ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ความปลอดภัยในการใชงาน (x�  = 
4.53 , S.D. =  0.571) ความสะดวกในการบํารุงรักษาทําความ

สะอาด (x� = 4.47 , S.D. = 0.507) ความสะดวกในการใชงาน 

(�̅�𝑥  = 4.37 , S.D. = 0.490) มีอายุการใชงานนาน (x� = 4.17 , 

S.D. = 0.669) และความสะดวกในการเคลื่อนยาย (x� = 4.17 
, S.D. = 0.379) 

ปจจัยที่เก่ียวของ 𝐱𝐱� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความปลอดภยัใน
การใชงาน 

4.53 0.571 มากสุด 

2. ความสะดวกใน
การใชงาน 

4.37 0.490 มาก 

3. ความสะดวกใน
การเคล่ือนยาย 

4.17 0.379 มาก 

4. ความสะดวกใน
การบํารุงรักษาทาํ
ความสะอาด 

4.47 0.507 มาก 

5. มีอายกุารใชงาน
นาน 

4.17 0.669 มาก 

รวม 4.34 0.529 มาก 
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6. อภิปรายผล
 6.1 ผลการประเมินคุณภาพของเกาอ้ีอัตโนมัติ พบวา คณะ
ครูอาจารยและนักศึกษา มีความพึงพอใจตอเกาอ้ีอัตโนมัติ ใน

ภาพรวมอยู ในระดับมาก (x �= 4.24, S.D. = 0.621) เมื่อ
พิจารณาทุกดานพบวามีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดาน

เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการใชงาน (x �  = 
4.34, S.D. = 0.529) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจมาก ดานการ

ทํางาน (x �= 4.20, S.D. = 0.707) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจ

มาก และดานการออกแบบ (x �  = 4.17, S.D. = 0.627) ซึ่งอยู
ระดับความพึงพอใจมาก ท่ีเปน เชนน้ี เน่ืองจาก 

 6.1.1 โครงการเกาวิจัยเรื่องเกาอ้ีอัตโนมัติ เรื่องดาน
การออกแบบ โดยมีความพึงพอใจเทากับ 4.17 ซึ่งอยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก เน่ืองจากการจัดทําโครงการวิจัยเกาอ้ี
อัตโนมัติ มีการออกแบบท่ีดีและเหมาะสมกับการใชงาน 

 6.1.2 โครงการวิจัยเรื่องเกาอ้ีอัตโนมัติ เรื่องดานการ
ทํางาน  โดยมีความพึงพอใจเทากับ 4.20 ซึ่งอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก เน่ืองจากการจัดทําโครงการวิจัยเกาอ้ีอัตโนมัติ 
การทํางานของเครื่อง มีความแมนยําในเคลื่อนท่ีดี 

 6.1.3 โครงการวิจัยเรื่องเกาอ้ีอัตโนมัติ เรื่องดานการใช
งาน  โดยมีความพึงพอใจเทากับ 4.34 ซึ่งอยูในระดับความพึง
พอใจมาก เน่ืองจากการจัดทําโครงการวิจัยเกาอ้ีอัตโนมัติ มีการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการเกาอ้ีอัตโนมัติสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจาก 
อาจารยปยะ บรรพลา อาจารย ท่ีปรึกษาและอาจารยประจํา
สาขาเทคโนโลยีไฟฟาทุกทานท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา 
ขอคิด ชวยเหลือตรวจสอบแกไขขอบกพรองดูแลเอาใจใสเปน
อยางดี และใหกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําโครงการ คณะ
ผูจัดทําขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอขอบพระคุณ บิดา และ มารดา ผูเปนท่ีเคารพรักยิ่ง 
รวมท้ังเพ่ือน พ่ี นองท่ีใหกําลังใจ ใหการสนับสนุนชวยเหลือ
ตลอดมา 
 ขอขอบคุณ  แผนกชางไฟฟาท่ีอํานวยความสะดวกในการ
ใชเครื่องมือและสถานท่ีทําโครงการคุณคาและประโยชน
ท้ังหมดท่ีเปนผลจากโครงการน้ี คณะผูจัดทําขอมอบเพ่ือ
ทดแทนคุณแดบิดา  มารดา และคณาจารยทุกทานดวยความ
เคารพยิ่ง 
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นั่งรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

THE ELECTRIC SCAFFOLDING 

ภาณุวัฒน ชัยเสน1*, สรวิทย คนหลัก2 และ อนุสิทธิ์ เหลาสุพะ3   

Phanuwt Chaiyasen1*, Sorawit Khonlak2 , Anusit Laosupa3

1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย 42000 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1,2,3Electrical Technology, loei Technical College, loei Province 42000 Institute of Vocational 

Education : Northeastern Region1 

บทคัดยอ 

 ดวยการปฏิบัติงานของชางไฟฟา มีลักษณะการงาน 

ท่ีมีระดับความสูงแตกตางกันไป เชน การเดินสายไฟในวิธีการ

ตางๆ การติดตั้งดวงโคมท่ีมี ท้ังความสูง และเปลี่ยนจุด                 

การทํางานบอยครั้ง จึงทําใหข้ึนลงบันไดบอยครั้งทําใหเกิด

อันตรายและเหน่ือยลาในการทํางานตัวอยางปญหา พอท่ีจะ

เห็นสภาพปญหาของการปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว

ตอการทํางานและความปลอดภัยจึงมีแนวคิดท่ีจะสราง

อุปกรณท่ีสามารถปฏิบัติงานในท่ีสูงและเคลื่อนท่ีไปได              

โดย อัต โนมัติ และมีความปลอดภัยสู ง เ พ่ือแก ปญหา                       

การปฏิบัติงานของชางไฟฟาโดยเฉพาะจากผลสํารวจความ          

พึงพอใจของช้ินงานสรุปไดวามีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

( Χ=4.58,S.D.=0.64) เมื่ อ พิจารณารายดานพบว าการ

ประเมินคุณภาพดานการออกแบบมีความเหมาะสมระดับ

มากท่ีสุด (Χ=4.61,S.D.=0.57) การประเมินคุณภาพดานการ

ทํางานมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด (Χ=4.64,S.D.=0.58) 

และการประเมินคุณภาพการนําไปใชงานมีความเหมาะสม

ระดับมากท่ีสุด (Χ=4.49,S.D.=0.70) 

คําสําคัญ : น่ังราน,ไฟฟา 

Abstract 

Electricians install and maintain all of the 

electrical and power systems for our homes, 

businesses, and factories. They install and maintain 

the wiring and control equipment through which   

electricity flows. As a result, going up and down 

the stairs is tiring and dangerous. 

The proponents aim to create a project 

which helps solve these kinds of problems. Our 

Automated Scaffolding not only can make 

electricians work more conveniently but also fast 

and safe. This device can move automatically and 

has high-security features. 

Base on the surveys that we gathered; we 

can say that the overall performance of the 

machine is very satisfactory (Χ= 4.58, S.D. =0.64) 

When considering each aspect, it was found that 

the design quality assessment was the most 

appropriate (Χ=4.61, S.D.=0.57) They were most 

appropriate (Χ= 4.64, S.D. =0.58) and the quality 

of applications assessed was the most appropriate 

(Χ= 4.49, S.D. =0.70) 

Keywords : Scaffolding, Electric 

1. บทนํา

 ดวยการปฏิบัติงานของชางไฟฟา มีลักษณะการทํางาน 

ท่ีมีระดับความสูงแตกตางกันไป เชน การเดินสายไฟ 

ในวิธี การตางๆ การติดตั้งดวงโคมท่ีมีท้ังความสูง และเปลี่ยน

จุ ดการ งานบ อยครั้ ง  จึ ง ทํ า ให ข้ึ นล ง บัน ไดบ อยครั้ ง 

ทํ า ใ ห เ กิ ด อั น ต ร า ย แ ล ะ เ ห น่ื อ ย ล า ใ น ก า ร ทํ า ง า น 

*ภาณุวัฒน ชัยเสน

Email: Phanuwat.c@loei.com
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 ตัวอยางปญหา พอท่ีจะเห็นสภาพปญหาของการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วตอการทํางาน และความ

ปลอดภัยจึงมีแนวคิดท่ีจะสรางอุปกรณท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ในท่ีสูง และเคลื่อนท่ีไปไดโดยอัตโนมัติ และมีความปลอดภัย

สูง เพ่ือแกปญหาการปฏิบัติงานของชางไฟฟาโดยเฉพาะ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ

2.1 เพ่ือออกแบบและสรางน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวย

ไฟฟา 

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวย

ไฟฟา 

3. วิธีการดําเนินโครงการ

 วิจัยโครงการครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา และ หาความพึง

พอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนประชากรท่ีสามารถ

กําหนดจํานวน ไดอยางแนชัด ซึ่งประชากรเปาหมายท่ีผูวิจัย

ตองการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือสามารถนับหรือกําหนด

จํานวนไดอยางแนชัด 

 กลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง,ชาง

ผูชํานาญการ 

3.2 แบบแผนการทดลอง 

ศึกษาและรวบรวมขอมูล ในการศึกษา และรวบรวม

ขอมูลน้ัน เพ่ือนําเอาขอมูลท่ีรวบรวมมาทําน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาซึ่งไดขอมูลจากสื่อตาง ๆ ดังน้ี 

3.2.1 ผูเช่ียวชาญทางดานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

3.2.2 ท่ีปรึกษา      

รูปท่ี 3.1 แผนผังการรวบรวมขอมลู

รูปท่ี 3.2 แผนผังข้ันตอนวิธีการดําเนินโครงงาน 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก 

1) ผลวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูมอีาชีพเก่ียวกับงาน

ชาง,คณะครูอาจารยและ นักศึกษา 

2) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูประเมินความพึง

พอใจน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย 

ตอการศึกษาความพึงใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวย

ไฟฟาตัวอยางคือ ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง คณะครูอาจารย

วิทยาลัยเทคนิคเลย และนักศึกษาระดับปริญญาตรเีทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาจํานวน 30 คน เครื่องมือวิจัย  

ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 

( Statistical Package for the Social Sciences: SPSS) 

และ ใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( Χ ) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยไดจัดแบงการวิเคราะห

ขอมูลโดยเสนอผลออกเปน 2 สวน คือ 
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 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพ

เก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยและนักศึกษา 

 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอน่ังราน

ลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับ

งานชาง,คณะครูอาจารยและนักศกึษามีรายละเอียดดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงาน

ชาง,คณะครูอาจารยและนักศึกษาจําแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.1 จําแนกตามเพศ 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมี

อาชีพเก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยและนักศึกษาเพศชาย

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80 และเปนเพศหญิงจํานวน 

6 คนคิดเปนรอยละ 20 

2) ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงาน

ชาง,คณะครูอาจารยและนักศึกษาจําแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.2 จําแนกตามอาย ุ

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูล

ท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยและ 

นักศึกษาสวนใหญเปนอายุ 21 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอย

ละ 50 และเปน 35 ป จํานวน  11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 

และนอยสุดเปนผูท่ีมีอายุ 40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 

13.33 

3) ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงาน

ชาง ,คณะครูอาจารยและนักศึกษา จําแนกตามระดับ

การศึกษา

ตารางท่ี 4.3 จําแนกตามระดับการศึกษา

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูล

ท่ัวไปของผูมีอาชีพเ ก่ียวกับงานชาง ,คณะครูอาจารย  

และ นักศึกษาสวนใหญเปน ปวส.2 จํานวน 15 คน คิดเปน

รอยละ 50 ปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 

และ ปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟามีรายละเอียดดังน้ี

1) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ

ตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาโดยรวมและดานท่ี

สงผลตอความพึงพอใจ

ตารางท่ี 4.4 ดานท่ีสงผลตอความพึงพอใจ

 จากตารางท่ี 4.4 ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะครู

อาจารยและ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

( Χ=4.58) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวามี ความพึงพอใจ

สวนมากอยูท่ีระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ดังน้ี ดานการ

ทํางาน (Χ=4.64,S.D.=0.58) ดานการออกแบบ (Χ=4.61, 

S.D.=0.57) ดานการใชงาน (Χ=4.49,S.D.=0.70)

2) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ

ตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาดานการออกแบบ
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ตารางท่ี 4.5 ดานการออกแบบ

 จากตารางท่ี 4.5 ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง ,คณะครู

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาในดานการออกแบบอยูในระดับมากท่ีสุด 

( Χ=4.61,S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาพบวามีความพึงพอใจ

สวนมากอยูท่ีระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับดังน้ี ภาพรวม

และขนาดของเครื่อง ( Χ=4.83,S.D.=0.38) การออกแบบ

ฐ า น ขั บ เ คลื่ อ น  ( Χ=4.6 3 ,S.D.=0.4 9 ) ก า ร อ อ กแบบ                   

และคํานวณหานํ้าหนักของช้ินงาน ( Χ=4.63,S.D.=0.49) 

ความถนัดในการใช งาน ( Χ=4.57,S.D.=0.63) น่ั งร าน           

มีนํ้าหนักมาก (Χ=4.37,S.D.=0.89)

3) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ

ตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาดานการทํางาน

ตารางท่ี 4.6 ดานการทํางาน

 จากตารางท่ี4.6 ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง ,คณะครู

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาในดานการทํางาน (Χ=4.64,S.D.=0.58) 

เมื่อพิจารณาพบวามี ความพึงพอใจสวนมากอยูท่ีระดับมาก

ท่ีสุดเรียงตามลําดับ ดังน้ี เวลาขับเคลื่อนไมมีเสียงดังมาก

เ กินไป ( Χ=4.73,S.D.=0.52) ระยะเวลาในการชาร จ

แบตเตอรี่ (Χ=4.67,S.D.=0.55) สะดวกสบายตอการใชงาน  

(Χ=4.67,S.D.=0.55) นํ้าหนักขนาดเหมาะสมกับการใชงาน  

( Χ=4.57,S.D.=0.68) และระยะเวลาในการใชงานของ

แบตเตอรี่ (Χ=4.57,S.D.=0.63) 

4) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ

ความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาดาน 

การนําไปใชงาน

ตารางท่ี 4.7 ดานการนําไปใชงาน

 จากตารางท่ี 4.7 ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง ,คณะครู

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาในดานการนําไปใชงานอยูในระดับมาก 

(Χ=4.49,S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยู

ท่ีระดับมากเรียงตามลําดับ ดังน้ี ความปลอดภัยในการใชงาน 

( Χ=4.60,S.D.=0.50) ความสะดวกในการเคลื่ อนย าย 

( Χ=4.60,S.D.=0.50) ความสะดวกในการบํารุงรักษาทํา

ความสะอาด ( Χ=4.53,S.D.=0.73) มีอายุการใชงานนาน 

(Χ=4.37,S.D.=0.93) และความสะดวกในการใชงาน 

(Χ=4.37,S.D.=0.85) 

5. สรุปผล

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพ

เ ก่ี ย ว กับงานช า ง ,คณะครู อ าจารย และ นักศึ กษาผล 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง,คณะ

ครูอาจารยและนักศึกษาเพศชายจํานวน 24 คน คิดเปนรอย

ละ 80 และเปนเพศหญิงจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 20 

แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพ

เก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญเปน

อายุ 21 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 และเปน 35 ป 

จํานวน  11 คน คิดเปนรอยละ 36.67 และนอยสุดเปนผูท่ีมี

อายุ 40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 แสดงใหเห็น

วาผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง

,คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญเปน ปวส.2 จํานวน 
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15 คน คิดเปนรอยละ 50 ปริญญาตรี จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 40 และ ปริญญาโท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

 สวนท่ี 2 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง

พอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาโดยรวมและดาน

ท่ีสงผลตอความพึงพอใจ ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง, คณะครู

อาจารยและ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

( Χ=4.58) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวามี ความพึงพอใจ

สวนมากอยูท่ีระดับมากท่ีสุดเรียงตามลําดับ ดังน้ี ดานการ

ทํางาน (Χ=4.64,S.D.=0.58) ดานการออกแบบ (Χ=4.61, 

S.D.=0.57) ดานการใชงาน ( Χ=4.49,S.D.=0.70) คาเฉลี่ย

เบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอน่ังราน

ลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาดานการออกแบบ ผูมีอาชีพ

เก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึง

พอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟาในดานการ

ออกแบบอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ=4.61,S.D.=0.57) เมื่อ

พิจารณาพบวามีความพึงพอใจสวนมากอยูท่ีระดับมากท่ีสุด

เรียงตามลําดับดังน้ี ภาพรวมและขนาดของเครื่อง  

(Χ=4.83,S.D.=0.38) การออกแบบฐานขับเคลื่อน  

(Χ=4.63,S.D.=0.49) การออกแบบและคํานวณหานํ้าหนัก

ของช้ินงาน (Χ=4.63,S.D.=0.49) ความถนัดในการใชงาน 

(Χ=4.57,S.D.=0.63) น่ังรานมีนํ้าหนักมาก (Χ=4.37, 

S.D.=0.89) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ 

พึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลือ่นดวยไฟฟาดานการ

ทํางาน ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง,คณะครูอาจารยและ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวย

ไฟฟาในดานการทํางาน (Χ=4.64,S.D.=0.58) เมื่อพิจารณา

พบวามี ความพึงพอใจสวนมากอยูท่ีระดับมากท่ีสุดเรียง

ตามลาํดับ ดังน้ี เวลาขับเคลื่อนไมมีเสียงดังมากเกินไป  

(Χ=4.73,S.D.=0.52) ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่  

(Χ=4.67,S.D.=0.55) สะดวกสบายตอการใชงาน 

(Χ=4.67,S.D.=0.55) นํ้าหนักขนาดเหมาะสมกับการใชงาน  

(Χ=4.57,S.D.=0.68) และระยะเวลาในการใชงานของ

แบตเตอรี่ (Χ=4.57,S.D.=0.63) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และระดับความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวย

ไฟฟาดานการนําไปใชงาน ผูมีอาชีพเก่ียวกับงานชาง,คณะครู

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟาในดานการนําไปใชงานอยูในระดับมาก  

(Χ=4.49,S.D.=0.70) เมื่อพิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยู

ท่ีระดับมากเรียงตามลําดับ ดังน้ี ความปลอดภัยในการใชงาน 

(Χ=4.60,S.D.=0.50) ความสะดวกในการเคลื่อนยาย  

(Χ=4.60,S.D.=0.50) ความสะดวกในการบํารุงรักษาทํา

ความสะอาด (Χ=4.53,S.D.=0.73) มีอายุการใชงานนาน  

(Χ=4.37,S.D.=0.93) และความสะดวกในการใชงาน  

(Χ=4.37,S.D.=0.85)  

6. อภิปรายผล

 จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของน่ังรานลอเลื่อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ผูวิจัยขออภิปรายผลดังน้ี 

5 .2.1 ระดับความพึงพอใจตอ น่ังร านลอ เลื่ อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ดานการออกแบบ ผูมีอาชีพเก่ียวกับงาน

ชาง, คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังราน

ลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา ในดานการออกแบบอยูในระดับ

มากท่ีสุด 

5 .2.2 ระดับความพึงพอใจตอ น่ังร านลอ เลื่ อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ดานการทํางาน ผูมีอาชีพเก่ียวกับงาน

ชาง, คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอน่ังราน

ลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา ในดานการทํางาน อยูในระดับ

มากท่ีสุด 

5 .2.3 ระดับความพึงพอใจตอ น่ังร านลอ เลื่ อน

ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ดานการนําไปใชงาน ผูมีอาชีพเก่ียวกับ

งานชาง, คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอ

น่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา ในดานการออกแบบอยู

ในระดับมาก 

7. ขอเสนอแนะ

1. คณะผูจัดการโครงการควรมีการประชุมวางแผน

กันมากข้ึนเพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และคณะผูจัดการ

โครงการควรวางแผนในการประสานงานใหเปนระบบ มีการ

แบงหนาท่ีความรับรับชอบใหตรงตามตําแหนงงาน เพ่ือการ

ทํางานจะได มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ควรปรับปรุงเรื่องเสียงของพัดลม

3. การเคลื่อนท่ีไมคอยไหลลื่น
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการเรื่อง น่ังรานลอเลื่อนขับเคลื่อนดวยไฟฟา สําเร็จ

ลุลวงไปดวยการใหความชวยเหลือแนะนําของอาจารยปยะ 

บรรพลา ซึ่งเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน อาจารยคธายุทธ 

เหลาสะพาน และอาจารยพิชัย ศิริสุวรรณ อาจารยท่ีปรึกษา

รวมท่ีไดกรุณาท่ีใหคําแนะนําขอคิดเห็นตรวจสอบและแกไข

รางของโครงงานมาโดยตลอด คณะผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณ

ไว ณ โอกาสน้ี 

 การดําเนินการโครงงานน้ีมิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหาก

ปราศจากความรวมมือของชางผู เ ช่ียวชาญ ทุกทานซึ่ง

ประกอบไปดวยอาจารยปยะ บรรพลา,อาจารยคธายุทธ เหลา

สะพาน,อาจารยพิชัย ศิริสุวรรณ,นายพล  กลองมี,นายบุมี 

พรมณีดวง และนายพรชัย ไตรโยธี ท่ีใหการสนับสนุนในดาน

สถานท่ีและทําการทดลองเพ่ือเก็บขอมูลในการดําเนินการ

จัดทําโครงงานจนโครงการน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ทายน้ีคณะผูจัดทําขอกราบขอบคุณพระคุณบิดา  มารดา 

ท่ีใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริมการศึกษาและ

ใหกําลังใจเปนอยางดีอีกท้ังขอขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีใหการ

สนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณ

เจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทานท่ีคณะผูจัดทําไดศึกษา

คนควาไดนํามาอางอิงในการทําโครงงานจนกระท่ังงานวิจัย

ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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เคร่ืองจายเจลอัตโนมัต ิ
AUTOMATIC HAND GEL DISPENSER 

จีระศักด์ิ จันทรสวาง1*, วศรุฒ สาริยา2 และ ธวัชชัย จินะรักษ3 
Jeerasak Jansawang1*, Wasarut Sariya2and Thawatchai Chinarak3 

1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย 42000 สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

1,2,3Field of Electrical Technology, loei Technical College, loei Province 42000 Institute of 
Vocational Education 
: Northeastern Region1 

บทคัดยอ 
     เน่ื องจากการแพร ระบาดของโรค โค วิด -19 ถื อ เป น
โศกนาฏกรรมโลก ไมวาจะเปนจำนวนผูเสียชีวิตหลายแสนคน 
ระบบสาธารณสุขท่ีตองรับมือกับโรคอยางเกินกำลัง และอนาคต
ท่ีไมแนนอนของคนหลายลานคน แมเปาหมายหลักคือ การ
ชวยเหลือและปองกันโรค แตสิ่งท่ีควรทำไปพรอม ๆ กัน คือ การ
เรียนรูจากวิกฤตโรคโควิด-19 เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

โครงการเครื่องจายเจลอัตโนมัติ มีวัตถุประสงคในการจัดทำ
โครงการเพ่ือ หยุดการถายโอนเช้ือโรค โดยไมตองสัมผัสเครื่อง
ดวยมือท่ีสกปรก และเพ่ือตอบสนองความตองการดาน ความ
สะดวกสบาย และศึกษาหลักการทำงานของเซ็นเซอร 

ผลจากการจัดทำโครงการพบวา จากการจัดโครงการเครื่อง
จายเจลอัตโนมัติครั้งน้ีพบวาการทำ โครงการน้ีข้ึนมาไดเรียนรู
อะไรหลายๆอยาง ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องจายเจลอัติ
โนมัติ พบวา คณะครูอาจารยและนักศึกษา มีความพึงพอใจตอ

แครื่องจายเจลอัตโนมัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.41, 
S.D. = 0.522) เมื่อพิจารณาทุกดานพบวามีความพึงพอใจอยูท่ี
ระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดาน

การใชงาน (x� =4.62, S.D. =0.535) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจ

มาก ดานการทำงาน (x� =4.22, S.D. =0.696) ซึ่ งอยูระดับ

ความพึงพอใจมาก และดานการออกแบบ (x� =4.4, S.D. 
=0.335) ซึ่งอยูระดับความพึงพอใจมาก ตามลำดับ 
คำสำคัญ : เครื่องจายเจล,อัตโนมัติ 

Abstract 
 Due to the spread of COVID-19 which is a world 
tragedy. Whether it is the number of deaths hundreds 
of thousands, the public health system has to deal 
with the disease in excess of its strength. And the 
uncertain future of millions people in the world. 
Although the main goal is to help and prevent but 
what should be done at the same time is to learn 
from the COVID-19 crisis and to prevent the risk that 
will occur in the future. 
 Automatic gel dispenser project has the objective 
of developing a project to stop the transfer of 
pathogens without having to touch the machine with 
dirty hands. Moreover, to meet the needs of comfort 
and study the principle of operation of sensors. 
 As a result of the preparation of this automatic gel 
dispenser project, it was found that doing I learned a 
lot about this project. The quality evaluation of the 
automatic gel dispenser was found that the results of 
the evaluation of the quality of the automatic gel 
dispenser were found that teachers and students I 
was satisfied with the automatic gel dispenser. 

Overall, it is at a high level. (x� = 4.41, S.D. = 0.522) 
When considering all aspects, satisfaction was found 
at the high level in all aspects, ordered in descending 

order as follows. (x� =4.62 , S.D. =0.535 ) Which is a 

very satisfied level of work (x� =4.22, S.D. =0.696) 

Which is very satisfied level And design aspects (x� 
=4.4, S.D. =0.335) Which is very satisfied level 
respectively. 

*นายจีระศักดิ์ จันทรสวาง
E-mail: jeerasak.13.06.2557@gmail.com 
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Keywords; Gel Dispenser, Automatic 

1.บทนำ   
[1] เน่ืองจากการแพรระบาดของโรคโควิด -19 ถือเปน

โศกนาฏกรรมโลก ไมวาจะเปนจำนวนผูเสียชีวิตหลายแสนคน 
ระบบสาธารณสุขท่ีตองรับมือกับโรคอยางเกินกำลัง และอนาคต
ท่ีไมแนนอนของคนหลายลานคน แมเปาหมายหลักคือ การ
ชวยเหลือและปองกันโรค แตสิ่งท่ีควรทำไปพรอม ๆ กัน คือ การ
เรียนรูจากวิกฤตโรคโควิด-19 เพ่ือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 

จึงไดเล็งเห็นปญหาท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงทำใหเกิด
การคิดคนควาวิธีการปองกันดวยการทำเครื่องจายเจลลางมือ
อัตโนมัติแทนท่ีการใชมือกดเจลแบบหัวกดธรรมดา ท่ีอาจจะมีผู
ติดเช้ือโดยไมรูตัวมากดเจลกอนหนาเราและทำใหคนท่ีมากดเจล
ตอจากผูติดเช้ือไดรับเช้ือไดรับเช้ือไวรัส เพ่ือลดปญหาในการใช
มือสัมผัสหัวกดเจคแบบเดิม เพ่ือปองกันโรคโควิด-19 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือไดเครื่องจายเจลอัตโนมตั ิ
2.2เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชเครื่องจายเจล

อัตโนมัต ิ

3. วิธีดำเนินการโครงการ
โครงการน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง วัตถุประสงคฺเพ่ือสราง

เครื่องจายเจลอัตโนมัติ ตามหลังสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย ประจำปการศึกษา 2563 
ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

  3.1 ขอบเขตการศึกษาคนควา 
  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาในเรื่อง

น้ี ไดแก  คณะครูอาจารย วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 5 ชุด 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกชางไฟฟา 
วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค เล ย  จ ำน วน  5 ชุ ด  นั ก ศึ ก ษ าร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกชางไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย 
จำนวน 5 ชุด จำนวน  ชุด และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา จำนวน 15 ชุด รวม
ท้ังหมดจำนวน 30 คน 

  3.2 แบบแผนการทดลอง 
จากท่ี ไดดำเนินการศึกษาสิ่ งตางๆ ตามหั วขอ 1 แล ว

ดำเนินการวางแผนเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเพ่ือจัดทำเครื่องจาย
เจลอัตโนมัติ โดยการวางแผนการดำเนินงาน ท่ีไดเสนอ ในบทท่ี 
1 ท่ีไดกำหนดข้ันตอนกิจกรรมในการปฏิบัติงานใหสามารถแลว

เสร็จภายในกำหนดและจัดทำแผนภูมิการทำเครื่องจายเจล
อัตโนมัติและความพึงพอใจ 

  แผนภูมิภาพท่ี 3.1 แสดงแผนผงัข้ันตอนวิธีการดำเนินโครงงาน 

   3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคอื 

3.3.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูประเมินความพึงพอใจ
เครื่องจายเจลลางมืออัตโนมัติ 

3.3.2 ความคิดเห็นของผูประเมินความพึงพอใจเครื่องจาย 
เจลลางมืออัตโนมัติแบงเปน 3 ชุด ไดแก 

3.3.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจการทำงานของ
เครื่องจายเจลลางมืออัตโนมัติ ดานการออกแบบ ดานการ
ทำงาน ดานการใชงาน 

   3.3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจการทำงานของ
เครื่องจายเจลลางมืออัตโนมัติดานการทำงานของตัวเครื่อง 

   3.3.2.3 แบบประเมินความพึงพอใจการทำงานของ
เครื่องจายเจลอัตโนมัติดานการใชงาน 

วางแผนดําเนินการ 

ไดสื่อการสอนแบบใหม 

จัดทําสื่อการสอน 

ศึกษาคนควาขอมูล 

ศึกษาขอมูล 

ปรับปรุงแกไข 

อาจารยที่ปรึกษาหรือผู้ เชี�ยวชาญ

ปรับปรุงแกไข 

วิเคราะหขอมูล , สรุปผล 

เริ่มตน 

จบ 
 

สาธิตการทํางานและให 
ผูเช่ียวชาญประเมิน 

อาจารยที่ปรึกษา 
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ภาพท่ี 3.2 แสดงการทำงานของเครื่องจายเจลอัตโนมัต ิ

   3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยได

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถาม 
ใหกับผูใชบริการภายในวิทยาลัยเทคนิคเลย คณะครูอาจารย 
วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 5 ชุด นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จำนวน 5 ชุด 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จำนวน 10 ชุด 
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 10 ชุด รวม
ท้ังหมด จำนวน 30 ชุด ท่ีใชเครื่องจายเจลอัตโนมัติ โดยสุมแบบ
เจาะจง 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

   [2] การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เลย ตอการศึกษาความพึงใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติกลุม
ตัวอยางคือ คณะครูอาจารยวิทยาลัยเทคนิคเลย และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรเีทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟาจำนวน 
30 คน เครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences 

: SPSS) และ ใชสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผูวิจัยไดจัดแบงการวิเคราะห
ขอมูลโดยเสนอผลออกเปน 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย
และนักศึกษา 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอเครื่องจายเจล
อัตโนมัติ    

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารยและ 
นักศึกษา 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย 
และนักศึกษาจำแนกตามเพศ 

 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครู
อาจารยและนักศึกษาเพศชายจำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
83.00 และเปนเพศหญิงจำนวน 5 คน คิดเปน รอยละ 17.00 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ คณะครูอาจารย
และนักศึกษาจำแนกตามอาย ุ

จากตารางท่ี 4.2 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ขอ,คณะครูอาจารย และ นักศึกษาสวนใหญเปนอายุ 18 ป 
จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเปน 21 ป จำนวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ นอยสุดเปนผูท่ีมีอายุ 40 ป 
จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 

ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผู คณะครูอาจารย 
และนักศึกษาจำแนกตามระดบัการศึกษา 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
ของ คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญ เปนระดับ
การศึกษาปวช. จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ระดับ
การศึกษาปวส. จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอเครื่องจายเจล
อัตโนมัติ  

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัตโิดยรวมและรายดานท่ีสงผลตอ
ความพึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัต ิ

จากตาราง 4.4 พบวาคณะครูอาจารยและ นักศึกษา มีความ

พึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัต ิ ในภาพรวม (x�= 4.41, S.D. 
= 0.522) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานการ

ออกแบบ (x�=4.62, S.D.=0.535) ดานการใชงาน (x�= 4.40, 

S.D. = 0.335) และดานการทำงาน (x�= 4.22, S.D. = 0.696) 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึง
พอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติ ดานการออกแบบ 

จากตาราง 4.5 พบวาคณะครูอาจารยและ นักศึกษา มีความ
พึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติ ดานการออกแบบ ในภาพรวม 

(x�= 4.62, S.D. = 0.535) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไป

นอย ไดแก  ด านความปลอดภัยของตัว เครื่อ ง (x�=4.87, 

S.D.=0.434) การออกแบบและติดตั้งชุดตรวจวัด (x�= 4.80, 

S.D. = 0.484) และภาพรวมและขนาดของเครื่อง (x�= 4.67, 
S.D. = 0.479) 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ
ตอเครื่องจายเจลอัตโนมตัิ ดานการทำงาน 

จากตาราง 4.6 คณะครูอาจารยและ นักศึกษา มีความ
พึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติ ดานการทำงาน ในภาพรวม 

(𝐱𝐱�= 4.23, S.D. = 0.696) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไป

นอยไดแก ความแมนยำในการตรวจจับ (𝐱𝐱�=4.50, S.D.= 0.63) 

ขณะใชงานเจลไหลไดสะดวก (𝐱𝐱�= 4.47, S.D. = 0.73) และ

ขณะใชงานตัวเครื่องเสียงไมดัง (𝐱𝐱�= 4.43, S.D. = 0.828) 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึง
พอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติ ดานการนำไปใชงาน 

จากตาราง 4.7 พบวาคณะครูอาจารยและ นักศึกษา มี
ความพึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติดานการนำไปใชงานใน

ภาพรวม (𝐱𝐱�= 4.40, S.D. = 0.335) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ย

มากไปนอยไดแกความปลอดภัยในการใชงาน (𝐱𝐱�=4.87, S.D.= 

0.346) ความสะดวกในการติดตั้ง (𝐱𝐱�= 4.77, S.D. = 0.43) และ

ความสะดวกในการบำรุงรักษาทำความสะอาด (𝐱𝐱�= 4.30, S.D. 
= 0.466) 
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5. สรุปผล อภิปรายผล
การวิจัยเครื่องจายเจลอัตโนติ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางเครื่อง

จายเจลอัตโนมัติทำการกำหนดกลุมตัวอยาง 30 คน ผูวิจัยไดทำ
การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเจาะจงเลือก โดยคัดจาก
คณะครูอาจารยและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลยเครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจตอเครื่องจายเจล
อัตโนมัติดานการออกแบบ ดานการทำงาน ดานการใชงาน ซึ่งมี
ผลการศึกษา ดังน้ี 
  5.1 สรุปผล 

ผลการวิเคราะหขอมูล ท่ัวไปของคณะครูอาจารยและ
นักศึกษาเพศชายจำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.00 และเปน
เพศหญิงจำนวน 5 คน คิดเปน รอยละ 17.00 สวนใหญเปนอายุ 
18 ป จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และเปน 21 ป 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ นอยสุดเปนผูท่ีมีอายุ 
40 ป จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และสวนใหญเปน
ระดับการศึกษาปวช. จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
ระดับการศึกษาปวส. จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.00 และ 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.00 

คณะครูอาจารยและ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอเครื่องจาย

เจลอัตโนมัติ ดานการออกแบบ ในภาพรวม (x�= 4.62, S.D. = 
0.535) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานความ

ปลอดภัยของตัวเครื่อง (x�=4.87, S.D.=0.434) การออกแบบ

และติดตั้งชุดตรวจวัด (x�= 4.80, S.D. = 0.484) และภาพรวม

และขนาดของเครือ่ง (x�= 4.67, S.D. = 0.479) 
คณะครูอาจารยและ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอเครื่องจาย

เจลอัตโนมัติ ดานการทำงาน ในภาพรวม (x�= 4.23, S.D. = 
0.696) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ความ

แมนยำในการตรวจจับ (x�=4.50, S.D.= 0.63) ขณะใชงานเจล

ไหลไดสะดวก (x�= 4.47, S.D. = 0.73) และขณ ะใช งาน

ตัวเครื่องเสียงไมดัง (x�= 4.43, S.D. = 0.828) 
คณะครูอาจารยและ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอเครื่องจาย

เจลอัตโนมัติดานการนำไปใชงานในภาพรวม (x�= 4.40, S.D. = 
0.335) โดยเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแกความ

ปลอดภัยในการใชงาน (x�=4.87, S.D.= 0.346) ความสะดวกใน

การติดตั้ง (x�= 4.77, S.D. = 0.43) และความสะดวกในการ

บำรุงรักษาทำความสะอาด (x�= 4.30, S.D. = 0.466) 
   5.2 อภิปรายผล 

ผลการการจัดทำโครงการ มีประเด็นท่ีจะนำมาอธิปราย
ผลไดดังน้ี 

5.2.1 มีความพึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติ ดานการ

ออกแบบ ในภาพรวม (x�= 4.62, S.D. = 0.535) โดยเรียงลำดับ

จากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแก ดานความปลอดภัยของตัวเครื่อง 

(x�=4.87, S.D.=0.434) การออกแบบและติดตั้งชุดตรวจวัด (x�= 

4.80, S.D. = 0.484) และภาพรวมและขนาดของเครื่อง (x�= 
4.67, S.D. = 0.479) 

5.2.2 มีความพึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติดานการ

ทำงาน ในภาพรวม (𝐱𝐱�= 4.23, S.D. = 0.696) โดยเรียงลำดับ
จากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแกความแมนยำในการตรวจจับ 

(𝐱𝐱�=4.50, S.D.= 0.63) ขณะใชงานเจลไหลไดสะดวก (𝐱𝐱�= 

4.47, S.D. = 0.73) และขณะใชงานตัวเครื่องเสียงไมดัง (𝐱𝐱�= 
4.43, S.D. = 0.828) 

5.2.3 มีความพึงพอใจตอเครื่องจายเจลอัตโนมัติดานการ

นำไป ใช งาน ในภาพรวม  (x�= 4.40 , S.D. = 0.335 ) โดย
เรียงลำดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอยไดแกความปลอดภัยในการใช

งาน (x�=4.87, S.D.= 0.346) ความสะดวกในการติดตั้ง (x�= 
4.77, S.D. = 0.43) และความสะดวกในการบำรุงรักษาทำความ

สะอาด (x�= 4.30, S.D. = 0.466) 

กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการเรื่อง เครื่องจายเจลอัตโนมัติ  สำเร็จลุลวงไปดวย

การใหความชวยเหลือแนะนำของอาจารยปยะ บรรพลา ซึ่งเปน
อาจารยท่ีปรึกษาโครงงานอาจารยคธายุทธ เหลาสะพาน  และ
อาจารยพิชัย ศิริสุวรรณ อาจารยท่ีปรึกษารวมท่ีไดกรุณาท่ีให
คำแนะนำขอคิดเห็นตรวจสอบและแกไขรางของโครงงานมาโดย
ตลอด  คณะผูจัดทำจึงขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสน้ี 

การดำเนินการโครงงานน้ีมิอาจสำเร็จลุลวงไปไดหากปราศจาก
ความรวมมือของชางผู เช่ียวชาญทุกทานซึ่งประกอบไปดวย 
อาจารยปยะ บรรพลา อาจารยคธายุทธ เหลาสะพาน อาจารย
พิชัย ศิริ ท่ีใหการสนับสนุนในดานสถานท่ีและทำการทดลองเพ่ือ
เก็บขอมูลในการดำเนินการจัดทำโครงงานจนโครงการน้ีสำเร็จ
ลุลวง ไปดวยดี 

ทายน้ีคณะผูจัดทำขอกราบขอบคุณพระคุณบิดา มารดา ท่ี
ใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริมการศึกษาและให
กำลังใจเปนอยางดีอีกท้ังขอขอบคุณเพ่ือนๆ  ท่ีใหการสนับสนุน
และชวยเหลือดวยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณเจาของเอกสาร
และงานวิจัยทุกทานท่ีคณะผูจัดทำไดศึกษาคนควาไดนำมา
อางอิงในการทำโครงงานจนกระท่ังงานวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลุลวงไป
ไดดวยดี 
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มินิไบค 

Mini bike 

ชญา พิมพสวัสด์ิ1, ศุภวิชญ คำใจ2*  

Chaya pimsawat 1, Suphawit Kumjai 2* 

1,2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัดเลย 42000 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1,2 Field of Electrical Technology, loei Technical College, loei Province 42000 Institute of Vocational Education : 

Northeastern Region1  

บทคัดยอ 

งานวิจัยโครงการเรื่องมินิไบคมีวัตถุประสงคใน

การจัดทำโครงการ เพื ่อสรางมินิไบค  และเพื่อ ศึกษา

ความพึงพอใจของผู ใชงานที ่มีตอมินิไบค โดยมีกลุม

ตัวอยางไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย จำนวน 30 

คน มีวัสดุที ่ใชในการสรางมินิไบคคือ 1. จักรยาน  2. 

มอเตอร  3. ชุดควบคุม  4. ชุดคันเรง ไฟฟา มีการ

รวบรวมขอมูลจากผู  ท่ีมีความสนใจในมินิไบค โดยมี

คาสถิต ิที ่ใชในการวิเคราะหตามความถี ่ ค าร อยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย พบวา 

ความพึงพอใจของผูที ่มีความสนใจตอ มินิไบคในภาพ

รวมอย ู  ในระด ับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.24, S.D.=0.026) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวามี ความพึง พอใจอยูที่ระดับมาก

ทุกดานเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ

ใชงาน(𝑥𝑥𝑥=4.34, S.D.=0.117) ดานการทำงาน (𝑥𝑥𝑥=
4 . 2 0 ,S.D.=0 . 7 8 )  แ ล ะ ด  า น ก า ร อ อ ก แ บ บ (𝑥𝑥𝑥=
4.17,S.D.=0.127) 

คำสำคัญ: มินิไบค 

ABSTRACT 

The purpose of this project were 1) to 

create the mini bike. 2) to find the 

satisfactions of the mini bilk. The sample 

are 30 students at Loei Technical College, 

selecting by purposive sampling. There are 

4 main parts of mini bike. 1. the bike 2. the 

motor  3. the control set  4. the electric 

throttle set. Data Analysis was calculated 

by the average , the percentage and 

standard  deviation. The results of the 

research were as follows:  1. The total’s 

satisfaction of the mini bike was at a high 

level (𝑥𝑥 �=4.24, S.D.=0.026) 2. The usage’s 

satisfaction was at (𝑥𝑥 �=4.34, S.D.=0. 1 1 7 ) 

3. The working of the mini bike was

( 𝑥𝑥𝑥 =4.20,S.D.=0 . 7 8 ) 4. The design’s 

satisfaction was at (𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0 . 1 2 7 ) 

Keyword : Minibike 

1.บทนำ 

จากขอมูลของกรมการขนสงทางบกซึ ่งเปน

ขอมูลเฉพาะการขนสงทางบกเทานั้นยังไมรวมการขนสง

ทางน้ำและการขนสงทางอากาศก็จะสามารถประมาณได

วา การใชพลังงานในแตละวันไดเผาผลาญพลังงานไป

อยางมหาศาลและไดปลอยกาซที่กอใหเกิดมลพิษอยาง

มหาศาลเชนเดียวกัน จากการสืบคนขอมูลเอกสารของ

คายรถยนตทั่วไปซึ่งมีการแสดงรายละเอียดจำนวนการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอกิโลเมตรที่ลกวิ ่งไป 

พบวารถยนตขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันยังปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดออกสูชั้นบรรยากาศถึง 120 กรัมตอ

กิโลเมตร หากเปนรถยนตขนาดใหญหรือรถบรรทุกและ

รถประจำทางก็จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกสู

ช้ันบรรยากาศมากกวารถยนตขนาดเล็กหน่ึงคัน 

นอกจากปญหาของกิจกรรมการขนสงที่สงผล

กระทบตอสภาพสิ ่งแวดลอมโดยตรงแลว ยังมีอีหน่ึง
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ปญหาที ่สงผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงเชนกัน นั ่นคือ

คาใชจายหรือตนทุนในกิจกรรมการขนสงเดินทางในแต

ละวันที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นก็

จะสงผลทำใหราคาสินคาสูงขนดวย การใชจายเงินจึงอยู

ในวงจำกัดทำใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตนอยขาด

สภาพคลองในระบบเศรษฐกิจ[1] 

ปจจุบันในเรื ่องขององคความรูในการพัฒนา

จักรยานไฟฟายังไมกระจายออกสูกลุมชุมชนมากนัก กลุม

ชุมชนยังขาดโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ วายังมียานพาหนะท่ี

สามารถชวยในการเดินทางและลดตนทุนคาใชจายไดเปน

อยางดี อีกท้ังยังสามารถพัฒนาไดงาย อุปกรณไมซับซอน

ไมยุงยากมีคาบำรุงรักษานอย มีความคลองตัว มีความ

ปลอดภัยสูง ราคาไมแพง ชวยลดมลพิษและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม[2] ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเสนอแนวทางในการลด

ใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพิษและชวยลดคาใชจาย

ใหกับชุมชนในดานน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง สงเสริม

การใชจักรยานไฟฟากึ่งอัตโนมัติเปนยานพาหนะในการ

เดินทาง ซึ่งสามารถใชไดทั้งระบบปนดวยเทาและระบบ

ไฟฟา โดยจะ 

ทำการออกแบบระบบชารจไฟกลบัขณะปนเพ่ือชวยเพ่ิม

ระยะทาง และนำองคความรูไปถายทอดใหกับกลุมชุมชน

ในการพัฒนาจักรยานไฟฟาก่ึงอัตโนมัติแบบงายๆ 

สามารถจัดสรางไดดวยตนเอง ซึ่งอาจพัฒนาจากจักรยาน

เดิมท่ีมีอยูแลวหรือหาซื้อจักรยานเกาหรือใหมท่ีราคาไม

สูงมากนักแลวนำมาพัฒนาเปนจักรยานไฟฟาก่ึงอัตโนมัติ 

ซึ่งจะเหมาะสำหรับการใชงานในแหลงชุมชน เชน ใช

เดินทางไปทำงานในระยะท่ีไมไกลนัก ไปจายตลาด ไปสง

ของ ใชสงเอกสารระหวางหนวยงานหรือระหวางชุมชน 

ใชเดินทางทองเท่ียวทัศนาจร รวมท้ังไมกอมลพิษมคีวาม

สะดวกคลองตัว มีความปลอดภัยสูง ประหยัดคาใชจายใน

ดานเช้ือเพลิงและคาใชจายในการบำรุงรักษา ใชสำหรับ

ออกกำลังกายสงเสริมสุขภาพ มรีาคาถูกกวายานพาหนะ

ชนิดอ่ืนๆอะไหลหาซื้อไดงาย ตลอดจนชวยลดปญหา

ภาวะโลกรอนในปจจุบัน เปนนโยบายท่ีรัฐบาลใหความ 
สำคัญอยางยิ่ง[3] 

2.วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือสรางมินิไบค 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอผูใชงานท่ีมีตอมินิไบค 

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน 

โครงการครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค

เพื ่อสรางมินิไบคและหาความพึงพอใจ ตามหลักสูตร 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิค

เลย ประจำปการศึกษา 2563 ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

  3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 แบบแผนการทดลอง 

  3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

  3.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

  3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.6 การวิเคราะหขอมูล 

  3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรที ่ใชในการวิจัยเปนประชากรที ่สามารถ

กำหนดจำนวน ไดอยางแนชัด ซึ่งประชากรเปาหมายท่ี

ผู วิจัยตองการในการเก็บรวบรวมขอมูลคือสามารถนับ

หร ื อก ำหนดจำนวน ได  อ ย  า งแน  ช ั ด  น ั กศ ึ กษา

วิทยาลัยเทคนิคเลย จำนาวน 16คน และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี จำนวน 14

คน รวมท้ังหมดจำนวน 30 คน 
3.2 แบบแผนการทดลอง 

ศึกษาและรวบรวมขอมลู ในการศึกษา และรวบรวม

ขอมูลน้ัน เพ่ือนำเอาขอมูลท่ีรวบรวมมาซึ่งไดขอมลูจาก

สื่อตาง ๆ ดังน้ี 

3.2.1 ผูเช่ียวชาญทางดานมอเตอรไฟฟา 

 3.2.2 ท่ีปรึกษา     
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แผนภูมิภาพท่ี 3.1 แสดงแผนผังข้ันตอนวิธีการดำเนิน 

โครงงาน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีคือ 

 3.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูประเมินความพึง

พอใจมินิไบค 

 3.3.2 ความคิดเห็นของผู ประเม ินค ุณภาพมินิไบค

แบงเปน 3 ชุด ไดแก 

 3.3.2.1 แบบประเมินความพึงพอใจการทำงานของมินิ

ไบคดานการออกแบบ 

   3.3.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจการทำงานของมินิ

ไบคดานการใชงาน 

3.5 การเกบ็รวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยได

ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข อม ูลด วยตนเอง โดยใช

แบบสอบถาม ใหกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลย จังหวัด

เลย จำนวน 5 ชุด คณะครูอาจารย วิทยาลัยเทคนิคเลย 

จำนวน 10 ชุด และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา จำนวน 15 ชุด รวม

ท้ังหมด 30 ชุด ท่ีใชบริการมินิไบคไฟฟาโดยสุมแบบเจาะ 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมลูของการวิจัยในครั้งน้ี แบงเปน 3 

สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูที่มีความ

สนใจในมินิไบค 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอ มินิไบค 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตอความพึง

พอใจตอ มินิไบค 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาความคดิเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค

เลย ตอการศึกษาความพึงพอใจตอมินิไบคกลุมตัวอยาง

คือ คณะครูอาจารยวิทยาลัยเทคนิคเลยและนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีไฟฟา

จำนวน 30 คน เครื่องมือวิจัยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย

สรางข้ึนวิเคราะหขอมลูทางสถิตโิดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package 

for the Social Sciences: SPSS) และ ใชสถิติรอยละ

(Percentage) คาเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥 ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยผูวิจัยไดจัดแบงการวิเคราะหขอมูลโดยเสนอ

ผลออกเปน 3 สวน คือ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

289

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของ คณะครูอาจารย

และนักศึกษา 

ตารางท่ี 4.1 จำแนกตามเพศ 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูท่ี

มีความสนใจในมินิไบคนักศึกษาเพศชายจำนวน 21 คน 

คิดเปนรอยละ 70 และเพศหญิงจำนวน 9คน คิดเปนรอย

ละ 30 

ตารางท่ี 4.2 จำแนกตามอาย ุ

จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะหผล

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป คณะครูอาจารย และ นักศึกษา 

สวนใหญเปนอายุระหวาง 18-22 ป จำนวน 27 คน คิด

เปนรอยละ 80 และเปน 30-45 ป จำนวน  3 คน คิดเปน

รอยละ 10 

ตารางท่ี 4.3 จำแนกตามระดับการศึกษา 

จากตารางที ่ 4.3 แสดงใหเห็นวาผลการวิเคราะห

ขอมูลทั่วไปของ คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญ

เปน ปวส. จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50 ปริญญาตรี 

จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40 และ ปริญญาโท 

จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอมินิไบค 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ

พึงพอใจตอมินิไบคและดานท่ีสงผลตอความพึงพอใจ 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา คณะครูอาจารยและ 

นักศึกษา มีความพึงพอใจตอมินิไบคในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (𝑥𝑥 �=4.24, S.D.=0.026) เมื่อพิจารณา

เปนดานพบวามี ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดาน

เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการใชงาน

(𝑥𝑥 �=4.34,S.D.=0.117) ดานการทำงาน

(𝑥𝑥𝑥=4.20,S.D.=0.78) ดานการออกแบบ 

(𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.127) 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ

พึงพอใจตอมินิไบคดานการออกแบบ 

จากตารางที ่ 4.5 พบวา ผ ู ท ี ่ม ีความสนใจในมินิ

ไบค,คณะครูอาจารยและนักศึกษามคีวามพึงพอใจตอมินิ

ไ บ ค  ใ น  ด  า น ก า ร อ อ ก แ บ บ อ ย ู  ใ น ร ะ ด ั บ ม า ก

(𝑥𝑥𝑥=4.16,S.D.=0.13) เม ื ่อพิจารณาพบวามี ความพึง

พอใจอยูที่ระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับ ดังน้ี ความ

ถนัดในการใชงาน (𝑥𝑥𝑥=4.33,S.D.=0.71) ภาพรวมและ

ขนาดของเครื่อง (𝑥𝑥𝑥=4.20,S.D.=0.40) การออกแบบและ

คำนวณหาน้ำหนักของชิ้นงาน (𝑥𝑥𝑥=4.10,S.D.=0.66)การ

ออกแบบฐานขับเคลื่อน (𝑥𝑥𝑥=4.00,S.D.=0.64) 

ตารางท่ี 4.6 ดานการทำงาน 

ตารางท่ี 4.6 ผู ม ีอาชีพเกี ่ยวกับงานชาง,คณะครู

อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอมินิไบคในดาน

การทำงาน (𝑥𝑥𝑥= 4.20,S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาพบวามี 

ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากที่สุดทุกดานเรียงตามลำดับ 

ดังน้ีระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ 

(𝑥𝑥𝑥=4.30,S.D.=0.59) ระยะเวลาในการใช  งานของ

แบตเตอรี่ (𝑥𝑥𝑥=4.23,S.D.=0.72) สะดวกสบายตอการใช
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งาน(𝑥𝑥𝑥=4.20,S.D.=0.66) น้ำหนักขนาดเหมาะสมกับการ

ใชงาน(𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.79) เวลาขับเคลื่อนไมมีเสียงดัง

มากเกินไป (𝑥𝑥𝑥=4.10,S.D.=0.75) 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ

พึงพอใจตอมินิไบคดานการนำไปใชงาน 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูท่ีมีความสนใจมินิไบคไดแก 

คณะครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอมินิไบค

ในด  านการนำไปใช  งาน (𝑥𝑥𝑥=4.49,S.D.=0.11) เมื่ อ

พิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยูที่ระดับมากทุกดาน

เร ียงตามลำดับ ด ังน้ี ความปลอดภัยในการใช งาน

(𝑥𝑥𝑥=4.53,S.D.=0.57)  ความสะดวกในการบำรุงรักษา

ทำความสะอาด (𝑥𝑥𝑥=4.47,S.D.=0.5) ความสะดวกในการ

ใชงาน (𝑥𝑥𝑥=4.37,S.D.=0.49) ความสะดวกในการ

เคลื่อนยาย (𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.37) และมีอายุการ

ใชงานนาน (𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.69) 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตอความพึงพอใจ

ตอ มินิไบค  

   คณะผูจดัการโครงการควรมีการประชุมวางแผนกัน

มากข้ึนเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและคณะผูจัดการ

โครงการควรวางแผนในการประสานงานใหเปนระบบ มี

การแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหตรงตามตำแหนงงาน 

เพ่ือการทำงานจะได มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.สรุปผล 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูท่ีมีสนใจ

มินิไบค คณะครูอาจารยและนักศึกษา ผลการวิเคราะห

ขอมูลท่ัวไป,คณะครูอาจารยและ นักศึกษาเพศชาย

จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70 และเปนเพศหญิง

จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30 แสดงใหเห็นวาผลการ

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูท่ีมีความสนใจมินิไบค

ไดแก,คณะครูอาจารยและ นักศึกษาสวนใหญเปนอายุ

ระหวาง 18-22 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 90 และ

เปน 30-45 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10 และแสดง

ใหเห็นวาผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูท่ีมีสนใจมินิ

ไบค 

คณะครูอาจารยและนักศึกษาสวนใหญเปนปวส.2 จำนวน 

15 คน คิดเปนรอยละ 50 ปรญิญาตรี จำนวน 12 คน คิด

เปนรอยละ 40 และ ปริญญาโท จำนวน 3 คน คิดเปนรอย

ละ 10 

สวนท่ี 2 คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความ

พึงพอใจตอมินิไบคโดยรวมและดานท่ีสงผลตอความพึง

พอใจ ของผูท่ีมีสนใจมินิไบค, คณะครูอาจารยและ 

นักศึกษา มีความพึงพอใจตอมินิไบคในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (𝑥𝑥𝑥=4.24) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวามี 

ความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากในทุกๆดานเรียงตามลำดับ   

ดังน้ี ดานการใชงาน (𝑥𝑥𝑥= 4.34,S.D.=011) ดานทำงาน 

(𝑥𝑥𝑥=4.20,S.D.=0.07) และดานการออกแบบ

(𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.12) คาเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานและ

ระดับความพึงพอใจตอมินิไบคดานการออกแบบ พบวา  

ผูท่ีมีความสนใจมินิไบค,คณะครูอาจารยและนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอมินิไบคดานการออกแบบอยูในระดับ

มาก (𝑥𝑥𝑥=4.16,S.D.=0.13) เมื่อพิจารณาพบวามี ความ

พึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดานเรยีงตามลำดับ ดังน้ี 

ความถนัดในการใชงาน (𝑥𝑥𝑥=4.33,S.D.=0.71) ภาพรวม

และขนาดของเครื่อง (𝑥𝑥𝑥=4.20,S.D.=0.40) การออกแบบ

และคำนวณหาน้ำหนักของช้ินงาน (𝑥𝑥𝑥=4.1,S.D.=0.66) 

การออกแบบฐานขับเคลื่อน (𝑥𝑥𝑥=4.,S.D.=0.64) คาเฉลี่ย

เบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอมินิไบค

ดานการทำงาน ผูท่ีมีความสนใจมนิิไบค คณะครูอาจารย

และนักศึกษามคีวามพึงพอใจมินิไบคในดานการทำงาน 

(𝑥𝑥𝑥=4.2,S.D.=0.07) เมื่อพิจารณาพบวามี ความพึงพอใจ

อยูท่ีระดับมากท่ีสุดทุกดานเรยีงตามลำดับ ดังน้ี 

ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ (𝑥𝑥𝑥=4.3,S.D.=0.59) 

ระยะเวลาในการใชงานของแบตเตอรี่ 

(𝑥𝑥𝑥=4.23,S.D.=0.72) สะดวกสบายตอการใชงาน 
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(𝑥𝑥𝑥=4.2,S.D.=0.66) น้ำหนักขนาดเหมาะสมกับการใช

งาน (𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.79) และเวลาขับเคลื่อนไมมีเสียง

ดังมากเกินไป (𝑥𝑥𝑥=4.1,S.D.=0.75) 

คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจตอ

มินิไบคดานการนำไปใชงาน พบวา ผูทีมีความสนใจ,คณะ

ครูอาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอมินิไบคใน

ดานการนำไปใชงาน (𝑥𝑥𝑥=4.49,S.D.=0.11) เมื่อพิจารณา

พบวามี ความพึงพอใจอยูท ี ่ระดับมากทุกดานเร ียง

ต ามล ำด ั บด ั ง น้ี  ความปลอดภ ั ย ในกา ร ใช  ง า น 

(𝑥𝑥𝑥=4.53,S.D.=0.57) ความสะดวกในการบำรุงรักษาทำ

ความสะอาด(𝑥𝑥𝑥=4.47,S.D.=0.5) ความสะดวกในการใช

ง า น  (𝑥𝑥𝑥=4.3 7 ,S.D.=0.49) ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร

เคลื ่อนยาย (𝑥𝑥𝑥=4.17,SD=0.37) และมีอายุการใชงาน

นาน (𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.37) 

6.อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องความพงึพอใจของมินิไบค ผูวิจัยขอ

อภิปรายผลดังน้ี ผลการวิเคราะหความพึงพอใจผูใชงาน

ตอมินิไบค พบวามีความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับ

มาก (𝑥𝑥 �=4.24, S.D.=0.026) เม ื ่อพ ิจารณารายดาน

พบวามี ความพึงพอใจอยู ท ี ่ระดับมากทุกดานเร ียง

ตามลำดับจากมากไปหานอย ดังน้ี  

ดานการใชงาน (𝑥𝑥 �=4.34, S.D.=0.117) ดานการทำงาน 

(𝑥𝑥𝑥=4.20,S.D.=0.78)  

ดานการออกแบบ (𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.127) สอดคลองกับ

งานวิจ ัยของ [4] ประภาส  แกวพิทักษและไตรรัตน 

กฤษณะโลม (2551 : บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการทำงานและการควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟา

กระแสตรงเนื่องจากเครื่องจักรกลไฟฟาดังกลาวสามารถ

ทำงานไดท้ังเปนมอเตอรไฟฟากระแสตรงและทำงานเปน

เครื่องกำเนิดไฟฟาในเครื่องเดียวกัน จากผลการทดสอบ

จักรยานไฟฟาที่สรางขึ้นสามารถวิ่งไดความเร็วสูงสุด 22 

28 กิโลเมตร / ชั่วโมงและการประจุแบตเตอรี่เพิ่มจาก

การปนดวยเทาจะไดปริมาณพลังงานมากกวาการประจุ

แบตเตอรี่โดยใชการเบรก สอดคลองกับงานวิจัยของ [5] 

กิต ิศ ักดิ ์  หมึกแดงและอดิศักดิ ์  คามพินิจ (2553 : 

บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาออกแบบและจัดสรางจักรยาน

ไฟฟาที ่ข ับเคลื ่อนลอหนา 2 ล อด วยมอเตอรไฟฟา

กระแสตรงแบบปราศจากแปรงถาน (Brushless DC 

Motor) โดยใชมอเตอรขนาด 36 โวลตและมีกำลังไฟฟา 

250 วัตตจำนวน 2 ตัว จากผลการทดสอบการทำงาน

ของจักรยานไฟฟาที ่น้ำหนักของผูขับขี ่ที ่ 80 กิโลกรัม

สามารถวิ ่งด วยความเร ็วสูงส ุด32 กิโลเมตร/ชั ่วโมง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ [6] ประวิช  บุญเจริญและเอก

ชัย  นามวงศ  

(2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการจัดสรางจักรยาน

ออกกำลังกายผลิตไฟฟาและเปนการศึกษาการทำงาน

ของเครื ่องกำเนิดไฟฟาที ่มีกำลังไฟจายออกขนาด 12 

โวลต จากผลของการทดสอบรถจักรยานไฟฟาที่สรางข้ึน

ไดปริมาณไฟที่จายออกคือ ขนาด 12 โวลตและนำไปใช

งานไดจริง 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปดวยความกรุณา และ

ความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง จาก อาจารยปยะ บรรพลา 

อาจารยที ่ปร ึกษาการศึกษาโครงการ และประธาน

กรรมการสอบ  ซึ ่งทานไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็น

ตางๆ อันเปนประโยชนอยางยิ่งในการทำโครงการ และ

ดวยความ อนุเคราะหจาก อาจารยคธายุทธ เหลาสะพาน 

อาจารยพิชัย  ศิร ิส ุวรรณ กรรมการสอบ ที ่ย ังช วย

แกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการดำเนินงาน ผูศึกษา

ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูยิ่ง  ขอขอบพระคุณ อาจารย

ประจำแผนกชางไฟฟาท่ีไดใหคำปรึกษา คำแนะนำ ขอคิด

ชวยเหลือ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองดูแลเอาใจใสเปน

อย างด ี  และให กำล ังใจตลอดระยะเวลาในการทำ 

โครงการ คณะผ ู จ ัดทำขอบพระค ุณเป นอย างสู ง 

ขอขอบคุณ บิดาและมารดา ผูเปนที่เคารพรักยิ่ง รวมท้ัง

เพ ื ่อน พ ี ่  น องท ี ่ ให การช วยเหลือ สน ับสน ุนด าน

งบประมาณ และใหกำลังใจมาโดยตลอด คุณคาและ

ประโยชนทั้งหมดที่เปนผลจาก โครงการนี้ คณะผูจัดทำ 
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ขอมอบเพื่อทดแทนคณุแด บิดามารดาและคณาจารยทุก

ทานดวยความเคารพยิ่ง 
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เครื่องนวดขาวแบบมัดขาว 
Rice kneading machine 

มนัส วิเศษศรี  1,*  หิรัญ เน่ืองสมศรี2 และ อุไรวรรณ โคราช3  
Manat Wisetsri1,*  Hieun Nueangsomsri2 and Auraiwan Korach3 

1234เทคโนโลยีไฟฟา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
1234DFieldof Eiecrical Technology Kanchanaphiesk Udon Thani Technical College 41000 

บทคัดยอ 
  การศึกษาโครงการเคร่ืองนวดขาวแบบมัด มีวัตถุประสงค
ของโครงการ เพื่อออกแบบเคร่ืองนวดขาวแบบมัด และเพื่อ
ประเมินคุณภาพของการออกแบบเคร่ืองนวดขาวแบบมัด 
ผลการทดลองพบวา จากการดําเนินการสรางเคร่ืองนวดขาว
แบบมัดโดยอาศัยระบบแกนเหล็กและเกลียวใชเปนแรง
มอเตอร จากการศึกษาหลักการทํางานของเลียวอารคีมีดีส
โดยการหมุนเกลียว จากการทดลอง 50 คร้ัง ไดหาคาเฉลี่ย
ทั้งหมดของ น้ําหนักขาวติดฟาง 13.38 กรัม ขาวทั้งหมด 
12.75 กรัม ใชเวลาในการนวดขาว 3.54 วินาที มอเตอร   
กินกระแส 1.32 แอมป จากการใชงานเคร่ืองนวดขาวแบบ
มัดได พบวา เค ร่ืองนวดขาวมีการใชงานไดจริงเมล็ด
ขาวเปลือกหลุดออกจากรวงขาว แตปญหาที่พบในการใช
งานเคร่ืองนวดขาว พบวา ฟางขาวไมไหลออกตามกระบวนการ 
ที่ควรจะเปน ทําใหเคร่ืองนวดขาวทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

Abstract 
study of the tie Rice kneading machine project 
thepurposes of this research were to design a 
kneading kneading machine and to assess the 
quality of the tie thresher desing the rests showed 
that from the construction of the kneading 
thresher using the iron core and the helix system 
as the motor force. From studying the peinciple of 
operaion of leo archimedes by rotating the screw 
from 50 experiments. Find the total mean of the 
weight of rice stuck in the staw is 13.38 grams. 
Total rice is 12.75 grams.it takes 3.54 seconds to 
thresh the rice. The motor consumes 1.23 nmps 

of currnt. It was found that the threshing machine 

was practcally usable, the paddy kernels fell out 
ot the paddy field. But problems found in the use 
of threshers were found. Rice millet does not flow 
according to the process it is supposed to. Causing 
the threshing machine to not work at full 
efficiency. 

1. คํานํา
 ในการเก็บ เก่ียวผลผลิ ตข าวนาป ท างเขตภาค

ตะวันออกฉียงเหนือ ที่รถเก่ียวเขาไปไมถึง ยังใชแรงงานคน
ลงแขกเก่ียวขาว ใชวิธีการตีข าวเปนที่ นิ ยมโดยทั่ วไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกอนนวดขาวชาวนาจะขนขาวมากอง
รวมไวบนลาน วิธีการนวดขาวชาวนาจะมีไมไผสองทอนมัด
ติดกันดวยเชือกหนังควาย ใชสําหรับจับมัดขาวและตีใสแผน
กระดานที่ ว างเอียงไดมุมที่ พอเหมาะ ตีจนกวา เมล็ด
ขาวเปลือกจะหลุดออกจากฟางหมด การทําความสะอาดทํา
พรอมกับเคร่ืองมือตีที่ใชทําความสะอาด ทําดวยไมไผสาน
คลายพัดซึ่งทางภาคเหนือเรียกวา วี ใชพัดโบกเอาสิ่งเจือปน 
ตาง ๆ ออก เชน ขาวเรียบและเศษฟางตาง ๆ ออกจาก
ขาวเปลือก 

 จากรายละเอียดที่กลาวมาขาวตน คณะผูจัดทํา
โครงการจึงมีแนวความคิดสรางเคร่ืองนวดขาวแบบมัดระบบ
แกนเหล็กดัดโคงโดยใชตนกําลังมอเตอร และเกลียวลําเลียง
อารคีมิดีส เพื่อใหน้ําหนักเบาและสะดวกสบายตอการใชงาน
เหมาะสําหรับเคลื่อนยายไปตามจุดตาง ๆ ที่ชาวนาได
รวบรวมไวเปนกอง ๆ  
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2. เอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 ลักษณะทางกายภาพของขาว 

ขาว เปนพืชลมลุกตระกูลหญาที่สามารถกินเมล็ดได     
ถือเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเชนกับหญา ตนขาวมีลักษณะ
ภายนอกบางอยาง เชน ใบ กาบ ลําตน และรากคลาย
ตนหญา ในประเทศไทย ขาวหอมมะลิสายพันธุในประเทศ
และเปนที่นิยมทั่วโลก ประเภทของขาว แบ งออกเปน         
2 ประเภท คือ ขาวจาว ขาวเหนียว ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน
เกือบทุกอยางแตตางกันตรงที่เนื้อแข็งในเมล็ด 

2.2 การทํางานมอเตอรกระแสสลับแบบคาปาซิเตอร 
  คาปาซิเตอรเปนมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟสที่มี
ลักษณะคลายสปลิทเฟสมอเตอร [1] มากตางกันตรงที่ม ี    
คาปาซิเตอรเพิ่มข้ึนมาทําใหมอเตอรแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษ
กวาสปลิตเฟสมอเตอรคือมีแรงบิดขณะสตารทสูงใชกระแส
สตารทนอยมอเตอรชนิดนี้ขนาดตั้งแต 1/20 แรงมา ถึง 10 
แรงมา 

2.2.1 สวนประกอบของคาปาซิเตอรมอเตอร 
 โครงสรางของคาปาซิเตอรมอเตอร มีสวนประกอบ

สวนใหญ เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอยาง คือ 
โรเตอรแบบกรงกระรอก สเตเตอรประกอบดวยขดลวด    
2 ชุด คือ ชุดสตารและชุดรัน ฝาปดหัวทายประกอบดวย 
ปลอกทองเหลือง (Bush) หรือตลับลูกปน (Ball bearing) 
สําหรับ รับเพลา และ คาพาซิ เตอรหรือคอนเดนเซอร 
(Capacitor or Condenser) 

2.2.2 หลักการทํางานของคาปาซเิตอรมอเตอร 
 ลักษณะโครงสรางทั่วไปของคาปาซิเตอรสตารท

มอเตอรเหมือนกับสปทเฟส แตวงจรขดลวดสตารทพันดวย
ลวดขนาดใหญข้ึนกวาสปลิทเฟสและพันจํานวนรอบมากข้ึน
กวาขดลวดชุดรันแลวตอตัวคาปาซิเตอร อนุกรมเขาวงจร
ขดลวดสตารทมีสวิตซแรงเหวี่ยงหนัศูนยกลาง ตัดตัวคาปาซิเตอร
และขดสตารทออกจากวงจร 

2.2.3 คาปาซิเตอรสตารทมอเตอร  
การทํ า งานของคาป าซิ เตอรสตารท มอ เตอร

เหมือนกับแบบสปลเฟสมอเตอรแคเนื่องดวยขดลวดชุด
สตารทมอเตอรตออนุกรมกับคาปาซิเตอร ทําใหกระแสที่
ไหลเขาในขดลวดสตารทถึงจุดสูงสุดกอนขดลวดชุดรันจึงทํา
ใหกระแสในขดลวดสตารทนําหนาขดลวดรันซึ่งนําหนา
มากกวาแบบสปลเฟสมอเตอร คาปาซิเตอรมอเตอรจึงมี
แรงบิดขณะสตารทสูงมากสําหรับมอเตอรชนิดคาปาซิเตอร
สตารทมอเตอร 

2.2.4 คาปาซิเตอรรันมอเตอร  
      ลักษณะโครงสรางทั่วไปของคาปาซิเตอรรันมอเตอร
เหมือนกับชนิดคาปาซิเตอรสตารทแตไมมีสวิตซแรงเหวี่ยง
ตัวคาปาซิ เตอรจะตออยู ในวงจรตลอดเวลา ทําใหค า     
พาวเวอรแฟกเตอรดีข้ึนและโดยที่คาปาซิเตอรตองตอถาวร
อยูขณะทํางานดั้งนั้นคาปาซิเตอรประเภทน้ํามัน หรือ
กระดาษฉาบโลหะ แตสําหรับมอเตอรชนอดคาปาซิเตอรรัน 
คาปาซิเตอรจะตออยูวงจรตลอดและเนื่องจากขดลวดชุด
สตารทใชงานตลอดเวลาการออกแบบจึงตองใหกระแสผาน
ขดลวดนอยกวาแบบคาปาซิเตอรสตารท 

2.3 เกลียวลําเลียงอารคีมีดีส 
  เกลียวอารคิมิดีส (อังกฤษ : Archimedes' screw) 
หรือปมเกลียว(screwpump) คือ เคร่ืองจักรในประวัติศาสตร   
ที่ใชในการขนถายน้ําจากที่ต่ําไปยังทองรองชลประทาน 
อารคิมิดีสไดชื่อวาเปนผูคิดคนปมเกลียว แตที่แทแลวมีการ
ใชงานเคร่ืองจักรลักษณะนี้มากอนหนาเขาแลวหลาย
ศตวรรษในประเทศอียิปต 

2.3.1 อารคิมิดีสกรีก 
 ไดรับการยกยองวาเปนผูใหกําเนิดสกรูลําเลียง [2]  

ที่ใชกันอยูในปจจุบัน โดยในยุคนั้นเขาไดคิดคนและประดิษฐ
ใบเกลียวหรือสกรูลําเลียงเพื่อใชในการขนยายน้ํา เพื่อใชใน
งานประดิษฐของเขา เกษตรกรในยุคนั้นและยุคตอ ๆ มาได
นําสิ่งประดิษฐนี้มาใชในการยายน้ําเพื่อการเกษตรกันอยาง
แพรหลาย  

2.3.2 สกรูลําเลียง  
เปนอุปกรณขนถายลําเลียงอยางงาย ที่เหมาะกับการ

ใชงานในการลําเลียงวัสดุที่มีลักษณะเปนเม็ด, เมล็ด, ผง 
หรือกอนเล็ก เชน ผลปาลม, เมล็ดขาว, ทรายแหง, ซีเมนต 
หรือเม็ดพลาสติก เปนตน  สําหรับการประยุกตใชงานใน
ดานอ่ืน เชน ลําเลียงกากน้ําตาล (ลักษณะเปนเคก, ขน) 
หรือเศษกลึง (ลักษณะเปนเสน) นั้นเปนไปได ภายใตการ
ออกแบบการใชงานที่เหมาะสมการใชงานสกรูลําเลียงมี
ขอจํากัดบางอยาง ซ่ึงตองพิจารณากอนการเลือกใช เชน 
ขอจํากัดเร่ืองความยาว (ระยะทางในการลําเลียง) การเสียด
สีกันของวัสดุขณะลําเลียง, การมีวัสดุตกคาง 

 ภายในรางหลังการเดินเคร่ือง การแตกปนเนื่องจาก
การเสียดสีของวัสดุขณะลําเลียง, การสึกหรอสูงที่ใบและราง 
ขอจํากัดเก่ียวกับความลาดเอียง 
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2.4 ระบบสายพานมูเลย 
     มูเลย เปนชิ้นสวนสําคัญชิ้นหนึ่งในระบบสายพาน
ลําเลียง[3] (belt conveyor system) ที่ทําหนาที่ในการ
เปลี่ยนแปลงทิศทาง (direction) และควบคุม (control) 
ความตึง(tension) หรือความหยอน (slack) ของสายพานใน
ระบบลําเลียง (belt conveyor system) และในบางคร้ังก็
ทําหนาที่ปรับสายพาน (train) เพื่อใหสายพานเดินไดแนว 
(alignment) ตลอดการเคลื่อนที่ ของสายพาน ในทาง
อุตสาหกรรม 

3. วิธีดําเนินโครงการ

  ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดาํเนินการศึกษาตามลาํดับ
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ทดลองในกลุมเกษตรกรบานวาป ที่ปลูกขาวใน 
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี จํานวน 100 คน  
  3.1.1 ประชากร คือ กลุมเกษตรกรท่ีปลูกขาวใน
หมูบานวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี จํานวน 
100 คน 
  3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ บานวาป อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน 

3.2 แบบแผนการทดลอง 
3.2.1 ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เก่ียวของ  
3.2.2 เสนออาจารยที่ปรึกษา 
3.2.3 ออกแบบและสรางเคร่ืองมือในการทดลอง 
3.2.4 ดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการทดลอง 
3.2.5 ทําการทดลองและเก็บขอมูล 
3.2.6 พบอาจารยทีป่รึกษา 
3.2.7 จัดทําเอกสาร 5 บท 
3.2.8 พบอาจารยทีป่รึกษา 
3.2.9 สอบโครงการ 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
  3.3.1 เคร่ืองนวดขาวแบบมัด 
  3.3.2 ตารางบันทึกผลการทดลอง 
  3.3.3 แบบประเมินประสิทธภิาพเคร่ืองนวดขาว 

3.4 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  3.4.1 การสรางเคร่ืองนวดขาว 
            3.4.1.1 ศึกษาขอมูลเคร่ืองนวดขาว 

3.4.1.2 นําเสนออาจารยทีป่รึกษาโครงการ 
             3.4.1.3 ออกแบบเคร่ืองนวดขาว 
             3.4.1.4 ลงมือทําเคร่ืองนวดขาว 
             3.4.1.5 ใหอาจารยที่ปรึกษาโครงการตรวจ 

3.4.2 การสรางแบบประเมิน 
             3.4.2.1 เขียนแบบประเมิน 

3.4.2.2 ใหครูผูเชียวชาญประเมินโครงการ 
3.4.2.3 สรุปผลการประเมินโครงการ 

ตารางที่ 3.1 ตารางการทดสอบประสทิธิภาพในการทํางาน 
                ของเคร่ืองนวดขาวแบบมัด สรุปผลการทดลอง 
                ทั้ง 50 คร้ัง 

ครั้งที ่
น้ําหนกั
ขาวติด
กับฟาง 

ขาว 
(กรัม) 

ใชเวลา
นวดขาว 
(วินาที) 

มอเตอ
รกนิ

กระแส 
(A) 

ผลการ
นวด
ขาว 

หมาย
เหตุ 

คาเฉล่ีย 113.38 12.75 123.54 1.328 

หมายเหตุ : ผลรวมการทดลองทั้งหมด 50 คร้ัง 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ดําเนินการทดลองเคร่ืองนวดขาวแบบมัดทดสอบ
จากการหมุนจากมอเตอร ใหไหลไปตามที่ทดลอง พบวา
เคร่ืองนวดขาวแบบมัดใชงานไดจริงและทําการทดลอง
ประสิทธิภาพการทํางานระบบการหมุนของเกลียวอารคิมิดีส
เก็บผลการทดลอง โดยการใชมัดขาวปอนไปยังเกรียว
ลําเลียงแลวปลอยใหไหลไปตามเกรียว พบวา เคร่ืองนวด
ขาวแบบมัด มีการใชงานไดจริงขาว แตปญหาที่พบในการใช
งานเคร่ืองนวดขาว พบวา ฟางขาวไมไหลออกมาตาม
กระบวนการที่ควรจะเปน ทําใหเคร่ืองนวดขาวทํางานได  
ไมเต็มประสิทธิภาพ 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คาเฉลี่ย (Mean)  x ̅ = ∑ x

N

สูตร S. D. = �N∑x2−(Σx)
N(N−1)

2

หรือ S. D. = �N∑fx2−(Σfx)
N(N−1)

2
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4. ผลการวิจัย
 โครงการเร่ืองเคร่ืองนวดขาวสามารถวิเคราะหขอมูล 

จาดเคร่ืองมือการวิจัย คือ ตารางบันทึกผลการทดลองและ
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางเกษตรกร 
บานวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี จํานวน 50 คน 
ผูศึกษาไดนําผลการศึกษามาวิเคราะหผลตามลําดับ ดังนี้ 

4.1 ผลการดําเนินโครงการ 
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.1 ผลการดําเนินโครงการ 
    จากกาศึกษาพบวาชวงขอมูลมีความแตกตางเปน 
3 กลุมตัวอยาง การทดลองผูศึกษาจึงแบงวิเคราะหเปน 
3 สวน ดังนี้ 

  ตารางที่ 4.1 ตารางการทดลองในชวงคร้ังที่ 1 ถึง 35 
 ในการทดลองนําขาวที่ยังติดฟางติดเมล็ดขาวอยูเพื่อ

นําเขาเคร่ืองนวดขาว 

ครั้งที ่
น้ําหนกั

ขาวติดกับ
ฟาง 

ขาว 
(กรัม) 

ใชเวลา
นวดขาว 
(วินาที) 

มอเตอร
กิน

กระแส 
(A) 

ผล
การ
นวด
ขาว 

หมาย
เหตุ 

คาเฉล่ีย 9.44 8.99 82.48 1.31 

หมายเหตุ ผลการทดลอง คร้ังที่ ที่ 1 ถึง 35 

  ตัวขอมูลในชองปริมาณน้ําหนักขาว+ฟาง ของตาราง

ที่  4.1 ในชอง 1 – 35 มาหาคาเฉลี่ยได  9.44 กรัม ขาว    
หาคาเฉลี่ยได  8.99 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการ
ทดลอง คือ 82.48 วินาที และการกินกระแสของมอเตอร  
หาคาเฉลี่ยได 1.31 แอมป ซึ่งพบวา เคร่ืองนวดขาวแบบมัด
ยังไมไดตามที่คาดไว 

ตารางที่ 4.2 ตารางการทดลองในชวงคร้ังที่ 36 ถึง 41 

ครั้งที ่
น้ําหนกั

ขาวติดกับ
ฟาง 

ขาว 
(กรัม) 

ใชเวลา
นวดขาว 
(วินาที) 

มอเตอร
กิน

กระแส 
(A) 

ผล
การ
นวด
ขาว 

หมาย
เหตุ 

คาเฉล่ีย 20.21 19.25 111.83 1.34 

  จะเห็นไดวา จากการวิ เคราะหหาคาเฉลี่ยของ
ปริมาณของขาวระหวาง 42–50 น้ําหนักขาวติดฟางหา 
คาเฉลี่ยได 24.15 กรัม ขาวหาคาเฉลี่ยได 23 กิโลกรัม เวลา
ที่หาคาเฉลี่ยในการทดลองคือ 301.33 วินาที และการกิน
กระแสของมอเตอรหาคาเฉลี่ยได 1.36 แอมป ซึ่งพบวา
เคร่ืองนวดขาวแบบมัดไมเปนไปตามที่คาดไว 

ตารางที่ 4.3 ตารางการทดลองในชวงครั้งท่ี 42 ถึง 50 

ครั้งที ่
น้ําหนกั 
ขาวติด
กับฟาง 

ขาว 
(กรัม) 

ใชเวลานวด
ขาว 

(วินาที) 

มอเตอร
กินกระแส 

(A) 

ผล
การ
นวด
ขาว 

หมาย
เหตุ 

คาเฉล่ีย 24.15 23 301.33 1.36 

  ดังนั้น คาเฉลี่ยของมอเตอรกินกระแสในชวงการ
ทดลองคร้ังที่ 40–50 มีคาเฉลี่ยที่ 1.36 วินาที จะเห็นไดวา 
จากการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของปริมาณของขาวระหวาง 
42–50 น้ําหนักขาวติดฟางหาคาเฉลี่ยได 24.15 กรัม ขาว
หาคาเฉลี่ยได 23 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการทดลอง
คือ 301.33 วินาที  และการกินกระแสของมอเตอรหา
คาเฉลี่ยได 1.36 แอมป ซ่ึงพบวาเคร่ืองนวดขาวแบบมัดไม
เปนไปตามที่คาดไว 

ตารางที่ 4.4 ตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
               เครื่องนวดขาวแบบมัดขาว 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

𝐱𝐱�   S.D. แปลผล 

คาเฉล่ียรวม     3.82    1.02   มาก 

 จากตารางที่ 4.4 สามารถแปลผลประสิทธิภาพของ
เคร่ืองนวดขาวแบบมัดขาว โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( x�=3.82 , S.D.= 1.02) โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปนอยดังนี้  

     การเลือกใชวัสดุคุมคาเหมาะสม ( x�=4.38 , S.D.= 0.64) 
มีคามาก รองลงมา ความมีประโยชนตอกลุมเปาหมาย       

( x�=4.32 , S.D.= 0.74) มีคามาก รองลงมาความปลอดภัยใน
การใชงาน ( x�=3.62 , S.D.= 1.23) มีคามาก รองลงมา

ความสะอาดของผลผลิต ( x�=3.52 , S.D.= 1.25) มีคามาก 

และความสิ้นเปลืองพลังงาน/ผลผลิต ( x�=3.26 , S.D.= 
1.24) คาแปลผลได มาก 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  จะเห็นไดวา จากการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยระหวาง    
1–35 ซึ่งพบวา เคร่ืองนวดขาวแบบมัดยังไมไดตามที่คาดไว 
ระหวาง 42–50 ซึ่งพบวา เคร่ืองนวดขาวแบบมัดไมเปนไป
ตามที่คาดไว จะเห็นไดวา จากการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
ระหวาง 36–41 น้ําหนักขาวติดฟางหาคาเฉลี่ยได 20.2125 กรัม 
ขาวหาคาเฉลี่ยได 19.25 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการ
ทดลองคือ 111.38 วินาที และการกินกระแสของมอเตอร
หาคาเฉลี่ยได 1.34 แอมป ซึ่งพบวาเคร่ืองนวดขาวแบบมัด
เปนไปตามที่คาดไว จะเห็นไดวา การเลือกใชวัสดุคุมคา
เหมาะสม คาเฉลี่ย 4.38 คา S.D 0.64 แปลผล ไดมาก 

5. ผลสรุป
    โครงการเคร่ืองนวดขาวแบบมัดขาวมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางและพัฒนาเคร่ืองนวดขาวแบบปอนมัดขาวและเพือ่
หาประสิทธิภาพของเคร่ืองนวดขาวแบบมัดสามารถสรุปผล
อภิปรายผลการศึกษาคนควาไดดังนี ้

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
   สรุปการศึกษาไดเปน 2 กรณี คือ สรุปผลการหา
ประสิทธิภาพของเคร่ืองนวดขาวแบบมัด และสรุปผลการ
วิเคราะหความพึงพอใจของเคร่ืองนวดขาวแบบมัด 
      5.1.1 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองนวด
ขาวแบบมัด 
    จากการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.1 พบวาจาก
การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของปริมาณของขาวระหวาง 1–35 
น้ํ าหนักขาวติดฟางหาคาเฉลี่ยได  9.447 กรัม ขาวหา
คาเฉลี่ยได 8.99 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการทดลอง
คือ 82.48 วินาที และการกินกระแสของมอเตอรหาคาเฉลี่ย
ได 1.31 แอมป ซึ่งพบวา เคร่ืองนวดขาวแบบมัดยังไมได
ตามที่คาดไว 
      จากการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.2 พบวาจาก
การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของปริมาณของขาวระหวาง 36–41 
น้ําหนักขาวติดฟางหาคาเฉลี่ยได 20.2125 กรัม ขาวหา
คาเฉลี่ยได 19.25 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการทดลอง
คือ 111.38 วินาที และการกินกระแสของมอเตอรหา
คาเฉลี่ยได 1.34 แอมป ซึ่งพบวาเคร่ืองนวดขาวแบบมัด
เปนไปตามที่คาดไว 

      จากการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.3 พบวาจาก
การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของปริมาณของขาวระหวาง 42–50 
น้ํ าหนักขาวติดฟางหาคาเฉลี่ยได  24.15 กรัม ขาวหา
คาเฉลี่ยได 23 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการทดลองคือ 
301.33 วินาที และการกินกระแสของมอเตอรหาคาเฉลี่ยได 
1.36 แอมป ซึ่งพบวาเคร่ืองนวดขาวแบบมัดไมเปนไปตามที่
คาดไว 
  จากการดําเนินการสรางเคร่ืองนวดขาวแบบมัด    
โดยอาศัยระบบแกนเหล็กและเกลียวใชเปนแรงมอเตอร 
จากการศึกษาหลักการทํางานของเลียวอารคีมีดีสโดยการ
หมุนเกลียว จากการทดลอง 50 คร้ัง ไดหาคาเฉลี่ยทั้งหมด
ของ น้ําหนักขาวติดฟาง 13.38 กรัม ขาวทั้งหมด 12.75 กรัม 
ใชเวลาในการนวดขาว 3.54 วินาที มอเตอรกินกระแส 1.32 แอมป 
จากการใชงานเคร่ืองนวดขาวแบบมัดได พบวา เคร่ืองนวด
ขาวมีการใชงานไดจริงเมล็ดขาวเปลือกหลุดออกจากรวงขาว 
แตปญหาที่พบในการใชงานเคร่ืองนวดขาว พบวา ฟางขาว
ไมไหลออกตามกระบวนการที่ควรจะเปน ทําใหเคร่ืองนวด
ขาวทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
    5.1.1.1 น้ํ าหนั กข าวติดฟางหาค า เฉลี่ ยอยู ที่  = 
13.3854 กรัม 
    5.1.1.2 ขาวทั้งหมดที่นํามาทําการทดลองหาคาเฉลี่ย
อยูที่ = 12.75 กรัม 
    5.1.1.3 การใชเวลาในการนวดขาวหาคาเฉลี่ย อยูที่ 
= 123.54 วินาที  
    5.1.1.4 หาคามอเตอรกินกระแสหาคาเฉลี่ย    อยูที่ 
= 1.328 แอมป 
      5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเคร่ือง
นวดขาวแบบมัด 
      การเลือกใชวัสดุคุมคาเหมาะสม หาคาเฉลี่ยได 4.38 
หาคาได S.D. 0.64 คาแปลผลได มากที่สุด ความปลอดภัย
ในการใช งาน หาคา เฉลี่ ย ได  3.62 หาคาได  S.D. 1.23 
คาแปลผลได มาก ความประโยชนตอกลุม เป าหมาย 
หาคาเฉลี่ยได 4.32 หาคาได S.D. 0.74 มีคามาก ความสะอาด
ของผลผลิ ตหา  ค า เฉลี่ ย ได  3.52 หาค า ได  S.D. 1.25 
มีคามาก ความสิ้นเปลืองพลังงาน/ผลผลิต หาคาเฉลี่ยได 
3.26 หาคาได S.D. 1.24 มีคามาก 

5.2 อภิปรายผล 
      จากการทดลองจะเห็นไดวาขอมูลในตารางที่ 4.2 
ของเคร่ืองนวดขาวแบบมัดขาวทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ
มากที่สุด คือปริมาณขาวติดฟางหาคาเฉลี่ยไดที่ได 20.21 กรัม 
ขาวหาคาเฉลี่ยได 19.25 กิโลกรัม เวลาที่หาคาเฉลี่ยในการ
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ทดลองคือ 111.38 วินาที และการกินกระแสของมอเตอร
หาคาเฉลี่ยได 1.34 แอมป ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดของ
เคร่ืองนวดขาวแบบมัด 

     จากตารางที่ 4.4 สามารถแปลผลความพึงพอใจจาก
กลุมประชากรตัวอยางจํานวน 50 คนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ( x�=3.82 , S.D.= 1.02) โดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอยดังนี้  

  การ เลื อก ใช วั ส ดุ คุ ม ค า เห ม าะสม  ( x�=4.38 , 
S.D.=0.64 )มี ค าม ากรองล งมาความมี ป ระ โยชน ต อ

กลุมเปาหมาย ( x�=4.32 , S.D.= 0.74) มีคามาก รองลงมา

ความปลอดภัยในการใช งาน  ( x�=3.62 , S.D.= 1.23) 

มีคามาก รองลงมา ความสะอาดของผลผลิต ( x�=3.52 , 
S.D.= 1.25) มีคามาก และความสิ้นเปลืองพลังงาน/ผลผลิต 

( x�=3.26 , S.D.= 1.24) มีคามาก 

5.3 ขอเสนอแนะ 
      5.3.1. ระบบการสับฟาง เพื่ อไม ให เสนฟางพัน    
รอบแกน 

5.3.2. ระบบลําเลียงเสนฟาง เพื่อปองกันอันตราย 
5.3.3. ระบบพัดลมเปาฟางออกจากเมล็ดขาว 

กิตติกรรมประกาศ 
   การศึกษาโครงการฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความ
กรุณา และความชวยเหลือเปนไปอยางดียิ่งขอขอบคุณ
อาจารยไกรทอง  ชาวดร และ อาจารยนุจรี  ภูมิพันธ 
อาจารยที่ปรึกษาโครางการ ศึกษาโครงการเคร่ืองนวดขาว
แบบมัดและอาจารยสันติ  ศรีตระกูล เปนประธานหลกัสูตร
เทคโนโลยไีฟฟาบัณฑิตผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง  
     ขอขอบพระคุณ อาจารยไกรทอง  ชาวดร อาจารย  
ที่ปรึกษาโครงการ ที่ชวยเสียสละเวลาและเอ้ืออํานวยความ
สะดวกในการทํางาน อุปกรณ และเคร่ืองมือตาง ๆ ชวยให
โครงการนี้สําเร็จดวยดี 
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บทคัดยอ 
การศึกษาโครงการเร่ืองระบบขับเคลื่อนสกูตเตอร

นั่งขับดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง ซึ่งมีวัตถุประสงค 
1) ผูศึกษาไดสรางระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรนั่งขับดวย
มอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาดโครงสรางมีความสูงวัด
จากพื้นถึงเบาะนั่งขับสูง 55 เซนติเมตร ความยาวจาก
เพลาลอหนาถึง เพลาลอหลังยาว 81 เซนติเมตรและ
น้ําหนักระบบขับเคลื่อนดวยสกูตเตอรนั่งขับหนัก 37 
กิโลกรัม 2) ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรนั่งขับดวย
มอเตอรไฟฟากระแสตรง สามารถขับไดระยะทาง ไกล 
21 กิโลเมตร ขับไดความเร็วสูงสุดที่ 51 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ใชระยะเวลาขับไมเกิน   15 นาที ในการชารจ
แบตเตอร่ี 1 คร้ัง 3) ความพึงพอใจของผูทดลองใช
ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรนั่งขับดวย มอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ในภาพรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
ทั้งสามดาน โดยเรียงลําดับจากมาก ไปหานอย ดังนี้ 

ดานการพัฒนา คาเฉลี่ย x� อยูที่ 4.65 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. อยูที่  0.55  ดีมาก     ดานการใชงาน

มีคาเฉลี่ย  x� อยูที่ 4.59 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

อยูที่ 0.51 ดีมาก และดานโครงสรางมีคาเฉลี่ย x� อยูที่ 
4.51 คาเบี่ยง เบนมาตรฐาน S.D. อยูที่ 0.50 ดีมาก 
ซึ่ ง เมื่อนําไปทดสอบการทํางานแลวสามารถนํา
สิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ ที่ ส ร า ง ข้ึ น ไป ใช ง าน จ ริ ง ตร ง ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

คําสําคัญ : ระบบ, สกูตเตอร, ไฟฟา 

E-mail : Kimida.2522@gmail.com

ABSTRACT 
The objective of study on electric scooter 

drive system with Direct Current (DC) motor. 
1) Students had created the electric scooter
drive system with DC motor; the size of 
structure height measured from the floor to 
the driver's seat is 55 centimeters; Length 
from front axle to the rear axle is 81 
centimeters; and the ride system weight of a 
scooter is 37 kg. 2) The battery of electric 
scooter drive system with DC motor is 15 
amp (ampere), takes 3 hours of charging, and 
enables to drive for a distance of 21 
kilometers; the maximum speed is 51 
kilometers per hour. 3) The experiment 
satisfaction of using the electric scooter drive 
system with DC motor, the overall 
experiment, the mean was the highest in all 
three areas. In descending order as follows: 

On the development side, the average x� = 
4.65, the standard deviation S.D. = 0.55, very 

good, in terms of use, the average x� = 4.59, 
the standard deviation S.D. = 0.51, very good, 

and for the structure, the average x� = 4.51, 
the standard deviation S.D. = 0.50, very good 
when it is tested, this invention is able to 
work directly as per the stated objectives. 
Keyword : System, Scooter, Electricity 

* วุฒิพงษ สารกัษ

ระบบขับเคล่ือนสกูตเตอรนั่งขับดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

ELECTRIC SCOOTER DRIVE SYSTEM WITH DC MOTOR

วุฒิพงษ สารักษ1* และ  ยอด แทนบัวพา2 
Wutthipong sarak1* and  Yot thenbouapha2 
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1. บทนํา
ประเทศไทยของเรามีการพัฒนาดานการขนสงข้ึนมา

เปนจํานวนมาก มีการใชยานพาหนะในการขนส ง
หลากหลายประเภท ยานพาหนะแตละประเภทลวนใช
เช้ือเพลิงในการสันดาปท่ีแตกตางกัน ซึ่งการใชเช้ือเพลิงใน
การสันดาปน้ันทําใหเกิดไอเสียของเครื่องยนต กอใหเกิด
ปญหาดานมลภาวะทางอากาศตามมา ปญหาเรื่อง
มลภาวะทางอากาศ ถือวาเปนปญหาท่ีสําคัญอันดับตนๆ 
ของประเทศท่ัวโลก แตละประเทศลวนมองหาแนว
ทางการแกปญหาสิ่งแวดลอมและมลภาวะท่ีเกิดข้ึนอยาง
จรงิจัง [1] 
 ในปจจุบันไดมีการรณรงคดานสิ่งแวดลอม และเนน
การใชพลังงานท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะจึงไดมีการนํา
พลังงานไฟฟามาใชในการขับเคลื่อนมอเตอร เพ่ือท่ีจะ
นํามาแทนการใชเครื่องยนตและนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งนํ้ามัน
เช้ือเพลิงมีการขยับราคาสูงข้ึน และไมอาจรูไดวาจะปรับ
ราคาลงหรือไม [2] 
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูจัดทําจึง
สรางระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง ซึ่งมอเตอรท่ีนํามาใชในการขับเคลื่อนแทน
เครื่องยนตเปนมอเตอรกระแสตรง 
ขนาด 48 โวลต 1000 วัตต เพ่ือศึกษาความเปนไปไดใน
การนําไปใชงานจริงและนําไฟฟามาใชเปนพลังงานแทน 
การใชเช้ือเพลิง เพ่ือเปนการลดมลภาวะทางอากาศและ
เปนทางเลือกในการใชพลังงานอีกดวย [3]   

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพ่ือสรางระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวย

มอเตอรไฟฟากระแสตรง 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนสกูต

เตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ

ขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟา 

3. วิธีดําเนินการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูจัดทําไดนําระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวย

มอเตอรไฟฟากระแสตรง ไปทําการศึกษา เพ่ือหา
ประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจในการนําไปใช
งานโดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ใช
วิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sample) 
โดยกําหนดศึกษาขอมูลจากเจาหนาท่ีและพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 

1. ประชากร เจาหนาท่ีและพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 68 คน 

2. กลุมตัวอยาง แผนกบริการลูกคา การไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 30 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูจัดทําไดออกแบบและสรางระบบ

ขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอร ไฟฟากระแสตรง

และไดออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยโดยมีสองสวนคือ 

1. แบบทดสอบหาประสิทธิภาพท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ประเภทมาตราประมาณคา (Ratingscale) เพ่ือศึกษาหา

ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวย

มอเตอรไฟฟา กระแสตรงกับผูเช่ียวชาญ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูนําระบบ

ขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงไป

ทดลองขับ 

4. การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ประเมินความพึงพอใจเพ่ือหาประสิทธิภาพแบง

ออกไดท้ังหมด 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูออกแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามหาประสิทธิภาพการทดสอบ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด 

เกณฑการแปลความหมายจากการวิเคราะหระบบ

ขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอร ไฟฟากระแสตรง 

เพ่ือคํานวณหาคาเฉลี่ยของความเหมาะสม ซึ่งประมาณ

คาเฉลี่ยโดยใชเกณฑประมาณคาความคิดเห็นตามแนวคิด

ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) ดังน้ี 

ลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบชนิดมาตราสวน 

ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่ง

กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

จากขอกําหนดเกณฑในการแปลคาของคะแนนดังน้ี  

ระดับการหาประสิทธิภาพ 4.51 – 5.00 หมายถึง 

มากท่ีสุด 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 3.51 – 4.50 หมายถึง 

มาก 
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ระดับการหาประสิทธิภาพ 2.51 – 3.50 หมายถึง 
ปานกลาง 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 1.51 – 2.50 หมายถึง 

นอย 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 1.00 – 1.50 หมายถึง 

นอยท่ีสุด 

จากผลการวิจัยดวยแบบประเมินความพึงพอใจผูจัดทํา
ไดนําผลการวิจัยจากการนําช้ินงานไปทดลองใชจริง มา
ปรับปรุงเรื่องการเพ่ิมคําสั่ง และ ปรับปรุงช้ินงานให
สวยงามข้ึน 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การทดลองครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบ

แผนการทดลองแบบวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sample ) จากผูทดลองใชและประเมินความ
พึงพอใจของระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขังดวยมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง ซึ่งสามารถขับข่ีไดจริงและประหยัด
พลังงาน โดยไดนําระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขังดวย
มอเตอรไฟฟากระแสตรง ไปดําเนินการเก็บขอมูลกับ
เจาหนาท่ีและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด     
บึงกาฬ แผนกบริการลูกคา ท้ังหมด 30 คน 

6. การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหความความพึงพอใจของผูทดลองใชงาน

ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอร น่ั งขับดวยมอเตอร ไฟฟา
กระแสตรง โดยเจาหนาท่ีและพนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ แผนกบริการลูกคา  

1. ดานโครงสราง
2. ดานการใชงาน
3. ดานการพัฒนา
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ตองการมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ตองการมาก  
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ตองกการปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองการนอย  
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองการนอยท่ีสุด 

7. สรุปผล
การศึกษาระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอร

ไฟฟากระแสตรง สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 
1. ผูศึกษาไดสรางระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวย

มอเตอรไฟฟากระแสตรง ขนาดโครงสรางมีความสูงวัด
จากพ้ืนถึงเบาะน่ังขับขนาด 55 เซนติเมตร ความยาวจาก
เพลาลอหนาถึง เพลาลอหลังขนาด 81 เซนติเมตรและ

นํ้าหนักตัวระบบขับเคลื่อนดวยสกูตเตอรน่ังขับหนัก 37 
กิโลกรัม 

2. ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง สามารถขับไดระยะทางไกล 21 กิโลเมตร 
ขับไดความเร็วสูงสุดท่ี 51 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
ใชระยะเวลาขับไมเกิน 15 นาที ในการชารจแบตเตอรี่    
1 ครั้ง 

3. ความพึงพอใจของผูทดลองใชระบบขับเคลื่อนสกูต
เตอรน่ังขับดวย มอเตอรไฟฟา กระแสตรงในภาพรวม 
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังสามดาน โดยเรียงลําดับ

จากมาก ไปหานอย ดังน้ี ดานการพัฒนา คาเฉลี่ย x� อยูท่ี 
4.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D อยูท่ี 0.55 ดีมาก ดาน

การใชงานมีคาเฉลี่ย x� อยูท่ี 4.59 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

S.D อยูท่ี 0.51 ดมีาก และดานโครงสรางมีคาเฉลี่ย x� อยู
ท่ี 4.51 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D อยูท่ี 0.50 ดีมาก        

8. อภิปรายผล
จากการศึกษาและการสรางระบบขับเคลื่อนสกูตเตอร

น่ังขับดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรง สามารถอภิปราย
ผลได ดังน้ี 

1. ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง สามารถนําไปใชงานไดจริงมีความสะดวกใน
การใชงานนํ้าหนักเบาสามารถยกขามสิ่งกีดขวางไดสะดวก 

2. ระบบขับเคลื่อนสกูตเตอรน่ังขับดวยมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง เปนอุปกรณท่ีมี ประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานท้ังในดานภารกิจ และการใช
พลังงานไฟฟาแทนพลังงานนํ้ามัน ผลของการนําไปใช
ทดลองใชงานพบวา ไดระยะทางเฉลี่ยอยูท่ี  19.6 
กิโลเมตร และนํ้าหนักผูขับข่ีเฉลี่ยไมเกิน 80 กิโลกรัม โดย
ขับทดสอบท่ีความเร็ว 51 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ถานํ้าหนักผู
ขับข่ีมาก ระยะทางก็จะลดลง ถานํ้าหนักผูขับข่ีลดลง ก็จะ
ไดระยะทางเพ่ิมข้ึน ระยะเวลาในการขับ ข่ีไมเกิน 15 นาที
ตอการชารจแบตเตอรี่ 1 ครั้ง 

3. ความพึงพอใจผูทดลองใชงานมีความพึงพอใจตอ
การใชงานระบบขับเคลื่อนสกูตเตอร น่ังขับดวยมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 
การศึกษาโครงการเรื่องระบบแบตเตอรี่จาย

พลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับซึ่งมีวัตถุประสงค 1) 

ผูศึกษาไดสรางระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูต

เตอรไฟฟาน่ังขับ 48V 1000W มีความสูงวัดจากฐานถึง

สวนดานบนของแบตเตอรี่ 20 เซนติเมตร ความยาว 15 

เซนติเมตรและความกวาง 15 เซนติเมตร ระบบแบตเตอรี่

จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับสามารถใชงาน

รวมกับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 48V 1000W ไดในระยะทาง 

ไกล 19.6 กิโลเมตร ขับไดความเร็วสูงสุดท่ี 51 กิโลเมตร

ตอช่ัวโมง ใชระยะเวลาขับไมเกิน 15 นาที ในการเก็บ

ประจุแบตเตอรี่ 1 ครั้ง ใชเวลา 1.30 ช่ัวโมง ความพึงพอใจ

ของผูทดลองใชระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูต

เตอรไฟฟาน่ังขับ        

ในภาพรวม คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ัง

สามดาน ดังน้ี ดานการใชงานมีคาเฉลี่ยรวม x� อยูท่ี 4.57 

ซึ่งเปนคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุดรองลงมาคือดานโครงสรางมี

คาเฉลี่ยอยู ท่ี  4.56 ระดับคุณภาพอยู ในระดับดีสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. อยูท่ี 0.12 และ 0.03 ตามลําดับ

และดานการพัฒนาหลากหลาย น้ันมีคารวม x� อยูท่ี 4.8 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. อยูท่ี 0.59 ซึ่งเปนคาเฉลี่ย

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด 

คําสําคัญ : แบตเตอรี่ , สกูตเตอร, ไฟฟา 

E-mail : minimoska789@gmail.com 

ABSTRACT 
Project Study on Battery Systems for Ride-On 

Electric Scooters Which has the purpose of 

1) A study created a battery power system for the

48V 1000W ride-on electric scooter. It measures 

   20 centimeters from the base to the top of 

the battery, 15 centimeters long and 15 

centimeters wide. The battery system supplies 

power for the sit-drive electric scooter, can be 

used with the 48V 1000W ride-on electric 

scooter.Can over a long distance of 19.6 

kilometers, drive at a maximum speed of 51 

kilometers per hour. It takes not more than 15 

minutes to drive a single battery charge for 1.30 

hours. Satisfaction of Submersible Battery 

Systems for Ride-On Electric Scooters Overall, 

the mean was at the highest level in all three 

areas as follows:In terms of usage, the overall 

mean x� was 4.57, which was the highest, 

followed by the structural mean at 4.56, the 

quality level was good, the SD standard 

deviation was 0.12 and 0.03. Respectively, and 

the multi-development aspects included a x� of 

4.8, the SD standard deviation of 0.59, which is 

the highest quality mean and standard 

deviation.. 

* ธีรยุทธ  บุญเลียบ

ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟานั่งขับ 

The battery system supplies power for the rider electric scooter
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บทนํา 
เ น่ืองจากในปจจุ บันยานพาหนะเปนสิ่งท่ี

จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเดินทางไปไหนมาไหนของ

มนุษยและแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของมนุษยน้ันมีมากข้ึนจึง

เปนเหตุผลความตองการในการใชยานพาหนะมีมากข้ึนไป

ดวยและยานพาหนะในปจจุบันโดยสวนมากคือรถยนตรถ

มอเตอรไซครถโดยสารซึ่งสวนมากจะมีความจําเปนตองใช

นํ้ามันท้ังสิ้นแตในปจจุบันมีวิกฤตการณท่ีราคานํ้ามัน

แปรปรวนอยางรวดเร็วและมีราคาแพงมากข้ึนโครงการน้ี

จึงเล็งเห็นถึงพลังงานทดแทนซึ่งจะนํามาทดแทนการใช

ปริมาณนํ้ามันซึ่งพลังงานทดแทนควรจะนํามาใชทดแทน

ควรเปนพลังงานท่ีหาไดงายมีราคาถูกซึ่งไดคิดวาพลังงาน

ไฟฟาเปนพลังงาน [1] ท่ีมีราคาตอหนวยต่ํากวามากอีกท้ัง

ยังหาไดงายและไมมีปญหาในเรื่องของมลพิษท่ีจะเกิดข้ึน

อีกดวยในแงของสิ่งแวดลอมการหันมาใชพลังงานไฟฟา 

แทนนับวาเปนสิ่งท่ีนาสนใจอยางยิ่งเ น่ืองจากการใช

พลังงานไฟฟาทําใหไมมีมลพิษเกิดข้ึนแมแตนิดเดียวอีกท้ัง

การหาแหลงในการเติมพลังงานยังหาไดงายอีกดวย

เน่ืองจากสามารถใชไฟฟาในบานเรือนท่ัวไปในการชารจ

ไฟฟาไดดวย [2] 

เครื่องยนตท่ีใชนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ัวไปน้ันปกติ

แล วจะมี นํ้าหนักมากและเมื่อ นํามาใช เปนพาหนะ 

จําเปนตองใชกําลังท่ีมากเน่ืองจากภาระจากนํ้าหนักท่ีหนัก

และ อีกแงห น่ึ งอาจมองได ว า นํ้ าห นักพาหนะ ท่ีใช  

เครื่องยนตจะมีนํ้าหนักท่ีสูงกวาใชมอเตอรเปนอยางมาก

อยางไรก็ดีในบางประเทศไดนําพาหนะท่ีใชไฟฟา [3] 

นํ ามา ใช กั นอย า งแพร หลายแล วบ า ง  เ ช น  ญี่ ปุ น 

สหรัฐอเมริกา เปนตน สําหรับในประเทศไทยไดมีการ

นํามาใชแลวบางแตยังเปนสวนนอยเน่ืองจากติดปญหา

ตรงท่ียังมีราคาแพงและยังไมมีความรูหรือขอมูลในตัว

ยานพาหนะเอง [4] 

วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพ่ือสรางระบบแบตเตอรี่จายพลังงาน

สําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

2. เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่

Lifep-04 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ

แบตเตอรีจ่ายพลังงานสาํหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดประโยชนท่ี

คาดวาจะไดรับจากการศึกษาโครงการใน ดังน้ี  

6.1 ลดการใชพลังงานเช้ือเพลิงประเภทนํ้ามัน

ท่ีกําลังจะหมดไป 

6.2 เปนพลังงานทางเลือกใหมท่ีสามารถผลิต

ไดเองและมีใชท่ัวไปโดยไมตองพ่ึงพาจากการนําเขานํ้ามัน

จากตางประเทศ 

วิธีดําเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ผูจัดทําไดนําระบบแบตเตอรี่จายพลังงาน

สําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ ไปทําการศึกษา เพ่ือหา

ประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจในการนําไปใช

งานโดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  ใช

วิ ธี ก า รคั ด เ ลื อกตั วอย า งแบบ เ จาะจ ง  (Purposive 

Sample) โดยกําหนดศึกษาขอมูลจากเจาหนาท่ีและ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 

1. ประชากร เจาหนาท่ีและพนักงาน บริษัท

โทรคมนาคม แหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 

จํานวน 46 คน 

2. กลุมตัวอยาง เจาหนาท่ีและพนักงาน

บริษัทโทรคมนาคม แหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาบึง

กาฬ ศูนยสื่อสารขอมูลและศูนยปฏิบัติการตอนนอก  

จํานวน 15 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
ในการวิจัยครั้งน้ีผูจัดทําไดออกแบบและสราง

ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ

และไดออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยโดยมีสองสวนคือ 

1. แบบทดสอบหาประสิทธิภาพท่ีผูวิจัยสราง

ข้ึนประเภทมาตราประมาณคา (Ratingscale) เพ่ือศึกษา

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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หาประสิทธิภาพของระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับ

สกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ กระแสตรงกับผูเช่ียวชาญ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูนําระบบ

แบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ประเมินความพึงพอใจเพ่ือหาประสิทธิภาพ

แบงออกไดท้ังหมด 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูออกแบบ

สอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามหาประสิทธิภาพ

การทดสอบ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด 

เกณฑการแปลความหมายจากการวิเคราะห

ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

เพ่ือคํานวณหาคาเฉลี่ยของความเหมาะสม ซึ่งประมาณ

คาเฉลี่ยโดยใชเกณฑประมาณคาความคิดเห็นตามแนวคิด

ของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) ดังน้ี 

ลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบชนิดมาตรา

สวน ประมาณคา 5 ระดับของลิเคอรท (Likert Scale) ซึ่ง

กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

จากขอกําหนดเกณฑในการแปลคาของ

คะแนนดังน้ี  

ระดับการหาประสิทธิภาพ 4.51 – 5.00 

หมายถึง มากท่ีสุด 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 3.51 – 4.50 

หมายถึง มาก 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 2.51 – 3.50 

หมายถึง ปานกลาง 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 1.51 – 2.50 

หมายถึง นอย 

ระดับการหาประสิทธิภาพ 1.00 – 1.50 

หมายถึง นอยท่ีสุด 

จากผลการวิจัยดวยแบบประเมินความพึง

พอใจผูจัดทําไดนําผลการวิจัยจากการนําช้ินงานไปทดลอง

ใชจริง มาปรับปรุงเรื่องการเพ่ิมคําสั่ง และ ปรับปรุง

ช้ินงานใหสวยงามข้ึน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การทดลองครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดย

ใชแบบแผนการทดลองแบบวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sample ) จากผูทดลองใชและ

ประเมินความพึงพอใจของระบบแบตเตอรี่จายพลังงาน

สําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับซึ่งสามารถขับข่ีไดจริงและ

ประหยัดพลังงาน โดยไดนําระบบแบตเตอรี่จายพลังงาน

สําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ ไปดําเนินการเก็บขอมูลกับ

เจาหนาท่ีและพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบึง

กาฬ แผนกบริการลูกคา  ท้ังหมด 15 คน 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหความความพึงพอใจของผูทดลอง

ใชงานระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟา

น่ังขับ โดยเจาหนาท่ีและพนักงานกลุมตัวอยาง เจาหนาท่ี

และพนักงาน  บริ ษัทโทรคมนาคม แหงชาติ  จํา กัด 

(มหาชน) สาขาบึงกาฬ ศูนยสื่อสารขอมูลและศูนย

ปฏิบัติการตอนนอก  จํานวน 15 คน  

1. ดานโครงสราง

2. ดานการใชงาน

3. ดานการพัฒนา

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ตองการ

มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ตองการมาก  

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ตองกการปาน

กลาง  

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองการนอย  

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองการนอยท่ีสุด 

สรุปผล 
การศึกษาระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับ

สกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

1. ผูจากการทดสอบการหาประสิทธิภาพของ

ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

48 V 15 Ah พบวานํ้าหนักท่ีเหมาะสมตอการใชงานสกูต

เตอรไฟฟาน่ังขับท่ี 117 กิโลกรัม มีความเร็วเฉลี่ยท่ี 48.91 

กิโลเมตร / ช่ัวโมง และมีระยะเวลาการใชงานเฉลี่ย 15 

นาที โดยทําระยะทางเฉลี่ยท่ี 19.6 กิโลเมตร ตอการเก็บ

ประจุของแบตเตอรี่ 1 ครั้ง   

2. ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูต

เตอรไฟฟาน่ังขับ สามารถเก็บประจุไดดวย ใชไฟตาม

บานเรือน ประสิทธิภาพของเครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับ

สกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ 

กระแสท่ีควรชารจ = 10% x ขนาดความจุแบตเตอรี่ (Ah) 

แบตเตอรี่ 48V 15Ah  :   0.48 x 15 = 7.2 A  ดังน้ัน ควร

ชารจดวยกระแส 7.2 A 

จํานวน Ah ท่ีตองชารจเพ่ิม=65% x ขนาดแบตเตอรี่ (Ah) 

จํานวนช่ัวโมง ชารจ = จํานวน Ah ท่ีตองชารจเพ่ิม ÷ 

กระแสท่ีควรชารจ  

จํานวน Ah ท่ีตองชารจเพ่ิม = 0.65 x 15 Ah = 9.75 Ah  

จํานวนช่ัวโมงชารจ = 9.75 Ah÷15 A= 1.30 ชม. ≈2 ชม. 

3. ความพึงพอใจของผู ทดลองใช ระบบ

แบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟาน่ังขับ ใน

ภาพรวม ดานการใชงานมีคาเฉลี่ยรวม x� อยูท่ี 4.57 ซึ่ง

เปนคาเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุดรองลงมาคือดานโครงสรางมี

คาเฉลี่ยอยู ท่ี  4.56 ระดับคุณภาพอยู ในระดับดีสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. อยูท่ี 0.12 และ 0.03 ตามลําดับ

และดานการพัฒนาหลากหลาย น้ันมีคารวม x� อยูท่ี 4.8 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. อยูท่ี 0.59 ซึ่งเปนคาเฉลี่ย

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด        

อภิปรายผล 
จากการศึกษาและการสรางระบบแบตเตอรี่

จายพลังงานสําหรับสกูตเตอรไฟฟา น่ังขับ สามารถ

อภิปรายผลได ดังน้ี 

สามารถนําไปใชทดแทนพลังงานเช้ือเพลิงท่ีมา

จากนํ้ามันซึ่งมีราคาตอหนวยสูงและไมกอใหเกิดมลพิษได

จริงมีประสิทธิภาพท่ีดีมากท่ีสุดอันเน่ืองมาจากผลของการ

นําไปใชงานจริงสามารถแสดงผลการทดสอบไดตรงตาม

เปาหมาย สวนดานอุปกรณอํานวยความสะดวกน้ัน 

สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดตอไป 

ขอเสนอแนะ 
การศึกษาและสรางระบบแบตเตอรี่จาย

พลั ง งานสํ าหรับส กู ต เตอร ไฟฟ า น่ั ง ขับ  ในครั้ ง น้ีผู

ทําการศึกษา มีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูต

เตอรไฟฟาน่ังขับมีระยะทางในการทํางานนอยเกินไป 

2. ระบบแบตเตอรี่จายพลังงานสําหรับสกูต

เตอรไฟฟาน่ังขับ ควรมีท่ีระบายความรอน 

3. ควรพัฒนาใหสามารถใชงานไดสะดวกมาก

ยิ่งข้ึนงายข้ึน 
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การออกแบบพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรอยางย่ังยืน 

ภายใตโครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

WATER MANAGEMENT DESIGN FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE UNDER THE 

GENERATED INCOME FROM FORESTSTATION PROJECT NAHEAO DISTRICT  

LOEI PROVINEC

นนทวัฒน  ผิวศิริ1, พัทยา  นามกันยา2*, 
ระวี  พรมเรียน3, สุขสนัต  คิดคํานวน4,และ สุรศักด์ิ  ราษี5, 

 Nonthawat  Phiosiri 1, Phattaya  Namkanya 2*, 
 Rawee Khamtha3, sukan Kidkumnuan2 ,and Surasak rasee³ 

*12545สาขาวิชาเทคโนโลยโียธา วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จังหวัดเลย 42000

 

บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรยั่งยืน 
ภายใตโครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรในพ้ืนท่ีสูง 
อางเก็บนํ้าเหืองตากผา บานนาเจริญ หมูท่ี 5 ตําบลเหลากอหก  
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย โดยวิธีการวิจัยท้ังการคนควา
เอกสาร และสํารวจความตองการใช นํ้าในพ้ืนท่ีสู งจาก
ผลการวิจัยพบวา ระบบบริหารจัดการนํ้ามีเพียงระบบเดียว 
คือ นํ้าปลอยจากอางเก็บนํ้าตามแรงโนมถวงของโลก ทําให
พ้ืน ท่ี ทําการเกษตรท่ีสู งไมไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี

*พัทยา  นามกันยา
E-mail : creampattaya048@gmail.com 

สําหรับเครื่องยนตสูบนํ้าจากคูหรือคลองสงนํ้า ทําให
การทําเกษตรเกิดผลชาและมีความเปนไปไดนอย อางเก็บนํ้า
เหืองตากผา มีปริมาณกักเก็บนํ้า 150,000 ลูกบาศกเมตร 
และมีปริมาณนํ้าลนอาง (ไหลท้ิง) 600,000 ลูกบาศกเมตรตอป 
ซึ่ งหากมีการออกแบบระบบกระจาย นํ้าไปยังสระ นํ้า 
(บอลูก) แปลงตาง ๆ ดวยวิธีการผันนํ้าจากสระนํ้าบนยอดเขา
สูงสุด (บอแม) ท่ีมีปริมาณรับนํ้าจากการสูบดวยพลังงาน
แสงอาทิตยไดวันละ 3,000 ลูกบาศกเมตร แลวทําการสงนํ้า
ดวยระบบทอสงนํ้าไปยังสระนํ้า(บอลกู)แปลงอ่ืน ๆ  ดวยระบบ
ทอท้ังหมด 38 แปลง แตละแปลงมีแหลงนํ้าเก็บกัก 1,000 
ลูกบาศกเมตร รวม 38 แปลง คิดเปนปริมาณนํ้าท่ีจะตองใช 
38,000 ลูกบาศกเมตร และตองใชเวลาในการสงนํ้าไปเก็บกัก
ไวยังแปลงตางๆ ประมาณ 10–15 วันตอมากรมทรัพยากรนํ้า
บาดาลและทรัพยากรนํ้า ไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบนํ้า
เพ่ือการเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทานในพ้ืนท่ีหานํ้ายาก
(Quick Win) เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลและนํ้าผิวดิน     เพ่ือ
การเกษตรในลักษณะการบูรณาการในพ้ืนท่ีขาดแคลนนํ้า ใน
พ้ืนท่ีเปาหมายเกษตรชุมชนนอกเขตชลประทานตามแผนงาน

*12345Department of civil Technology , Loei loeitech College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 Loei provinec 42000
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ของสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติและพ้ืนท่ีหานํ้ายากดวยการ
กอสรางหอถังเหล็กทรงแชมเปญ ความจ ุ20 ลูกบาศกเมตร และติดตั้ง
ระบบพลังงานแสงอาทิตยพรอมเครื่องสูบนํ้า สามารถสูบนํ้า
เวลากลางวันไดไมไมนอยกวา 100 ลบ.ม./วัน ครอบคลุม
พ้ืน ท่ี ทํ าการ เกษตร  15–20 ไ ร  ซึ่ งจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้า พบวา มีความสามารถสูบได
มากกวา 500 ลบ.ม./วัน หากเทียบปริมาณการใชนํ้าของกลุม
เกษตรแปลงรวมเหืองตากผา พบวา มีความตองการนํ้าในการ
ทําการเกษตร 38,000 ลูกบาศกเมตร ดวยการกระจายนํ้าโดย
การผันนํ้าจากอางเก็บนํ้าเหืองตากผา ไปเก็บไวยังบอแม 
แลวผันนํ้ากระจายสงตามทอสง พี.วี.ซี. ศก. 4”(100 มม.) 
ไปยังสระลูกหรือบอพวงในรัศมี  1–2 กิโลเมตร โดย
ตั้งสมมติฐานวา  

(1) สามารถสูบนํ้าได วันละ 500 ลบ.ม./วัน/ชุด 
จะตองใชเวลาในการสูบนํ้าและผันนํ้ากระจายไปยังสระ 
ลูก = 38,000/500 = 76 วัน 

(2) สามารถสูบนํ้าได วันละ 500 ลบ.ม./วัน/ชุด 
ใช 3 ชุด จะตองใชเวลาในการสูบนํ้าและผันนํ้ากระจายไปยัง
สระลูก = 38,000/1,500 = 25 วัน 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ,การเกษตรอยางยั่งยืน 

Abstract 
The purposes/objectives of this study were to 

designed Develop a water management system For 
sustainable agriculture Under the forest building 
project to generate income According to the royal 
initiative Na Haeo District Loei Province In highlands 
farming areas Huong ThakPa Reservoir Baan Na 
Charoen Moo 5, Lao Kok hog Subdistrict, Na Haeo 
District, Loei Province By research methods, 
including researching documents And survey the 
demand for water in the high areas According to the 
research results, it was found that There is only one 
water management system is Water is released from 
the reservoir according to the gravity of the earth 
Causing agricultural areas at high altitudes to be 
unprofitable. 

For engines pumping water from a ditch or a 
canal Making farming slow and less likely to produce 
results Huong ThakPa Reservoir It has a storage 
volume of 150,000 cubic meters And the amount of 
water overflowing the basin (Discharge) 600,000 cubic 

meters per year Which if there is a water distribution 
system to the pool( Baby pond) Various conversions 
With a method of diverting the water from the pool 
on the highest peak( Mother's pond) With a daily 
intake of 3 ,000  cubic meters of water pumped by 
solar energy And then deliver the water with a water 
pipe system to the pool(Baby pond) plots With a 
total of 38 plumbing systems Each plot has a 
reservoir of 1,000 cubic meters total 38 plots that is 
the amount of water that will need 38,000 cubic 
meters and it takes time to deliver water to storage 
to various plots, about 10-15 days. 

Later, the Department of Groundwater 
Resources and the Department of Water Resources 
has created a project to develop a water system for 
Agricultural subsistence outside irrigated areas is 
difficult to find (Quick Win) to develop groundwater 
and surface water sources for agriculture in an 
integrated manner in water-scarce areas In the target 
area of agricultural communities outside irrigated 
areas according to the work plan of the Office of the 
National Water Resources and the water scarce areas 
with the construction of a champagne-shaped steel 
tank tower, the capacity is 20 m3. and install a solar 
power system with a water pump Able to pump 
water during the day not less than 100 cubic 
meters/day covering agricultural area 15-20 rai 
Which from the pump performance test found that 
it has a pumping capacity of more than 500 m3/day 
if comparing the water consumption of the 
agricultural group, total drying clothes it was found 
that there is a water demand for farming 38,000 
cubic meters by distributing water by diverting the 
water from Huong ThakPa Reservoir to keep it to the 
mother pond Then diverted the water to distribute 
the pipelines of the P.V. C. Kor. 4 "(100 mm.) to a 
ball pool or pond in a radius of 1-2 kilometers, 
assuming that. 

(1) Able to pump water 500 cubic meters / 
day / set  it will take time to pump and diversify the 
water Distributed to the ball pool = 38,000 / 500 = 
76 days. 
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(2) Able to pump water 500 cubic 
meters/day/set Use 3 sets the kit will take some time 
to pump and diverted water to the child pool = 
38,000/1,500 = 25 days 
Keword : management,sustainsble agriculture 

1. บทนํา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงหวงใยในปญหาพ้ืนท่ี
ปาตนนํ้าของเกษตรกรใน อ.นาแหว จ.เลย จึงพระราชทาน
แนวทางในการแกไขปญหา “สรางปาสรางรายไดเปนแนว
ทางการพัฒนาฟนฟูปาไมเพ่ือใหประชาชนสามารถอยูรวมกับ
ปาและมีรายไดเสริมจากการปลูกพืชดวยการไมทําลายปา 
ความเดือดรอนจากความแหงแลง การขาดแคลนนํ้า     
การสูญเสียความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ มีการ
ขอพระราชทานความชวยเหลือจากราษฎร ต.เหลากอหก 
ใน อ.นาแหว เพ่ือพัฒนาแหลงนํ้า และไดมีพระราชดําริให
ดําเนินการแกไขปญหา ใหมีการปลูกปา สรางปา ควบคูกับ
การสรางอางเก็บนํ้า เพ่ือแกไขปญหาประชาชนบุกรุกเขาตัด
ตนไม ถางปา เพ่ือปลูกพืชเชิงเดี่ยว ในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า ทําความ
อุดมสมบูรณของดิน นํ้า ตนไมไมสมบูรณ จึงไดจัดประชุม  
เ ชิงปฏิบัติการเ พ่ือปฏิรูปและแกไขปญหาเรงดวนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ซึ่ งมีผู แทนภาค
ประชาชนนําเสนอใหดําเนินการในอําเภอนาแหวท่ีประชุม  
จึงกําหนดใหทํา “นาแหวโมเดล” ใหเปนพ้ืนท่ีนํารอง ตอมา
โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริ ไดทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 1 เพ่ือดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือ
สงเสริมความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษา
ระดับ ป.ตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในการผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมการทําการเกษตรในพ้ืนท่ี
สูง การพัฒนาระบบสูบนํ้าเพ่ือการเกษตรดวยพลังงาน
ทดแทน ทางสถาบันฯจึง ไดมอบหมายวิทยาลัยเทคนิคเลยให
นักศึกษา ป. ตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
จัดทํางานวิจัยโครงการสนับสนุนโครงการสรางปาสรางรายได 
ตามพระราชดําริ อ.นาแหว จ.เลย ลักษณะพ้ืนท่ีของอําเภอ
นาแหว เปนปาเขาสูงสลับซับซอน และมี พ้ืนท่ีสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางมาก พ้ืนท่ีปายังมีความอุดมสมบูรณ
เน่ืองจากพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งเปน
แหลงตนนํ้าสําคัญของ จ.เลย สภาพปญหาปจจุบัน พ้ืนท่ีปา
ไมของอําเภอนาแหวถูกบุกรุกทําลายเพ่ือขยายพ้ืนท่ีการปลกู
พืชเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดาํรฯิ 

อําเภอนาแหว ไดเขาดําเนินการฟนฟูสภาพผืนปา โดยใช
แนวคิดการใชประโยชนพ้ืนท่ีอยางยั่งยืนโดยระบบวนเกษตร 
ใหคนอาศัยทํากินและอยูรวมกับปาได แตปญหาท่ีพบตอมา
คือแหลงนํ้าของกรมชลประทานและแหลงนํ้าของชุมชนใน
พ้ืนท่ีน้ัน เปนแหลงนํ้าท่ีอยูต่ํากวาพ้ืนท่ีทําการเกษตรซึ่งเปน
พ้ืนท่ีสูงกวาแหลงนํ้า จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชเทคโนโลยี
ในการสูบนํ้าข้ึนท่ีสูงเพ่ือไปกักเก็บไวบนพ้ืนท่ีสูงสุดของพ้ืนท่ี
ทําเกษตรแปลงรวม และบริหารการกระจายนํ้าแบบบอพวง
อยางเปนระบบ ท้ังน้ีกลุมผูวิจัยจึงไดออกแบบระบบกระจาย
นํ้าแบบบอพวงหรือสระขนมครกเพ่ือใชในการกระจายนํ้า 

2. วัตถุประสงค
1.2.1 เพ่ือสํารวจและระบุพิกัดแหลงนํ้าอางพวงหรือ

สระขนมครก เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบระบบกระจายนํ้า 
ดวยการสํารวจออกแบบดวยกลองประมวลผลรวม Total 
Stations  

1.2.2 เพ่ือออกแบบระบบกระจายดวยทอสงนํ้าจาก
อางบน(บอแม)แบบไหลตามแรงโนมถวงของโลก (Gravity) 
ไปยังอางเก็บนํ้าเครือขาย (บอลูก) ทําการเกษตรแบบวน
เกษตร ตามโครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ 
ใหประสบผลสําเร็จ และเปนแบบอยางในการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางยั่งยืน 

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 เทคโนโลยีการสํารวจข้ันสูง 
3.2 ขอบเขตดานประชากร ในการวิจัยครั้ ง น้ี  

มีประชากรของการศึกษา ไดแก ประชากรทําการเกษตร
แปลงรวมในพ้ืนท่ีสูง อางเ ก็บนํ้าเหืองตากผา หมู ท่ี  5 
บานนาเจริญ ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
ตามขอมูลของโครงการสรางปาสราง 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
จากท่ีไดประชุมเกษตรกรแปลงรวมอางเก็บนํ้า 

เหืองตากผา พรอมใหเกษตรกรช้ีจุดก่ึงกลางท่ีตั้งของแปลง 

ตามภาพถายดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศสี (Ortho 

Photo) ป 2545 จึงไดจัดทําแผนท่ีภาพถายดาวเทียมจาก

โปรแกรม Google Earth Pro กําหนดข้ันตอนการศึกษา ดังน้ี 

4.1 กําหนดจุดสูงสุดของพ้ืนท่ีของแปลง เพ่ือหา
ปริมาณกักเก็บสระแม 

4.2 กําหนดแนวทอสงนํ้าเพ่ือผันนํ้าไปยังสระลูก 
ทุกแปลงของสมาชิก 
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4.3 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจระยะทางและระดับความสูง
ต่ําดวยกลองประมวลผลรวม (Total Station) , กลองระดับ
(Level) และเครื่องจับพิกัด (GPS) เพ่ือจัดทําแผนท่ี 

4.4 รวบรวมขอมูลและคํานวณอัตราการไหล 
ของนํ้า 

4.5 วิเคราะหขอมลู 
4.5 การนําเสนอ(รายงานการวิจัย) 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลทางเทคนิคของระบบสูบนํ้าดวยพลังงาน
แสงอาทิตยพรอมเครื่องสูบนํ้า ตอ 1 ชุด ประกอบดวย เครื่อง
สูบนํ้าแบบตั้งหลายใบพัด จํานวน 2 เครื่อง ขนาด 2”x1.5” 
ถังแรงดัน CNG/NGV 200 ลิตร ทนแรงดันไดไมนอยกวา 100 
บาร มีความสามารถในการสูบนํ้าข้ึนท่ีสูงในแนวดิ่งไดท่ีความ
สูง 60-70 เมตรโดยใชทอ PVC ศก. 4” ช้ัน 13.5 ความยาว 
200 เมตร ปริมาณนํ้าท่ีสูบได 500 – 550 ลบ.ม./ชม. ใชเวลา
สูบ 8 ชม./วัน(ชวงท่ีมีแสงแดด) โดยตั้งสมมุติฐานวามีสระนํ้า
ท่ีมีปริมาณกักเก็บนํ้า ขนาดไมนอยกวา 12,000 ลบ.ม. และมี
ชุดสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย 3 ชุด สามารถสูบนํ้าเต็ม
สระไดภายใน 1 วัน 

5.1 ขอมูลทางเทคนิคของระบบทอสงนํ้าจากสระ
แมไปยังสระลูก 

5.2 การวิเคราะหขอมูลตามทฤษฎีใหม ประยุกตสู 
“โคก หนอง นา โมเดล” 

จากการศึกษาพบวา นอกจากจะใชนํ้าท่ีไดจากการ
สูบดวยพลังงานแสงอาทิตยไปกักเก็บไวสระแม แลวผันนํ้า
ดวยสระพวงหรือบอขนมครก ไปยังสระลูกแลว ในพ้ืนท่ีอาง
เก็บนํ้าเหืองตากผา ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีฝนตกชุก เน่ืองจากอยูใน
พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าภาคและปาลําแควนอยฝงซาย 
ซึ่งพ้ืนท่ีปายังมีความอุดมสมบูรณ จากประวัติปริมาณการกัก
เก็บนํ้าของอางเหืองตากผา ไมเคยแหง และมีนํ้าลนอาคาร
ระบายนํ้าตลอดป 

6. ผลสรุปงานวิจัย
จากสํารวจและระบุพิกัดแหลงนํ้าอางพวงหรือสระ

ขนมครก เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบระบบกระจายนํ้า 
ดวยการสํารวจออกแบบดวยกลองประมวลผลรวม Total 
Stations ซึ่งเปนกลองสํารวจชนิดหน่ึง ท่ีมีลักษณะพิเศษ  
ซึ่งสามารถวัดระยะทางดวยแสงอินฟราเรด Infrared และใช
เ ป า ส ะท อนแสง  Prism ในกา ร วั ด ร ะยะทา งอย า งมี
ประสิทธิภาพและประหยัดเวลาการสํารวจสรุปผลการ

วิเคราะห ระบบทอสงนํ้าจากสระแม ไปยังสระลูก มีระดับ
เฉลี่ยลดหลั่นกันลงมา ลักษณะข้ันบันได ต่ําลงประมาณ 
5–10 เมตร และมีระยะหางแตละแปลง 100–200 เมตร 
รวมระยะทาง 2,000 เมตร โดยเลือกใชทอสงนํ้า แบบ PE 
ศก 2” (63 มม.) ช้ันความหนา PN4 โดยมีอัตราการไหล
สูงสุด เฉลี่ย 17.49 ลบ.ม./ชม. สระพวงหรือบอจิ๋ว มีปริมาณ
กักเก็บนํ้า เฉลี่ย 1,260 ลบ.ม. คํานวณปริมาณนํ้าเต็มสระ
ตองใชเวลา : 1,260/17.49 = 72 ชม. หรือ 3 วัน/บอจาก
การออกแบบระบบกระจายดวยทอสงนํ้าจากอางบน (บอแม)
แบบไหลตามแรงโนมถวงของโลก (Gravity) ไปยังอางเก็บนํ้า
เครือขาย(บอลูก) ซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบ
นํ้าพบวามีความสามารถสูบนํ้าไดมากกวา 500 ลบ.ม./วัน 
หากเทียบปริมาณการใชนํ้าของกลุมเกษตรแปลงรวมเหือง 
ตากผา พบวา มีความตองการนํ้าในการทําการเกษตร 
38,000 ลบ.ม. ดวยการกระจายนํ้าโดยการผันนํ้าจากอางเก็บ
นํ้าเหืองตากผา ไปเก็บไวยังบอแม แลวผันนํ้ากระจายสงตาม
ทอสง พี.วี.ซี. ศก. 4”(100 มม.) ไปยังสระลูกหรือบอพวงใน
รัศมี 1–2 กิโลเมตร โดยตั้งสมมุติฐานวา 

(1) สามารถสูบนํ้าไดวันละ 500 ลบ.ม./วัน/ชุด 
จะตองใช เ วลาในการสูบ นํ้าและผัน นํ้ากระจายไปยัง  
สระลูก = 38,000/500 = 76 วัน 

(2) สามารถสูบนํ้าไดวันละ 500 ลบ.ม./วัน/ชุด 
ใช 3 ชุด จะตองใชเวลาในการสูบนํ้าและผันนํ้ากระจายไปยัง 
สระลูก = 38,000/1,500 = 25 วัน 

การบริหารจัดการนํ้า ตามทฤษฎีใหม ดวยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักรกลและ
พลังงานทดแทน ดวยการสรางพ้ืนท่ีรองรับนํ้าในพ้ืนท่ีของ
ตนเองเพ่ือใชในการเกษตร โดยไมตองรอนํ้าตามฤดูกาลหรือ
แหลงนํ้าจากเข่ือน/อางเก็บนํ้าตามทฤษฎีเกา ดวยการลงทุน
หรือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีทําการเกษตร 20–30% เปนพ้ืนท่ี
รองรับนํ้าใหเพียงพอตอการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีของตน 
ตามทฤษฎีใหม ร.9 “โคก หนอง นา โมเดล” จึงเปนวิธีการ
และแนวทางในการทําการเกษตรอยางยั่งยืนอยางแทจริง 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรมีการสงเสริมองคความรูในงานวิศวกรรม

สํารวจข้ันสูง ใหแกบุคลากรดานชางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

7.2 ควรมีการผสมผสานเทคโนโลยีตาง ๆ ในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต เพ่ือตอบสนองการทําการเกษตรแบบ
สมารทฟารม การบําบัดสิ่งปฏิกูลเปนพลังงานกาซธรรมชาติ
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และสามารถแปรรูปเปนปุยอินทรีย เพ่ือใชในการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรหรือฟนฟูสภาพปาไม 

7.3 ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาตั้งแตระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

และระดับปริญญาตรี ไดมีโอกาสจัดโครงงาน งานวิจัยวิชา

โครงการ ท่ีตอบโจทยความตองการของเกษตรกรในการเพ่ิม

ผลผลิตและลดการใชแรงงานเวลาเช้ือเพลิง ชวยลดมลพิษ

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณา
และความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจาก ดร.ระวี พรมเรียน 
อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาโครงการท่ีไดใหคําแนะนํา แนวคิด 
ตลอดจนแกขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอด จนวิจัยเลมน้ี
เสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณ อาจารยสุขสันต  คิดคํานวน ท่ีได
แนะนําการใชเครื่องมือในการทําวิจัยครั้งน้ี ใหวิจัยเลมน้ีเสร็จ
สมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณ ดร. สุรศักดิ์  ราษี ท่ีใหการชวยเหลือ 
สนับสนุนการศึกษา การทําวิจัยครั้งน้ี ใหวิจัยเลมน้ีเสร็จ
สมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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การออกแบบระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย  
เพ่ือใชในโครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

DESIGN  SOLAR  CELL  WATER  PUMPING  SYSTEM 
FOR  REFOREST PROJECT  NAHEAO  DISTRICT LOEI PROVINEC 
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บทคัดยอ 
การทํ าวิจั ยครั้ ง น้ี  มี วัต ถุประสงค เ พ่ื อศึ กษา

สมรรถนะของเครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตยหลายใบพัด
แบบตั้งท่ีมีถังแรงดันและไมมีถังแรงดัน เพ่ือออกแบบระบบ
สูบนํ้าและสงนํ้าข้ึนสูท่ีสูงใหแกเกษตรกรสมาชิกโครงการสราง
ปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 
ในการทําการเกษตรแปลงใหญ ระบบทดลองประกอบดวย
มอเตอรไรแปลงถานกระแสตรง 48 โวลต ขนาด 7.5 แรงมา 
ติดตั้งอยูบนเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง ความเร็วรอบใน
การทดสอบในชวง 1,500 รอบ ถึง 3,000 รอบ เครื่องสูบนํ้า
ท่ีติดตั้งถังเพ่ิมแรงดันนํ้า (CNG/NGV) ขนาด 200 ลิตร มี
อัตราการใชพลังงานไฟฟาลดลง และมีประสิทธิภาพในการ
สูบนํ้าเพ่ิมข้ึนดีกวา เครื่องสูบนํ้าท่ีไมไดติดตั้งถังเพ่ิมแรงดันนํ้า 
(CNG/NGV) ขนาด 200 ลิตร 
คําสําคัญ: ถังแรงดัน,มอเตอรไรแปลงถาน 

Abstract 
 In conducting this research The objective 

is to study the performance of solar water pumps 

stand type multiage with pressure vessel and 

without pressure vessel to design a pumping 

system and sand water to a highland place for 

member of the forest building project According to 

the royal initiative, Reforest project Naheao district, 

Loei province in the large – scale farming 

Experimental system consists of a 7.5hp 48volt 

brushless Dc motor on a vertical multistage pump 

test  speeds in the range of 1,500 cycles to 3,000 

cycles (1,500 – 3,000 rmp) The pump, equipped 

with a water pressure booster tank(CNG/NGV) of 

200 liters, has reduced electricity consumption And 

more efficient in pumping water than a pump that 

is not equipped with a tank(CNG/NGV) of 200 liters. 

Keyword: tank(CNG/NGV), brushless Dc motor 

1. บทนํา
โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อําเภอนาแหว เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนใหม 
เพ่ือเปนศูนยประสานงานโครงการสรางปา สรางรายได ตาม
พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือเปนการแกปญหา และเรงฟนฟูปาตนนํ้าลําธารใน
พ้ืนท่ีอําเภอนาแหว ดวยรูปแบบและวิธีการผสมผสาน การ
ดําเนินการจึงจําเปนตองใชหลักวิชาการแบบบูรณาการ
รวมกันท้ังความรูดานปาไม การเกษตร หลักเศรษฐศาสตร
และกฎหมาย โดยใชกระบวนการเรียนรูเปนกลไกขับเคลื่อน
งานผานคณะกรรมการขับเคลื่อน และหนวยงานท้ังภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร 

*สุพัฒ ปากะตัง
 E-Mail address : Suphat1125@gmail.com 

*12345Civil Technology, Loei loeitech College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 Loei 42000
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กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมการปกครอง 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธกส.) ตลอดจนหนวยราชการอ่ืนพรอม
ท้ังภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีจิตอาสา เปนเครือขายรวมกัน
ดําเนินการสนับสนุนเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมาย สามารถ
สนองพระราชดําริฯ ในการฟนฟูปาไดโดยเร็ว และยังเปนการ
สรางอาชีพในระยะเวลาการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อําเภอนาแหว ไดทําบันทึกขอตกลงความ
รวมมือสงเสรมิความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
(หนองคาย) และสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธกส.)จังหวัดเลย เพ่ือแสดงเจตนารมณ ท่ี
จะรวมมือกันขับเคลื่อนโครงการสรางปาสรางรายไดตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอนาแหว จังหวัด
เลย  เพ่ือดําเนินการตามขอตกลงความรวมมือสงเสริมความรู
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยโียธา สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี และสาขาวิชาการตลาด  สถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการผลติและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือสงเสริมการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีสูง การพัฒนาระบบสูบ
นํ้าเพ่ือการเกษตรดวยพลังงานทดแทน  การพัฒนา
เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ(Smart Farm) การแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร บรรจุภณัฑ การตลาด การบัญชี ฯลฯ  
ใหสอดคลองและรองรับความตองการของเกษตรกรสมาชิก
โครงการสรางปาสรางรายไดฯ อําเภอนาแหว เพ่ือเปน
ตนแบบในการพัฒนา และสามารถเขาถึงแหลงทุน  
ผลประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและ
เอกชน นําไปสูการสรางเศรษฐกิจฐานรากแกเกษตรกรราย
ยอยไดอยางแทจริง 

รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
(คทช.) ไดมอบหมายใหกรมปาไมจัดทําขอบเขตแปลงท่ีดินอยู
อาศัย/ทํากิน บัญชีรายช่ือราษฎรในผังแปลงท่ีดินตามผลการ
ปฏิบัติงานโครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 เปนหลักฐาน
รับรองวาอยูอาศัยทําในพ้ืนท่ีท่ีเจาหนาท่ีเขาจัดการเพ่ือการ

อนุรักษและพัฒนาอยางยั่งยืน นําเอามาตรการการอนุรักษ
ดินและนํ้ามาใชในพ้ืนท่ี และติดตามควบคุมการใชท่ีดิน
เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด ดวยการ
ดําเนินการจัดทําขอบเขตแปลงและทําการเกษตรแบบวน
เกษตรไปพรอมกัน สามารถลดปญหาการบุกรุกปาไดในระดับ
หน่ึง แตปญหาท่ีพบตอมาคือแหลงนํ้าของกรมชลประทาน
และแหลงนํ้าของชุมชนในพ้ืนท่ีน้ัน เปนแหลงนํ้าท่ีอยูต่ํากวา
พ้ืนท่ีทําการเกษตรซึ่งเปนพ้ืนท่ีสูงกวาแหลงนํ้า 

วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จึงไดมีการสนับสนุน โดยให
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยโียธา จัดทํา
โครงการเพ่ือจะหาทางชวยเหลือเกษตรกรผานทางโครงการ
สรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ดังน้ันขาพเจาและคณะ ผูจดัทํา
โครงการไดมคีวามสนใจท่ีจะจัดทําโครงงานวิจัยวิชาโครงการ 
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกโครงการสรางปาสรางรายได 
ตามพระราชดําริฯ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ซึ่งเปนโครงงาน
ท่ีมีความจําเปนท่ีจะตองใชเทคโนโลยีในการในการออกแบบ
ระบบเครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือสูบนํ้าข้ึนท่ีสูงเพ่ือ
ไปกักเก็บไวบนพ้ืนท่ีสูงสุดของพ้ืนท่ีทําเกษตรแปลงรวม และ
บริหารจดัการนํ้าดวยระบบกระจายนํ้าแบบบอพวงหรือสระ
ขนมครก 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพ่ือออกแบบระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย 

เพ่ือใชในโครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ 

อําเภอนาแหว 

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 พ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีสูง เหนืออางเก็บนํ้าชลประทาน

เหืองตากผา บานนาเจริญ หมูท่ี 5 ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว 

จังหวัดเลย 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ศึกษารวบรวมขอมูล 

4.1.1 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงนํ้า : 
สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
(คทช.) บานขุนแมพริก หมูท่ี 6 ตําบลนาไรหลวง อําเภอสอง
แคว จังหวัดนาน หนวยงานเจาของโครงการ : สํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าภาค 9 กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนโครงการของ
อาจารยท่ีปรึกษาพิเศษ อ.ศรีนารถ ชาธรรมมา ไดนํามาให
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นักศึกษาพิจารณาศึกษาขอมูลเปรยีบเทียบ เพ่ือออกแบบ
เครื่องสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย เพ่ือใชในโครงการสราง
ปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ อําเภอนาแหว โดยให
นักศึกษาพิจารณาปรับลดข้ันตอนการทํางานของระบบสูบนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย เพ่ือปรับลดงบประมาณใหนอยลง และ
เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณเชิงกล ตามหลักวิชาฟสิกส 

4.1.2 เครื่องสูบนํ้าตามท่ีกรมทรัพยากรนํ้าไดทํา
การออกแบบระบบไว พบวาเปนระบบ  
ON GRID SYSTEM   ซึ่งมีข้ันตอนการทํางานดังน้ี 

 4.1.2.1 แผงโซลาเซลล PV Crystalline 
Silicon 310 วัตต/แผง กระแสไฟฟาสูงสุด 44.6 
Vdc/แผง แรงดันไฟฟา 8.99 แอมป จํานวน 16 แผน 
เช่ือมตอแบบอนุกรม 16 แผง  
จะไดกระแส = 44.6x16 = 713.6 Vdc   “ON GRID 
INVERTER” 

 4.1.2.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบทํางาน
เมื่อมีแสงอาทิตยหรือระบบออนกริด 
อินเวอรเตอร(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต 
กระแสไฟฟาขาเขา Max PV Input Power 9,800W : Max 
PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟา DC 
เปน AC 400 (360-440) โวลท 3 เฟส   “AC Electric 
Motor 380V 3P” 

 4.1.2.3 มอเตอร 380 โวลท 3 เฟส ความถ่ี 
50 Hz 7,500 วัตต 10 แรงมา ความเร็วรอบ  
3,000 rpm (รอบ/นาที)  “Vertical Multistage 
Pump” 

 4.1.2.4 เครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
(Vertical Multistage)  
กําลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ท่ีความสูงสงรวม TDH 110 ม. 

 

ภาพท่ี 3.1 ภาพถายพลังงานแสงอาทิตย 
แบบออนกริด (ON GRID) 

(ท่ีมา : https://www.sunnergytech.com/) 

4.1.3 สถานท่ีตั้ ง เกษตรแปลงรวมอางเก็บนํ้า
ชลประทานเหืองตากผา บานนาเจริญ หมูท่ี 5  
ตําบลเหลากอหก อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

4.3.3.1 การคมนาคม 
อ า ง เก็ บ นํ้ า เหื อ งต าก ผ าตั้ งอ ยู ท่ี  พิ กั ด  N17.566728 
E100.902448 การคมนาคมจาก กม.0 (สามแยกหนาแขวง
การทางเลย)ไปตามทางหลวงหมายเลข 21 (เลย – ดานซาย) 
ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง
หมายเลข 2113 อําเภอดานซาย– บานเหมืองแพร ประมาณ 
33 กิโลเมตร  เลี้ยวซายไปตามทางหลวงหมายเลข 1268 
บานเหมืองแพร – บานมวงเจ็ดตน ประมาณ 38 กิโลเมตร 
เลี้ยวขวาทางเขาโครงการ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ถึง
จุดท่ีตั้งโครงการฯ รวมระยะทางท้ังสิ้น 162 กิโลเมตร 
3.3.3.2 สภาพภูมิอากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย) 
2563 

ลักษณะภูมิอากาศของจังห วัดเลย ข้ึนอยู กับ
อิทธิพลลมมรสุมท่ีพัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแหง
จากประเทศจีนเขาปกคลุมประเทศไทยตั้งแตประมาณ
กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งอยูในชวงฤดูหนาว
ของประเทศไทย ทําใหจังหวัดเลยมีอากาศหนาวเย็นและแหง
ท่ัวไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดมามวลอากาศช้ืนจาก
ทะเลและมหาสมุทรเขาปกคลุมประเทศไทยในชวงฤดูฝน 
ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ทําใหมีฝนตกชุก
ท่ัวไป มีฤดูกาล 3 ฤดู  คือ ฤดูหนาว  ฤดูรอน  และฤดูฝน ซึ่ง
สรุปคาเฉลี่ยท่ีสําคัญดังน้ี 
อุณหภูมเิฉลีย่รายป  25.7 องศาเซลเซยีส ความช้ืนสัมพัทธ
รายป 16 เปอรเซ็นต เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายป 6.0 หนวย 
(0 – 10)  ความเร็วลมเฉลี่ยรายป 7.4 กม./ชม. 

4.1.4 ระบบพลังงานแสงอาทิตยแบบ ON GRID 
SYSTEM เปนระบบพลังงานแสงอาทิตยท่ีผลิตไฟฟาไดเฉพาะ
เวลากลางวันเมื่อถึงเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันท่ีสภาพ
ทองฟามืดครึมหรือฟาหลัวระบบพลังงานแบบ ON GRID 
SYSTEM จะไมทํางาน จึงมีความจําเปนตองออกแบบระบบ
ใหม เปนแบบ OFF GRID or HYBRID SYSTEM มี ข้ันตอน
การทํางานดังน้ี 

4.1.4.1 แผงโซลาเซลล PV Crystalline 
Silicon 310 W กระแสไฟฟาสูงสุด 44.6 

Vdc แรงดันไฟฟา 8.99 A(ตอแผง) จํานวน 10 แผน เช่ือมตอ
แบบอนุกรม 2 แผง และตอขนาน 5 คู  จะไดกระแส = 
44.6x2 = 89.2 Vdc , แ ร งดั น ไฟ ฟ า  = 44 .9 5A   
“HYBRID INVERTER” 
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4.1.4.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟาจะ
ทํางานไดท้ังกลางวันและกลางคืนหรือระบบ 

ไฮบริดอินเวอรเตอร(HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต 
กระแสไฟฟาขาเขา Max PV Input Power 3,000W : Max 
PV Input Voltage  60 - 115 Vdc , Maximum DC 
Charge Current 120A , Maximum AC Charge Current 
60A , Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลู ก  , ใ ช
กระแสไฟฟาตรง DC เพ่ือขับมอเตอรแบบไรแปลงถาน   
“DC Brushless Motor 48V 3,000W” 

ภาพท่ี 3.2 ภาพถายพลังงานแสงอาทิตย แบบไฮบริด หรือ 
ออฟกริด (Hybrid or OFF GRID) 

 (ท่ีมา : https://www.sunnergytech.com/) 

ผลสรุป : ระบบ OFF GRID or HYBRID 
SYSTEM > สามารถทํางานไดท้ังกลางวันและกลางคืน ซึ่ง
ระบบ ON GRID SYSTEM มีขอจํากัด ในเรื่องของ
แสงอาทิตยหากวันใดทองฟาหลัวหรือมืดครึม ระบบเกาจะไม
ทํางาน และการทํางานของระบบเกาจะตองแปลง
กระแสไฟฟา กระแสตรง(DC) เปน กระแสสลับ(AC) แต
ระบบใหมสามารถจายกระแสตรง(DC) เขามอเตอรแบบไร
แปลงถาน(DC Brushless Motor) ซึ่งกินไฟนอยและสามารถ
ทํางานไดมีประสิทธิภาพกวา 

4.1.5 เครื่องสูบนํ้าเดิม แบบ ON GRID SYSTEM 
มีระบบการทํางาน เมื่อรับพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลล
แลว มีข้ันตอนการทํางาน[1]  ดังน้ี 

4.1.5.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟาแบบ
ทํางานเมื่อมีแสงอาทิตยหรือระบบออนกริด 

อินเวอรเตอร(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต 
กระแสไฟฟาขาเขา Max PV Input Power 9,800W : Max 
PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟา DC 
เปน AC 400(360-440) โวลท 3 เฟส   “AC Electric 
Motor 380V 3P” 

4.1.2.2 มอเตอร  380 โวลท  3 เฟส 
ความถ่ี 50 Hz 7,500 วัตต 10 แรงมา ความเร็ว 

รอบ 3,000 rpm(รอบ/นาที)  “Vertical Multistage 
Pump” 

4.1.5.3 เครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
(Vertical Multistage) จํานวน 2 เครื่อง 

กําลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ท่ีความสูงสงรวม TDH 110 ม. 

ภาพท่ี 3.3 ภาพถายเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
(Vertical Multistage) 

แบบใชมอเตอรไฟฟากระแสสลบั 380 โวลท 3 เฟส  
(ท่ีมา : กรมทรัพยากรนํ้า) 

3.1.6 เครื่องสูบนํ้าแบบ OFF GRID or HYBRID 
SYSTEM   มีระบบการทํางาน เมื่อรับพลังงานไฟฟาจากแผง
โซลาเซลลแลว มีข้ันตอนการทํางาน [1] ดังน้ี 

3.1.6.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟาจะ
ทํางานไดท้ังกลางวันและกลางคืนหรือระบบ 

ไฮบริดอินเวอรเตอร (HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 
วัตต กระแสไฟฟาขาเขา Max PV Input Power 3,000W : 
Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC 
Charge Current 120A, Maximum AC Charge Current 
60A , Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลู ก  , ใ ช
กระแสไฟฟาตรง DC เพ่ือขับมอเตอรแบบไรแปลงถาน   
“DC Brushless Motor 48V 3,000W” 

3 .1 .6 .2  ม อ เต อร ไร แป ล งถ าน  DC 
Brushless Motor 48Vdc กําลังไฟฟา  3,000 – 

7,500 วัตต ,ความตานทานตอเฟส(มิลลิโอหม) 6.2/48V ,
ความเหน่ียวนําตอเฟส (100KHZ)68uH/48V ปรับความเร็ว
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รอบได 2,000 – 6,000 rpm(รอบ/นาที)  “Vertical 
Multistage Pump” 

3.1.6.3 เครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
(Vertical Multistage) จํานวน 2 เครื่อง  

กําลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ท่ีความสูงสงรวม TDH 110 ม. 
โดยเพ่ิมเติมอุปกรณสําหรับแรงดันนํ้า ดังน้ี 

3 .1 .6 .3 .1  ว า ล ว กั น ก ลั บ 
(Check Valve) แบบสปริงคทองเหลือง ท่ีขาออก 

(Outlet)เค รื่ อ งสู บ นํ้ าห ล าย ใบ พั ด แ บ บ ตั้ ง  (Vertical 
Multistage) ขนาด ศก. 1.5”(38.1 มม.)  

3.1 .6 .3 .2  ถั งแรงดัน เหล็ ก 
CNG/NGV 200 ลิตร 

ภาพท่ี 3.4 ภาพถายเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
(Vertical Multistage) 

แบบใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง แบบไรแปลงถาน DC 
Brushless Motor 48Vdc  

(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 

ภาพท่ี 3.5 ภาพถายเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
(Vertical Multistage)แบบใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง แบบ
ไรแปลงถาน DC Brushless Motor 48Vdc ตอเช่ือมกับถัง

แรงดันเหล็ก CNG/NGV  ขนาด 200 ลิตร 
(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 

4.2 ทดสอบ และแกไข 
เมื่อดําเนินการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบ

ตั้ง(Vertical Multistage) ตามท่ีไดทําการปรับปรุงเพ่ิมเติม
อุปกรณเรียบรอยแลว ทําการตรวจสอบและทดสอบระบบ 
ดังน้ี 

4.4.1 ตรวจสอบและทดสอบระบบควบคุมไฟฟา
เขามอเตอรไรแปลงถาน DC Brushless Motor  ทดลองการ
หมุนของมอเตอร DC Brushless เพ่ือตรวจสอบระบบสง
กําลังจากมอเตอรไปยังใบพัดสูบนํ้าหรือปมนํ้า  ทดสอบ
ทิศทางหมุนของมอเตอรวาไปในทิศทางตามท่ีสัญลักษณ
กําหนดไว ใหหมุนไปทางขวาหรือตามเข็มนาฬิกา[3] 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการทดลองเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง

(Vertical Multistage) จํานวน 2 เครื่อง กําลังสูบ Q 14 ลบ.

ม./ชม.  ท่ีความสูงสงรวม TDH 110 ม. ท่ีไดติดตั้งอุปกรณ

เพ่ิมเตมิ วาลวกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค

ทองเหลอืง ท่ีขาออก(Outlet)เครือ่งสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง
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(Vertical Multistage) ขนาด ศก. 1.5”(38.1 มม.) และถัง

แรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร โดยเครื่องสูบนํ้า ตั้งอยูสูง

กวาระดับนํ้า 5 เมตร ทอสูบยาว 10 เมตร  เพ่ือวิเคราะหหา

สวนบกพรองและทําการแกไขปรบัปรุง โดยมีขอสังเกตระบบ

การทํางานสวนตาง ๆ ปรากฏวา การทดลองสูบครั้งแรก 

เวลาผานไป 20 นาที ไดเกิดอาการนํ้าขาดทอหรือสูบนํ้าไม

ทันทําใหเกิดฟองอากาศในทอสูบนํ้า  จะไดทําการแกไขโดย

เพ่ิมเครื่องสบูนํ้าแบบหอยโขง เสื้อเหล็กหลอขนาด 4”x4” 

220V 4HP 2,850 RPM HEAD 14.3 M 1,780 ลิตร/นาที 

เพ่ือชวยในการสูบสงนํ้าเขา Vertical Multistage Pump 

ภาพท่ี 4.1 ภาพถายการติดตั้งเครือ่งสูบนํ้าแบบหอยโขง 
4”x4” เพ่ิมเติม (ชวยสูบเขาปมหลัก) 

(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 

ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบกําลังไฟฟา 

การ
ทดลอง 

กําลังไฟฟาท่ี HYBRID INVERTER 
(V) (A) (WATT) 

ครั้งท่ี 1 54.90 23.5 2,600 
ครั้งท่ี 2 54.20 22.8 2,567 
คาเฉลี่ย 54.55 23.15 2,583.50 

ภาพท่ี 4.2 ภาพถายจอมอนิเตอร HYBRID INVERTER 
(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 
ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองสูบนํ้าจากอางเก็บนํ้าชลประทาน 

การ
ทดลอง 

แรงดันนํ้า
(บาร) 

อัตราการไหล
ปมนํ้า(ลิตร/

นาที) 

เวลาในการ
สูบ(นาที) 

ครั้งท่ี 1 7.5 240 30 
ครั้งท่ี 2 7.3 241 30 
คาเฉลี่ย 7.4 240.50 30 

ภาพท่ี 4.3 ภาพถายการวางทอสงนํ้า PE 110 มม. PN8 
ความยาว 200 ม. สูง 70 เมตร 

(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพถายการวางทอสงนํ้า PE 110 มม. PN8 
ความยาว 200 ม. สูง 70 เมตร 

(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 

ภาพท่ี 4.5 ภาพถายการทดสอสูบนํ้าท่ีปลายทอ PE 110 มม. 
PN8 ยาว 200 เมตร สูง 70 เมตร ปริมาณนํ้าเฉลีย่ 240 ลิตร

ตอนาที 14,400 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง  
(ท่ีมา : โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดํารฯิ 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย) 

5 สรุปผลการทดลอง 

5.1 วาลวกันกลับ (Check Valve) และถังแรงดัน
เหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร สามารถเพ่ิมแรงดันและอัตรา
การไหลของนํ้า ทําใหสามารถสงนํ้าในระยะไกล ประกอบกับ
ทอสงนํ้า พี.อี. 110 มม. สามารถรับแรงดันไดไมนอยกวา 8 
บาร ซึ่งแรงดันปรากฏอยูท่ีตัวเครื่องสูบและถังแรงดันหรือท่ี
ระดับความสูง 0.00 เมตร = 7.5 บาร ทําใหประสิทธิภาพทอ
สงนํ้า พี.อี. สามารถรับแรงดันไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ 
และแรงดันก็จะลดลงตามระดับความสูง 1 บาร = 10 เมตร , 
2 บาร = 20 เมตร , 3 บาร = 30 เมตร , 4 บาร = 40 เมตร 
, 5 บาร = 50 เมตร , 6 บาร = 60 เมตร และ 7 บาร = 70 
เมตร  

5.2 เครื่องสูบนํ้าแรงดันสูงใชไฟฟากระแสตรงลดลง
หลังจากติดตั้ง วาลวกันกลับ 

(Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร 
เน่ืองจากการโหลดของมอเตอรลดลง 

ผลการทดลองเครื่องสูบนํ้าหลายใบพัดแบบตั้ง

(Vertical Multistage) จํานวน 2 เครื่อง กําลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. 

ท่ีความสูงสงรวม TDH 110 ม. ท่ีไดติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติม 

วาลวกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงคทองเหลือง ท่ีขา

ออก(Outlet)เครื่องสูบ นํ้าหลายใบพัดแบบตั้ ง(Vertical 

Multistage) ขนาด ศก. 1.5”(38.1 มม.) และถังแรงดันเหล็ก 

CNG/NGV 200 ลิตร โดยเครื่องสูบนํ้า ตั้งอยูสูงกวาระดับนํ้า 

5 เมตร ทอสูบยาว 10 เมตร  เพ่ือวิเคราะหหาสวนบกพรอง

และทําการแกไขปรับปรุง ปรากฏวา การทดลองสูบครั้งแรก 

เวลาผานไป 20 นาที ไดเกิดอาการนํ้าขาดทอหรือสูบนํ้าไม

ทันทําใหเกิดฟองอากาศในทอสูบนํ้าจะไดทําการแกไขโดย

เพ่ิมเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขงเสื้อเหล็กหลอขนาด 4”x4” 

220V 4HP 2,850 RPM HEAD 14.3 M 1,780 ลิตร/นาที 

เพ่ือชวยในการสูบสงนํ้าเขา Vertical Multistage Pump    

6. ขอเสนอแนะ
6.1 สามารถตอยอดเปนอาชีพใหกับชุมชน กลุม

วิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ 
6.2 นําไปพัฒนาตอยอดใหแกนักเรียนนักศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงซอมแซมระบบสูบนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย ท่ีอุปกรณในระบบยังสามารถใชการได
หรือมิไดชํารุดท้ังหมด เพ่ือซอมสรางหรือซอมบํารุงระบบให
สามารถใชการได ในแตละสาขาวิชาท่ีเก่ียวของได ดังน้ี  

6.2.1 วิชาชางไฟฟา ในการออกแบบ
ระบบพลังงานไฟฟา แบบ HYBRID SYSTEM 

6.2.2 วิ ช า ช า ง เ ช่ื อ ม โล ห ะ  ใน ก า ร
ออกแบบถังแรงดันนํ้า จากวัสดุเหลือใชยานยนต 

6.2.3 วิชากอสราง โยธา และสถาปตย  
ใน ก ารสํ า ร วจ อ อ ก แ บ บ  เขี ย น แ บ บ ท าง วิ ศ วก รรม 
สถาปตยกรรม 

6.2.4 ใชเปนแนวทางในการจางเหมา
ออกแบบและควบคุมงาน เพ่ือใชเปนแนวทางและจัดทํา
เอกสารในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําป งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน รายการเงินอุดหนุนสําหรับการ
แกไขปญหาการขาดแคลน นํ้าอุปโภคบริโภคแกประชาชน 
และรายการสนับสนุนกอสราง/ปรับปรุงและพัฒนาแหลงกัก
เก็บนํ้าแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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7. กิตติกรรมประกาศ

โครงงานน้ีประสบความสําเร็จไดดวยเพราะความเมตตา

กรุณาจากทานอาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยวิชาโครงการ จาก

คณาจารยประกอบดวย ทานอาจารย ดร.ระวี พรมเรยีน 

ประธานหลักสตูรเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาลัยเทคนิคเลย ทานอาจารยศรีนารถ ชาธรรมมา

(อาจารยพิเศษ) ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธกส.)จังหวัดมหาสารคาม 

และทานอาจารยกานดิษฎ สิงหากัน(อาจารยพิเศษ) 

ผูอํานวยการศูนยปาไมจังหวัดเลย และหัวหนาโครงการสราง

ปาสรางรายได ตามพระราชดํารสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย ท่ีไดถายทอดองคความรูการจัดทํา

โครงงาน ใหคําใหคําปรึกษาและคอยช้ีแนะ ใหกําลังใจ สราง

แรงบันดาลใจ แนะแนวทาง พรอมแกไขขอบกพรองตาง ๆ  

ซึ่งการจัดทําโครงงานในครั้งน้ีถือวาเปนองคความรูดาน

งานวิจัยในมติใหมจากอาจารยพิเศษ ทําใหรูถึงขอมูลเท็จจริง

เชิงลึก อันเปนการจัดทําโครงงานวิจัยท่ีตอบโจทยความ

ตองการของชุมชนและเกษตรกรภายใตเง่ือนไข ใหคนอยูกับ

ปาไดอยางสันตสิุขตามนโยบายของรัฐบาล จนทําใหโครงงาน

เลมน้ีสมบูรณ  งานวิจัยวิชาโครงการน้ีเปนปฐมบทท่ีสําคัญ 

ตามบันทึกขอตกลง (MOU) เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 

ระหวาง โครงการสรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริฯ 

อําเภอนาแหว และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคะวันออก   

เฉียงเหนือ 1 และสาํนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเลย ภายใตลิขสิทธ์ิของโครงการ

สรางปาสรางรายได ตามพระราชดําริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

อําเภอนาแหว จังหวัดเลย 

ผูวิจัย ขอกราบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสน้ี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงการทุก

ทานท่ีไดกรุณาใหคําแนะนําติชม และขอเสนอแนะ ในการ

แกไขขอบกพรองตาง ๆ จนมีความสมบูรณยิ่งข้ึน และ

ขอขอบพระคุณทานอาจารยผูสอนทุกทาน ท่ีไดประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาแกขาพเจา และขอขอบพระคุณเจาหนาท่ี

สถาบันฯ ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการศึกษาและการทํา

โครงงานแกขาพเจา 

นอกจากน้ีคณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูแตงและผู

เรียบเรียง ตํารา เอกสาร และผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีผูวิจัยใช

อางอิงถึงตลอดผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการ

ประเมินผลใหขอมูลท่ีเกิดประโยชนเปนอยางยิ่ง จนทําให

โครงงานน้ีประสบความสําเร็จ 

คุณงามความดีและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษา

คนควาในครั้งน้ี คณะวิจัยขอมอบใหแกบิดามารดาบุพการีท่ี

เคารพรักยิ่ง ตลอดจนผูท่ีไดอุปการะเลี้ยงดูท่ีใหโอกาสได

ศึกษาเลาเรียนเพ่ือใหเปนคนดีของสังคม สรางใหเปนคนท่ี

เสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งมากกวาประโยชน

สวนตน ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดใหอภัยในสิ่ งท่ีผู วิจัยได

ลวงเกินดวยวจีกรรม กายกรรม ท้ังท่ีตั้งใจหรือมิไดตั้งใจ ขอ

นอมกราบไหวครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีทําให

โครงงานน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 
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การออกแบบแนวป้องกันไฟแบบเปียก เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ 
ตามพระราชด าริฯ อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

DESIGN WET FIRE BREAK SYSTEM FOR REFOREST  
PROJECT NAHEAO SEBDISTRICT, LOEI PROVINEC           

พรนภา  พรมโคตร1*,อรัญญา  ลุนะหา2 
ระวี  พรมเรยีน3, สุขสันต์  คิดค านวน4, สุรศักดิ์  ราษี5 

Pornnapa Promkhot1, Arunya Lunaha2 
  Rawee Promrian3, sukan  Kidkumnuan4  ,and Surasak rasee5  

1,2,3,4,5สาขาวิชาเทคโนโลยโียธา วิทยาลยัเทคนิคเลย สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 จังหวัดเลย 42000  
 

บทคัดย่อ 
โครงการในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมทฤษฎีและ

งานวิจัย การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร เป็นการจัดการ
เพื่อให้มีป่าต้นน้้าท่ีสมบูรณ์ มีปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลา
การไหลของน้้าตลอดทั้งปีรวมถึงการจัดการ การใช้ประโยชน์
จาก ดิน น้้า ป่าไม้ และการจัดการคนที่อาศัยอยู่ในและรอบ
พื้นที่ป่าต้นน้้า ซึ่งมีส่วนส้าคัญที่ส่งผลท้าให้ป่าต้นน้้าล้าธารมี
ความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือท้าให้ป่าต้นน้้าล้าธารเสื่อมโทรมลง
ทุกวัน โดยน้อมน้าพระราชด้าริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้
มาศึกษาและพัฒนาวิธีด้าเนินการให้ได้ผลส้าเร็จ 

การจัดท้าวิจัยครั้งนี้เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
การก่อสร้าง Check dam แบบคอกหมูถุงทรายซีเมนต์  แบบ
ท้องถิ่นเบื้องต้น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ 
เช่น กิ่งไม้และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบด้วยก้อนหิน
ขนาดต่าง ๆ ในล้าห้วย  ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบง่าย  ๆ 
ก่อสร้างในบริเวณตอนบนของล้าห้วย  หรือร่องน้้า ซึ่งจะ
สามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้้าและเพิ่มความชุ่มช้ืน
บริเวณรอบฝายได้เป็นอย่างดี วิธีการนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
น้อยมากหรืออาจไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนอกจากใช้แรงงานเท่านั้น 
ในการศึกษาเปรียบเทียบการความลาดชันของพื้นที่ กว้าง
ประมาณ 3 - 5 เมตร มีความยาวของล้าน้้าท้ังหมด 400  
ค าส าคัญ:การออกแบบ,แนวป้องกันไฟแบบเปียก 

Abstract 
A 

Abstract 
In this project, the students have compiled 

theory and research work management of upstream 
and stream forests It is the management to have a 
complete watershed forest quantity and quality the 
duration of the water flow throughout the year 
Including management take advantage of soil, water, 
forest and management of people living in and 
around the upstream forest area which play an 
important role in increasing the integrity of 
watershed forests or degrading the watershed 
forests every day by introducing royal initiatives on 
forest conservation and restoration to study and 
develop methods for successful implementation.  

To conduct this research to apply the 
technology check dam construction type of pig stall, 
sand bag, cement initial local it is a construction with 
existing natural materials such as branches and 
fallen logs flanked by rocks of various sizes in the 
creek construction in the upper part of the creek or 
channel which can trap sediment slow down the 
flow of water and add moisture around the weir as 
well this method is very costly or completely free 
other than labor. *พรนภา  พรมโคตร

Email:pornnapa.promkhot @ gmail.com 

1,2,3,4,5Civil Construction, Loei loeitech College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 loei Provimcei 
42000 
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In a comparative study of the slope of the 
area approximately 3 - 5 meters wide the total 
length of the river is 400 meters  
Keyword: Design, Wet fire protection line 

1. บทน า
[1] ในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้บนภูเขาในพื้นที่ของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ซึ่งเป็นภูเขาโดด ๆ มิใช่
เทือกเขา ขาดแหล่งน้้าในพื้นที่ด้านบนภูเขา การปลูกต้นไม้
ขึ้นมาใหม่โดยปลูกกระจายให้เต็มพื้นที่ของภูเขาเป็นเรื่องที่
กระท้าได้ยากเนื่องจากขาดความชุ่มช้ืน ซึ่งเมื่อวันที่  3 
มิถุนายน พ.ศ. 2529  พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากมี
พระราชด้าริ ให้สร้างฝายชะลอความชุมช้ืนตามร่องน้้าบน
ภูเขา เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนในสองฝั่งของร่องน้้าแล้ว ยังมี
พระราชด้าริให้ปลูกป่าด้วยระบบ “ ป่าเปียก ” หรือ “ ภูเขาป่า ”  

[2] การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้้าล้าธาร เป็นการ
จัดการเพื่อให้มีป่าต้นน้้าที่สมบูรณ์ มีปริมาณและคุณภาพ 
ระยะเวลาการไหลของน้้าตลอดทั้งปี รวมถึงการจัดการ การ
ใช้ประโยชน์จาก ดิน น้้า ป่าไม้ และการจัดการคนท่ีอาศัยอยู่
ในและรอบพื้นที่ป่าต้นน้้า ซึ่งมีส่วนส้าคัญที่ส่งผลท้าให้ป่าต้น
น้้าล้าธารมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นหรือท้าให้ป่าต้นน้้าล้าธาร
เสื่อมโทรมลงทุกวัน โดยน้อมน้าพระราชด้าริในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าไม้มาศึกษาและพัฒนาวิธีด้าเนินการให้ได้ผล
ส้าเร็จ 

[3] โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดา้ริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอนาแห้วได้ท้าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กับ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 1 
(หนองคาย) และส้านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธกส.)จังหวัดเลย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ที่
จะร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตาม
พระราชด้าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  

2. วัตถุประสงคข์องการท าวิจัย
2.1 เพื่อส้ารวจและระบุพิกัดแหล่งร่องน้้าล้าห้วยสะ

นาในพ้ืนที่ท่ีมีปัญหาการพังทลายของดินหรือปัญหาพื้นที่ขาด
ความชุ่มชื้น เพื่อเป็นข้อมูลในการแนวป้องกันไฟแบบเปียก 

3. ขอบเขตของการวิจัย
 3.1 บ้านโป่งกูด หมู่ที่ 4 ต้าบลนาแห้ว อ้าเภอนา

แห้ว จังหวัดเลย 
 3.2 อุปกรณ์ด้วยการส้ารวจออกแบบด้วยกล้อง

ประมวลผลรวม Total Stations ซึ่งเป็นกล้องส้ารวจชนิด
หนึ่ง ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งสามารถวัดระยะทางด้วยแสง
อินฟราเรด Infrared และใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในการวัด
ระยะทางอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาการส้ารวจ 

3.3 ระยะเวลาในการท้างาน 2 เดือน 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย
 ขั้นตอนในการเตรียมการวิจัย เพื่อให้การวิจัยครั้ง

นี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก้าหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอนคือ  
ขั้นตอนท่ี 1 ข้อมูลทางเทคนิค 

ข้อมูลทางเทคนิคของระบบการสร้างฝายชะลอน้้า
ทุกรูปแบบมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานกลาง คือ มีความสูง
ประมาณ 0.60 - 1.00 เมตร ฐานฝายกว้าง 3 - 4 เท่า ของ
ความสูง ร่องน้าไหลที่จุดกึ่งกลางฝายต่้ากว่าขอบฝายริมตลิ่ง 
ไม่น้อยกว่า 15 ซม. เพื่อป้องกันน้้าไหลหลากออกด้านข้างล้า
ห้วย 

 การออกแบบฝายชะลอน้้าช่ัวคราวเป็นฝายชะลอ
น้้าฯ ช่ัวคราวที่สร้างปิดกั้นบริเวณร่องล้าห้วยขนาดเล็ก
บริเวณต้นน้้าโดยใช้วัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายในท้องถิ่นเป็น
ส่วนหลัก ได้แก่ กิ่งไม้ต้นไม้ทรายดินหินและกรวดเป็นต้น
สร้างส้าหรับชะลอน้้าและเพิ่มความชุ่มช้ืนเท่านั้นสามารถกัก
เก็บน้้าได้        

การก่อสร้าง Check Dam แบบคอกหมูถุงทราย
ซีเมนต์  แบบท้องถิ่นเบื้องต้น เป็นการก่อสร้างด้วยวัสดุ
ธรรมชาติที่มีอยู่ เช่นกิ่งไม้และท่อนไม้ล้มขอนนอนไพร ขนาบ
ด้วยก้อนหินขนาดต่าง ๆ ในล้าห้วย ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบ
ง่าย ๆ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูล 
 1 ต้าแหน่งที่ตั้งฝายชะลอน้้าพอเพียงตามแนว

พระราชด้าริที่เหมาะสม 

ฝายชะลอน  า
พอเพียงตาม

แนว
พระราชด าริ 

ประเภทที่
1 ฝาย

ชะลอน  า
ชั่วคราว 

ประเภทที่
2 ฝาย

ชะลอน  า
กึ่งถาวร 

ประเภทที่
3 ฝาย

ชะลอน  า
ถาวร 

สภาพภมูิ
ประเทศ 

เป็นร่องน้้า 
หรือล้า 
ห้วยที่

ค่อนข้างตรง 

พื้นที่สูงชัน
ต้นน้้าร่อง
ล้าน้้าหรือ
ที่เหมาะสม 

พื้นที่ลาด
ชันบริเวณ
ล้าห้วย

สาขาหรือท่ี
เหมาะสม 

พื้นที่ลาด
ชันบริเวณ 
ล้าห้วย

หลักหรือท่ี
เหมาะสม 

ความลาดชัน
ท้องห้วย 

(ตามความ
ยาว) 

พื้นที่ลาด
ชันสูงความ
ลาดเอียง
ไม่เกิน 

1 ต่อ 20 

พื้นที่ลาด
ชันปาน

กลางความ
ลาเอียงไม่

เกิน 
1 ต่อ 40 

พื้นที่ลาด
ชันต่้าความ
ลาดเอียง
มากกว่า 
1ต่อ 40 

ความลึกล้า
ห้วย 

(เมตร) 

ไม่ควรเกิน 
1.00 เมตร 

ไม่ควรเกิน 
1.20 เมตร 

ไม่ควรเกิน 
1.50 เมตร 

ความสูงของ
ฝาย 

(เมตร) 

ไม่ควรเกิน 
0.5 เมตร 

ไม่ควรเกิน 
0.6 เมตร 

ไม่ควรเกิน 
0.77 เมตร 

ความกว้างล้า
ห้วย 

(เมตร) 

ไม่ควรเกิน 
3.00 เมตร 

ไม่ควรเกิน 
5.00 เมตร 

ไม่ควรเกิน 
10.00 
เมตร 

ปริมาณน้้า
ไหลผ่านสูงสุด

ไม่ควรเกิน 
(ลบ.ม./วินาที) 

0.50 0.50 1.50 

ประเภทของ
ดิน สภาพช้ัน
ดินท้องล้าน้้า 

ดินเหนียว/
กรวด/หิน
ค่อนข้าง

แน่น 

ดินเหนียว/
กรวด/

ทรายแน่น 

ดินเหนียว/
กรวด/

ทรายแน่น
มาก 

สภาพการกดั
เซาะตลิ่ง 

น้อย น้อย น้อย 

1) สภาพภูมิประเทศเป็นร่องน้้า  หรือล้าห้วยที่
ค่อนข้างตรง ฝายชะลอน้้าช่ัวคราวเหมาะกับพื้นที่สูงชันต้นน้้า 
ร่องล้าน้้าที่เหมาะสม ฝายชะลอน้้ากึ่งถาวรเหมาะกับพื้นที่
ลาดชันบริเวณล้าห้วยสาขาหรือท่ีเหมาะสม และฝายชะลอน้้า
ถาวรเหมาะกับพื้นที่ลาดชันบริ เวณล้าห้วยหลักหรือที่
เหมาะสม 

2) ความลาดชันท้องห้วย ตามความยาว ฝายชะลอน้้า
ช่ัวคราวเหมาะกับพื้นที่ลาดชันสูงความลาดเอียงไม่เกิน 1 ต่อ 
20 ฝายชะลอน้้ากึ่งถาวรเหมาะกับพื้นที่ลาดชันปานกลาง
ความลาเอียงไม่เกิน 1 ต่อ 40 และฝายชะลอน้้าถาวรเหมาะ
กับ พื้นที่ลาดชันต่้าความลาดเอียงมากกว่า 1ต่อ 40 

3) ความลึกล้าห้วย ฝายชะลอน้้าช่ัวคราว ไม่ควรเกิน
1.00 เมตร ฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร ไม่ควรเกิน 1.20 เมตร และ
ฝายชะลอน้้าถาวร ไม่ควรเกิน 1.50 เมตร 

4) ความสูงของฝาย ฝายชะลอน้้าช่ัวคราว ไม่ควรเกิน
0.5 เมตร ฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร ไม่ควรเกิน 0.6 เมตร และ
ฝายชะลอน้้าถาวร ไม่ควรเกิน 0.77 เมตร 

5) ความกว้างล้าห้วย ฝายชะลอน้้าช่ัวคราว ไม่ควร
เกิน 3.00 เมตร  ฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร ไม่ควรเกิน 5.00 เมตร 
และฝายชะลอน้้าถาวร ไม่ควรเกิน 10.00 เมตร 

6) ปริมาณน้้าไหลผ่านสูงสุดไม่ควรเกิน (ลบ.ม./
วินาที) ฝายชะลอน้้าช่ัวคราว ฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร  ไม่ควร
เกิน 0.50 ลบ.ม./วินาที และฝายชะลอน้้าถาวร ไม่ควรเกิน 
1.50 ลบ.ม./วินาที 

7) ประเภทของดิน สภาพช้ันดินท้องล้าน้้า ฝายชะลอ
น้้าช่ัวคราวเหมาะกับ ดินเหนียว กรวด  หินค่อนข้างแน่น ฝาย
ชะลอน้้ากึ่งถาวรเหมาะกับ ดินเหนียว กรวด ทรายแน่น และ
ฝายชะลอน้้าถาวรเหมาะกับ ดินเหนียว กรวด  
ทรายแน่นมาก  

8) สภาพการกัดเซาะตลิ่ง ฝายชะลอน้้าช่ัวคราว ฝาย
ชะลอน้้ากึ่งถาวร และฝายชะลอน้้าถาวร น้อย  

2 การเปรียบเทียบความลาดชันของพื้นที่ 

ความลาดชัน (%) ระยะห่าง (เมตร) 
5 98 
4 54 
6 36 
8 27 
10 20 
12 18 
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จากการเปรียบเทียบความลาดชันของพื้นที่ กว้าง
ประมาณ 3 - 5 เมตร มีความยาวของล้าน้้าทั้งหมด 400 
เมตร มีความลาดชัด 10 %  มีระยะห่างของฝาย 20 เมตร  ก็
จะพิจารณาสร้างฝายแบบ กึ่งถาวร ทั้งหมด 20 ฝาย 

ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลการวิจัย 
เป็นขั้นตอนการจัดท้ารายงานการวิจัยและน้าเสนอ

คณะกรรมการควบคุมเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร
องตามที่คณะกรรมการควบคุมแนะน้า และจัดพิมพ์พร้อมทั้ง
ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ส้ารวจและระบุพิกัด

แหล่งร่องน้้าล้าห้วยในพื้นที่ที่มีปัญหาการพังทลายของดิน
หรือปัญหาพื้นที่ขาดความชุ่มช้ืน เพื่อเป็นข้อมูลในการแนว
ป้องกันไฟแบบเปียกด้วยการส้ารวจออกแบบด้วยกล้อง
ประมวลผลรวม Total Stations ซึ่งเป็นกล้องส้ารวจชนิด
หนึ่ง ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งสามารถวัดระยะทางด้วยแสง
อินฟราเรด Infrared และใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในการวัด
ระยะทางอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลาการส้ารวจ  

การเลือกต้าแหน่งสร้าง check dam พื้นที่ลาดชัน
สูง กรณีความกว้างไม่เกิน 3 เมตรควรสร้างฝายกึ่งถาวรใช้
วัสดุธรรมชาติไม้ท่อน หิน ถุงบรรจุดินหรือทราย พื้นที่ลาดชัน
ปานกลาง ควรสร้างแบบคอกหมูหรือแบบท้องถิ่น พื้นที่ลาด
ชันต่้า กรณีน้้ามาก ควรสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากการเปรียบเทียบความลาดชันของพื้นที่ กว้าง
ประมาณ 3 - 5 เมตร มีความยาวของล้าน้้าทั้งหมด 400 
เมตร มีระยะห่างของฝาย 20 เมตร  ผลการวิเคราะห์ผล
ข้อมูลเห็นสมควรสร้างฝายแบบกึ่งถาวร  

6. ผลสรุปงานวิจัย
ส้ารวจและระบุพิกัดแหล่งร่องน้้าล้าห้วยในพ้ืนท่ีที่

มีปัญหาการพังทลายของดินหรือปัญหาพื้นที่ขาดความชุ่มช้ืน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการแนวป้องกันไฟแบบเปียกด้วยการส้ารวจ
ออกแบบด้วยกล้องประมวลผลรวม Total Stations ซึ่งเป็น
กล้องส้ารวจชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งสามารถวัด
ระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด Infrared และใช้เป้าสะท้อน
แสง Prism ในการวัดระยะทางอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประหยัดเวลาการส้ารวจสรุปผลการวิเคราะห์  การออกแบบ
ฝายกั้นน้้า 

จากการเปรียบเทียบความลาดชันของพื้นที่ กว้าง
ประมาณ 3 - 5 เมตร มีความยาวของล้าน้้าทั้งหมด 400 
เมตร มีความลาดชัด 10 %  มีระยะห่างของฝาย 20 เมตร  ก็
จะพิจารณาสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ทั้งหมด 20 ฝาย 

กิตติกรรมประกาศ 
        การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลลุ่วงไปด้วยความกรุณา

และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก  
ดร.ระวี พรมเรียน อาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษา

โครงการ ที่ได้ให้ค้าแนะน้า แนวคิด ตลอดจนแก้ข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ มาโดยตลอด จนวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบรูณ ์ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

ขอขอบพระคุณ อาจารยส์ุขสันต ์ คิดค้านวน ที่ได้
แนะน้าการใช้เครื่องมือในการท้าวิจัยครั้งนี้ ให้วิจัยเล่มนีเ้สร็จ
สมบรณู์ ผูศ้ึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

ขอขอบพระคุณ ดร. สุรศักดิ์ ราษ ีที่ให้การช่วยเหลือ 
สนับสนุนการศึกษา การท้าวิจยัครั้งนี้ ให้วิจัยเล่มนี้เสรจ็
สมบรณู์ ผูศ้ึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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บทคัดยอ 
การจัดทำวิจัยครั้งนี้เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยี มา

พัฒนาในการผลิตปุยอินทรีย การนำเศษใบไมและมูลสัตวมา
ใชในการผลิตปุยอินทรีย  โดยการใชเครื่องยอยใบไม และ
เครื่องผสมปุยอินทรียมาใชในกระบวนการผลิต ไดแก ใบไม 
ปุยคอก กากน้ำตาล และน้ำ มาผสมในเครื่องผสมปุยอนิทรีย 
เมื่อผสมเสร็จนำไปอบดวยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย ใช
เวลาในการอบ7วันเพื่อใหปุ ยอินทรียแหง ปุ ยที ่นำมาใชมี
อ ัตราส วนผสมของมูลส ัตว ใบไม แหง และสารเร งการ
เจริญเติบโตนำมาผสมเขาดวยกันหมักทิ้งไว14-30วัน และ
นำไปตากแหง แตชาวบานมีพื้นที่ในการตากปุยนอย และใช
ระยะเวลาในการตากนาน เน่ืองจากการผลิตปุยอินทรียมีการ
ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน จึงตองการใชวัตถุดิบในการผลิตมากตาม
ไปดวย โดยวัตถุดิบสวนใหญไดจากวัสดุเหลือทิ้งจากทาง
การเกษตร นำมาใชในการผลิตเปนปุย ในการบำรุงพืชผลทาง
การเกษตรเปนตน 

ในการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตปุยอินทรียโดยใช
แรงงานคนและการผลิตปุยอินทรียโดยใชเทคโนโลยีเขามา
เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นความแตกตางของการนำเทคโนโลยีเขา
มาใชแทนคน โดยนำไปปรับปรุงและพัฒนาขอดอยของการ
ผลิตปุยอินทรีย 
คำสำคัญ: เทคโนโลยี,ปุยอินทรีย 

Abstract 
In this project, the students have compiled 

the theory and related research. In line with the 
government policy to reduce the use of chemical 
fertilizers and encourage the use of organic 
fertilizers Including organic farming has increased by 
this group of banana farmers in Na Haeo District, 
Loei Province, who have a need to use a lot of 
fertilizers for the maintenance of agricultural crops. 
To conduct this research is to apply the technology 
and to develop in the production of organic 
fertilizers by using leaf litter and animal manure in 
organic fertilizer production in the production 
process for making the organic fertilizer mixer. 
When mixed is ready, it is baked in a solar dryer for 
7 days in order to dry the organic fertilizers. The 
fertilizers mixture consists of manure and dry 
leaves. The growth stimulants were mixed together 
and left for 14 - 30 days and then dried. Due to the 
villagers have less area for drying fertilizer and take 
a long time to dry because there is a large number 
of organic fertilizers produced, therefore there is a 

*วรรณภา  เทพโสภา
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huge demand for raw materials in production as 
well. Most of the raw materials are obtained from 
agricultural wastes used in the production of 
fertilizers for the maintenance of agricultural crops. 
In this study, the comparison of human production 
of organic fertilizers and organic fertilizers was 
performed using technology in order to see the 
difference in bringing technology to use instead of 
people by developing and improving the 
disadvantages of organic fertilizer production. 
Keyword: Technology, organic fertilizers 

1. บทนำ
[1] การใชปุ ยอินทรียในประเทศมีการเพิ่มขึ ้นใน

ปจจุบันเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการลดการใชปุยเคมี
และสนับสนุนใหใชปุยอินทรียทดแทนรวมถึงการทำเกษตร
อินทรียทดแทนรวมถึงการทำการเกษตรอินทรียท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ดวยกลุมเกษตรกรชาวสวนกลวย อ.นาแหว จ.เลย ที่ตองการ
ใชปุยจำนวนมากในการบำรุงพืชทางการเกษตรปุยที่นำมาใช
มีอัตราสวนผสมของ[2]มูลสัตวใบไมแหงและสารเรงการ
เจริญเติบโตนำมาผสมเขาดวยกันหมักทิ้งไว14-30วันและ
นำไปตากแหงแตชาวบานมีพื้นที่ในการตากปุยนอยและใช
ระยะเวลาในการตากนาน เน่ืองจากการผลิตปุยอินทรียมีการ
ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนจึงตองการใชวัตถุดิบในการผลิตมากตาม
ไปดวยโดยวัตถุดิบสวนใหญไดจากวัสดุเหลือทิ ้งจากทาง
การเกษตรมาใชในการผลิตปุย และใชระยะเวลาในการตาก
นาน ดังน้ันจึงไดมีการริเริ่มการทำหองอบและตากปุยอินทรีย 
ดวย [3] ตู อบพลังงานแสงอาทิตยจากแผนโพลีคารโบเนต
และแผนโลหะ ขึ ้นมาโดยอาศัยประโยชนจากพลังงาน
แสงอาทิตยผานโพลีคารโบเนต เขามาในหองอบและเกิดการ
สะทอนกับแผนโลหะ ที่อยูดานลางทำใหเกิดความรอนมาก
ข ึ ้นและม ีการนำความร อนออกโดยอ ุปกรณ ล ูกหมุน
(Ventilator) และมีการพาความชื้นออกไปดวย โดยมีการ
ตากปุยเปนแบบชั้นวางจำนวน 2 ชั้น เพื่อประหยัดพื้นที่ใน
การตากได  

ดั้งนั้นคณะผูวิจัยจึงไดมีความคิดที่จะทำงานวิจัย
การศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยีมาใชในการผลิตปุย
อินทรียตอไป 

2. วัตถุประสงคของการทำวิจัย
2.1 เพ่ือการประยุกตใชเทคโนโลยใีนการผลติปุย

อินทรียเพ่ือใชในโครงการสรางปาสรางรายได ตาม
พระราชดำริฯ อำเภอนาแหว จังหวัดเลย 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนในการเตรียมการวิจัย เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ี

บรรลุตามความมุงหมาย ผู วิจัยไดกำหนดรายละเอียดของ
ข้ันตอนการดำเนินการวิจัยเปน 4 ข้ันตอน คือ 

ข ั ้นตอนท ี ่  1 ว ัสด ุและอ ุปกรณ เป น ข้ันตอน
การศึกษาเอกสาร ตำรา ขอมูล สภาพความสำคัญของปญหา
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และงานเตรียมวัสดุอุปกรณ
ในการผลิตปุยอินทรีย 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาขอมูล ปุยอินทรีย หมายถึงปุย
ธรรมชาติที่มีสวนประกอบหลักเปนสารอินทรียที่ไดมาจาก
สิ่งมีชีวิต เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด ซากพืชหรือซาก
สัตวที่ไถกลบลงดิน รวมทั้งอินทรียสารที่เหลือทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร เชน กากตะกอนออย และทะลายปาลม 
ปุยอินทรียมีประโยชนตอการปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมี ทาง
กายภาพ และทางช ีวภาพของดินให เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช 

เทคโนโลยี หมายถึง ก ิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข องกับ
เครื่องจักรกล สิ่งประดิษฐใหม ๆ ทางอุตสาหกรรม ถาในแง
ของความรู  เทคโนโลยีจะหมายถึง ความรู หรือศาสตรท่ี
เก่ียวกับเทคนิคการผลิตในอุตสาหกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.การผลิตปุยอินทรียโดยการใชแรงงานคน

1.1 นำเศษหญาหรือเศษพืชอ่ืน ๆ เชน ใบไม ตน
ขาวโพด หรือฟางขาวมาสับใหละเอียด 
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1.2 นำสวนผสมมากองเปน 3 ช้ัน ในพ้ืนท่ีรมไร
แสงแดด โดยใหรองพ้ืนดวยมลูสัตว ตามดวยเศษหญา และ
ปุยยูเรยีทุกช้ัน 

1.3 ผสมสารละลาย ประกอบดวยสารเรงซุปเปอร 
พด.1 กับน้ำสะอาด 5 ลติร แลวนำมาราดบนสวนผสม แลว
ผสมใหเขากันใชเวลา 50 นาที 

1.4 หาวัสดุมาคลุมพรอมรดน้ำใหพอชุม คอยดูแล
กลับกองปุยทุก ๆ สัปดาห ใชเวลาในการหมักนานประมาณ
45 วัน ก็จะไดเปนปุยหมักอินทรียท่ีพรอมแกการใชงาน 

 1.5  นำปุยอินทรียไปตากใหแหง 14 วัน เพ่ือเก็บ
ปุยอินทรียไวใชงานในระยะยาว 

2. การผลิตปุยอินทรียโดยการใชเทคโนโลยี

2.1 นำเศษหญาหรือเศษพืชอ่ืน ๆ เชน ใบไม ตนไม 
ขาวโพด หรือฟางขาวนำมายอยใหละเอียด 

2.2  ผสมสารละลาย ประกอบดวยสารเรงซุปเปอร 
พด.1 กับน้ำสะอาด 5 ลติร ปุยคอก และเศษพืชท่ียอยแลว 
มาผสมกันในเครื่องผสมปุย ใชเวลาในการผสม 15 นาที 
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2.3 นำปุยออกจากเครื่องผสมปุย มากองรวมกัน
เพ่ือรอนำไปตากในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย 

2.4 นำปุยอินทรียไปอบในตูอบพลงังานแสงอาทิตย
ใหแหงใชระยะเวลา 7 วันในการอบใหแหง เพ่ือเก็บปุย
อินทรียไวใชงานในระยะยาว 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลการวิจัย 
เปนขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิจัยและนำเสนอ

คณะกรรมการควบคุมเพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไขขอบกพร
องตามที่คณะกรรมการควบคุมแนะนำ และจัดพิมพพรอมท้ัง
สงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิยาลัย 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
การเปรียบเทียบการผลิตปุยอินทรียระหวางการ

ผลิตปุยอินทรียโดยใชแรงงานคนและการผลิตปุยอินทรียโดย
ใชเทคโนโลยีไดดำเนินตามแผนที่วางไวอยางเปนขั้นตอนเริ่ม
ตั ้งแตการศึกษาขอมูลงานวิจ ัยดำเนินการทีละขั ้นตอน 
ดังตอไปน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ผลการดำเนินงานการผสมปุยอินทรียระหวาง 
 การใชแรงงานคนและเทคโนโลยี 

ลำดับ การเปรยีบเทยีบ 
ระยะเวลา 

จำนวน นาท ี นาที 

1 

2 

การผสมปุยอินทรียดวย
แรงงานคน 
การผสมปุยดวยเคร่ือง
ผสมปุย 

3 คน 

1 เคร่ือง 

50 

- 

- 

15 

ตารางท่ี 4.2 ผลการดำเนินงานการผลติปุยอินทรียโดยการใช 
  เทคโนโลยีผลิตปุยอินทรีย 

ลำดับ การเปรยีบเทยีบ 
ระยะเวลา 

จำนวน วัน วัน 

1 

2 

การตากแหงปุยอินทรีย
ดวยแรงงานคน 
การตากแหงปุยดวยตูอบ
พลังงานแสงอาทิตย 

3 คน 

1 เคร่ือง 

14 

- 

- 

7 

จากตารางที่ 4.1 พบวาจากผลการทดลองการผสม
ปุยอินทรียโดยใชแรงงานคนระหวางการการผสมปุยอินทรีย
โดยใชเทคโนโลยี ทางผ ู ว ิจ ัยได ทำการทดลองโดยการ
เปรียบเทียบผลการทดลองไวดังน้ี  การผลิตปุยอินทรียโดยใช
แรงงานคนใชเวลา 50 นาที ในสวนของการผลิตปุยอินทรีย
โดยใชเทคโนโลยีใชเวลา 15 นาที 

จากตารางที ่ 4.2 พบวาจากผลการทดลองการ
เปรียบเทียบการตากแหงดวยธรรมชาติและการตากแหงดวย
ตูอบพลังงานแสงอาทิตยโดยการเปรียบเทียบผลการทดลอง
ไวดังน้ี  การตากแหงดวยธรรมชาติใชเวลา 14 วัน ในสวนของ
การตากแหงดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตยใชเวลา 7 วันใน
การตากแหง 

5. ผลสรุปงานวิจัย
ผลการวิจ ัยพบวาจากการทดลองการผสมปุย

อินทรียโดยใชแรงงานคนและการผสมปุ ยอินทรียโดยใช
เทคโนโลยี ซึ่งผลสรุปงานวิจัยพบวา  การผลิตปุยอนิทรียโดย
ใชแรงงานคนใชเวลา 50 นาที ในสวนของการผลิตปุยอินทรีย
โดยใชเทคโนโลยีใชเวลา 15 นาที ผลปรากฏวาการใช
เทคโนโลยีในการผสมใชเวลานอยกวาการใชแรงงานคน 35 
นาที 

ผลการวิจัยพบวาจากการทดลองการเปรียบเทียบ
การตากแหงดวยธรรมชาติและการตากแหงดวยตูอบพลังงาน
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แสงอาทิตย ซึ ่งผลสรุปงานวิจัยพบวา  การตากแหงดวย
ธรรมชาติใชเวลา 14 วัน ในสวนของการตากแหงดวยตูอบ
พลังงานแสงอาทิตยใชเวลา 7 วันการตากแหงดวยตู อบ
พลังงานแสงอาทิตย ผลปรากฏวาการใชเทคโนโลยีในการ
ตากแหงใชเวลานอยกวาการใชแรงงานคนในการตาก 8 วัน 

กิตติกรรมประกาศ 
            การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลลุวงไปดวยความกรุณา
และความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจาก  

ดร.ระวี พรมเรียน อาจารยที ่ปรึกษาการศึกษา
โครงการ ที่ไดใหคำแนะนำ แนวคิด ตลอดจนแกขอบกพรอง
ตาง ๆ มาโดยตลอด จนวิจัยเลมนี ้เสร็จสมบรูณ ผู ศึกษา
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณ อาจารยสุขสันต คิดคำนวน ที่ได
แนะนำการใชเครื่องมือในการทำวิจัยครั้งน้ี ใหวิจัยเลมน้ีเสร็จ
สมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอขอบพระค ุณ ดร . ส ุรศ ักด ิ ์  ราษี ที ่ ให การ
ชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษาการทำวิจัยครั้งนี้ใหวิจัยเลมน้ี
เสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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การออกแบบฟาร์มปศุสัตว์แปลงรวม  
เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริฯ อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

DESIND WET FIRE BREAK SYSTEM FOR REFOREST 
PROJECT NAHEAO SEBDISTRICT, LOEI PROVINEC. 

อภิจิตร ศรีมงคล1, วุฒิชัย สุจิมงคล2, สุรศักด์ิ  ราษี³,      
ระวี พรมเรียน4,และ สุขสนัต์ คิดค านวน5,  

Apijit Srimongkol1, Wuttichai Sujimongkol 2 Surasak rasee³ 
Raee Promrian4 and Sukan Kidkumnuan5 

บทคัดย่อ  
       การจัดท างานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

และการออกแบบฟาร์มปศุสัตว์แปลงรวมเพ่ือ
สนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้  
ตามพระราชด าริฯอ าเภอนาแห้วจังหวัดเลยมีกรม
ชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการ
ด าเนินงานศึกษาทดลองพัฒนาพ้ืนที่แห้งแล้งดิน
คุณภาพต่ าและมีเกลือใต้ดินท าให้มีปัญหาดินเค็มโดย
การพัฒนาแหล่งน้ าสร้างความชุ่มชื้นฟื้นฟูป่า
แก้ปัญหาดินเค็มส่งเสริมอาชีพเกษตรการเลี้ยงสัตว์ 
พัฒนาอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม 
ตามความเหมาะสมของทรัพยากรในท้องถิ่นมีความ,
โดดเด่นในการพัฒนาสายพันธุ์ปศุสัตว์จนเป็น
เอกลักษณ์ ได้แก่ โคเนื้อ พัฒนาจากโควากิวของญี่ปุ่น 
ไก่ด าพัฒนาจากพันธุ์พ้ืนเมืองสุกรพัฒนาจากจุดเด่น
ของสุกรพันธุ์เหมยซานพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์ดูร็อค
เจอร์ซีท่ าให้เป็นพันธุ์สัตว์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาพันธุ์ข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่ข้าว
พันธุ์สกลนครเป็นข้าวเหนียวคุณภาพดีลักษณะเหนียว
นุ่มมีกลิ่นหอมปลูกได้ทั้งสภาพนาดอน นาชลประทาน 
และสภาพข้าวไร่ 

ค าส าคัญ: การออกแบบ,ปศุสัตว์แปลงรวม 
Abstract  

The objectives of this research work are to 
study and Design Livestock Large Collaborative 
Farm For Reforest Project Naheao District Loei 
Provinec There is the Royal Irrigation department as 
the main agency in coordinating the 
implementation of studies, experiments and 
development of dry areas low quality soils with 
underground salts can cause salinity problems by 
developing water sources to create moisture 
restore the forest to solve the problem of saline 
soil Promote the career of farmers Animal 
husbandry develop a career in the household 
industry as an additional career as appropriate for 
local resources It is unique in the development of 
unique livestock breeds these include beef cattle 
developed from Japanese cattle Black chickens 
developed from native species Pigs develop from 
the strengths of Meishan pigs native species and 
varieties look Rock Jersey Making it a species of 
animal with a higher economic value As well as 
developing unique rice varieties Including rice 
varieties Sakon nakhon It is good quality 
glutinousrice, sticky, soft and fragrant can be 

*อภจิิตร ศรีมงคล
apijit1071889@gmail.com 
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planted in both field conditions, irrigation and field 
rice conditions. 
Keywords : design ,Total livestock 
1. บท น า

ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนโค-กระบือลดลงอย่าง
น่าใจหาย เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการ
ส่งออกเพิ่มมากขึ้น แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือกลับลด
จ านวนลง ด้วยสาเหตุส าคัญเพราะมีพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้อยลง 
ประกอบกับแรงงานภาคเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาเป็นแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อ
เกษตรกร [1] ตามพระราชด าริ เป็นอีกโครงการหนึ่ งที่
สนับสนุนให้ [2] เกษตรกรเลี้ยงไก่ – กระบือเพื่อจะได้มีโค – 
กระบือเป็นของตนเองและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกร ซึ่ง
หากมี 
การบูรณาการองค์ความรู้และกิจกรรมทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การเพิ่มจ านวนโค-กระบือที่สนับสนุนให้ เกษตรกรตาม
โครงการ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตโค – 
กระบือ และส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงโค – กระบือ
อย่างครบวงจร อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่ม
ประชากรโค – กระบือในประเทศ และเกษตรกรในโครงการ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเช่ือมโยงกับโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้  ตามพระราชด าริฯ ที่สนับสนุนสมาชิกใน
โครงการใช้พื้นที่ว่างเปล่าหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพด
เดิม เป็นแปลงปลูกหญ้ากินนี หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ ถั่วลิสง
เถา ถั่วฮามาต้า ถั่วท่าพระสไตโล และพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่ 
       การส ารวจออกแบบฟาร์มปศุสัตว์แปลงรวม จึ งมี
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการส ารวจ  เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ในการออกแบบ เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูงชัน จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการส ารวจด้วยกล้องประมวลผลรวม 
Total Stations ซึ่งเป็นกล้องส ารวจชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะ
พิเศษ ซึ่งสามารถวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด Infrared 
และใช้เป้าสะท้อนแสง Prism ในการวัดระยะทาง แยก
ประเภทออกได้ 3 ประเภท คือ 

1.1.1 Reflectorless Total Station สามารถวัด
ระยะทางโดยไม่ใช้เป้าสะท้อนแสง Prism 
ในระยะใกล้ตามความสามารถของตัวกล้อง 

1.12 Robotic Total Station มีระบบขับเคลื่อน
ตัวเองด้วยมอเตอร์ สามารถสั่งการเคลื่อนไหวของกล้องผ่าน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เล็งเป้าหมายได้อัตโนมัติ และเมื่อใช้
กับเป้าสะท้อนแสงชนิดพิเศษ ตัวกล้องก็สามารถเคลื่อนไหว
ตามการแคลื่อนไหวของเป้าฯได้  

1.13 Remote Total Station เป็นกล้องชนิด
เดียวกันกับ Robotic Total Station ใช้ระบบวิทยุในการ
เช่ือมต่อสั่งการท างานของตัวกล้อง สะดวกเพราะสามารถ
ท างานล าพังด้วยตัวคนเดียวกล้องประมวลผลรวม Total 
Station มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถเช่ือมต่อข้อมูลตัว
กล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ออกแบบสามารถน า
ข้อมูลไปจัดท าเป็นแผนผังหรือแผนที่เพื่อวางผังโครงการและ
เขียนช้ันระดับความสูง (Contour) จึงให้การออกแบบมีความ
แม่นย าและรวดเร็วข้ึน 

2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
2.1 เพื่อส ารวจและระบุพิกัดแปลงของเกษตรที่

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อนุญาตให้ท า
การเกษตร เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบการปลูกพืชอาหาร
สตัว์ การปลูกหญ้าและถั่ว อาหารสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ 

2.2 เพื่อออกแบบแผนผังที่ตั้งคอกปศุสัตว์ โรงพัก
สัตว์ป่วย โรงแปรรูปโค – กระบือ  เส้นทางล าเลียง ระบบท่อ
น้ าประปา ท่อน้ าโสโครก ระบบไฟฟ้า 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
        การออกแบบฟาร์มปศุสัตว์แปลงรวม เพื่อ

สนับสนุนโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชด าริฯ 
อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ผู้วิจยัได้ก าหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 3 ข้ันตอน คือ   

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูล 
นับตั้งแต่ไดม้ีการก่อตั้งองค์การการค้าโลก (WTO) 

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลและก าหนดมาตรการต่างๆ ใน
การส่งออกสินค้าสู่ตลาดประเทศ ซึ่งเริ่มมีการบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2543 ประเทศต่าง ท่ีเป็นสมาชิกองค์กรดังกล่าว จึงมี
ความตื่นตัวและจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทาง
การค้ามากข้ึน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการผลติปศุสตัว์ใน
ประเทศไทย คือ กรมปศสุัตว์ ได้ออกกฎ ระเบียบ กฎหมาย 
รวมถึงมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกับข้อก าหนด
ขององค์การการค้าโลกและองค์กรโรคระบาดสตัว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE)และถือว่าเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าทางการ
เกษตร (GAP) ด้านการผลิตปศุสตัว์ซึ่งมีมาตรฐานท่ีส าคญับาง
ประการดังนี้ มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การควบคมุการใช้ยา
ในมาตรฐานฟาร์มปศสุัตว์ข้อก าหนดการควบคมุการใช้ยา

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

332

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ส าหรับสัตวม์าตรฐานฟาร์มเลี้ยงสตัว์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ประกาศเรื่องมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเทศไทย 

ขั้นตอนท่ี 2 ส ารวจและเก็บรวมขอ้มูล 
     เก็บข้อมูลพื้นที่จะท าการออกส ารวจเพื่อการ

ออกแบบแปลงปศุสัตว ์
ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันตอนการออกแบบ 
 ออกแบบโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD 2007 

  
ภาพที่ 3.1 แบบร่างฟาร์มปศุสัตวอ์อกแบบโดยใช้โปรแกรม 
AUTOCAD 2007 

ภาพที่ 3.2 ออกแบบคอกปศุสัตว์ SKETCHUP 

4. ผลวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้เสนอการวิเคราะห์

ข้อมูลทางเทคนิคของระบบปศุสัตว์แปลงรวม ดั้งนี้ ในพื้นที่ 
12 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1 ขุดสระเพื่อใช้น้ าในแปลงปศุ
สัตว์ 2 ท าเป็นคอกสัตว์ 3 ปลุกหญ้าเพื่อเป็นอาหารของสัตว์
ในแปลงปศุสัตว์จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรต้องเผชิญกับ

ปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ที่ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุน 
การผลิต ค่าจ้างแรงงานสูง ขาดอ านาจต่อรองด้านการตลาด 
และปัญหาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  
การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ ตามพระราชดาริฯ อ าเภอนาแห้ว มีการรวมกลุ่ม
การผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสรมิการ
ผลิตสินค้า เกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่ อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกร ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อ
ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพบริหารจัดการร่วมกัน 

5. ผลสรุปงานวิจัย
        เกษตรกรในโครงการไดร้ับประโยชน์อย่างเตม็ที่ 

โดยเช่ือมโยงกับโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตาม
พระราชด าริฯ ท่ีสนับสนุนสมาชิกในโครงการใช้พื้นที่ว่างเปล่า
หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเดิม เป็นแปลงปศุสตัว์รวม 
มีการออกแบบคอกปศุสตัว์ ระบบน้ าเสีย และ ระบบไฟฟ้า ท่ี
มีพื้นท่ีมากกว่าหน่ึงไร่ สามารถเสริมสร้างรายได้ในพ้ืนท่ี
หมู่บ้าน และส่งออกตามจังหวดัตา่งๆ 

จากการวิเคราะห์ออกแบบ ฟารม์ปศุสัตว์แปลงรวม 
คณะผู้วิจัยได้ด าเนินตามทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนและน าผลการส ารวจมาออกแบบ
เพื่อส ารวจและระบุพิกัดแปลงของเกษตรทีค่ณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อนุญาตให้ท าการเกษตร เพื่อเป็นข้อมูล
ในการออกแบบการปลูกพืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าและถั่ว 
อาหารสตัว์พันธุ์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบแผนผังท่ีตั้งคอกปศสุัตว์ 
โรงพักสัตว์ป่วย โรงแปรรูปโค – กระบือ เส้นทางล าเลียง 
ระบบท่อน้ าประปา ท่อน้ าโสโครก ระบบไฟฟ้า 

6. ข้อเสนอแนะ

       จากการวิเคราะห์ข้อมูลของปศุสัตว์แปลงรวมที่ผ่าน
กระบวนการสร้างและปรับปรุงจัดสรรปันส่วน  ของอ าเภอนา
แห้ว ตามโครงการพระราชด าริฯ สร้างป่าสร้างรายได้ดั้งนี้ 
ควรท าการศึกษาคู่มือและปรึกษากรมปศุสัตว์จังหวัด มีการ
บ ารุงรักษาและท าความสะอาดอยู่สม่ าเสมอและมีการศึกษา
ความพึงพอใจของกลุ่มสมาชิกผู้ที่อยู่ใกล้ฟาร์มปศุสัตว์เพื่อ
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เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการบริหารจัดการและพัฒนาฟาร์มปศุ
สัตว์ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
        การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยความกรุณา

และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก  
ดร.ระวี พรมเรียน อาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษา

โครงการ ที่ได้ให้ค าแนะน า แนวคิด ตลอดจนแก้ข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ มาโดยตลอด จนวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบรูณ ์ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

ขอขอบพระคุณ อาจารยส์ุขสันต ์ คิดค านวน ที่ได้
แนะน าการใช้เครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้ ให้วิจัยเล่มนีเ้สร็จ
สมบรณู์ ผูศ้ึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  

ขอขอบพระคุณ ดร. สุรศักดิ ์ ราษ ี ที่ให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา การท าวิจัยครั้งนี้ ให้วิจัยเล่มนี้
เสร็จสมบรูณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน  
PARKING DISTANCE ALERT TOOL VIA SMARTPHONE FOR THE CAR OF DISABLED PERSON 
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บทคัดยอ 
 โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของ
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
ท่ีออกแบบใหมีการทํางานรวมกันระหวาง เซนเซอรอัลตราโซนิค         
กับ NodeMCU ESP32-Cam พรอมท้ังพัฒนา App DIW ในการ
แสดงผลและควบคุมการทํางาน บนแพลตฟอรม App Blynk 
โดยมีความตั้งใจวาอุปกรณท่ีไดสรางข้ึนน้ีจะอํานวยความสะดวก
ในการข้ึนลงรถของผูพิการท่ีน่ังรถเข็น แตสามารถขับรถยนตได
ดวยตนเองท่ีประสบปญหาในการข้ึนลงรถเมื่อมีรถยนตมาจอด
ขาง ๆ ในระยะใกลเกินไป 
 จากการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณเตือนระยะการ
จอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟนพบวา เมื่อตรวจพบสิ่ง
กีดขวางท่ีเขามาอยูในระยะ 0 – 150 cm. ถึงอุปกรณแจงเตือน 
Node MCU ESP32-Cam จะถายภาพสิ่งกีดขวางแลวสงไปยัง
บัญชี Line ท่ีตั้งไวในโปรแกรมควบคุมการทํางาน พรอมท้ังสั่งให
อุปกรณไฟ LED แสดงผลแจงเตือน และสงเสียงเปนสัญญาณ
แจงเตือนเปนคําพูดไดทุกครั้ง ทําใหสามารถแจงเตือนท้ังผูท่ีมา
จอดรถใกลกับรถของผูพิการมากเกินไป และผูพิการซึ่งเปน
เจาของรถอีกดวย จึงกลาวไดวาอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ
ติดกับรถผูพิการผาน สมารทโฟนมีประสิทธิภาพตามท่ีไดตั้งไว 
คําสําคัญ : อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง,ไมโครคอนโทรลเลอร,แอป
พลิเคชัน 

Abstract 
 Purposes of this project are: To create and to define 
efficiency of Parking Distance Alert tool via Smartphone for 
the Car of Disabled Person. Which is designed to be 
synergistic between Ultrasonic Sensors and NodeMCU 
ESP32-Cam. Consequently, develop DIW App for controlling 
and display the working status of the tool via App Blynk 

platform. Which intended to comfort the wheelchair 
disabled person who still can drive themselves and faced 
problems in getting on and off the car, just because There 
was a car parked next to it in too close distance. 
 From the efficiency defined experiments, we found 
that: when the obstruction detected in 0 – 150 cm. range 
to the tool, NodeMCU ESP32-Cam will capture and sent 
the picture to Line Account that been set in the controlling 
program. Consequently, turn on the notice LED sign and 
sound the gentle reminding speech recorded in every time 
it detected. This will alarm both obstruction car and the 
disabled person car owner. So, we can say that Parking 
Distance Alert tool via Smartphone for the Car of Disabled 
Person has efficiency as defined. 
Keywords :  Internet of Things ( IoT),Microcontroller, 
Application 

1. บทนํา
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [1] 
โดยสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูพิการน้ัน ไดกําหนดไวใน มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความ
คุมครอง มาตรา 27 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชาย
และหญิงมีสิทธิ เทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมตอ
บุคคล ไมวาดวยเหตุความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ
ภาษา เพศ อายุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ จะกระทํา
ไมได (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย , 2540) ประเทศไทยมีผู
พิการท่ียังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ การเขาถึงสวัสดิการ 
สิทธิ ประโยชน ตลอดจนการชวยเหลืออ่ืนจากรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังการจัดการศึกษา การบริการฟนฟูและ
สมรรถภาพ การมีงานทํา มีรายไดและสามารถบริการทางสังคม
ไดจากสถิติขอมูลผูพิการของกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

*ทวีศักดิ ์แพงวงษ
E-mail address: Thavesak.pk.15@hotmail.com 
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ผู พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
(กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ, 2561) มีจํานวนผู
พิการท่ีไดรับการออกบัตรประจําตัว     ผู พิการ ณ เดือน 
มิถุนายน 2561 จํานวน 1,967,482 คน (ชาย 1,032,607 คน, 
หญิง 934,875 คน) ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจของกระทรวง
สาธารณสุข พบวา ท่ัวประเทศ มีผูพิการประมาณ 1.9 ลานคน 
โดยมีผูพิการท่ีข้ึนทะเบียนคน พิการไดรับการชวยเหลือแลว 1.3 
ลานคน โดยผูพิการสวนใหญเกือบครึ่งเปนผูพิการ ทางการ
เคลื่อนไหว หรือทางรางกาย (รอยละ 48.37) รองลงมาผูพิการ 
ทางการไดยินหรือสื่อความหมาย (รอยละ 21.43) และผูพิการ
ทางสติปญญา (รอยละ 13.87) ตามลําดับ ท้ังน้ีคาดการณวา 
จํานวนผูพิการของประเทศไทย จะมีแนวโนม เพิ ่มขึ ้นและ
กลายเปนปญหาใหญของประเทศ 
 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ [2] ในสถานท่ี
ราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน แมวาสถานท่ีหลายแหงไดจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกไว แตสวนใหญยังไมถูกตองตามมาตรฐานท่ี
รัฐบาลกําหนด โดยลักษณะ ท่ีไมไดมาตรฐานน้ัน เชน ทางเขา
อาคารอยูตางระดับกับลานจอดรถ ทางลาดมีความชันมาก ไมมี
ราวจับ  ดานขาง และมีความกวาง หรือความยาวนอยกวา
มาตรฐาน ประตูทางเขาลิฟทแคบ ภายในลิฟทไมมีราวจับ และไม
มีอักษรเบรลล และเสียงบอกช้ัน ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอผูพิการ
ทางการมองเห็น หองนํ้ามีทางเขาท่ีตางระดับกับพ้ืน และประตู
คอนขางแคบ สวนสถานท่ีจอดรถแมจะมีสัญลักษณบงบอกวาเปน
ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ แตกลับมีสิ่งกีดขวางตอการเขาจอดรถ
ของผูพิการ เชน ท่ีหางสรรพสินคาบางแหงไดนํารถเข็นสินคา
ภายในหางมาจอดแทนเปนตน นอกจากน้ียังมีอัตราสวนจํานวนท่ี
จอดรถคนปกติตอท่ีจอดรถผูพิการ นอยกวามาตรฐานท่ีกําหนด 
ทางเขาออกท่ีเครื่องก้ัน หรือชองรับบริการมีขนาดแคบเกินไปท่ีผู
พิการท่ีใช เกาอ้ีเข็นผูพิการจะสามารถเขารับบริการได (นอมจิตต 
นวลเนตร และสิริรักษ ภาภิรมย, 2549) เน่ืองจากในปจจุบันการ
จอดรถของผูพิการถูกกีดขวางจากรถของคนท่ัวไป หรือแมแตสิ่ง
กีดขวาง ทุกชนิดท่ีมีผลโดยตรงทําใหการข้ึนรถของผูพิการเกิด
ความความลําบาก และทําใหการใชชีวิตรวมกับคนปกติ น้ัน
เปนไปดวยความลําบากมากยิ่งข้ึน ซึ่งปญหาเหลาน้ีเปนปญหา
ใหญสําหรับผูพิการหลายคนในการใชชีวิตรวมกับคนปกติ 
 ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงเกิดแรงบันดาลใจและมีแนวคิดท่ีจะนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใช โดยการนําระบบ Internet of Things 
หรือ ( IoT) [3] มาเปนกรอบแนวคิด ซึ่ งระบบ Internet of 
Things หรือ (IoT) เปน โครงขายท่ีรองรับการเช่ือมตอกับอุปกรณ
หลากหลายชนิด ตั้งแต คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนท่ี อุปกรณ 
โครงขาย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เซนเซอร และ วัตถุตางๆ เขา
ดวยกัน อันเปนผลใหระบบตางๆ สามารถ ติดตอสื่อสาร และ
ทํางานรวมกันไดอยางเปนอัตโนมัติท้ังยังเปนผลใหมนุษยสามารถ
เขาถึงขอมูลไดหลากหลาย ยิ่งข้ึน ควบคุมอุปกรณและระบบตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ถิรพิรุฬห ทองคําวิฑูรย, 2559) 

หากนําเทคโนโลยี่ Internet of Things (IoT) ดังกลาว มาสราง
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ พรอมกับพัฒนา
แอปพลิเคช่ันท่ีรับขอมูลจากอัลตราโซนิค และสงขอความหรือ
สัญญาณเสียง ไปยัง สมารทโฟน เพ่ือเตือนระยะการจอดรถติด
กับรถผูพิการ ก็จะทําใหผูพิการสามารถใชชีวิตรวมกับคนปกติได 
ท้ังยังเปนการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูพิการตอไป 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ
 2.1 เพ่ือสรางอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ 
ผานสมารทโฟน 
 2.2 เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคช่ันสําหรับรับขอมูลและสั่งการ
ทํางานของอุปกรณผาน App Blynk  
 2.3 เพ่ือทดลองหาประสิทธิภาพอุปกรณเตือนระยะการจอด
รถติดกับรถผูพิการผานสมารทโฟน 

3. วิธีการดําเนินโครงการ
 ในบทน้ีจะกลาวถึงสวนของการดําเนินงานและการออกแบบ
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
น้ันมีแผนการดําเนินงาน การออกแบบ ข้ันตอนการสราง ข้ันตอน
การดําเนินงาน รวมไปถึงวิธีการทดสอบ ดังตอไปน้ี 

3.1 วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
3.1.1 NodeMCU ESP32-Cam 
3.1.2 เซนเซอรอัลตราโซนิค โมดูล HC-SR04 
3.1.3 ISD1820 โมดูลบันทึกเสียงและเลนเสียง 
3.1.4 Step-up 4.5-18V Lithium-ion 1A 
3.1.5 ลําโพง 
3.1.6 Resistor 
3.1.7 ไฟ LED 
3.1.8 สวิตช On – Off 
3.1.9 กลอง ขนาด 74 x 134 x 40 mm. 
3.1.10 แผนอะคริลิค 
3.1.11 เสนพลาสติกใสเน้ือซิลิโคน 
3.1.12 แบตเตอรรี่ชารจ แรงดัน 3.9 Volt 

3.2 การออกแบบ 
 การออกแบบโครงสรางของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ 

ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน น้ันก็เพ่ือใชเปนตัวกําหนดรูปแบบ
และขนาดใหมีความเหมาะสมกับการใชงานโดยมีการออกแบบดังน้ี 

3.2.1 การออกแบบบลอ็กไดอะแกรมการทํางาน 
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ภาพที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรมการทํางาน 

 การทํางานของระบบที่ใชในการออกแบบและสรางอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถ กรณีจอดติดกับรถผูพิการผานสมารท
โฟน กําหนดคาอางอิงมาตรฐานระยะการทํางาน Sensor =< 
150 cm. เมื ่อมีวัตถุหรือสิ ่งมีชีวิตเขาใกลมากกวาคาที่กําหนด 
เครื่องจะเริ่มแจงเตือนระดับที่ 1 เสียงไซเรน ทํางาน  ระดับที่ 2 
ไฟแสดงผลรอบตัวอักษร  ระดับที่ 3 สง SMS เขา Line เพื่อ
แจงขอมูลเจาของรถ  ในการใชงานผูใชงานนําอุปกรณ Sensor 
ติดตั ้งดานประตูคนขับโดยหันดานตรวจจับไปดานนอกเปด 
Power On เครื่องก็จะเริ่มทํางาน 

องคประกอบของการทํางาน 
1. Input

1.1 เซนเซอรอัลตราโซนิค
1.2 ระยะการทํางาน =< 150 cm.

2. Processor
2.1 NodeMCU ESP32-Cam

3. Output
3.1 ลําโพง
3.2 ปายเตือน+LED
3.3 ขอความเตือนทาง Line Notify

ภาพที่ 3.2 โฟลวชารตการทํางานของอปุกรณเตือนระยะการจอดรถ 
ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 

 3.4 ข้ันตอนการสรางอุปกรณเตือนระยะการจอดติดกับรถผู
พิการ ผานสมารทโฟน 

 3.4.1 การออกแบบการอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ 
กรณีจอดติดกับรถผูพิการผานสมารทโฟน มีแผนการดําเนินการ
ออกแบบ โดยใชโปรแกรม Arduino รวมกับMCU ESP32-Cam
เ ช่ื อมต อสัญญาณอินเตอร เ น็ตด วย  WiFi  ในการ เ ขียน
โปรแกรมควบคุมการทํางานของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ 
ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน จะมีหลักการทํางาน คือ ระยะ
รถจอดคูขนานรอบขาง จะมีระยะหางโดยประมาณ 150 cm. ใน
ระยะ Sensor ควบคุมการทํางาน หากระยะรถคูขนานเขามาเกิน
ระยะท่ีกําหนด จะมีสัญญาณเตือน 3 ระดับการทํางาน เริ่มจาก 
สัญญาณเสียง สัญญาณไฟ และสัญญาณสงแจงเตือนผานทาง
ระบบ Line Notify 
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ภาพที่ 3.3 ผังการทํางานอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ
ผานสมารทโฟน 

ภาพที่ 3.4 การออกแบบแผน PCB ดวยโปรแกรม Circuit Wizard 

ภาพที่ 3.17 จอแสดงผลการทํางานของ App Blynk 

4. การทดลองและผลการทดลอง
 จากการวิเคราะหและผลการดําเนินโครงการน้ีเปนการนํา
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
มาทดสอบและวัดผลการทํางานในสวนตางๆ โดยแบงเปน 2 สวน
หลักๆ คือ 
 4.1 การทดลองหาประสิทธิภาพ ผลการทดลองอุปกรณเตือน
ระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการผานสมารทโฟน 

 ผูจัดทําไดทําการทดลองอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ
ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ดวยการทดลองและเก็บขอมูล 
การทํางานของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ 
ผานสมารทโฟน 

 4.1.1 ข้ันตอนการทดลองอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ
ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 

 4.1.1.1 ติดตั้งอุปกรณอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ
ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ดวยการนําอุปกรณไปยึดติดกับ
กระจกรถดานคนขับ ดวยการปรับระดับกระจกใหหนีบเขากับ
เสนพลาสติกใสเน้ือซิลิโคน โดยระยะความหางของอุปกรณกับพ้ืน 
จะข้ึนอยูกับขนาดของรถผูพิการ 

ภาพที่ 4.1 การติดต้ังอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผาน
สมารทโพน ดานขางฝงคนขับของผูทดลอง 

 4.1.1.2 เปดอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู
พิการ ผานสมารทโฟน และเช่ือมตอ WiFi หลังจากท่ีไดทําการ
ติดตั้งอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารท
โฟน ข้ันตอนตอมาจะเปนการเปดสวิตชบนอุปกรณ พรอมกับ
ตรวจสอบการเช่ือมตอ ระหวาง App Blynk กับ WiFi เพ่ือให
พรอมใชงานในการทดลองหาประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการเปดอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ 
ผานสมารทโฟน 
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 4.1.1.3 การวัดระยะเพ่ือหาประสทิธิภาพ การทํางาน
ของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารท
โฟน การทดลองจะถูกแบงออกเปน 3 เง่ือนไข คือ 

1. การหาประสิทธิภาพ การทํางานของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ 
< 150 cm.   

2. การหาประสิทธิภาพ การทํางานของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ 
= 150 cm.   

3. การหาประสิทธิภาพ การทํางานของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ 
> 150 cm. ตามลาํดับ 

ภาพที่ 4.3 การใชตลับเมตรวัดหาระยะหางในการทดลอง 

ภาพที่ 4.4 จาํลองส่ิงกีดขวางในการหาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพกิาร ผานสมารทโฟน 

 4.1.1.5 เก็บขอมูลการทดลองของอุปกรณเตือนระยะ
การจอดรถติดกับรถผูพิการผานสมารทโฟนโดยจะทําการทดลอง

ท้ังหมด 3 ตาราง ตามเง่ือนไขการทดลองจํานวน 10 ครั้ง/ตอ 1 
ตารางทดลอง 
 4.2 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพผลการทดลองอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 

 ในการเก็บผลการทดลองหาประสิทธิภาพ ผลการทดลอง
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
ทางผูจัดทําไดแบงการทดลองหาประสิทธิภาพ โดยจะทําการ
ทดลองออกมาท้ังหมด 3 สวน เปนจํานวน 10 ครั้ง. ตอ 1 สวน การ
ทดลองของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผาน
สมารทโฟน ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 4.2.1 การหาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณเตือน
ระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ <150 
cm. เปนจํานวน 10 ครั้ง ดวยการจําลองสิ่งกีดขวาง ในการหาระยะ
การทํางานของอุปกรณอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู
พิการ ผานสมารทโฟน และเก็บขอมูลในการทดลองเพ่ือไปหา
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพ ของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ 
<150 cm. จะเห็นไดวาอุปกรณสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยคดิเปนรอยละ 100 ของการทํางาน 

 4.2.2 การหาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณเตือน
ระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ =150 
cm. เปนจํานวน 10 ครั้ง ดวยการจําลองสิ่งกีดขวาง ในการหาระยะ
การทํางานของอุปกรณ และเก็บขอมูลในการทดลองเพ่ือไปหา
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพ ของอุปกรณเตือน
ระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ =150 
cm. จะเห็นไดวาอุปกรณสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคิด
เปนรอยละ 100 ของการทํางาน 

 4.2.3 การหาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณเตือน
ระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ >150 
cm. เปนจํานวน 10 ครั้ง ดวยการจําลองสิ่งกีดขวาง ในการหาระยะ
การทํางานของอุปกรณ และเก็บขอมูลในการทดลองเพ่ือไปหา
ประสิทธิภาพการทํางาน 

 จากการทดลองอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถ
ผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ >150 cm. จับระยะท่ีใกลท่ีสุดได 
151 cm. และระยะท่ีไกลท่ีสุดไดท่ี 330 cm. 
5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
 จากการออกแบบดําเนินงานและทดสอบอุปกรณเตือนระยะ
การจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ในสวนน้ีจะกลาวถึง
การสรุปผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง รวมท้ังขอเสนอแนะ
ในการนําเอาไปพัฒนาตอยอดเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจ
ศึกษา ซึ่งมีผลการศึกษาดังน้ี 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการ 
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 5.1.1 เพ่ือสรางอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู
พิการ ผานสมารทโฟน  

 5.1.2 เพ่ือพัฒนา App Blynk สําหรับรับขอมูล และสั่งการ
ทํางานของอุปกรณผานสมารทโฟน 

 5.1.3 เพ่ือทดลองหาประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน  

5.2 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 สรุปผลการทดลอง 1. การหาประสิทธิภาพการทํางานของ

อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ี
ระยะ > 150 cm.  เปนจํานวน 10 ครั้ง และเก็บขอมูลการทํางาน
ของ อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารท
โฟน ผลท่ีได คืออุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ 
ผานสมารทโฟน สามารถทํางานไดตามขอบเขตท่ีกําหนดไว คิดเปน
รอยละ 100 ของการทํางาน 2. การหาประสิทธิภาพการทํางานของ
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ี
ระยะ = 150 cm. เปนจํานวน 10 ครั้ง และเก็บขอมูลการทํางาน
ของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
ผลท่ีได คืออุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผาน
สมารทโฟน สามารถทํางานไดตามขอบเขตท่ีกําหนดไว คิดเปนรอย
ละ 100 ของการทํางาน 3. การหาประสิทธิภาพการทํางานของ
อุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ี
ระยะ < 150 cm. เปนจํานวน 10 ครั้ง และเก็บขอมูลการทํางาน
ของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
ผลท่ีได คืออุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผาน
สมารทโฟน สามารถทํางานไดตามขอบเขตท่ีกําหนดไว คิดเปนรอย
ละ 0 ของการทํางาน เหตุท่ีคิดเปนรอยละ 0  เพราะอุปกรณไม
ทํางาน ซึ่งก็ตรงกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว การทํางานของอุปกรณ
เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพ ของอุปกรณเตือนระยะ
การจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีระยะ >150 cm. จึง
เห็นไดวาอุปกรณไมมีการทํางาน เน่ืองจากเปนระยะหางท่ีอยูนอก
ขอบเขตการทํางานท่ีตั้งไว โดยผูจัดทําไดเขียนกําหนดระยะการ
ทํางานไวท่ีระยะ 0 ถึง 150 cm. จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพ 
ของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน 
ท่ีระยะ  >150 cm. จะเห็นไดวาอุปกรณสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยคิดเปนรอยละ 0 ของการทํางาน เหตุท่ีไดรอยละ 
0 เพราะอุปกรณไมทํางาน จึงทําใหรอยละในการทํางาน ซึ่งก็ตรง
กับขอบเขตการทํางานท่ีไดทําการเขียนกําหนดคาไวขางตน และ
ดวยการทํางานรวมกับ เซนเซอรอัลตราโซนิค และ NodeMCU 
ESP32-Cam ทําหนาท่ีเปนตัววัดระยะและควบคุมการทํางานของ
อุปกรณตางๆ เชน ไฟ LED แสดงผล  ISD1820 โมดูลบันทึกเสียง
และเลนเสียงไดในตัว รวมไปถึงการสั่งใหกลองถายรูปทํางานเมื่อมี
สิ่งกีดขวาง ดวยใชโปรแกรม Arduino เขียนโคดควบคุมการนํางาน
ของ NodeMCU ESP32-Cam เปน Controller  และเซนเซอร

อัลตราโซนิคเปน Input เพ่ือเก็บขอมูลระยะท่ีตองการสั่งใหอุปกรณ
ทํางานท่ี 0 ถึง 150 cm. เพ่ือสั่งให อุปกรณทําการสงภาพไปผาน 
App line ดวยการ เพ่ิม Token ของ Line Notify บนสมารทโฟนข
องผูพิการ พรอมสั่งใหอุปกรณไฟ LED แสดงผลทําการเตือน และ
สงเสียงเปนสัญญาณเตือนไปพรอมกัน  ถาหากไมมีสิ่งกีดขวางอยูใน
ระยะท่ีกําหนดไวตัวอุปกรณก็จะไมทํางาน และยังมีการควบคุมการ
การทํางานของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติดกับรถผูพิการ ผาน
สมารทโฟน ในของสวน สวิตช บน App Blynk เมื่อเราตองการท่ีสั่ง
ใหเครื่องหยุดทํางานในกรณีท่ีสิ่งกีดขวางอาจจะเปน แมวหรือสุนัข 
ท่ีเดินผานไป ก็จะทําใหเราสามารถควบคุมอุปกรณงายข้ึนใน
ระยะไกล  และสามารถเปดใชงานอุปกรณเตือนระยะการจอดรถติด
กับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน ท่ีไหนก็ไดตราบใดท่ีอุปกรณยัง
ทํางาน และเช่ือมตอกับ WiFi 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 สามารถเพ่ิมฟงกชันการทํางานในอนาคต เชน การ

เพ่ิม AI ในการวิเคราะหการตรวจจับ แยกแยะวาเปนมนุษยหรือ
วัตถุ เซนเซอรอัลตราโซนิคสามารถจับการเคลื่อนไหวระยะไดรอบ
ดาน    และครอบคลุมพ้ืนท่ีการทํางานไดมากข้ึนตามลําดับ  

 5.3.2 สามารถลดขนาดของอุปกรณเตือนระยะการจอดรถ
ติดกับรถผูพิการ ผานสมารทโฟน และออกแบบเพ่ือใหเกิดความ
ทันสมัย เพราะในอนาคตอาจจะมีอุปกรณตรวจจับท่ีใหความเสถียร
ในการทํางานและมีขนาดท่ีกะทัดรัดมากกวาท่ีมีอยู ณ ขณะน้ี  

 5.3.3 สามารถนําไปพัฒนาเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ  เชน 
อุปกรณเตือนในงานตาง ๆ ไดตามความเหมาะสมของงาน 
ยกตัวอยาง 1. กลองวงจรปดท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบ และจับภาพสิ่ง
กีดขวางหรือการเคลื่อนไหว และสงไปท่ี อุปกรณสมารทโฟนของ
ผูใชโดยตรง  2. กลองจับภาพหนาบาน เมื่อมีแขกมาเยือนบานเพ่ือ
เตือนใหรูวาใครอยูหนาบานเราในขณะน้ี หรืออาจจะเปนไปรษณีย
ท่ีมาสงของ  และยังไปเสริมใหทํางานรวมกับกระดิ่งหนาบานไดอีก
ดวย เปนตน  

5.3.4 สามารถนําไปพัฒนาใหเปนกลองวงจรปด ไวใชใน
บานของเราโดยท่ีขอดีของการนําเอา NodeMCU ESP32-Cam 
เพราะมีราคาท่ีถูกกวากลองวงจรปดในทองตลาด และยังสามารถ
ทํางานไดไมตางจากกลองวงจรปดอีกดวย  

 5.3.5 สามารถติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 
5G ในการสงขอมูลท่ีรวดเร็วและแมนยําไดในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 
 การทําโครงการในครั้งน้ีท่ีสําเร็จไดดีดวยการใหคําแนะนําจาก
อาจารยจิระพจน  ประพิน อาจารยรุงเรือง  เพ็ญกุลกิจ และ 
อาจารยกมล มาสุข ครูท่ีปรึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

     ขอขอบคุณ สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม แผนก
อิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิหนองคาย ท่ีใหความอนุเคราะหดาน
ขอมูลเอกสารและคําปรึกษาในการทําโครงการน้ี ท่ีใหการสนับสนุน

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

340

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



เปนอยางดีและยังชวยแนะนําข้ันตอนและการสราง รวมท้ัง
ประโยชนในการสรางสิ่งประดิษฐใหมวามีความสําคัญอยางไรใน
การดําเนินชีวิตและนอกจากน้ันยังใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ 
ไมวาจะเปนดานขอมูลดานการจัดทํา ท่ีนําไปสูความสําเร็จในการ
ทําโครงการเรื่องน้ี 

      คุณความดีและประโยชนของโครงการน้ี ขอมอบใหกับ
ผูปกครองและอาจารยท่ีเคารพ ท่ีใหการสงเสริมและการสนับสนุน
ใหทํางานสําเร็จไดดวยดี และคําแนะนําท่ีดีท้ังยังคอยชวยเหลือ
ตั้งแตตนจนทําโครงการน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีขอขอบพระคุณ  
มา ณ ท่ีน้ี 
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Automatic Reply System for Nongkhai Technical College Fanpage 
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บทคัดยอ 

 โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพ

ข อ ง ร ะ บ บ ต อ บ ข อ ค ว า ม อ ัต โ น ม ัต ิเ พ จ ประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายโดยระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ

สรางข้ึนมาจากสถาปตยกรรมเว็ปไซตรวมดวยเทคโนโลยี

ปญญาประดิ ษฐ  (Artificial Intelligent : AI) และ เทคโลยี

ประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP) 

พัฒนาระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ Facebook messenger 

รวมกับ Dialogflow และ Googlesheets โดยมุงหวังใหระบบฯ 

สามารถติดตอสื่อสารกับผูเขามาใชงานเฟซบุคเพจประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายดวยความถูกตองรวดเร็ว ฉับไว ใชงาน

งาย และใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ชวยลดภาระงานของผูดูแล

ระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผลจากการทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบตอบ

ข อความอ ัต โนม ัต ิเ พจประชาส ัมพ ันธ ว ิทยาล ัย เทคน ิค

หนองคายโดยผูใชงานตอระบบ ในดานตาง ๆ และคําแนะนําจาก

ผูใชงานจํานวน 20 ทาน  

มีคะแนนความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 3 ดานจากผูใชงานอยูในเกณฑดี 

(คาเฉลี่ย 4.48) เมื่อพิจารณาแตละดานแลวพบวา ระบบมีระดับ

คะแนนความคิดเห็นดานการใชงานอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมดี

มาก (คาเฉลี่ย 4.54) มีระดับคะแนนความคิดเห็นดานเน้ือหาอยูใน

ระดับท่ีมีความเหมาะสมดี (คาเฉลี่ย 4.43) และมีมีระดับคะแนน

ความคิดเห็นดานการนําไปใชประโยชนอยู ในระดับท่ีมีความ

เหมาะสมดี (คาเฉลี่ย 4.47) ซึ่งสามารถแปลความหมายไดวาความ

พึงพอใจของผูใชงานตอระบบอยูในเกณฑดี มีประสิทธิภาพเพียง

พอท่ีจะสามารถนําไปใชงานไดจริง  

คําสําคัญ : Dialogflow,เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI), 

เทคโนโลยีประมวลภาษาธรรมชาติ (NLP) 

Abstract 

 This project aims to create an Automatic Reply 

System for Nongkhai Technical College Fanpage. This 

project is developed from Website Architecture 

compatible with Artificial Intelligent (AI) Technology 

and Natural language processing (NLP) Technology. The 

Automatic Reply System in Facebook Messenger is co-

operated with Dialogflow and Google sheets, which can 

create accurate, fast, easy to use and is available for 24 

hours thus reduces the workload of Nongkhai Technical 

College Fanpage Admin. 

 After creating the project, the researchers had 

performed an assessment of the efficiency of the 

system. We did survey questionnaires of 20 assessor’s 

opinions toward the system in different fields. The 

results were all satisfying in all 3 fields. When 

considerate in each field, the level of opinion toward 

the usage field is satisfactory (X� = 4.54) The level of 

opinion toward the content field is satisfactory (X� = 

4.43) and the level of opinion toward the utilization 

field is satisfactory too (X�= 4.47). In conclusion, the 

overall assessment was satisfactory. So, we can say 

that the Automatic Reply System for Nongkhai 

Technical College Fanpage has met its objectives. 
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1. บทนํา

 ปจจุบันมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและเครือขาย

อินเตอรเน็ตอยางมากมาย ตลอดจนการนําระบบการตอบกลับ

ขอความอัตโนมัติมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันท่ีใชงานไดจริง 

ดวยความพรอมดานฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีพัฒนาไปไดอยาง

รวดเร็ว การนําเทคโนโลยีการตอบกลับขออัตโนมัติมาชวยให

สามารถตอบปญหาไดอยางรวดเร็ว ตรงกับความตองการ และ

สรางความพึงพอใจใหกับผูใชงาน 

อินเทอรเน็ต (Internet) เปนสิ่งท่ีตอบสนองตอความตองการ

ท่ีหลากหลายอาทิ เชน เพ่ือการทํางาน หาขอมูลขาวสาร การ

แสวงหาความรูเพ่ิมเติม การพักผอน การสรางความสนุกสนาน 

รวมไปถึง การสรางเพ่ือนใหม ๆ ซึ่งการเติบโตของอินเทอรเน็ตใน

ยุคน้ีทําใหเกิดเครือขายสังคมออนไลนรูปแบบใหมหรือท่ีเรียกกัน

วา Social network ซึ่งเปนสังคมท่ีทําใหคนสามารถหาขอมูล

ขาวสาร เครือขายสังคมออนไลน (Social network) คือ เปน

คลังขอมูลความรูขนาดยอม เพราะเราสามารถเสนอและแสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู หรือตั้งคําถามในเรื่องตาง ๆ 

สะดวกและรวดเร็ว ใชเปนสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือ

บริการลูกคาสําหรับบริษัทและองคกรตาง  ๆ 

กระแสนิยมในการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนเขามา

เปลี่ยนแปลงลักษณะการใชชีวิตของแตละคนไมมากก็นอย มี

บทบาทในชีวิตมากข้ึนไมวาเปนวัยรุน อยางนักเรียน นักศึกษา ซึ่ง

ไดรับอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีเรียกวาขาดสิ่งเหลาน้ีไมได จากการสรุป

สถิติพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในชีวิตประจําวัน

ของคนไทยในป 2016 จากงาน Thailand Zocial Awards 2016 

ไดขอมูลดังน้ี ผูใชงาน Facebook 41 ลานคน โตข้ึนจากเดิม รอย

ละ 17 คิดเปน รอยละ 60 ของประชากรไทย และใชFacebook 

สัดสวนเพศ ชาย: หญิง ท่ี 21: 20, Line 33 ลานคน ตอมาเปน 

Twitter 5.3 ลานราย สูงข้ึนมา 1.2 ลานคน โตข้ึน รอยละ 18 

และ Instagram มีผูใชถึง 7.8 ลานคน โตข้ึน รอยละ 74 มี User 

ใหมเพ่ิม 1 ลานราย มีคนหลายชวงอายุท่ีเปนใชบริการเครือขาย

สังคมออนไลน จึงทําใหทางวิทยาลัยจัดทําเพจประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ซึงมีจํานวนผูติดตามเพจมากถึง 9000 

กวาคน และมีการสอบถามจากผูเขามาใชงานปนจํานวนมากจึง

ทําใหผูดูแลเพจไมสามารถตอบคําถามจากผูท่ีเขามาใชบริการได

ท้ังหมดได เน่ืองดวยผูท่ีดูแลเพจเปนบุคลากรทางวิทยาลัยจึงไม

สามารถตอบคําถามของผูท่ีเขาใชไดตลอดเวลา จึงทําใหเกิดความ

ไมพอใจของผูท่ีเขามาใชบริการและเกิดปญหาทางดานอ่ืน ๆ  

ดังน้ันคณะผูจัดทํามีแนวคิดท่ีจะศึกษาและพัฒนาระบบการ

ตอบกลับขอความอัติโนมัติ [1] ดวยแอพพลิเคช่ันเฟซบุกใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใชงานจริงกับเฟซบุกเพจประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ในการอํานวยความสะดวกใหแกผูใชท่ี

ตองการสอบถามขอมูลไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ

 2.1 เพ่ือสรางระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 2.3 เพ่ือหาความพึงพอใจของการใชงานระบบตอบขอความ

อัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

3. วิธีการดําเนินโครงการ

 การการออกแบบและดําเนินงานการสรางระบบตอบขอความ

อัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย น้ันมี

แผนการดําเนินงานการออกแบบข้ันตอนการสรางข้ันตอนการ

ดําเนินงานรวมไปถึงวิธีการทดสอบดังตอไปน้ี 

3.1 การออกแบบหลักการทํางานของระบบ 

 ระบบตอบข อความ อัตโนมั ติ เพจประชาสั ม พันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเริ่มการทํางานโดย รับขอความจากผูใช

ท่ีมาติดตอ สงผาน API [3] ซึ่งเปนสื่อกลางในการเช่ือมตอกับ 

Dialogflow [2] เพ่ือทําการประมวลผลขอความหากขอความท่ี

ไดรับมีเง่ือนไขเปนจริงจะทําการตอบกลับอัติโนมัติจากขอมูลท่ีได

ทําการบันทึกไว แตเง่ือนไขเปนเท็จจะทําการตอบกลับเพ่ือใหผูดูแล

ติดตอกลับภายหลัง 

รูปที่ 3.1 บล็อกไดอะแกรม การทาํงานของระบบตอบขอความอัตโนมัติ

เพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
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รูปที่ 3.2 โฟลวชารตการทํางานของระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 3.2 ข้ันตอนการสรางระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 3.3 ทดลองการทํางานของระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 3.3.1 ทดลองการใชงานระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ 

ตามเง่ือนไขของ Intents ท่ีพัฒนาข้ึน สามารถทําการตอบกลับ

อัตโนมัติไดตามจุดประสงคท่ีตั้งไว ดังภาพท่ี 3.3 และ 3.4 

 3.3.2 เปดใชงานใหทําการตอบกลับบทสนทนาของผูใชท่ี

เขามาสอบถามขอมูลทางเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย 

 3.3.3 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือบันทึกผลการใชงานระบบ

ตอบขอความอัตโนมัติ เพจประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย 

 3.3.4 บันทึกผลการใชงานระบบตอบขอความอัตโนมัติ

เพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รูปที่ 3.3 การเขาทดลองการทํางานผาน Web Demo ของ Dialogflow 

รูปที่ 3.4 การทดลองสนทนากับแชทบอทผาน Web Demo ของ 

Dialogflow 

4. การทดลองและผลการทดลอง

 โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและทดสอบประสิทธิภาพ

ในการทํางานของระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการทํา

แบบประเมินประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญในหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุมผูใชงานท่ีมีประสบการณตรงในดาน

เทคโยโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุงเนนในดานการใชงาน ดานเน้ือหา 

และดานการนําไปใชประโยชน โดยใชการวิเคราะหขอมูลเชิง

ป ริ ม าณ  ร วม ถึ งก า รศึ กษาระบบ นิ เ วศของ เทค โน โลยี

ปญญาประดิษฐแชทบอท [1] ในประเทศไทยในปจจุบัน โดย

ผูจัดทําไดเสนอผลการศึกษาและทดลองดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 4.1 การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบตอบกลับ

ขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 ร ะ บ บ ตอ บ กลั บ ข อ ค ว า ม อั ต โนมั ติ ส ร า ง ข้ึ นม าจ าก

สถาปตยกรรมเว็ปไซตรวมดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ  

(Artificial Intelligent : AI) และเทคโลยีประมวลภาษาธรรมชาติ 

(Natural language processing : NLP) [5] โดยมุงหวังใหระบบ

ฯ สามารถติดต อสื่ อสาร กับผู เ ข าม า ใช ง าน เฟซบุ ค เพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายดวยความถูกตอง

รวดเร็ว ฉับไว และใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งไดมีการทดลอง

เปดใชงานระบบตอบกลับอัตโนมัติระหวางวันท่ี 26 มกราคม ถึง 

6 มีนาคม 2564 ตามกําหนดการรับสมัครนักศึกษารอบโควตาผูมี

ความประพฤติดี ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายดังมีข้ันตอนการ

ทดลองดังน้ี 

 4.1.1 การตรวจสอบสถานะเปด/ปด ของระบบตอบกลับ

ขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

รูปที่ 4.1 ตรวจสอบสถานะเปดปดของระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ 

 จากรูปท่ี 4.1 ผูจัดทําไดสรางคําสั่งในการตรวจสอบ

สถานะเปดปดของระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติโดยใชคําสั่ง

วา “chatbot” [1] หากระบบเปดใชงานอยูจะมีการตอบกลับ

เปนขอความวา “ระบบตอบบกลับอัตโนมัติ เปด พรอมใชงาน” 

 4.1.2 การทดลองการตอบกลับขอความของระบบตอบ

กลับขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิค

หนองคายในสวนของขอความประเภทตอนรับ 

รูปที่ 4.2 ขอความประเภทตอนรับ 

 จากรูปท่ี 4.2 จะแสดงใหเห็นถึงกลุมขอความประเภท

ตอนรับ ซึ่งผูใชสามารถกรอกขอความตาง ๆ เขามา เชน สวัสดี ดี

จา หวัดดีครับ ฯลฯ และระบบจะสงขอความตอบกลับอัตโนมัติ

เปนการแนะนําตัวและแสดงรายละเอียดคําถามท่ีพบบอย

เบ้ืองตนเพ่ือใหงายตอผูเขามาใชงาน 

 4.1.3 การทดลองการตอบกลับขอความของระบบตอบ

กลับขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิค

หนองคายในสวนของขอความประเภทสอบถามขอมูล 

รูปที่ 4.3 การตอบกลับขอความประเภทสอบถามขอมูลเกีย่วกับการสมัคร

เรียน และ การรายงานตัว 
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รูปที่ 4.4 การตอบกลับขอความประเภทสอบถามขอมูลคาใชจายตาง ๆ 

 จากรูปท่ี 4.3 และ รูปท่ี 4.4 แสดงใหเห็นถึงตัวอยาง

กลุมขอความประเภทสอบถามขอมูลเมื่อผูใชงานตองการสอบถาม

ขอมูลตาง ๆ สามารถกรอกขอความ เชน สอบถามหนอยครับ คา

เทอมก่ีบาท สมัครเรียนยังไง ฯลฯ หากระบบมีขอมูลดังกลาว

ระบบจะทําการสงขอความขอมูลตอบกลับถึงผูใชงาน 

 4.1.4 การทดลองการตอบกลับขอความของระบบตอบ

กลับขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิค

หนองคายในสวนของขอความประเภทขอผิดพลาด 

รูปที่ 4.5 การตอบกลับขอความประเภทขอผิดพลาด 

 จากรูปท่ี 4.5 หากระบบไมมีขอมูลคําถามหรือไม

สามารถเขาใจคําถามของผูใชโดยอาจจะเน่ืองมาจากขอกรณี

ผิดพลาดตาง ๆ เชน พิมพขอความผิด หรือ ขอมูลไมตรงกับใน

ฐานขอมูล เปนตน ระบบจะสงขอความอัตโนมัติกลับไปหาผูใชคอื 

“ยังไมมีขอมูลในสวนน้ีรอติดตามประกาศท่ีหนาเพจของเรา

ภายหลังนะครับ” 

4.1.5 การแปลผลคะแนนแบบประเมินประสิทธิภาพ 

 ผูจัดทําไดมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบดวย

การวัดระดับคะแนนความคิดเห็นโดยการใชแบบประเมิน

ประสิทธิภาพเพ่ือเปนการประเมินประสิทธิภาพของระบบจาก

ผูเช่ียวชาญงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยแบบสอบถาม โดย

มีลักษณะเปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ 

 ลักษณะคําถามจะเปนการตั้งคําถามใหวัดความพึง

พอใจเพ่ือเปนการประเมินดานตางๆท้ังหมด 3 ดานไดแก ดาน

การใชงาน ดานเน้ือหา ดานการนําไปใชประโยชน โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 

 จากการศึกษาและดําเนินการพัฒนาระบบตอบ

ขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจะ

เห็นวาระบบสามารถใหบริการแกผู ท่ีเขามาใชงานระบบผาน

แอปพลิเคช่ัน facebook ไดตามแบบแผนท่ีผูจัดทําออกแบบไว

โดยสามารถแบงผลการดําเนินการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ 

ลักษณะขอมูล ท่ัวไปของกลุ มผู ประ เมินและผลประ เมิน

ประสิทธิภาพของระบบ 

4.2 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของกลุมผูประเมิน 

 จากการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบบประเมิน

ประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญและผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐแชทบอทท้ังในแงของการเปนผูเช่ียวชาญท่ีมี

ป ร ะสบการณ ด าน เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  ผู ใ ช บ ริ ก า ร

ประชาสัมพันธขาวสารในเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย และผูใชบริการเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคายท่ีผูจัดทําไดใหทําแบบประเมิน สามารถอธิบายวิธีการ

เก็บขอมูลของกลุมผูประเมินแตละกลุมไดดังตอไปน้ี 

4.2.1 กลุมผูเช่ียวชาญประเมินประเด็นประสิทธิภาพ 

 ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลเพ่ือใหทราบความคิดเห็นใน

ประเด็นการประเมินประสิทธิภาพของระบบดานตาง ๆ ใน

มุมมองของกลุมผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน

ท้ังหมด 5 ทานโดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพเพ่ือใหทราบถึง

ระดับความคิดเห็นตอระบบฯ ในดานตาง ๆ 

4.2.2 กลุมผูประเมินประสิทธิภาพ 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ตอบกลับขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย ผูจัดทําใช วิ ธีการเก็บขอมูลกับกลุมผู ใชบริการ

ประชาสัมพันธขาวสารในเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคายจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5ทาน และ
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ผูใชบริการเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจํานวน 

15 ทานรวม 20 ทานโดยใชแบบแบบประเมินประสิทธิภาพซึ่ง

เปนแบบเดียวกับท่ีใช กับกลุมผู เ ช่ียวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4.3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจการใชงานของ

ระบบ 

 จากการใหกลุมผูประเมินจํานวน 20 ทาน ใหทําการ

ทดลองใชระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธ

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เพ่ือการสงขอความออนไลน หลังจาก

น้ันใหทําการประเมินประสิทธิภาพตอระบบวามีระดับคะแนน

ความคิดเห็นมากนอยเพียงใด จากน้ันผูจัดทําจะทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหสําหรับการนําไปพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ โดยสามารถสรุปผลระดับคะแนนความคิดเห็นได

ดังตอไปน้ี 

4.3.1 ขอมูลท่ัวไป 

 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมผูประเมินโดยแสดงจํานวนเพศ

ชายมากท่ีสุดมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75 และจํานวนเพศ

หญิง 5 คน คิดเปนรอยละ 33 จํานวนชวงอายุท่ีมีมากท่ีสุดคือ 

อายุ 30 ปข้ึนไปมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือ

ชวงอายุ 26-30 ปมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ชวงอายุ 21-

25 ปมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 ระดับการศึกษาท่ีมีมาก

ท่ีสุดคือ ปริญญาตรีมีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมา

คือ ปริญญาโทมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35 

4.3.2 คะแนนความคิดเห็นตอประสิทธิภาพดานการใชงาน 

ตารางที่ 4.1 ผลสรุปคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน

   ประสิทธิภาพดานการใชงาน 

 จากขอมูลในตารางท่ี 4.1 ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบดานการใชงานมีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 

4.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวา ระบบตอบขอความ

อัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระบบ

สามารถใชงานไดงายโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก 

(คาเฉลี่ย 4.80) มีความรวดเร็วในการตอบสนองตอขอความในระดับ

ดีมาก (คาเฉลี่ย 4.50) มีความเหมาะสมในปฏิสัมพันธโตตอบ

ระหวางผูใชงาน (คาเฉลี่ย 4.40) และความเปนธรรมชาติใกลเคียง

กับการสนทนาของมนุษย (คาเฉลี่ย 4.45) ในระดับดีผูใชงาน

สามารถใชงานไดเองโดยไมตองมีการแนะนําการใชงานเพ่ิมเติมโดย

ผูดูแลระบบ 

ตารางที่ 4.2 ผลสรุปคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน

   ประสิทธิภาพดานเนื้อหา 

 จากขอมูลในตารางท่ี 4.2 ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบดานเน้ือหามีระดับความคิดเห็นในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.43) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวา ระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระบบสามารถสื่อสารให

ผูใชงานเขาใจไดอยางชัดเจนโดยมีระดับความคิดเห็นในระดบัดีมาก 

(คาเฉลี่ย 4.65) มีความครอบคลุมเก่ียวกับเน้ือหาการประชาสัมพันธ

ในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.40) และมีความสอดคลองระหวางคําถาม 

คําตอบ และคําแนะนําในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.45) ระบบสามารถ

ตอบคําถามของผูใชงานไดอยางครอบคลุมและสามารถสื่อสารกับ

ผูใชงานเขาใจไดงาย 

ตารางที่ 4.3 ผลสรุปคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน

    ประสิทธิภาพดานการนําไปใชประโยชน 

 จากขอมูลในตารางท่ี 4.3 ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบดานการนําไปใชประโยชนมีระดับความคิดเห็นในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวา ระบบตอบ

ขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

ระบบสามารถตอบคําถามไดดีใกลเคียงกับการหาเขาไปคนขอมูลใน

เพจโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.60) ระบบ

สามารถชวยผูใชในการแกปญหาการสอบถามเบ้ืองตนไดในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.40) และสามารถใหผลลัพธถูกตองตามความตองการ

ของผูใช (คาเฉลี่ย 4.45) 
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ตารางที่ 4.4 ผลสรุปคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมิน

    ประสิทธิภาพโดยรวมของผูใชงานตอระบบ 

 จากขอมูลในตารางท่ี 4.4 สามารถสรุปผลไดวาโดยรวมแลว

ระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย เพ่ือการสงขอความออนไลนไดรับคะแนนความคิดเห็น

โดยรวมท้ัง 3 ดานจากผูใชงานอยูในเกณฑดี (คาเฉลี่ย 4.48) เมื่อ

พิจารณาแตละดานแลวพบวา ระบบมีระดับคะแนนความคิดเห็น

ดานการใชงานอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมดมีาก (คาเฉลี่ย 4.54) 

มีระดับคะแนนความคิดเห็นดานเน้ือหาอยู ในระดับท่ีมีความ

เหมาะสมดี (คาเฉลี่ย 4.43) และมีระดับคะแนนความคิดเห็นดานการ

นําไปใชประโยชนอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมดี (คาเฉลี่ย 4.47) 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

 จากการดําเนินการวิจัยและทดสอบระบบตอบขอความ

อัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายสามารถทํา

การสรุปผลและปญหาท่ีพบจากการดําเนินการไดดังตอไปน้ี 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 ผลจากการทําการประเมินประสิทธิภาพของระบบตอบ

ขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายโดย

ผูใชงานตอระบบ ในดานตาง ๆ และคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมผูใชบริการประชาสัมพันธขาวสารใน

เพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และผูใชบริการเพจ

ประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายจํานวน 20 ทาน พบวา

คะแนนระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ “ดี” (คาเฉลี่ย 4.48) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอโดยเริ่มท่ี “ดานการใชงาน” มี

ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพอยูในระดับความคิดเห็นระดับดี

มาก (คาเฉลี่ย 4.54) โดยเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบดาน

การใชงานเปนรายขอจะพบวาระบบสามารถใชงานไดงายโดยมี

ระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.80) มีความรวดเร็วใน

การตอบสนองตอขอความในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.50) มีความ

เหมาะสมในปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใชงาน (คาเฉลี่ย 4.40) และ

ความเปนธรรมชาติใกลเคียงกับการสนทนาของมนุษย (คาเฉลี่ย 

4.45) ในระดับดีผูใชงานสามารถใชงานไดเองโดยไมตองมีการ

แนะนําการใชงานเพ่ิมเติมโดยผูดูแลระบบ “ดานเน้ือหา” ผลรวม

การประเมินประสิทธิภาพดานเน้ือหามีระดับความคิดเห็นในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.43) เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบดานเน้ือหา

เปนรายขอจะพบวาระบบสามารถสื่อสารใหผูใชงานเขาใจไดอยาง

ชัดเจนโดยมีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.65) มี

ความครอบคลุมเก่ียวกับเน้ือหาการประชาสัมพันธในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.40) และมีความสอดคลองระหวางคําถาม คําตอบ และ

คําแนะนําในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.45) ระบบสามารถตอบคําถามของ

ผูใชงานไดอยางครอบคลุมและสามารถสื่อสารกับผูใชงานเขาใจได

งาย “ดานการนําไปใชประโยชน” ผลรวมการประเมินประสิทธิภาพ

ของระบบดานการนําไปใชประโยชนมีระดับความคิดเห็นในระดับดี 

(คาเฉลี่ย 4.47) เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของระบบดานการ

นําไปใชประโยชนเปนรายขอจะพบวา ระบบสามารถตอบคําถามได

ดีใกลเคียงกับการหาเขาไปคนขอมูลในเพจโดยมีระดับความคิดเห็น

ในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.60) ระบบสามารถชวยผูใชในการ

แกปญหาการสอบถามเบ้ืองตนไดในระดับดี (คาเฉลี่ย 4.40) และ

สามารถใหผลลัพธถูกตองตามความตองการของผูใช (คาเฉลี่ย 

4.45) ซึ่งคะแนนความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 3 ดานจากผูใชงานอยูใน

เกณฑดี เมื่อพิจารณาแตละดานแลวพบวา ระบบมีระดับคะแนน

ความคิดเห็นดานการใชงานอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมดีมาก 

(คาเฉลี่ย 4.54) มีระดับคะแนนความคิดเห็นดานเน้ือหาอยูในระดับ

ท่ีมีความเหมาะสมดี (คาเฉลี่ย 4.43) และมีมีระดับคะแนนความ

คิดเห็นดานการนําไปใชประโยชนอยูในระดับท่ีมีความเหมาะสมดี 

(คาเฉลี่ย 4.47) ซึ่งสามารถแปลความหมายไดวาความพึงพอใจของ

ผูใชงานตอระบบอยูในเกณฑดี มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะสามารถ

นําไปใชงานไดจริง 

5.2 ปญหาและแนวทางในการแกไข 

 ในการพัฒนาระบบและทดสอบระบบมีปญหาท่ีสงผล

กระทบตองานวิจัยในครั้งน้ี มีรายละเอียด 

ดังตอไปน้ี  

 5.2.1 เน่ืองจากตัวระบบถูกพัฒนาข้ึนในชวงท่ี เ กิด

วิกฤตการณการ covid 19 ท่ีมีการแพรระบาดอยางหนักกระจายไป

ท่ัวโลก ทําใหตนสังกัดของ Facebook for developer ไมสามารถ

ทํางานในข้ันตอนการตรวจสอบยืนยันรับสิทธ์ิในการสรางและใช

งาน Application ไดทําใหเกิดความลาชาในการออกแบบและสราง

ระบบตอบกลับขอความอัตมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย 

 5.2.2 เน่ืองจากเพจประชาสัมพันธ วิทยาลัยเทคนิค

หนองคายมีผูใชบริการเปนจํานวนมากมีความหลากหลายในการใช

ภาษาของผูใชงานท่ีแตกตางกันจึงตองมีการพัฒนาระบบในดานการ

ใชภาษาท่ีหลากหลายในบางกรณีท่ีผูใชงานสื่อสารไดอยางไม
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ถูกตองหรือมีขอความคําถามท่ีซับซอนจนเกินไปทําใหระบบไม

สามารถสงขอความท่ีเปนขอมูลตามขอคําถามไดตองมีการพัฒนา

ระบบอยางสม่ําเสมอ 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 เพ่ือใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

และแนวทางในการพัฒนาระบบเพ่ิมเติมจากใชงานระบบตอบ

ขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิคหนองคายทํา

ใหทราบวา ระบบท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหบริในการตอบขอคําถามท่ัวไป

เก่ียวกับขอมูลตาง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและชวยในการ

ประชาสัมพันธขอมูลของวิทยาลัยใหแกนักศึกษา และผูปกครอง ได

ตลอด 24 ช่ัวโมงไดน้ันยอมสงผลดี ทางผูจัดทําจึงขอเสนอแนะใน

การพัฒนาระบบในภาษาไทยน้ัน ควรใหมีการครอบคลุมไปถึงการ

ใชภาษาไทยเชิงประยุกต เชน คําศัพทแสลง หรือ การใชประโยคท่ี

ไมสมบูรณของผูใชงาน เพ่ือทําใหระบบมีลักษณะใกลเคียงกับการ

สนทนาของมนุษยมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีจากการนเทคโนโลยี การ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : 

NLP) และ Machine learning ท่ีพัฒนาไดจากภาษาโปรแกรม

คอมพิวเตอรใหมๆ ท่ีสามารถจะชวยพัฒนาบทสนทนาใหเสมือนกับ

การสนทนาของมุษยดูเปนธรรมชาติมากยิ่งข้ึน ดังน้ัน หากมีความรู

ทางศาสตรดังกลาวยอมสามารถเพ่ิมเติมในสวนของโปรแกรมและ

พัฒนาระบบไดดียิ่งข้ึน นอกจากน้ี ระบบตอบกลับขอความอัตโนมัติ

สามารถนําไปกับแพลตฟอรม และสื่อโซเชียลมี เดียไดอยาง

หลากหลายทําใหสามารถนําไปประยุกตใชในดานอ่ืน ๆ ไดอยาง

อิสระ 

กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทํางานวิจัยหัวขอการพัฒนาระบบ Chatbot ในการ

ระบบตอบขอความอัตโนมัติเพจประชาสัมพันธวิทยาลัยเทคนิค

หนองคาย ไมอาจสําเร็จลุลวงดวยดีได ถาไมไดรับความรวมมือ

ความชวยเหลือจากบุคคลหลาย ๆ ทาน รวมไปถึงมอบคําช้ีแนะตาง 

ๆ ท่ี เปนประโยชนต อการจัดทํางานวิจัยผู จั ดทํ างานวิจั ย

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมและใหความชวยเหลือ 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยท่ีใหคําช้ีแนะและ

กําลังใจกับผูจัดทํางานวิจัยมาตลอด รวมถึงคณาจารยทานอ่ืนใน

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ท่ีไดถายทอดความรูและใหคําแนะนํา

ตลอดเวลาการศึกษา 

 สุดทายน้ีขอขอบพระคุณบิดา มารดา และเพ่ือนรวมการศึกษา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และเครือขายท่ีใหกําลังใจและสนับสนุน

มาตลอด จนสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูจัดทําหวัง

เปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจสืบไป 
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ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร กรณีศึกษา สวนเกษตรศริสตจักร GC611 หลิงเหลียงหนองคาย 
AUTOMATIC WATERING SYSTEM FOR AGRICULTURE : A CASE STUDY  
OF AGRICULTURAL GARDEN GC611 LING LIANG NONGKHAI CHURCH 

อภิสิทธิ์ พรหมสูตร1*,พัชรินทร ศรีสมบัติ2 และ กมล มาสุข3 
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บทคัดยอ 
ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา 

สวนเกษตรศริสตจักร GC611 หลิงเหลียง หนองคาย มี

วัตถุประสงคเพื ่อสรางและควบคุมการรดน้ำดวยบลิ้ง

แอปพลิเคช่ัน ในสมารทโฟน ท่ีสามารถปรับคาอางอิงของ

ความช้ืนท่ีเหมาะสมกับสภาพดินและตั้งคาเวลาท่ีตองการ

รดน ้ำ เพ ื ่อควบค ุมระบบรดน้ำอ ัตโนม ัต ิ  จากการ

ตรวจสอบความชื้นในดินดวยเซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน

โดยระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื ่อการเกษตร สามารถ

ควบคุมการรดน้ำได 3 สวน โดยจะแบงเวลาการใชน้ำไดที

ละสวน เพ่ือตัดปญหาของปมน้ำท่ีใหแรงดันน้ำไมพอ ซึ่งทำ

ใหการรดน้ำอาจไมทั่วถึงหรืออาจขาดประสิทธิภาพในการ

ทำงานของระบบ 

 จากการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ รดน้ำ

ตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร ชุดควบคุมระบบรดน้ำตนไม

อัตโนมัติเพื่อการเกษตร เปดการทำงานโซลินอยดวาลว

เมื่อความชื้นท่ีเช็นเชอรตรวจพบนอยกวาความชื้นที่ผูใช

กำหนดไว และเปดการทำงานโซลินอยดวาลวไปจนกวา

จะตรวจพบวาความช้ืนในพ้ืนทีท่ีกำหนดมีคามากกวา 

ความชื ้นที ่ผู ใชกำหนดไว และทำการแสดงผลในบลิ้ง

แอปพลิเคชั่น กลาวไดวาระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือ

การเกษตร สามารถทำงานไดดีมีประสิทธิภาพตามที่ได

กำหนดเง่ือนไขไว 

 
คำสำคัญ : เซ็นเซอรวัดความช้ืนในดิน,โซลินอยดวาลว, 
บลิ้งแอปพลิเคช่ัน  
ABSTRACT 

Automatic watering system for 
agriculture, a case study of the agricultural 
garden GC611 Ling Liang, NongKhai Church. It was 
intended with purposes: to create and control 

watering system via the Blynk Application in a 
smartphone, with the features of adjustable of 
the reference humidity value to the soil 
conditions and set the desired watering time by 
sensing soil moisture with Soil Humidity Sensor. 
The system will automatically control agricultural 
watering system which designed to control 
watering in 3 gardens, one garden at a time in 
order to eliminate the problem of not enough 
water pressure of the water pump. That may 
cause not thoroughly watering and made 
inefficient of the performance of the system. 
 From the experiment to determine the 

efficiency of the automatic watering system for 

agriculture with automatic watering system for 

agriculture. It activates the solenoid valve when 

the humidity detected by the sensor is less than 

the humidity set by the user. The solenoid valve 

is activated until it detects that the humidity in 

the specified area is greater than the user-

defined humidity. And show results in Blynk 

Application. It can be said that the automatic 

watering system for agriculture. Able to work well 

and efficiently under the specified conditions. 

Keyword : Soil Humidity Sensor,solenoid 
valve,Blynk Application 

1. บทนำ
ตนไมคือสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของเราแทบจะแยกกัน

ไมขาด การปลูกตนไมจึงเปนงานเกษตรที่พบเห็นกันได
โดยท่ัวไป เชนการปลูกไมใหญเพ่ือการบริโภคผลหรือการ
ใหรมเงา การปลูกสวนผัก พืชสวนครัว แมกระทั่งการทำ
สวนหยอมเพื่อปรับภูมิทัศนและเพิ่มออกซิเจนใหกับ
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บานเรือนหรืออาคารสำนักงานตางๆ การดูแลตนไมหรือ
พืชไรใหเจริญเติบโตและสวยงาม จึงนับเปนภาระหนาท่ีท่ี
จะตองทำอยางสม่ำเสมอ เชนการใสปุยบำรุงดิน และท่ี
สำคัญที่สุดคือการรดน้ำ ที่อาจจะตองรดทุกวัน เพราะถา
ขาดน้ำตนไมก็จะตาย [1] 

ปญหาอยางหนึ่งของการดูแลรดน้ำตนไมหรือพืชผัก
ของเราคือ วิถีการใชชีวิตในปจจุบันไดเปลี่ยนไป คนวัย
ทำงานสวนใหญตองทำงานนอกบาน น่ันคือการตื่นแตเชา 
รีบเดินทางออกไปทำงาน และอาจจะกลับบานดึก หรือมี
ธุระท่ีตองเดินทางไปตางจังหวัดเปนเวลานาน การเกษตร
และตนไมท่ีบานท่ีไมไดรับการรดน้ำอยางสม่ำเสมอ รดน้ำ
ไมเปนเวลา ทำใหตนไมเริ่มเหี่ยวแหง ไมเจริญเติบโต หรือ
อาจตายไดในที่สุด จึงไดมีการคิดวิธีท่ีจะแกไขปญหาน้ี
ข้ึนมาหลากหลายวิธี เชนการใชเครื่องตั้งเวลารดน้ำตนไม 
แตก็ยังไมครอบคลุมในการแกปญหาไดทั ้งหมด เชน 
บางครั้งเราอาจตั้งเวลารดน้ำทิ้งเอาไวแลวไมอยูบาน แต
บังเอิญวันนั้นฝนตก ทำใหการรดน้ำของเราไรประโยชน
อีกทั้งยังเปลืองคาน้ำหรือคาไฟอีกดวย จนกระทั่งมีการ
ค ิดค นเทคโนโลย ีการควบค ุมระยะไกลผ านระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตดวยโทรศัพทมือถือหรือ IOT เพ่ือใช
ควบคุมเครื่องใชไฟฟาตามสำนักงานหรือบานเรือน ใน
ดานการเกษตรก็เชนกัน ไดเริ่มนำเอาเทคโนโลยีนี้เขามา
ประยุกตใชในการดูแลรักษาตนไมของเรา ที ่เร ียกวา 
สมารทฟารม [2] โดยที่สมารทฟารม คือการประยุกตใช
เทคโนโลยีอ ิเล ็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร รวมถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักการคือการ
นำเอาขอมูลทางดานภูมิศาสตร และสภาพภูมิอากาศ 
จากเซ็นเซอร เชน เซ็นเซอรวัดความชื้นในดิน,เซ็นเซอร
ว ัดอ ุณหภ ูมิ ,เซ ็น เซอร  ว ัดค ุณภาพของด ิน มาหา
ความสัมพันธ กับผลผลิตที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรรม โดยมี
สมมติฐานวาปจจัยเหลานั้นมีผลโดยตรงกับปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ขอมูลที่นาจะเกี่ยวของกับการผลิต 
ไดแก ปริมาณแสงที่พืชไดรับ ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงไป 
และปริมาณน้ำท่ีระเหยข้ึนมา ลักษณะของดินท่ีเพาะปลูก 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัยไปประยุกตสู
การพัฒนาในทางปฏิบัติ และใหความสำคัญตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของเกษตรกร แมวาสมารทฟารม
จะดีในทางทฤษฎี แตในทางปฏิบัต ิแตละพื ้นที ่ทาง
การเกษตรยอมมีเง ื ่อนไขตัวแปรที ่หลากหลายและ
แตกตางกันออกไป อยางเชน กรณีศึกษา สวนเกษตรศริ
สตจักร GC611 หลิงเหลียงหนองคาย ที ่มีพื ้นที ่ทาง
การเกษตรถึง 3 แปลง และมีตนไมแตกตางกันออกไป

คือ 1) แปลงสวนผัก 2) แปลงตนไมใหญ 3) แปลง
สวนหยอม หนาอาคารโดยที่เจาหนาที่หรือผูดูแลไมมี
เวลามากพอท่ีจะดูแลไดทุกวัน 

ทางคณะผู จัดทำจึงมีแนวคิดที ่จะสรางระบบรดน้ำ
ตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา สวนเกษตรศริ
สตจักร GC611 หลิงเหลียงหนองคาย ข้ึนมาเพ่ือเปนพ้ืนท่ี
ศึกษา โดยการควบคุมการรดน้ำดวยสมารทโฟน Blynk 
Application [3] ที่สามารถปรับคาอางอิงของความชื้นท่ี
เหมาะสมกับสภาพดินและตัง้คาเวลาท่ีตองการรดน้ำ เพ่ือ
ควบคุมระบบรดน้ำอัตโนมัติ จากการตรวจสอบความช้ืน
ในดินดวย  Soil Humidity Sensor โดยระบบรดน้ำตนไม
อัตโนมัติเพื ่อการเกษตร สามารถควบคุมการรดน้ำได 3 
สวน โดยจะแบงเวลาการใหน้ำไดทีละสวน มากนอยตาม
ประเภทของตนไม ทำใหตนไมไดรับน้ำเพียงพอตามชนิด
ของมัน และเพื่อตัดปญหาของปมน้ำที่ใหแรงดันน้ำไมพอ 
ทำใหการรดน้ำอาจไมทั่วถึงหรืออาจขาดประสิทธิภาพใน
การทำงานของระบบ 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
 2.1 เพ่ือสรางระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร 
กรณีศึกษา สวนเกษตรศริสตจักร GC611 หลิงเหลียง 
หนองคาย ท่ีสามารถควบคุมไดดวยสมารทโฟน 
 2.2 เพ ื ่อทดสอบระบบรดน้ำต นไมอ ัตโนมัต ิเพ่ือ
การเกษตร กรณีศึกษา สวนเกษตรศริสตจักร GC611 
หลิงเหลียงหนองคาย 

3. วิธีการดำเนินการโครงการ
3.1 แผนการดำเนินงาน 

3.1.1 ศึกษาและจัดหาอุปกรณ 
3.1.2 ออกแบบระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือ

   การเกษตร 
3.1.3ติดตั้งอุปกรณ 
3.1.4 ทดสอบระบบการทำงานและหา 

   ประสิทธิภาพของระบบ 
3.1.5 สรุปโครงการ 

3.2 การออกแบบการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
บนแผน PCB โดยโปรแกรม Design spark แบบ 3D 
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ภาพท่ี 1 การออกแบบการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
บนแผน PCB โดยโปรแกรม Design spark แบบ 3D 

 3.3 ออกแบบแผนผังที่ใชระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติ
เพ่ือการเกษตร  

ภาพท่ี 2 ออกแบบแผนผังท่ีใช 
ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร 

 3.4 สรางกลองควบคุมระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือ
การเกษตร 

ภาพท่ี 3 สรางกลองควบคุมระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัต ิ
เพ่ือการเกษตร 

 3.5 ทดลองการทำงานระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือ
การเกษตร  

ภาพท่ี 4 ทดลองการทำงานระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติ
เพ่ือการเกษตร 

4. ผลการทดลอง
 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพผลการทดลองระบบ
รดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร 

ตารางท่ี 4.1 ทดลองการทำงานแบบอัตโนมัติโดย
กำหนดเวลาและกำหนดความช้ืนใน Blynk Application 
เมื่อมีความช้ืนนอยกวา 60 % 

จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวา เมื่อกำหนดสภาวะการ
ทำงานใหสวนที่ 1 ทำงานตั้งแตเวลา 10.00.00 น. ถึง 
10.05.00 น. สวนท่ี 2 ทำงานตั้งแตเวลา 10.05.05 น. ถึง 
10.10.00 น. สวนท่ี 3 ทำงานตั้งแตเวลา 10.10.05 น. ถึง 
10.15.00 น. ในการทำงานสวนท่ี 1 เมื่อถึงเวลาท่ีกำหนด
จะทำการตรวจสอบความชื้นและเมื่อความชื้นนอยกวา
คาที่กำหนดระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตร จะ
เปดการทำงานของปมน้ำและ โซลินอยดวาลวสวนที่ 1 
จึงอยูในสถานะทำงานหรือรดน้ำตนไม จนกวาจะถึงเวลา 
10.05.00  น.จึงจะหยุดทำงาน  ในการทำงานสวนที่ 2 
เมื ่อถึงเวลาที่กำหนดจะทำการตรวจสอบความชื้นและ
เมื ่อความชื ้นนอยกวาคาที ่กำหนดระบบ รดน้ำตนไม
อัตโนมัติเพื่อการเกษตรจะเปดการทำงานปมน้ำและ โซลิ
นอยดวาลวสวนที่ 2 จึงอยู ในสถานะทำงานหรือรดน้ำ
ตนไม  จนกวาจะถึงเวลา 10.10.00 น. จึงจะหยุดทำงาน 
ในการทำงานสวนที่ 3 เมื ่อถึงเวลาที่กำหนดจะทำการ
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ตรวจสอบความช้ืนและเมื่อความช้ืนนอยกวาคาท่ีกำหนด
ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื ่อการเกษตรจะเปดการ
ทำงานป มน้ำและ โซลินอยดวาลวสวนที ่ 3 จึงอยู ใน
สถานะทำงานหรือรดน ้ำต นไม  จนกว าจะถึงเวลา 
10.15.00 น. จึงจะหยุดทำงาน ทางผูจัดทำโครงการได
กำหนดเงื่อนไขการทดสอบความชื้น คือการดึงเซ็นเซอร
ออกจากดิน คือ สภาวะที่ดินมีความชื้นนอยกวา 60% 
เมื ่อทำการทดสอบและสังเกตการทำงานพบวาเมื ่อถึง
เวลาที่กำหนด และความชื้นนอยกวาที่กำหนดจะทำการ
รดน้ำตนไมตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

ตารางที ่  4.2 ทดลองการทำงานแบบอัตโนมัติโดย
กำหนดเวลาและกำหนดความช้ืนใน Blynk Application 
เมื่อมีความช้ืนมากกวา 60 % 

 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวา เมื่อกำหนดสภาวะการ
ทำงานใหสวนที่ 1 ทำงานตั้งแตเวลา 10.20.00 น.ถึง 
10.25.00 น. สวนที่ 2 ทำงานตั้งแตเวลา 10.25.05 น. 
ถึง 10.30.00 น. สวนท่ี 3 ทำงานตั้งแตเวลา 10.35.05 น. 
ถึง 10.40.00 น. ในการทำงานสวนที่ 1 เมื ่อถึงเวลาท่ี
กำหนดจะทำการตรวจสอบความชื้นและเมื ่อความช้ืน
มากกวาคาที ่กำหนดระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัต ิเพ่ือ
การเกษตรจะปดการทำงานของปมน้ำและ โซลินอยด
วาลวสวนที ่ 1 เนื ่องจากการตรวจสอบความชื ้นมีคา
มากกวาที ่กำหนด การทำงานของสวนที ่ 1 จึงอยูใน
สถานะ ไมทำงาน หรือไมรดน้ำตนไม ในการทำงานสวนท่ี 
2 เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะทำการตรวจสอบความชื้นและ
เมื ่อความชื ้นมากกวาคาที ่กำหนดระบบรดน้ำตนไม
อัตโนมัติเพื่อการเกษตรจะปดการทำงานปมน้ำและ โซลิ
นอยดวาลวสวนท่ี 2 เน่ืองจากการตรวจสอบความช้ืนมีคา
มากกวาที ่กำหนด การทำงานของสวนที ่ 3 จึงอยู ใน
สถานะ ไมทำงาน หรือไมรดน้ำตนไม ในการทำงานสวนท่ี 
3 เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะทำการตรวจสอบความชื้นและ
เมื ่อความชื ้นมากกวาคาที ่กำหนดระบบรดน้ำตนไม
อัตโนมัติเพื่อการเกษตรจะปดการทำงานของปมน้ำและ 
โซลินอยดวาลวสวนท่ี 3 เน่ืองจากการตรวจสอบความช้ืน
มีคามากกวาที่กำหนด การทำงานของสวนที่ 3 จึงอยูใน

สถานะ ไม ทำงาน หร ือไม รดน้ำต นไม ทางผ ู จ ัดทำ
โครงการไดกำหนดเงื่อนไขการทดสอบความชื้น คือการ
เสียบเซ็นเซอรลงในดินเปยก คือ สภาวะที่ดินมีความช้ืน
มากกวา 60% เมื่อทำการทดสอบและสังเกตการทำงาน
ของ LED พบวาเมื ่อถึงเวลาที ่กำหนดและความชื ้นมี
มากกวาที่กำหนดจะไมทำงาน หรือไมรดน้ำตนไม ตาม
เง่ือนไขท่ีกำหนด 

ตารางท่ี 4.3 การทดลองการทำงานแบบ Manual 
ใน Blynk Application 

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นไดวา เมื่อมีการกดปุมรดน้ำ
สวนที่ 1 ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตรจะเปด
การทำงานปมน้ำและ โซลินอยดวาลวสวนที่ 1 สถานะ
ทำงานหรือรดน้ำตนไม จนกวาจะปดปุมรดน้ำสวนที่ 1 
การกดปุมรดน้ำสวนที่ 2 ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือ
การเกษตรจะเปดการทำงานปมน้ำและ โซลินอยดวาลว
สวนที่ 2 จึงอยูในสถานะทำงานหรือรดน้ำตนไม จนกวา
จะปดปุมรดน้ำสวนที่ 2 การกดปุมรดน้ำสวนที่ 3 ระบบ
รดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตรจะเปดการทำงานปม
น้ำและ โซลินอยดวาลวสวนที่ 3 จึงอยูในสถานะทำงาน
หรือรดน้ำตนไม จนกวาจะปดปุมรดน้ำสวนท่ี 3 

5. สรุปการทดลอง
กำหนดเวลาการรดน้ำในชวงเวลา 10.00.00 น. – 

10.40.00 น. และกำหนดความช้ืนใหมีนอยกวา 60% คือ
การดึงเซ็นเซอรออกจากดิน คือ สภาวะที่ดินมีความช้ืน
นอยกวา 60% และการเสียบเซ็นเซอรลงในดินเปยก คือ 
สภาวะที่ดินมีความชื้นมากกวา 60% ทำการทดสอบและ
สังเกตการทำงานของ LED ในแอป Blynk Application 
และชุดระบบควบคุม โดยมีการทำงานของปมน้ำ การเปด
ปดโซลินอยดวาลวสวนที่ 1 การเปดปดโซลินอยดวาลว
สวนท่ี 2 การเปดปดโซลินอยดวาลวสวนท่ี 3 

เมื ่อกำหนดสภาวะการทำงานใหสวนที ่ 1 ทำงาน
ตั ้งแตเวลา 10.00.00 น. ถึง 10.05.00 น. สวนที ่ 2 
ทำงานตั้งแตเวลา 10.05.05 น. ถึง 10.10.00 น. สวนท่ี 
3 ทำงานตั้งแตเวลา 10.10.05 น. ถึง 10.15.00 น. ใน
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การทำงานสวนที ่ 1 เมื ่อถึงเวลาที ่กำหนดจะทำการ
ตรวจสอบความช้ืนและเมื่อความช้ืนนอยกวาคาท่ีกำหนด
ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื ่อการเกษตร จะเปดการ
ทำงานของปมน้ำและ โซลินอยดวาลวสวนที่ 1 จึงอยูใน
สถานะทำงานหร ือรดน ้ำต นไม จนกว าจะถ ึงเวลา 
10.05.00 น. จึงจะหยุดทำงาน ในการทำงานสวนที่ 2  
เมื ่อถึงเวลาที่กำหนดจะทำการตรวจสอบความชื้นและ
เมื ่อความชื ้นนอยกวาคาที ่กำหนดระบบรดน้ำตนไม
อัตโนมัติเพ่ือการเกษตร จะเปดการทำงานปมน้ำและ โซลิ
นอยดวาลวสวนที่ 2 จึงอยู ในสถานะทำงานหรือรดน้ำ
ตนไมจนกวาจะถึงเวลา 10.10.00 น. จึงจะหยุดทำงาน 
ในการทำงานสวนที่ 3 เมื ่อถึงเวลาที่กำหนดจะทำการ
ตรวจสอบความช้ืนและเมื่อความช้ืนนอยกวาคาท่ีกำหนด
ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื ่อการเกษตร จะเปดการ
ทำงานปมน้ำและโซลินอยดวาลวสวนท่ี 3 จึงอยูในสถานะ
ทำงานหรือรดน้ำตนไมจนกวาจะถึงเวลา 10.15.00 น. จึง
จะหยุดทำงานทางผูจัดทำโครงการไดกำหนดเงื่อนไขการ
ทดสอบความชื ้น คือการดึงเซ็นเซอรออกจากดิน คือ 
สภาวะที่ดินมีความชื้นนอยกวา 60% เมื่อทำการทดสอบ
และสังเกตการทำงานพบวาเมื่อถึงเวลาที่กำหนด และ
ความชื ้นนอยกวาที ่กำหนดจะทำการรดน้ำตนไมตาม
เง่ือนไขท่ีกำหนด 

ในระบบ Manual เมื ่อกำหนดจะทำการตรวจสอบ
ความชื้นและเมื่อความชื้นมากกวาคาที่กำหนดระบบรด
น้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตร จะปดการทำงานปมน้ำ
และโซลินอยดวาลวในระบบกดปุมรดน้ำสวนที่ 1 ระบบ
รดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตรจะเปดการทำงานปม
น้ำและ โซลินอยดวาลวสวนท่ี 1 สถานะทำงานหรือรดน้ำ
ตนไม จนกวาจะปดปุมรดน้ำสวนที่ 1 การกดปุมรดน้ำ
สวนที่ 2 ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร จะเปด
การทำงานปมน้ำและโซลินอยดวาลวสวนที่ 2 จึงอยูใน
สถานะทำงานหรือรดน้ำตนไม จนกวาจะปดปุมรดน้ำสวน
ที่ 2 การกดปุมรดน้ำสวนที่ 3 ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติ
เพื่อการเกษตร จะเปดการทำงานปมน้ำและ โซลินอยด
วาลวสวนที่ 3 จึงอยู ในสถานะทำงานหรือรดน้ำตนไม
จนกวาจะปดปุมรดน้ำสวนท่ี 3 

6. อภิปรายผล
โครงการระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื ่อการเกษตร 

กรณีศึกษา สวนเกษตรศริสตจักร GC611 หลิงเหลียง
หนองคาย เปนโครงการที ่จ ัดทำขึ ้นเพื ่อรดน้ำตนไม
อัตโนมัติโดยใชคาความชื้นดินและ Blynk Application 

เป นต ัวควบคุมเปนการศึกษาถึงว ิธ ีการการใชน้ำท่ี
เหมาะสมในการรดน้ำใหแกตนไมหรือใชในการรดน้ำ
ใหแกพืชผลทางการเกษตรโดยการใชความชื้นในดินเปน
ตัวแปรในการควบคุมระบบการรดน้ำใหเปนแบบอัตโนมตัิ
ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือการเกษตร กรณีศึกษา สวน
เกษตรศริสตจักร GC611 หลิงเหลียงหนองคายนี้จะชวย
แบงเบาภาระในการดูแลการรดน้ำใหแกตนไมหรือพืชผล
ทางการเกษตร ระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพื่อการเกษตร
จะ เป นประโยชน และช  วยลดการใช ปร ิมาณน้ำ 
ประหยัดเวลาในการรดน้ำตนไม อีกทั ้งยังสามารถใช
ปริมาณน้ำไดเหมาะสมกับตนไมหรอืพืชผลทางการเกษตร
ตามสภาพของดิน และสามารถทำงานไดดีไมวาจะเปน
เวลากลางวันหรือกลางคืน และสามารถควบคุมการรดน้ำ
ตนไมเพียงใช Blynk Application ในมือถืออยางสะดวก
สะบายไดอีกดวย 

กิตติกรรมประกาศ 

การจัดทำวิชาโครงการระบบรดน้ำตนไมอัตโนมัติเพ่ือ

การเกษตร กรณีศึกษา สวนเกษตรศริสตจักร GC611 

 หลิงเหลียงหนองคาย ฉบับนี ้สำเร ็จได ก ็ด วยความ

อนุเคราะหอยางดียิ่งจาก อาจารยกมล มาสุข อาจารย

รุงเรือง เพ็ญกุลกิจ อาจารยจิระพจน ประพิน ท่ีไดใหการ

สนับสนุน ชวยเหลือใหคำปรึกษาแนะนำและตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ เพื ่อใหวิชาโครงการฉบับนี้ มีความ

สมบูรณทุกขั้นตอน ตลอดเวลาการดำเนินการจัดทำ คณะ

ผู จ ัดทำ ม ีความซาบซึ ้งและเปนพระคุณอยางย ิ ่ง จึง

ขอขอบพระค ุณท ุ กท  านเป  นอย  างส ู ง ณ โอกาส

 ขอขอบพระค ุณครู ในสาขาว ิชาอ ิ เล ็กทรอน ิกส

ว ิทยาล ัยเทคนิคหนองคายที ่ได กร ุณาใหความร ู และ

คำแนะนำที ่ เป นประโยชนต อโครงการดวยด ีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณผู  เช ี ่ยวชาญทุกทานที ่กร ุณาใหความ

ชวยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือในการทำโครงการพรอม

ทั้งใหขอเสนอแนะปรับปรุงและแกไขเครื่องมือในโครงการ 

นอกจากนี้คณะผูจัดทำขอขอบพระคุณผูแตงและเรียบเรียง

ตำรา เอกสาร และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่ผูจัดทำใชอางอิงถึง

ตลอดจนผู เชี ่ยวชาญทุกทานที ่ใหความรวมมือในการ

ประเมินจากแบบสอบถาม เพื่อเปนขอมูลในโครงการซึ่งเปน

ขอมูลที่เกิดประโยชนอยางยิ่ง จนทำใหคณะผูวิจัย สำเร็จ

ลุลวงไปไดอยางสมบูรณ คุณงามความดีและประโยชนอันพึง

มีจากการศึกษาคนควาครั้งนี้ คณะผูจัดทำ ขอมอบแดบิดา 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

354

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



มารดาท่ีเคารพบูชายิ่ง ท่ีใหไดศึกษาเลาเรียนเพ่ือใหเปนคนดี

ของสังคม ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน มีความ

ซาบซึ้งในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกทาน 
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คอลโทรลเลอร 

 จากการสรางชุดจําลองการคัดแยกวัตถุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร [1] และการทดลอง

ปฏิบัติงานตรวจจับช้ินงานและใหผลักช้ินงานเพ่ือหา

ประสิทธิภาพ พบวาการทดลอง Inductive Proximity 

Sensor [2] สามารถตรวจจับ เหล็กนในระยะ 1 -3 

มิลลิเมตรและAir cylinder 1 ผลักช้ินงานตามท่ีกําหนด

ไวได Capacitive Proximity Sensor สามารถตรวจจับ

เหล็กและยางดําในระยะ 1-10 มิลลิ เมตรและ Air 

cylinder 2 ผลักช้ินงานตามท่ีกําหนดไวได จึงกลาวไดวา

ชุดจําลองการคัดแยกวัตถุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิล

ลอจิกคอลโทรลเลอร มีประสิทธิภาพตามท่ีไดกําหนดไว 

คําสําคัญ : ชุดจําลอง,คัดแยกวัตถุ,โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอลโทรลเลอร 

ABSTRACT 
 OBJECT SORTER SIMULATOR SET 

CONTROLLED BY PROGRAMMABLE LOGIC 

CONTROLLE was designed to create Object 

Sorter Simulator Set Controlled by 

Programmable Logic Controller, and to find the 

effectiveness of Object Sorter Simulator Set 

Controlled by Programmable Logic Controller. 

After inventing the  Object Sorter 

Simulator Set Controlled by Programmable Logic 

Controller, we performed experiments of 

detecting and pushing the workpiece to define 

efficiency. It was found out that, the Inductive 

Proximity Sensor can detect iron in the distance 

of 1-3 mm and the Air cylinder 1 can push the 

workpiece as specified workflow.  

For the capacitive Proximity Sensor, we found 

that it can detect iron and black rubber in the 

distance of 1-10 mm, and for Air cylinder 2, it can 

push the workpiece as specified workflow. So, we 

can say that Object Sorter Simulator Set 

Controlled by Programmable Logic Controller, 

has efficiency as it has been defined. 

Keyword : Simulator,Object Sorter, 

Programmable Logic Control. 

1. บทนํา
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สูง จึงไดมีการใชเครื่องจักรแทนกําลังคนใหมากท่ีสุด เพ่ือ

ชวยเพ่ิมกําลังในการผลิต ลดตนทุนในการผลิตและมี

ความแมนยําสูง ดังน้ันระบบ Automation จึงเปนอีก

ทางเลือกหน่ึง และการนําเอา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรลเลอร น้ันมาควบคุมเครื่องจักรน้ัน มีความเหมาะสม

กับงานขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ ซึ่งท่ีพบเห็นและ

ขาดไมไดเลยคือการลําเลียงขนสงดวยระบบสายพาน [3] 

ในการสงสินคาหรือสิ่ งของตาง ๆ ดัง น้ันการเ ขียน

โปรแกรมเพ่ือควบคุม โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล

เลอร น้ัน จึงเปนท่ีนาสนใจและตรงกับกลุมเปาหมายใน

งานอุตสาหกรรมในขณะน้ีและเพ่ือเปนอีกทางเลือกหน่ึง

ในการนําไปประกอบอาชีพ 

 โดยคณะผูจัดทําจึงสรางชุดจําลองการคัดแยกวัตถุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร ได

เรียนรูการใชโปรแกรม เมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร เพ่ือ

จะมีความรูพ้ืนฐานในการใชโปรแกรม Gx work 2 ในการ

ออกแบบและการ  Ladder Diagram [4] ทางคณะ

ผูจัดทําโครงการน้ีเพ่ือใหเกิดทักษะการเขียนโปรแกรม

และสอดคลองกับงานในโรงงานอุตสาหกรรมในปจจุบัน

เปนตน 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
 2.1 เพ่ือสรางชุดจําลองการคัดแยกวัตถุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

 2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดจําลองการคัดแยก

วัตถุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

3. วิธีการดําเนินการโครงการ
 3.1 การออกชุดจําลองการคัดแยกวัตถุควบคุมดวย

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

ภาพท่ี 3.1 โฟลวชารตการทํางานของชุดจําลอง 

การคัดแยกวัตถุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรลเลอร 

การทํางาน คือ นําช้ินงานมาวางไวบนสายพาน แลว

เมื่อเคลื่อนท่ีไปเจอกับ Inductive Proximity Sensor ก็

จะตรวจสอบวาช้ินงานวาเปนโลหะหรือไม ถาใช 

Inductive Proximity Sensor ก็จะสั่งให Air cylinder 

1,Y3 ทํางานโดยการผลักช้ินงานใหลงกลอง ถาไมใชก็จะ

ปลอยช้ินงานใหไหลไปตามสายพาน แลวเมื่อเคลื่อนท่ีไป

เจอกับ Capacitive Proximity Sensor ก็จะตรวจสอบ

วาช้ินงานวาเปนอโลหะหรือไม ถาใช Capacitive 

Proximity Sensor ก็จะสั่งให Air cylinder 2,Y4 

ทํางานโดยการผลักช้ินงานใหลงกลอง หรือถาไมใชโลหะ

หรืออโลหะก็จะปลอยช้ินงานใหไหลไปลงกลองทาย

สายพาน 
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 3.2 บล็อกไดอะแกรมชุดจําลองการ 

คัดแยกวัตถุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิก 

คอลโทรลเลอร 

ภาพท่ี 3.2 บล็อกไดอะแกรมชุดจาํลองการคัดแยก

วัตถุควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

โดยสวนของ สวนของภาค Supply Swiching 

Powersubply 220 Vac to 24Vdc ทําหนาท่ีจายไฟให 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอรทํางานโดยโปรแกรม 

เมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอรจะทํางานก็ตอเมื่อมไีฟเลีย้ง 

220Vac เเละ SwichingPowersubply 220 Vac to 

24Vdc ยังทําหนาท่ีจายไฟใหอุปกรณตาง ๆ ในสวนของ

ภาค Control สวนหลักก็คือ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรลเลอร จะทําการรับคาตางๆมาจาก INPUT หรือ

อุปกรณท่ีทําหนาท่ีเปน INPUT คือ Inductive Proximity 

Sensor เเละ Capacitive Proximity Sensor จากน้ัน 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรเลอร ท่ีรับคามาจะทํางาน

ตามท่ีเรากําหนด สวนของภาค OUTPUT มีหนาท่ี 

เเสดงผล สวนท่ีเราใชเเสดงผล คือ Air cylinder 1,  

Air cylinder 2  เเละ Converyor Belt System 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
 4.1 ผลการทดลองระยะการตรวจจับของ Inductive 

Proximity Sensor ในระยะ 4 มิลลิเมตร และการผลัก

ช้ินงานของ Air cylinder 1 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดลองระยะการตรวจจับของ 

Inductive Proximity Sensor ในระยะ 4 มิลลิเมตร และ

การผลักช้ินงานของ Air cylinder 1 

 จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวา ระยะท่ี Inductive 

Proximity Sensor สามรถตรวจจับการเคลื่อนไหวไดดีท่ีสุด

จะอยูในชวงตั้งแตระยะตั้งแต 1 มิลลิเมตรถึง 3 มิลลิเมตร 

Inductive Proximity Sensor จะสงคาไปให โปรแกรมเม

เบิลลอจิกคอลโทรลเลอร ทําให Air cylinder 1 ทํางาน ซึ่ง

ระยะในการตรวจจับของ Inductive Proximity Sensor 

มากกวา 3 มิลลิเมตรจะทําให โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอล

โทรล เ ลอร  ไ ม ไ ด รั บ ค า จ าก  Inductive Proximity 

Sensor จึงไมสั่งงาน Air cylinder 1 จึงไมทํางาน 

 4.2 ผลการทดลองระยะการตรวจจับ 

ข อ ง  Capacitive Proximity Sensor ใ น ร ะ ย ะ  1 0 

มิลลิเมตร และการผลักช้ินงานของ Air cylinder 2 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดลองระยะการตรวจจับของ 

Capacitive Proximity Sensor ในระยะ 10 มิลลิเมตร 

และการผลักช้ินงานของ Air cylinder 2 

 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวา ระยะท่ี Capacitive 

Proximity Sensor สามรถตรวจจับการเคลื่อนไหวไดดี

ท่ีสุดจะอยูในชวงตั้งแตระยะตั้งแต 1 มิลลิเมตรถึง 10 
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มิลลิเมตร Inductive Proximity Sensor จะสงคาไปให 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร ทําให Air cylinder 

2 ทํางาน ซึ่ งระยะในการตรวจจับของ Capacitive 

Proximity Sensor มากกวา 10 มิลลิ เมตรจะทําให  

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร ไมไดรับคาจาก 

Inductive Proximity Sensor จึงไมสั่งงาน Air cylinder 

2 จึงไมทํางาน 

 4.3 ผลการทดลองประสิทธิภาพการตรวจจับ 

ชนิดของช้ินงาน Inductive Proximity Sensor และ 

Capacitive Proximity Sensor 

 ตารางท่ี 4.3 ผลการทดลองประสิทธิภาพการ

ตรวจจับชนิดของช้ินงาน Inductive Proximity Sensor 

และ Capacitive Proximity Sensor 

 จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดวา Inductive Proximity 

Sensor และ Capacitive Proximity Sensor สามารถ

ตรวจจับเหล็กไดท้ังคูและไมไดสามรถตรวจจับพลาสติก

ได ท้ังคู  สวน Inductive Proximity Sensor สามารถ

ตรวจจับเหล็กไดแตไมไดสามรถตรวจจับยางดําได  

Capacitive Proximity Sensor สามารถตรวจจับเหล็ก

ไดและสามรถตรวจจับยางดําได 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง
 สรุปผลการทดลองโดยแบงการทดลองออกเปน 

2 สวน  

 5.1 การทดลองระยะห างของการตรวจจั บของ 

Inductive Proximity Sensor โดยหลักการทํางาน โปรแกรม

เมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร  รับคามาจาก Inductive 

Proximity Sensor เพ่ือนําคาน้ันวิเคราะหวาระยะหางท่ีได

น้ันต่ํากวาหรือสูงกวาท่ี Inductive Proximity Sensor  

ไดระบุไว  ถาระยะหางท่ี  Inductive Proximity Sensor 

ตรวจจับมีระยะตั้งแต 1 มิลลิเมตรถึง 3 มิลลิเมตร Inductive 

Proximity Sensor จะสงคาไปให โปรแกรมเมเบิลลอจิก

คอลโทรลเลอร ทําให Air cylinder 1 ทํางาน ซึ่งระยะการ

ตรวจจับของเซ็นเซอรมากกวา 3 มิลลิ เมตรจะทําให  

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร ไมไดรับคา จึงทําให 

Air cylinder 1 ไมทํางาน สรุปไดวา Inductive Proximity 

Sensor สามรถตรวจจับวัตถุได 98% 

 การทดลองระยะหางของการตรวจจับของ Capacitive 

Proximity Sensor โดยหลักการทํางาน โปรแกรมเมเบิล

ลอจิกคอลโทรลเลอร รับคามาจาก Capacitive Proximity 

Sensor เพ่ือนําคาน้ันวิเคราะหวาระยะหางท่ีไดน้ันต่ํากวา

หรือสูงกวาท่ี Capacitive Proximity Sensor ไดระบุไว ถา

ระยะหางท่ี Capacitive Proximity Sensor ตรวจจับมีระยะ

ตั้งแต 1 มิลลิเมตรถึง 10 มิลลิเมตร Capacitive Proximity 

Sensor จะสงคาไปให โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร 

ทําให Air cylinder 2 ทํางาน ซึ่งระยะการตรวจจับของ

เซ็นเซอรมากกวา 10 มิลลิเมตรจะทําให โปรแกรมเมเบิล

ลอจิกคอลโทรลเลอร ไมไดรับคา จึงทําให  Air cylinder 2 

ไมทํางาน สรุปไดวา Capacitive Proximity Sensor สามรถ

ตรวจจับวัตถุได 100% 

 5.2 การทดลองการตรวจจับชนิดของช้ินงาน Inductive 

Proximity Sensor และ Capacitive Proximity Sensor 

 plc รั บค ามาจาก  Inductive Proximity Sensor และ 

Capacitive Proximity Sensor เพ่ือนําคาน้ันวิเคราะหวา

ชนิดของช้ินงานน้ันเปนชนิดไหน ถาเปนเหล็กจะทําให 

Inductive Proximity Sensor และ Capacitive Proximity 

Sensor สามารถตรวจจับเหล็กไดท้ังคู ถาเปนพลาสติกจะไม

สามารถตรวจจับไดท้ังคู สวน Inductive Proximity Sensor 

สามารถตรวจจับเหล็กไดแตไมไดสามรถตรวจจับยางดําได 

Capacitive Proximity Sensor สามารถตรวจจับเหล็กได

และสามรถตรวจจับยางดําได 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดทําวิชาโครงการชุดจําลองการคัดแยกวัตถุ

ควบคุมดวยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร ฉบับน้ี

สําเร็จไดก็ดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากอาจารณท่ี

ปรึกษาโครง อาจารยสิทธิไชย สิงหมหาไชย อาจารย

รุงเรือง เพ็ญกุลกิจ ท่ีไดใหการสนับสนุน ชวยเหลือให

คําปรึกษาแนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

เพ่ือใหวิชาโครงการฉบับน้ี มีความสมบูรณทุกข้ันตอน 

ตลอดเวลาการดําเนินการจัดทํา คณะผูจัดทํา มีความ

ซาบซึ้งและเปนพระคุณอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณทุก

ทานเปนอยางสูง ณ  โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณครู ในสาขา วิชาอิเล็กทรอนิกส

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ท่ีไดกรุณาใหความรูและ

คําแนะนําท่ีเปนประโยชนตอโครงการดวยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณผู เ ช่ียวชาญทุกทานท่ีกรุณาใหความ

ชวยเหลือในการตรวจสอบเครื่องมือในการทําโครงการ

พรอมท้ังใหขอเสนอแนะปรับปรุงและแกไขเครื่องมือใน

โครงการ นอกจากน้ีคณะผูจัดทําขอขอบพระคุณผูแตง

และเรียบเรียงตํารา เอกสาร และผลงานวิจัยตาง ๆ  

ท่ีผูจัดทําใชอางอิงถึงตลอดจนผูเช่ียวชาญทุกทานท่ีให

ความรวมมือในการประเมินจากแบบสอบถาม เพ่ือเปน

ขอมูลในโครงการซึ่งเปนขอมูลท่ีเกิดประโยชนอยางยิ่ง 

จนทําใหคณะผูวิจัย สําเร็จลุลวงไปไดอยางสมบูรณ 

 คุณงามความดีและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษา

คนควาครั้งน้ี คณะผูจัดทํา ขอมอบแดบิดา มารดาท่ี

เคารพบูชายิ่ง ท่ีใหไดศึกษาเลาเรียนเพ่ือใหเปนคนดีของ

สังคม ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน มีความซาบซึ้ง

ในความกรุณาอันดียิ่งจากทุกทาน 
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การพัฒนาเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

Herbal Steam Room Temperature and Humidity Controller via Smartphone 

พัชรินทร โลกธาตุ1*, ณัฐริกา ศรีภา2 และ อังคณา อัตถาพร3 

Patcharin Lokthat 1*, Nattarika Sripha2 And Angkana Autthaporn3 

*1,2,3สาขาวิชา/ภาควิชา อิเลก็ทรอนิกส์ สังกัด วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย จังหวดั หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นหองอบ

สมุนไพรผานสมารทโฟน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นสําหรับหองอบสมุนไพรและ TC App จาก

แพลตฟอรม Blynk ในสมารทโฟน  ท่ีสามารถควบคุมการเปด – 

ปด เครื่องและแสดงอุณหภูมิ ความชื้น ความเคลื่อนไหวภายใน

หองอบสมุนไพร แสดงระดับนํ้า แจงเตือนระดับนํ้าในหมอตม

สมุนไพร โดยเมื่ออุณหภูมิภายในหองอบสมุนไพรถึง 35°C เครื่อง

หยุดทํางาน และเมื่อไมพบความเคลื่อนไหวภายในหองอบสมุนไพร 

15 นาที เครื่องหยุดทํางาน แตหากมีการเคลื่อนไหวในหองอบ

สมุนไพรจะทํางานอยางตอเน่ือง 

 จากการทดลองเพ่ือหาประสิทธิการพัฒนาเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน เมื่อหมอตม

สมุนไพรเพ่ิมอุณหภูมิภายในหองอบ จนสามารถตรวจจับอุณหภูมิ

ไดท่ี 35°C [2] ระบบควบคุมจะสั่งใหหมอตมสมุนไพรหยุดทํางาน

และรักษาอุณหภูมิของหองอบใหคงท่ีท่ี 35°C ไปจนกระท่ังไม

สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวของผูใชงานนานเกิน 15 นาที 

ระบบควบคุมจะหยุดการทํางานของหมอตมสมุนไพรทันที แลวสง

สถานะการทํางานปจจุบัน รวมถึงระดับนํ้าในหมอตมสมุนไพร 

และการแจงเตือนกรณีระดับนํ้าในหมอตมตํ่า ไปยัง TC App ให

สามารถดูสถานะการทํางาน และ ควบคุมเปดปดการใชงานผาน

สมารทโฟนไดเปนอยางดี จึงสามารถกลาวไดวาโครงการการ

พัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

สามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพตามท่ีไดกําหนดเงื่อนไขไว 

คําสําคัญ : การพัฒนา,เครื่องควบคุม,สมารทโฟน 

ABSTRACT 

 Herbal Steam Room Temperature and Humidity 

Controller via Smartphone was created with 

purposes: To create Herbal Steam Room 

Temperature and Humidity Controller via 

Smartphone and The TC App which developed on 

Blynk platform, operated through Smartphone, 

which featured with ON – OFF controlling, 

temperature and humidity display, status of user 

movement in the room, water level display and in 

app water level notification. In the operation, when 

room temperature had reached 35°C, system will 

stop boiling. And stop if the system not found user 

movement in the room within 15 minutes. But 

continually work if user movement inside be sensed. 

 Form Herbal Steam Room Temperature and 

Humidity Controller via Smartphone efficiency 

experiments, we found that: When Herbal steam pot 

had increase room temperature until had reached 

35°C, then controlling system will turn Herbal steam 

pot off, and keep room temperature steady at 35°C. 

Until system cannot sensed user movement inside 

the room longer than 15 minutes, Herbal steam pot 

will be turned off straightway. Then system will 

update current working status including boiling water 

level and the notification in case of water level is 

critical low, all in TC App which also can manually 

* พัชรินทร โลกธาตุ

E-mail address: l.patcharin.palm88t@gmail.com 
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ON – OFF control through. So, we can summarize 

that Herbal Steam Room Temperature and Humidity 

Controller via Smartphone can work well and has 

efficiency as defined.  

Keyword : Development,Controller,Smartphone. 

1.บทนํา

 การอบสมุนไพร เปนวิธีการบําบัดรักษาและสงเสริมสุขภาพ 

ตามหลักของการแพทยแผนไทย  โดยใชหลักการอบสมุนไพร 

คือ ตมสมุนไพรหลาย ๆ ชนิดรวมกัน ซึ่งประกอบดวยสมุนไพรท่ี

มีนํ้ามันหอมระเหยและสมุนไพรรักษาตามอาการ ยกตัวอยาง

เชน สมุนไพรท่ีมีรสเปรี้ยวนํามาตมจนเดือด ไอนํ้า นํ้ามันหอม

ระเหยและสารระเหยตาง ๆ ซึ่งมีอยูในสมุนไพรจะออกสัมผัสถูก

ผิวหนังทําใหมีผลเฉพาะท่ี และสูดดมเขาไปกับลมหายใจ มีผล

ตอระบบทางเดินหายใจและผลท่ัวรางกาย ดังน้ัน ผลการรักษา

ดวยการอบสมุนไพรท่ีซึมผานผิวหนัง และเขาไปกับลมหายใจ 

โดยมีข้ันตอนในการอบสมุนไพร คือ การนําหมอหุงขาวมาใชใน

การตมนํ้าสมุนไพร ขอดีของการอบสมุนไพร คือ เพ่ิมการ

ไหลเวียนของโลหิตใหดีข้ึน คลายความตึงเครียดสวนตางๆ ของ

รางกาย ชําระลางและขับของเสียออกจากรางกาย ขอเสียของ

การอบสมุนไพร คือ หองท่ีทึบและแคบจะสงผลใหรางกายเกิด

การขาดออกซิเจนในการหายใจ ซึ่งจะมีอันตรายตอสุขภาพถึงข้ัน

เสียชีวิตได ระยะเวลาถานานเกินไปอาจสงผลใหรางกายเกิดการ

ช็อกได เน่ืองจากรางสูญเสียเหงื่อและนํ้าในปริมาณสูง หรือการ

ติดเชื้อโรค เมื่ออบสมุนไพรรวมกับผูปวยโรคติดตอรายแรง เชน 

วัณโรค [1]        

 ในปจจุบันหองอบหรือตูอบสมุนไพรสําเร็จรูปมีจําหนาย

ท่ัวไป มีราคาสูงประมาณเริ่มตนต้ังแต 15 ,000 บาทจนถึง 

35,000 บาทข้ึนไปแลวแตขนาดของหอง เราจึงออกแบบและ

สรางหองอบสมุนไพรเอง แตประสบปญหาการควบคุมอุณหภูมิ

และความชื้นความรอน เราจึงมองเห็นปญหาในการควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นจากขนาดของหอง แตเน่ืองจากหมอท่ีใช

ตมสมุนไพรท่ีเราเลือกใช คือ หมอหุงขาว ซึ่งไมสามารถควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นใหท่ัวหองกอนตัดการทํางาน เพราะเม่ือ

ความรอนในหมอหุงขาวถึงขีดจํากัดความรอน หมอจึงตัดการ

ทํางานเองทําใหเกิดอุณหภูมิความรอนไมท่ัวถึงหอง และถาหมอ

หุงขาวทํางานหนัก อาจเกิดอันตรายตอผูใชงานได 

 คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดจะนําเทคโนโลยีมาประยุกตเพ่ือสราง

หองอบสมุนไพรควบคุมดวยสมารทโฟน โดยใช เซ็นเซอรวัด

อุณหภูมิและความชื้น DHT22 รวมกับแพลตฟอรม Blynk เปน

เซ็นเซอรท่ีใชวัดอุณหภูมิและความชื้นในหองอบสมุนไพร เมื่อ

อุณหภูมิในหองถึง 35°C เซ็นเซอรจะสงอินพุตไปยังชุดควบคุมทํา

การเปด ปดหมอตมสมุนไพร เพ่ือควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใน

หองอบสมุนไพร และชวยแกปญหาอุณหภูมิและความชื้นใน

หองอบรอนไมพอหรือรอนเกินไป ใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นหองอบสมุนไพรไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกตอ

ผูใชงาน 

2.วัตถุประสงคของโครงการ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับ

หองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

2.2 เพ่ือพัฒนา TC App จากแพลตฟอรม Blynk 

 2.3 เพ่ือหาประสิทธิภาพของเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

3. วิธีการดําเนินการโครงการ

 3.1 การออกแบบเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

หองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

 3.2 ข้ันตอนการสรางเครื่องควบคุมอุณหภูมหิองและ

ความชื้นอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

 3.3 การทดสอบการใชงานเครื่องควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

ภาพท่ี 3.1 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 
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ภาพท่ี 3.2 การออกแบบชิ้นงาน 

ภาพท่ี 3.3 ทดลองการทํางานเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสําหรับ

หองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

 4.1 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนาเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

 4.2 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการพัฒนา Application TC 

App สําหรับสั่งการทํางานบนสมารทโฟน 

 4.3 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน 

ตารางท่ี 4.1 ทดสอบอุณหภูมิหองอบสมุนไพรทําการทดสอบ 3 คร้ัง 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 (35°C)อุณหภูมิภายนอกชวงเชา 20 -

25°C, ชวงเที่ยง 31-35, ชวงเย็น 27-30°C 

จากผลการทดลองในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 ไดทําการ

เก็บขอมูลแบงเปน 3 ชวงเชาเวลา 08:00 น. ชวงเท่ียง 12:00 น. 

ชวงเย็น 17:00 น. ตามลําดับ โดยทําการเก็บขอมูลทุก 10 นาที 

พบวาชวงเวลาท่ีเหมาะสําหรับคือชวงเท่ียง 12:00 น. จะมี

อุณหภูมิ 33.60°C และเมื่อเวลาเพ่ิม 30 นาที อุณหภูมิไดเพ่ิมถึง 

35.00°C ตามคาท่ีต้ังไว เม่ือเวลา 40 นาที อุณหภูมิลดลงเล็ก

นอยลงไปท่ี 34.70°C และเมื่อเวลาผานไป 50 นาที อุณหภูมิ

กลับข้ึนไปเปนท่ี 35.00°C คาอุณหภูมิเฉลี่ยในชวงเวลา 12:00 

น. อยูท่ี 34.60°C (S.D. 0.52) คาเฉลี่ยโดยรวม พบวาชวงเวลา 

10 นาที มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยูท่ี 30.40°C ซึ่งในชวงน้ีเปน

การทํางานระยะแรกของเครื่องควบคุมอุณหภูมิในหองคอยขาง

ตํ่า และเมื่อเวลาเพ่ิม 50 นาที มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยู ท่ี 

34.70°C  (S.D. 34.70) 

ตารางท่ี 4.2 ทดสอบความชื้นในหองอบสมุนไพร 

ทําการทดสอบ 3 คร้ัง วันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 (RH) 

 จากตารางท่ี 4.2 จากผลการทดลองในวันที่ 20 กุมภาพันธ 

2564 ไดทําการเก็บขอมูลแบงเปน 3 ชวงเชาเวลา 08:00 น. 

ชวงเท่ียง 12:00 น. ชวงเย็น 17:00 น. ตามลําดับ โดยทําการ

เก็บขอมูลทุก ๆ 5 นาที จากการวัดคาอุณหภูมิในชวงเชาเวลา 

08:05 น. ถึง 08:15 น. รวมเปนเวลา 15 นาที ชวงเวลาท่ี 

08:05 น. คาความชื้นอยูท่ี 62.45RH  แตเมื่อถึงเวลา 08:15 น. 

คาความชื้นสูงขึ้นถึง 96.76RH คาเฉลี่ยอยูที ่รอยละ 82.36 

(S.D 14.54) จากการวัดคาอุณหภูมิในชวงเชาเวลา 12:05 น. 

ถึง 12:15 น. รวมเปนเวลา 15 นาที ชวงเวลาที่ 12:05 น. คา

ความชื้นอยูท่ี 65.75RH แตเม่ือถึงเวลา 12:15 น. คาความชื้น

สูงขึ้นถึง 99.99RH ซึ่งในชวงนี้ในชวงเที่ยงอากาศเริ ่มรอน 

คาเฉลี ่ยอยูที ่ร อยละ 85.41 (S.D. 14.41) จากการวัดคา

อุณหภูมิในชวงเชาเวลา 17:05 น. ถึง 17:15 น. รวมเปนเวลา 

15 นาที ชวงเวลาท่ี 17:05 น. คาความชื้นอยูที่ 65.75RH แต

เมื่อถึงเวลา 17:15 น. คาความชื้นสูงข้ึนถึง 99.99RH ซึ่งในชวง

เท่ียงอากาศเริ่มรอน คาเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 87.81 (S.D. 14.54) 
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ตารางท่ี 4.3 ทดสอบโดยควบคุมเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

หองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน คณะผู จัดทําไดทําการ              

ทดลองจากผูใชงานจริงจํานวน 5 คน (เซ็นเซอรจับอุณหภูมิที่ 

45°C) 

จากตารางท่ี 4.3 พบวาการทํางานของเซ็นเซอรตรวจจับ

อุณหภูมิ ประสิทธิภาพการทํางานอยูท่ีรอยละ 100 การทํางาน

เซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหว [3] เมื่อไมพบการเคลื่อน

ภายใน 15 นาที จะตัดการทํางานทันที ประสิทธิภาพการทํางาน

อยูท่ีรอยละ 100 การทํางานของเซ็นเซอรตรวจจับระดับนํ้า [2] 

ใหตรวจสอบระดับในหมอตมสมุนไพรเมื่อระดับนํ้าลดถึง 6 ขีด

สเกลหมอตม แจงเตือนผาน TC App ประสิทธิภาพการทํางาน

อยูท่ีรอยละ 100 

ตารางท่ี 4.4 ทดสอบการหาประสิทธิภาพของอุณหภูมิและความชื้นใน

หองอบสมุนไพรโดยใชเคร่ืองวัดอุณหภูมิและความชื้น แบบ

ดิจิตอล (HTC-1) และเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิและความชื้นใน

หองอบสมุนไพร DHT22 เวลา 12:00 – 13:00 น. (เปดเคร่ือง

กอนทดลอง 10 นาที อุณหภูมิเร่ิมตน 29°C) 

ตารางท่ี 4.4  จากการทดลองวัดคาอุณหภูมิและความชื้น

ในชวงเวลา เวลา 12:00 – 13:00 น. เปนเวลา 1 ชั่วโมง โดยทํา

การเก็บขอมูลทุกๆ 10 นาที เพ่ือความละเอียดของขอมูลท่ี

พอเหมาะสําหรับเราตองการ จากการทดลองวัดคาอุณหภูมิใน

ชวงเวลา 12:10 น. เครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 

33.60°C เซ็นเซอร DHT22 วัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 33.20°C มีคา

ความผิดพลาด -1.19% และการวัดคาความชื้นเครื่องวัดแบบ

ดิจิตอลวัดคาความชื้นอยูท่ี 67RH เซ็นเซอร DHT22 วัดคา

ความชื้นอยูท่ี 66.5RH มีคาความผิดพลาด 0.7% จากการ

ทดลองวัดคาอุณหภูมิในชวงเวลา 12:20 น. เครื่องวัดแบบ

ดิจิตอลวัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 34.50°C เซ็นเซอร DHT22 วัดคา

อุณหภูมิอยูท่ี 34.89°C มีคาความผิดพลาด 1.01% และการวัด

คาความชื้นเครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคาความชื้นอยูท่ี 90.69RH 

เซ็นเซอร DHT22 วัดคาความชื้นอยูท่ี 90.76RH มีคาความ

ผิดพลาด 1.01% จากการทดลองวัดคาอุณหภูมิในชวงเวลา 

12:30 น. เครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 35.00°C 

เซ็นเซอร DHT22 วัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 34.89°C มีคาความ

ผิดพลาด 1.01% และการวัดคาความชื้นเครื่องวัดแบบดิจิตอล

วัดคาความชื้นอยูท่ี 99.99RH เซ็นเซอร DHT22 วัดคาความชื้น

อยูท่ี 99.99RH มี คาความผิดพลาด 1.6% จากการทดลองวัดคา

อุณหภูมิในชวงเวลา 12:40 น. เครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคา

อุณหภูมิอยูท่ี 34.70°C เซ็นเซอร DHT22 อยูท่ี 34.89°C มีคา

ความผิดพลาด 0.51% และการวัดคาความชื้นเครื่องวัดแบบ

ดิจิตอลวัดคาความชื้นอยูท่ี 98.56RH เซ็นเซอร DHT22 วัดคา

ความชื้นอยูท่ี 98.31RH มีคาความผิดพลาด -0.25% จากการ

ทดลองวัดคาอุณหภูมิในชวงเวลา 12:50 น. เครื่องวัดแบบ

ดิจิตอลวัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 35.00°C เซ็นเซอร DHT22 วัดคา

อุณหภูมิอยูท่ี 35.00°C มีคาความผิดพลาด 0% และการวัดคา

ความชื้นเครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคาความชื้นอยู ท่ี 99.99RH 

เซ็นเซอร DHT22 วัดคาความชื้นอยูท่ี 99.99RH มีคาความ

ผิดพลาด 0% จากการทดลองวัดคาอุณหภูมิในชวงเวลา 13:00 

น. เครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคาอุณหภูมิอยูท่ี 34.78°C เซ็นเซอร 

DHT22 วัดคาอุณหภูมิอยู ท่ี 34.87°C มีคาความผิดพลาด 

0.25% และการวัดคาความชื้นเครื่องวัดแบบดิจิตอลวัดคา

ความชื้นอยูท่ี 97.87RH เซ็นเซอร DHT22 วัดคาความชื้นอยูท่ี 

97.83RH มีคาความผิดพลาด -0.04% 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง

 ผลจากการพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

หองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน โดยไดทําการเก็บขอมูลทดสอบ

อุณหภูมิหองอบสมุนไพร แบงเปน 3 ชวงเชาเวลา 08:00 น. ชวง

เท่ียง 12:00 น. ชวงเย็น 17:00 น. ตามลําดับ โดยทําการเก็บ

ขอมูลทุก ๆ 10 นาที พบวาชวงเวลาท่ีเหมาะสําหรับคือชวงเท่ียง 

12:00 น. จะมีอุณหภูมิ 33.60°C และเมื่อเวลาเพ่ิม 30 นาที 
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อุณหภูมิไดเพ่ิมถึง 35.00°C ตามคาท่ีต้ังไว เม่ือเวลา 40 นาที 

อุณหภูมิลดลงเล็กนอยลงไปท่ี 34.70°C และเม่ือเวลาผานไป 50 

นาที อุณหภูมิกลับข้ึนไปเปนท่ี 35.00°C คาอุณหภูมิเฉลี่ยใน

ชวงเวลา 12:00 น. อยูท่ี 34.60°C (S.D. 0.52) คาเฉลี่ยโดยรวม 

พบวาชวงเวลา 10 นาที มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยรวมอยูท่ี 30.40°C 

ซึ่งในชวงน้ีเปนการทํางานระยะแรกของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

ในหองคอยขางตํ่า และเมื่อเวลาเพ่ิม 50 นาที มีคาอุณหภูมิเฉลี่ย

รวมอยูท่ี 34.70°C  (S.D. 34.70) และทดสอบความชื้นใน

หองอบสมุนไพร พบวาทดลองชวงแรก 5 นาที มีคาเฉลี่ยรวมอยู

ท่ี 65.06  (S.D 1.91) เม่ือเวลาผานไป 15 นาที ความชื้นภายใน

หองมีคาเฉลี่ยรวมอยูท่ี 98.85 (S.D. 1.48) เน่ืองจากเครื่องเริ่ม

ทํางานไป 15 นาที ซึ่ งมีความชื้นในหองอบสมุนไพรมาก 

ชวงเวลา 15 นาที จึงเหมาะสําหรับเขาใชงาน 

  จากการทดลองเพ่ือหาประสิทธิการพัฒนาเครื่องควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นหองอบสมุนไพรผานสมารทโฟน เมื่อหมอ

ตมสมุนไพรเพ่ิมอุณหภูมิภายในหองอบ จนสามารถตรวจจับ

อุณหภูมิไดท่ี 35°C ระบบควบคุมจะสั่งใหหมอตมสมุนไพรหยุด

ทํางานและรักษาอุณหภูมิของหองอบใหคงท่ีท่ี 35°C ไป

จนกระท่ังไมสามารถตรวจจับความ เคลื่อนไหวของผูใชงานนาน

เกิน 15 นาที ระบบควบคุมจะหยุดการทํางานของหมอตม

สมุนไพรทันที แลวสงสถานะการทํางานปจจุบัน รวมถึงระดับนํ้า

ในหมอตมสมุนไพร และการแจงเตือนกรณีระดับนํ้าในหมอตม

ตํ่า ไปยัง TC App ใหสามารถดูสถานะการทํางาน และ ควบคุม

เปดปดการใชงานผานสมารทโฟนไดเปนอยางดี จึงสามารถกลาว

ไดวาโครงการการพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูมิหองอบสมุนไพร

ผานสมารทโฟน สามารถทํางานไดดีมีประสิทธิภาพตามท่ีได

กําหนดเงื่อนไขไว 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาโครงการฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณา 

และความชวยหลือเปนอยา งดีย่ิงจาก อาจารยอังคณา อัตถาพร 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ อาจารยจิระพจน ประพิน ประธาน

กรรมการสอบและ อาจารยรุงเรือง เพ็ญกุลกิจ อาจารยกมล มา

สุข อาจารยสิทธิชัย สิงหมหาไชย กรรมการสอบ คณะผูจัดทํา

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณอาจารยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ท่ีไดใหความรู คําแนะนําตรวจทาน 

และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกข้ันตอน 

เพ่ือใหการจัดทําโครงการฉบับน้ีสมบูรณและประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย เพ่ือท่ีจะนํามาแกไขปญหาตาง ๆ นอกจากน้ีคณะ

ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูแตงและผูเรียบเรียงตํารา เอกสาร และ

ผลงานวิจัยตาง ๆ ท่ีคณะกรรมการใชอางอิง จนทําใหคณะ

ผูจัดทําสําเร็จลุลวงไปไดอยางสมบูรณ 

 ขอขอบคุณบิดามารดาท่ีไดสงเสริมสนับสนุน และไดรับ

กําลังใจเปนอยางดีจากครอบครัว ตลอดจน คณะผูจัดทํา

ขอขอบคุณผูทดลองใชงาน ใหความรวมมือเปนอยางดีในการ

รวบรวมเก็บขอมูล มีความซาบซึ้งในความกรุณาอันดีย่ิงจากทุก

ทาน 
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อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 
DC VOLTAGE BOOT CIRCUIT DEVICE TO PROVIDE THE VOLTAGE AT THE INVERTER TO DRIVE THE MOTOR 

พนมเดช  นพอาจ1* ปริญญา  โพธิหล้า 2 วกร  สีสัมฤทธิ์ 3 และ ธนพล แก้วค าแจ้ง4 
THANAPON KEOKHUMCHENG1* WAKORN SEESUMRIT 2 PRARINYA PHOTHILA3 and PANOMDECH NOPPAART4

* 1 2 3 4เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนคิหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 39000

*1 2 3 4 ELECTRONICS TECHNOLOGY  NONGBUALUMPHU TECHNICAL COLLEGE  NONGBUALUMPHU 39000

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างอุปกรณ์วงจร
บูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ โดยการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดูโน่ นาโน แล้วท าการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้งานเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้  ให้มีค่าระดับแรงดันเอาต์พุทคงที่อยู่ที่
ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 300 โวลต์ โดยที่จะท าการปรับ
ระดับรักษาแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุตให้คงที่ตลอดการใช้
งานในขณะที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่อินพุทอาจมีระดับแรงดัน
ไม่คงที่ หรือ มีระดับแรงดันอินพุทมีขนาดต่ ากว่า 100 โวลต์ 
อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเ พ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์จะหยุดท างาน  

งานวิจัยน้ีจะเป็นการหาความพึงพอใจของอุปกรณ์
วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์โดยมีผลออกมาในการทดลองใช้งานของโครงการ 
การศึกษาและหาความพึงพอใจอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าสถิติดังน้ี (X = 4.73, S.D. = 0.65)  

ค าส าคัญ : อินเวอร์เตอร์มอเตอร์ , ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

This research aims to create a DC voltage 
boot circuit device to provide the voltage at the 
inverter to drive the motor. By controlling the DC 
voltage level with micro controller Arduino NANO. 
And do a study of satisfaction Satisfied in use. To 
provide the designed motor drive voltage Keep the 
output voltage level constant at the pressure level 
DC 300 volts. Which will adjust the level to keep the 
output DC voltage constant throughout use while at 
the DC voltage at the input there may be an unstable 
voltage level or The input voltage level is less than 
100 volts. The DC voltage boot circuit device to 
provide voltage to the inverter. Drive motor will stop 
working. 

 This research will find the satisfaction of the 
DC voltage boot circuit device to provide the voltage 
at the inverter to drive the motor. The results came 
out in the trial work of the project. Education and 

satisfaction In good level (x ̅ = 4.73, S.D. = 0.65) 

Keywords : Inverter Motor, Satisfaction 
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1. บทน า
พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงที่ก าลังเป็นที่นิยมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนให้ความสนใจ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมาวิกฤตการโลกร้อนท า
ให้มีหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ส่งเสริมและท าวิจัยเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในหลายรูปแบบ 
โดยเป็นอีกหน่ึงช่องทางของพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานไฟฟ้า
ในอนาคต เพ่ือทดแทนการใช้พลังงานที่ใช้กันมาในระยะเวลาที่
ยาวนาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันประเทศไทย 
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการน าเอาความร้อนของ
แสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการน าเอาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้โดยตรงที่มิ ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูงหรือ
สลับซับซ้อนนัก และการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ท าได้ 2 วิธี
คือ 1) การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าโดยตรง และ 
2) ใช้ความร้อนของแสงอาทิตย์ไปต้มน้ าหรือท าให้ก๊าซร้อน แล้ว
ใช้ไอน้ าร้อนหรือก๊าซร้อนไปท าให้เทอร์ไบน์หรือกังหันใบพัดของ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมุนอีกต่อหน่ึง ในการเลือกใช้พลังงานงาน
จากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าน้ัน จะเป็นการเปลี่ยนพลังงาน 
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของเซลล์
แสงอาทิตย์หรือโซล่าร์เซลล์ (Solar Cell) โดยจะได้พลังงาน
ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จากน้ันน าแรงดันไฟฟ้าที่ได้ไปชาร์จ
เก็บไว้ในแบตเตอร์รี่ การน าไปใช้งานจึงต้องน ามาแปลงมาเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับเสียก่อน โดยน ามาต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เรียกว่า 
อินเวอร์เตอร์ ( Inverter ) ซึ่งก าลังไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีการสูญเสีย
จากการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ท าให้
ลดทอนประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าลงไป จากปัญหาที่
เกิดข้ึนทางผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาระบบการชดเชยการลดทอน
ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
ดังกล่าว โดยการศึกษาและออกแบบการท างานจากการใช้
อุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ควบคุมการจ่ายไฟให้กับไมโครสวิตซิ่ง (Micro Switching) เพ่ือ
รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีลดทอนประสิทธิภาพการผลิต 

 จึงได้เกิดเป็นแนวคิดในการศึกษาและหาความพึง
พอใจ [1] อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดัน
ที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ทางการเรียนรู้เน้นในทักษะด้าน
ความสามารถการใช้และสร้างชุดสาธิตแบตเตอร์รี่ในระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ความถูกต้อง และสามารถใช้งานได้จริง อัน
จะน าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงได้ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่
นักเรียน นักศึกษา และสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งเพ่ือศึกษา

การพัฒนาและหาความพึงพอใจ [2] อุปกรณ์วงจรบูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่มอเตอร์ 

1.2 ลักษณะของงานวิจัย 
    เพ่ือสร้างอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

เพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ โดยการควบคุมระดับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล
อาดูโน่ นาโน แล้วท าการศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน
เพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ ให้มีค่า
ระดับแรงดันเอาต์พุทคงที่อยู่ที่ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาดแรงดัน 300 โวลต์ 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.3.1 เพ่ือสร้างอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ให้สามารถ
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู       

1.3.2 เ พ่ือหาความพึงใจของอุปกรณ์วงจรบูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 

1.4 ขอบเขตของ การวิจัย 
        อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้

แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
ส าหรับใช้เรียนเพ่ิมเติมจากผู้เรียน และ ผู้ที่สนใจ โดยเป็นการ
สร้างและน าไปศึกษาเพ่ือหาความพึงพอใจ ในด้านของอุปกรณ์
วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ อยู่ในเกณฑ์ดี 
            โดยการวิจัยในครั้งน้ีได้แบ่งเกณฑ์ความพึงพอใจ
ออกเป็น ด้าน คือ 

   1.4.1 ด้านในการทดลองใช้งานของโครงการ 
   1.4.2 ด้านการอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแส 

ตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์   

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.5.1 สามารถน าอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแส 
ตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ท างานเต็มประสิทธิ 
ภาพให้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคนิค
หนองบัวล าภู    
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Arduino NANO
MCU MosFET

             

            

             

INPUT OUTPUT
              

            1.5.2 สามารถน าอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแส 
ตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์มอเตอร์ท างานเต็มประสิทธิ 
ภาพให้สามารถใช้งานได้จริง 
             1.5.3 ความพึงพอใจของอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟ- 
ฟ้ากระแสตรง เพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ท างาน
เต็มประสิทธิภาพ ของผู้เรียนและผู้ที่สนใจ   

1.6 การด าเนินการ 
 1.6.1 ศึกษาข้อมูลการท างานของอินเวอร์เตอร์และ

การท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 1.6.2 ท าการศึกษาโครงสร้างการท างานของ 

Arduino NANO   

 1.6.3 ออกแบบวงจรวงจรบูทแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่มอเตอร์  

1.6.4 ทดสอบการท างาน 

1.6.5 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

1.6.6 น าไปทดลองใช้ 

1.6.7 เก็บข้อมูลหาความพึงพอใจ 

1.6.8 สรุปผลการทดลอง และ แก้ไขข้อผิดพลาด 

1.6.9 น าเสนอเป็นต้นแบบอุปกรณ์วงจรบูท

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่มอเตอร์ 

ผังการท างานอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้

แรงดันที่มอเตอร์ 

 

ภาพที ่1.1 ภาพโครงสร้างการท างานอุปกรณ์วงจรบูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่มอเตอร์ 

2. ทฤษฎี
2.1 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร ์(Boost Converter) 
 วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ (Boost Converter) [3] 

เป็นวงจรที่ใช้ส าหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตให้มี
ค่ามากกว่า แรงดันทางด้านอินพุต ที่ป้อนเข้ามาในวงจรหรือ
เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าวงจรทบระดับ วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์จะ
ใช้มอสเฟตก าลัง (MosFET) หรือไอจีบีที (IGBT)  

2.1.1  โหมด 1 เมื่อสวิตช์เปิด (Mode 1 Switch 
On) 

2.1.2  โหมด2 สวิตช์ปิด (Mode 2 Switch Off) 
   จากการท างานของวงจรทั้ง 2 โหมดน้ีท าให้เห็นได้

ชัดว่าวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์  (Boost Converter) จะมีการ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่า จะมี
บางส่วนที่สวิตช์ไม่ได้ท างานก็ตามและจากความสัมพันธ์ของการ
ท างานของวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์  (Boost Converter) ทั้ง2
โหมดน้ีเราสามารถหาค่าแรงดันไฟฟ้าขาออกได้จากสมการ
ดังต่อไปน้ี 

Va
Vs

1 − D

เมื่อ 
VS = แรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (Dc) 
D = ดิวต้ีไซเคิล(Duty Cycle) 
Va = แรงดันเอาต์พุต(Output) 

2.1.3  ขณะสวิตช์น ากระแส 
   การท างานของบูสต์คอนเวอร์เตอร์ในสภาวะสวิตช์

เปิด (Switch On) กระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
(Vin) จะไหลผ่านตัวเหน่ียวน าโดยผ่านสวิตช์ ขณะเดียวกันไดโอด
จะถูกไบอัสย้อนกลับท าให้ไม่สามารถน ากระแสได้ แรงดันไฟฟ้า
ที่ตัวเหน่ียวน า (VL) จะมีค่าเท่ากับ แรงดันไฟฟ้าที่แหล่งจ่าย 
(Vin) ตามกฎแรงดันของเคอร์ชอฟตามสมการดังต่อไปน้ี 

VL = Vin = L
diL
dt

เมื่อ 
VL  = แรงดันไฟฟ้าท่ีตัวเหน่ียวน า 
Vin  = แรงดันไฟฟ้าท่ีแหล่งจ่าย 
L   = ค่าความเหน่ียวน า 
IL   = กระแสไหลผ่านตัวเหน่ียวน า 
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2.1.4  ขณะสวิตช์หยุดน ากระแส 
ขณะสวิตช์หยุดน ากระแส กระแสไฟฟ้าในตัวเหน่ียวน า

จะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดไม่ได้ ไดโอดจะถูกไบอัสไปหน้าให้
น ากระแส ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเหน่ียวน าอย่างต่อเน่ือง 
สมมุติแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต (Vo) มีค่าคงที่ จากกฎของเคอร์
ชอฟฟ์จะได้สมการของแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตัวเหน่ียวน าดังน้ี 

VL = Vin − Vo 

เมื่อ 
VL = แรงดันไฟฟ้าท่ีตัวเหน่ียวน า 
Vin = แรงดันไฟฟ้าท่ีแหล่งจ่าย 
VO = แรงดันไฟฟ้าท่ีเอาท์พุต  

จากวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์จะมีค่า Duty Cycle (D) 
เป็นตัวก าหนดอัตราขยายแรงดันไฟฟ้า เมื่อค่า Duty Cycle 
เพ่ิมข้ึนอัตราขยายแรงดันไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
ในทางปฏิบัตินิยมปรับอัตราขยายไม่เกิน 4 เท่าเพ่ือให้วงจรส
เถียรภาพ สามารถหาค่า Duty Cycle (D) ได้ตามสมการ 
ดังต่อไปน้ี 

D = (1 −
Vin
VO

) 

เมื่อ 
D  = อัตราการเกิดรูปคลื่นสี่เหลี่ยมใน 1 วินาที 
Vin = แรงดันอินพุท 
VO = แรงดันเอาท์พุต 

2.2 มอสเฟต [4] 
มอสเฟต (Metal–oxide–semiconductor field-

effect transistor : MOSFET) เป็นทรานซิสเตอร์ ที่ใช้อิทธิพล
สนามไฟฟ้าในการควบคุมสัญญาณไฟฟ้า โดยใช้ออกไซด์ของ
โลหะในการท าส่วน GATE นิยมใช้ในวงจรดิจิตอล โดยน าไป
สร้างลอจิกเกตต่างๆเพราะมีขนาดเล็ก 

ภาพที ่2.1 ตัวอย่าง มอสเฟต 

2.3 การท างานวงจร Inductor 
ตัวเหน่ียวน า (Inductor) บางครั้งถูกเรียกว่าคอยล์

หรือรีแอคเตอร์ (coil หรือ reactor) เป็นชิ้นส่วนในวงจรไฟฟ้า
แบบพาสซีฟสองข้ัวไฟฟ้า(ขา) มีคุณสมบัติในการป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านตัวมัน มันประกอบด้วย
ตัวน า เช่นลวดทองแดงม้วนกันเป็นวงกลม เมื่อกระแสไหลผ่าน
ตัวมัน พลังงานจะถูกเก็บไว้ชั่วคราวในรูปสนามแม่เหล็กในคอยล์
น้ัน เมื่อกระแสน้ันเปลี่ยนแปลง, สนามแม่เหล็กที่แปรตามเวลา
จะท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าในตัวน าน้ัน ตามกฎการเหน่ียวน า
แม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ ซึ่งจะต้านกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแส 

2.4 Proteus 8 Professional เขียนลายวงจร 
โปรแกรม Proteus  สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้า 

พร้อมทั้งจ าลองการท างานของวงจรได้ ทั้งยังสามารถออกแบบ
ลายวงจรพิมพ์ได้ ความสามารถที่โดดเด่นของ Proteus น้ัน เป็น
โปรแกรมที่สามารถจ าลองพฤติกรรม (Simulator) การท างาน
ของวงจรที่ใช้ Microcontroller เบอร์ต่าง ๆ ได้มากมาย โดยไม่
ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการประกอบวงจร และโปรแกรมที่เขียน
ข้ึนใช้งานได้หรือไม่ โดยวงจรและโปรแกรม (Source code) ที่
ตรวจสอบด้วยโปรแกรม Proteus เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าถูกต้อง 
จากน้ันก็สามารถสร้างวงจรจริงได้ตามต้องการ 

2.5 Arduino IDE เขียนโปรแกรม [5] 
ซอฟต์แวร์ที่ ใช้ ในการพัฒนางานส าหรับบอร์ด 

Arduino น่ันคือโปรแกรมที่เรียกว่าArduino IDE ในการเขียน
โปรแกรมและคอมไพล์ลงบอร์ด  

2.6 ใช้บอร์ด Arduino nano 
 บอร์ด Arduino Nano ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก 

และใช้กับงานทั่วๆไป ใช้ชิปไอซีไมโครคอนโทรเลอร์เบอร ์
ATmega168 หรือเบอร์ ATmega328 

ภาพที ่2.2 แสดงบอร์ด Arduino Nano 
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3. การออกแบบ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างอุปกรณ์วงจร

บูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ โดยการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดูโน่ นาโน แล้วท าการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้งานเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอ- 
เตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ให้มีค่าระดับแรงดันเอาต์พุทคงที่อยู่ที่ระดับ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 300 โวลต์ โดยผู้จัดท าโครงการได้
ด าเนินโครงการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

3.1 การออกแบบวงจร [6] 
   ใช้โปรแกรม Proteus ท าการออกแบบลายวงจรบูท

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 
ให้สามารถท างานได้ตามแบบที่ได้ศึกษาและออกแบบไว้ 

   ภาพที่ 3.1 แสดงการออกแบบวงจร 

3.2 สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุต 
 สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุต จะถูกต้ังไว้ที่

ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 100 โวลต์ จะมีลักษณะดัง
รูปสัญญาณท่ีจับได้ด้วยออสซิโลสโคป  

ภาพที ่3.2 แสดงสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงอินพุต 
100 โวลต์ 

3.3 สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาตืพุต 
 สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาต์พุท จะถูกต้ัง

ไว้ที่ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 300 โวลต์ จะมีลักษณะ
ดังรูปสัญญาณท่ีจับได้ด้วยออสซิโลสโคป 

ภาพที ่3.3 แสดงสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาต์พุท 
300 โวลต์ 

3.4 สร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดลอง 
 3.4.1 การสร้างเครื่องมือส าหรับการทดลองครั้งน้ี 

วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็นส่วน ๆ คือ อุปกรณ์วงจรบูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 
นอกจากน้ียังท าการศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเ พ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ส าหรับเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด
และข้ันตอนในการด าเนิน การสร้างในแต่ละส่วนดังต่อไปน้ี  

3.4.1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ของการน าเอา 
Arduino NANO มาใช้เป็นตัวตรวจสอบสถานะของกระแสและ
แรงดัน 

3.4.1.2 ออกแบบวงจรวัดแรงดันในส่วนของ
อินพุตและเอาต์พุท 

  3.4.1.3 ใช้โมดูลวัดกระแสไฟฟ้าส าเร็จรูปมาใช้
ในการวัดกระแสที่เกิดข้ึน 

  3.4.1.4 ประกอบวงจรภายในและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ ให้สะดวกต่อการใช้งาน  
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ภาพที ่3.4 แสดงการท างานของหน้าปัทม์อุปกรณ์วงจรบทู
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 

ภาพที ่3.5 น าอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้
แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ลงกล่อง 

ภาพที ่3.6 ภาพแสดงอินเวอร์เตอร์ส าหรับทดลองกับอุปกรณ์
วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ

มอเตอร์ลงกล่อง 

3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้ง น้ี  เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือหาประสิทธิภาพและความพ่ึง
พอใจอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ น าอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ที่สร้างข้ึนมา
ทดสอบหาประสิทธิภาพและความพ่ึงพอใจ จากน้ันจึงอุปกรณ์
วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ตามท่ีได้จากการทดสอบมาท าการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้

ได้อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ 

  3.5.1 ก า ร ส ร้ า ง แบ บ ป ระ เ มิ น ก า ร ศึ ก ษ า ห า
ประสิท ธิภาพและความพึงพอใจของ อุปกรณ์ วงจรบูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 
โดยมีการก าหนดเป็นข้อสอบถาม ให้เป็นไปตามต้องการ ก าหนด
ระดับเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ให้น้ าหนักคะแนน  5 
ระดับ  กล่าวคือ 
ระดับคะแนน 5  หมายถึง มีประสิทธิภาพและความพึง 

         พอใจในการท างาน ระดับ มากที่สุด  
ระดับคะแนน 4  หมายถึง มีประสิทธิภาพในการท างาน 

          ระดับ มาก 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง มีมีประสิทธิภาพและความพึง 

        พอใจในการท างานระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง มีประสิทธิภาพและความพึง 

         พอใจในการท างานระดับ พอใช้ 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง มีประสิทธิภาพและความพึง 

 พอใจในการท างานระดับต่ าควร         
 ปรับปรุง 

   เมื่อสร้างแบบประเมินการศึกษาหาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยได้
น าไปทดสอบเพ่ือเก็บข้อมูลท าการศึกษาหาประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจต่อไป  

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ในการวิจัยเพ่ือหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ของอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่ม
นักเรียน  นักศึกษา  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และผู้ที่สนใจ  
จ านวน 12 คน 

3.6 การด าเนินการทดลองและเก็บข้อมูล 
 การทดลองครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบ

แผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One-Shot Case 
Study) จ านวน 12 ตัวอย่าง ท าการทดลอง เมื่อท าการทดลอง
แล้วก็ท าการทดสอบหาสมรรถนะทางกายภาพอุปกรณ์วงจรบูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 
การทดลองแบบน้ีสามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว และประหยัด ผู้วิจัย

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

371

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ได้น าอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ไปด าเนินการทดลองเก็บข้อมูล  

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้าง

ข้ึน ให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง เกณฑ์การวิเคราะห์ผล ก าหนดได้ดังน้ี 

ตารางที ่3.1 แสดงตารางคุณภาพภาพการท างานของ 
 โครงการ 

คร้ัง
ที่ 

  ประสิทธิภาพ 
    การท างาน ผลการ

ทดลอง 
คุณภาพ (%) 

แรงดัน
อินพุท 

 แรงดัน
เอาท์พุท 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

ตารางที่ 3.2 แสดงระดับความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 
ความหมาย 
ประสิทธิภาพ 

4.50 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 - 3.49 ปานกลาง 
1.50– 2.49 พอใช้ 
1.00– 1.49 ควรปรับปรุง 

3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.8.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

n

x
x




ก าหนดให้   x   แทน ค่าเฉลี่ย 

     x     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
        n       แทน จ านวนครั้งในกลุ่ม 

3.8.2 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
    การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างอุปกรณ์วงจร

บูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ โดยการควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงด้วยบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดูโน่ นาโน แล้วท าการศึกษา
ความพึงพอใจในการใช้งานเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ที่ได้ออกแบบไว้ ดังต่อไปน้ี 

4.1 ได้อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
เพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 1 ชุด มีคุณภาพภาพ
การท างานของโครงการ 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงคุณภาพภาพการท างานของโครงการ 

คร้ัง
ที่ 

  ประสิทธิภาพ 
    การท างาน ผลการ

ทดลอง 
คุณภาพ (%) 

แรงดัน
อินพุท 

 แรงดัน
เอาท์พุท 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

300.01 
304.00 
304.00 
304.00 
304.00 
304.00 

ยอมรับได้ 
ยอมรับได้ 
ยอมรับได้ 
ยอมรับได้ 
ยอมรับได้ 
ยอมรับได้ 

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
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4.2  ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจอุปกรณ์
วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับ
มอเตอร์ ผลการทดลองได้ดังน้ี  

ตารางที่ 4.2  ตารางผลการหาความพึงใจในการทดลองใช้งาน 
     ของโครงการการศึกษาและหาความพึงพอใจ 
     อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้ 
     แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ 

ความพึงพอใจในการ
ทดลองใช้งาน 

X
S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

1. มีความปลอดภัยระหว่าง
การปฏิบัติงาน 
2. มีความสะดวกสบายใน
การใช้งาน 
3. เทคนิคการออกแบบและ
ระบบการท างานถูกต้องตาม
หลักการ 
4. รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก มี
ความเหมาะสม 
5. สามารถน าไปใช้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายชนิด 
6. มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัยที่ดี 
7. สามารถใช้ในการท างาน
ทางไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 
8. ท าให้อุปกรณ์บูท
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ท างานเต็มประสิทธิภาพ 
9. โครงการ มคีวาม
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์
ที่มีความแปลกใหม่ 
10. สามารถน าไปต่อยอด
และพัฒนากระบวนการผลิต
สู่เชิงพาณิชย์ได้ 
11. ไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน 

4.66 

4.25 

4.58 

4.33 

4.33 

4.33 

4.42 

4.42

 4.25 

4.25 

4.58

0.65 

0.45 

0.51 

0.78 

0.65 

0.65 

0.67 

0.67

0.75 

0.62 

0.67

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มากท่ีสุด

ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการ
ทดลองใช้งาน 

X
S.D. ระดับ

ความ
คิดเห็น 

12. ไม่เป็นการท าลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หากเลิกใช้งาน 
13. สามารถติดต้ังใช้งานได้
ง่าย 
14. มีประสิทธิภาพในการใช้
งาน สามารถใช้งานได้เป็นได้
หรือไม่ 
15. ท่านคิดว่าโครงการ
ระยะเวลานาน 
สามารถสร้างมลูค่าหรือขาย 

4.75 

4.67 

4.08 

3.66 

0.45 

0.49 

0.79 

0.98 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

โดยรวม 4.37 0.65 มาก 

5. ผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการทดลอง 

 5.1.1 คุณภาพภาพการท างานของโครงการ 
การศึกษาและหาความพึงพอใจอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ ข้ึนอยู่กับ
ระดับแรงดันอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้
แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ท างานเต็มประสิทธิภาพ คือ 
ระดับแรงดันอินพุท 100 VDC แรงดันเอาต์พุทจะต้องได้ 300 
VDC  จึงจะถือว่าการทดลองสามารถท างานได้ตามเงื่อนไข 
คุณภาพแรงดันไฟฟ้าจะเท่ากับ 100 % แต่จากการทดลองได้ท า
การทดลองผลที่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขในการทดลอง 

 5.1.2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน  
นักศึกษา  และผู้ที่สนใจ  จ านวน 12 คน มีความพึงพอใจในการ
ทดลองใช้งานของโครงการ การพัฒนาและหาความพึงพอใจ
อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเ พ่ือให้แรงดันที่
อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์ สามารถสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจใน
การทดลองใช้งานในแต่ละข้อค าถามที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ข้อ 
1 มีความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน ข้อ 3 เทคนิคการ
ออกแบบและระบบการท างานถูกต้องตามหลักการ ข้อ 11 ไม่

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

373

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ข้อ 12 ไม่เป็นท าลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหากเลิกใช้งาน และข้อ 13 สามารถติดต้ังใช้งานได้
ง่ายระดับความพึงพอใจมากที่สุด เป็นต้น ซึ่งหมายถึง โครง
ศึกษาและหาความพึงพอใจอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงเพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์  สามารถ
สร้างความพึงพอใจเน่ืองจากมีคุณภาพภาพในการท างาน 

5.2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
 5.2.1 อุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

เพ่ือให้แรงดันที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์  ที่มีประสิทธิภาพและ
อายุการใช้งานที่ยาวนาน มากย่ิงข้ึน  

5.2.2 ควรมีการดัดแปลง เพ่ิมเติมให้อุปกรณ์มีความ
คงทน แข็งแรงเพ่ือป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย 

 5.2.3 สร้างชิ้นงานให้มีน้ าหนักเบา หรือสามารถ
พกพาไปได้ทุกท่ีสะดวกสบายขณะท างานเป็นเวลานานๆ 

5.2.4 สร้างอุปกรณ์ให้โดดเด่น สามารถต่อยอดได้
มากย่ิงข้ึน 

    5.2.5 สร้างอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานในระยะพ้ืนที่ที่
ไกลได้มากย่ิงข้ึน 

5.3 ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้รับ 
  จากการท าวิจัยโครงการในครั้งน้ีท าให้ผู้วิจัยได้คิดค้น

ที่จะสร้างอุปกรณ์วงจรบูทแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเพ่ือให้แรงดัน
ที่อินเวอร์เตอร์ขับมอเตอร์   เป็นการค้นคิดสิ่งที่เกิดข้ึนใกล้ๆ       
ตัวและได้น าเอาความรู้ในวิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับงาน
ฝีมือที่ท าเป็นงานวิจัยชิ้นน้ีข้ึนมา อีกทั้งยังท าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้
การใช้เครื่องมือและสถิติในการวิจัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การวิจัยใน
เรื่องอื่นๆ ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาโครงการฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ

กรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีย่ิงจาก นายธนพล  แก้ว
ค าแจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงการ นายธนพล  แก้วค าแจ้ง 
ประธานกรรมการสอบ และนายวกร สัมฤทธ์ิ นายธีรพงษ์ จันตะ
เสน และนายกัมปนาท บุญคง กรรมการสอบ ผู้ ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงย่ิง  

ขอ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  น า ย ป ร ะ วิ ท ย์  บุ ริ น นิ ต ย์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  นายวรวิทย์ ศรี
ต ร ะ กู ล  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ ไ ด้กรุณาอนุมั ติโครงการในการ
ด าเนินการจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ให้ค าแนะน าและความรู้อันมี
ค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานในรายวิชาโครงการ 

ขอขอบคุณ บิดา มารดา คณะผู้จัดท าโครงการ และ
ญาติมิตรสหาย ท่ีช่วยเหลือสนับสนุน ทุนทรัพย์ และก าลังแรงใจ 
ในการจัดท าโครงการในครั้งน้ีด้วยดีเสมอมา 
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เตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

SMOKELESS GRILL REDUCES CARCINOGENS 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาโครงการเรื่องเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง   มี

วัตถุประสงคของโครงการเพ่ือสรางเตายางท่ีไมเกิดควันรบกวน

ผูคนรอบขาง เพ่ิมประสิทธิภาพในการปงยางและศึกษาหา

ประสิทธิภาพการทํางานของเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

 ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  ดังน้ี 

ทฤษฎีการเช่ือม การปรับปรุงคุณสมบัติแนวเช่ือม หลังการเช่ือม

การเคาะเพ่ือคลายตัว สีสเปรย สารกอมะเร็งท่ีพบในอาหาร 

เปนตน และผูศึกษามีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี โดยผูจัดทําการ

วิจัยไดเชิญผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ทําการประเมินหา

ประสิทธิภาพเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง เพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูล มาทําการวิเคราะห เพ่ือหาประสิทธิภาพเตายางไรควัน

ลดสารกอมะเร็ง ท้ัง 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ดานการ

สรางเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง และดานการใชงาน และได

ทําการทดสอบหาคุณภาพเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพเตายางไรควันลดสาร 

กอมะเร็งพบวาโดยรวมมีประสิทธิภาพอยูในระดับ ดี มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.29 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีมีความ

เขาใจมากท่ีสุดคือ ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 อยูใน

ระดับ ดี รองลงมาคือ ดานการสรางเตา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 

อยูในระดับ ดี และดานท่ีมีความเขาใจนอยท่ีสุดคือ ดานการ

ออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 อยูในระดับ ดี 

คําสําคัญ : เตายาง, ไรควัน, สารกอมะเร็ง 

ABSTRACT 

 Grilling meat can produce carcinogens. 

A carcinogen is an agent with the capacity to cause 

cancer in humans. According to the National Cancer 

Institute, chemicals that may cause cancer form 

when muscle meat, including beef, pork, fish, and 

poultry, is grilled. With this grilling problem, the 

authors come up with an idea to create a project 

“LESS-CARCINOGENIC SMOKELESS GRILL”. 

The objectives of the project are:  

1 .to create a grill that reduce carcinogens. 

2. to lessen the smoke that disturbs the

surrounding people. 

 The students had studied some related 

information and theories as follows: welding theory. 

Improvement of weld properties After welding, 

tapping to release paint, sprays, carcinogens found in 

food. 

 The authors invited 5 experts to evaluate the 

efficiency of a smokeless grill to reduce carcinogens. 

We collected important information and analyzed it 

to find the efficiency of a smokeless grill to lessen 

carcinogens. We considered 3 aspects and these are 

*วัฒนา  สตับุตร (Wattana Satabut)

E-mail address : Wattana021041@gmail.com 
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the design of the project, creating a smokeless grill, 

and the way of how to use it.  

 The results of the evaluation found that the 

overall efficiency was at a good level with an average 

of 4.3. On the side of building the stove, the mean of 

4.41 was in the good level, followed by the usage. 

The mean of 4.39 was at a good level and the least 

understood aspect was Design The mean of 4.2 is 

good. 

Keyword : Grill, Smokeless, Carcinogenic substances 

1. บทนํา

 อาหาร หมายถึง สารใด ๆ ซึ่งบริโภคเพ่ือเสริมโภชนาการ

ใหแกรางกายอาหารมักมาจากพืช หรือสัตวและมีสารอาหาร

สําคัญอาทิ คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน หรือแรธาตุ

สิ่งมีชีวิตยอย และดูดซึมสารท่ีเปนอาหารเขาสูเซลล เพ่ือนําไป

สรางพลังงานคงชีวิตหรือกระตุนการเจริญเติบโต ในอดีตมนุษย

ไดมาซึ่งอาหารดวยสองวิธีการ คือ การลาสัตว และเก็บเก่ียว 

(hunting and gathering) และเกษตรกรรมปจจุบันพลังงาน

จากอาหารสวนใหญท่ีประชากรโลกบริโภคน้ัน ผลิตจาก

อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทขามชาติซึ่งใช

เกษตรประณีต และอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

ของระบบใหไดมากท่ีสุด สมาคมระหวางประเทศเพ่ือคุมครอง

อาหาร สถาบันทรัพยากรโลก โครงการอาหารโลก องคการ

อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติและสภาขอมูลอาหาร

ระหวางประเทศเปนหนวยงานเฝาสังเกตความปลอดภัยของ

อาหารและความมั่นคงทางอาหารองคการท้ังหลายน้ีจัดการกับ

ประเด็นปญหาอยางความยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพ 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เศรษฐศาสตรสารอาหาร การเตบิโต

ของประชากรทรัพยากรนํ้าและการเขาถึงอาหาร [1] 

 แมอาหารหลายชนิดสามารถรับประทานไดดิบ ๆ แตอีก

หลายชนิดก็ตองผานข้ันตอนการเตรียมบางอยางดวยเหตุผล

ดานความปลอดภัย ความนารับประทาน ความรูสึกในปาก หรือ

รสชาติ ในข้ันเบ้ืองตนการเตรียมอาหารอาจมีท้ังการลาง การตัด

การเล็ม การเพ่ิมอาหาร หรือสวนประกอบอาหารอ่ืน เชน 

เครื่องเทศ นอกจากน้ีการเตรียมอาหารอาจมีการผสม การให

ความรอน หรือความเย็น การทําอาหารแบบใชความดัน 

การหมัก หรือการประกอบกับอาหารอ่ืนท่ีบานการเตรียม

อาหารสวนใหญเกิดข้ึนในครัวการเตรียมอาหารบางอยางเปนไป

เพ่ือเพ่ิมรสชาติหรือใหดึงดูดตามากข้ึนสวนการเตรียมอาหาร

อยางอ่ืนอาจชวยถนอมอาหารและบางอยางเก่ียวของกับ

เอกลักษณทางวัฒนธรรมการเตรียมอาหารท่ีมาจากสัตวน้ัน  

มักเก่ียวของกับการฆา การผาทอง การแขวน การแบงสวนและ

การแปรสภาพซากสัตวในประเทศพัฒนาแลวข้ันตอนตาง ๆ  

มักทํานอกบานในโรงฆาสัตวซึ่งใช เ พ่ือนสัตว ท้ังหมดผาน

กระบวนการการผลิตเน้ือสัตวสวนในระดับทองถ่ินคนชําแหละ

เ น้ืออาจทุบเ น้ือขนาดใหญ ให เปน ช้ินขนาดเล็กแลวหอ 

นอกเหนือจากน้ีปลาและอาหารทะเลอาจเตรียมเปนช้ินขนาด

เล็กโดยพอคาปลาอยางไรก็ดี การชําแหละปลาอาจทําไดบน

เรือประมงและแชแข็งอาหารน้ันอยางรวดเร็วเพ่ือรักษาคุณภาพ

ไวเตาอบสวนใหญเปนอุปกรณมีโพรงสําหรับใหความรอนสูง

และใชในการอบหรือยางและวิธีการทําอาหารแบบรอนแหง 

อาหารตาง ๆ ตองใชเตาอบตางชนิดกัน ตัวอยางเชน อาหาร

อินเดียใชเตาอบทันดูร (Tandoor Oven) ซึ่งเปนเตาดินเหนียว

ทรงกระบอกซึ่งใชความรอนสูงเพียงคาเดียว ครัวตะวันตกใชเตา

อบลมรอน เตาอบธรรมดา เตาปงหรือเตาอบแบบใหแผความ

รอนอยาง เตาไมโครเวฟ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได 

อาหารอิตาลีคลาสสกิรวมไปถึงการใชเตาอิฐซึ่งใหความรอนโดย

การเผาไมฟนเตาอบน้ีอาจใชการเผาไม เผาถาน ใชแกส ไฟฟา

หรือเผานํ้ามัน มีการใชเตา (Cooktop) อีกหลายแบบเชนกันซึ่ง

มีประเภทเช้ือเพลิงหลายประเภทตามท่ีไดกลาวมาในสวน เตา

อบขางบน เตาใชเพ่ือใหความรอนแกภาชนะบนแหลงความรอน 

เชน กระทะขอบตั้ง (sauté pan) หมอตม กระทะทอด หรือ

หมอความดัน อุปกรณเหลาน้ีสามารถใชวิธีทําอาหารแบบช้ืน

หรือแหงได[2] 
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 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมา

ผูจัดทําจึงไดคิดท่ีจะพัฒนาสรางเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง

โดยการทําใหอาหารสุกจากถานซึ่งอยูดานขางตระแกรงยาง 

การทําอาหาร จึงเปนลักษณะการอบซึ่งระหวางท่ีนําเน้ือสัตวลง

ยางบนเตานํ้ามันจากเน้ือสัตวจะไมหยดลงบนถานเช้ือเพลิงทํา

ใหไมเกิดควัน แตนํ้ามันจะหยดลงบนรางรับนํ้ามันท่ีอยูใตเตา 

สวนควันท่ีเกิดจากการเผาไหมถานน้ันจะถูกฝาครอบปดเอาไว

และจะเกิดการเผาซ้ําทําใหควันหายไปและจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน

ทําใหอาหารสุกเร็วข้ึนกวาเตาท่ัวไปและยังใชพลังงานนอยกวา

และหากใชเตาน้ีอบอาหารจะไมเกิดรอยไหมเกรียมของอาหาร

ไมทําใหเกิดสารอินทรียระเหยงายซึ่งเปนสารกอมะเร็งอีกดวย [3] 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1. เพ่ือสรางเตายางท่ีไมเกิดควันรบกวนผูคนรอบขาง   

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปงยาง 

 2.2. เพ่ือศึกษาหาประสิทธิภาพการทํางานของเตายางไร

ควันลดสารกอมะเร็ง 

แผนภูมิท่ี 3.1 แผนภมูิแสดงข้ันตอนการดําเนินโครงงาน 

3. ขอบเขตการวิจัย

3.1. ศึกษาและออกแบบเตายางท่ีลดภาระการทํางานของคน

3.2. ออกแบบและเลือกใชอุปกรณในการควบคุม เนนวัสดุ

อุปกรณท่ีสามารถหาเปลี่ยนงาย ราคาประหยัดสอดคลองกับ

ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงาน 

 3.3. เพ่ือหาประสิทธิผลการปฏิบัติงานเตายางไรควันลดสาร

กอมะเร็ง 

3.4. เช้ือเพลิงถานไม 

3.5. วัสดุทําเตา ถังนํ้ามัน 200 ลิตร, เหล็ก, ตะแกรงเหล็ก 

4. วิธีการศึกษา และวิเคราะหขอมูล

4.1 วิธีการท่ีนํามาใชในการศึกษา

5. สรุปผลการวิจัย

จากการดําเนินโครงงาน เตายางไรควันลดสารกอ

มะเร็ง ตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวนั้น สามารถสรุปผลได

ดังนี้ 

  5.1  การประเมินดานการออกแบบ ผลท่ีไดเฉลี่ยเทากับ 

4.23 ซึ่งอยูในระดับ มาก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.449 

  5.2  การประเมินดานการสรางเครื่อง ผลท่ีไดเฉลี่ยเทากับ 

4.3 ซึ่งอยูในระดับ มาก  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51 

  5.3  การประเมินดานการใชงาน  ผลท่ีไดเฉลี่ยเทากับ 

4.34 ซึ่งอยูในระดบั มาก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 

  5.4  การประเมินผลรวมเฉลี่ยเทากับ 4.29 ซึ่งอยูในระดับ 

มาก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.479 

6. อภิปรายผล

 ผลการศึกษาวิจัยการจัดทําเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

สามารถพัฒนาเตาปงอยางธรรมดาใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได 

ลดการใชแรงงาน ระยะเวลา เพ่ิมรายไดแกผูประกอบการราย

ยอยกลุมครัวเรือนท่ีตองการเตาปงยาง และสํารวจความคิดเห็น 

พบวา เตายางไรควันลดสารกอมะเร็งไดผลตามเปาหมาย จาก

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอเตายางไรควันลดสารกอ

ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

วางแผนการดําเนินงาน 

ออกแบบและเขียนแบบเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

ดําเนินการสรางเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

ดําเนินการทดสอบการทํางานเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

ประเมินและหาสมรรถนะของเตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง 

สรุปผลการดําเนินโครงงาน 
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มะเร็ง  สวนใหญใหความคิดเห็นสอดคลองกันวาเตายางไรควัน

ลดสารกอมะเร็งท่ีสรางข้ึน สามารถในการใชงานไดจริง โดย

เฉลี่ยแลวผูเช่ียวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นตอเตายางไรควัน

ลดสารกอมะเร็งอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด ซึ่งสามารถ

อภิปรายผลได ดังน้ี 

  6.1 จุดประเมินท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

มากท่ีสุด คือ จุดประเมินท่ี 3 ดานการใชงาน หัวขอการทํางาน

เหมาะสมไรควันรบกวน คาเฉลี่ยอยูท่ี 5 จุดประเมินท่ี 1 และ 2 

ดานการใชงาน หัวขอลดภาระในการทํางานของคน และ

ข้ันตอนการใชงานไมยุงยาก ซับซอน คาเฉลี่ยอยู 4.8 และ 4.6 

  6.2  จุดประเมินท่ีผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

นอยท่ีสุด คือ จุดประเมินท่ี  7 ดานการใชงาน หัวขอมีความ

สะดวกในการเคลื่อนยาย คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.6 จุดประเมินท่ี 4 

ดานการใชงาน หัวขอความเหมาะสมของความรอนท่ีแผออกมา

จากเตา คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.8  แสดงใหเห็นวายังพบปญหาในขณะ

ทํางาน คือ ความสะดวกในการเคลื่อนยายและความเหมาะสม

ของความรอนท่ีแผออกมาจากเตา 

  จึงสรุปไดว าผู เ ช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน มีความคิดเห็น

สอดคลองกันวา เตายางไรควันลดสารกอมะเร็ง ท่ีสรางข้ึน

สามารถใชงานไดอยางมีคุณภาพและสมรรถนะตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

7. ขอเสนอแนะ

7.1 ถาหากจะประกอบอาชีพขายหมู ,ไกปงหรือไสกรอก

ควรใชถานอัดแทงเปนเช้ือเพลิง จะทําใหการใชเช้ือเพลิงได

คุมคาและประหยัดกวาถานไมธรรมดา 

 7.2 ควรพัฒนาใหมีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบาเพ่ือใหการ

เคลื่อนยายสะดวกข้ึน 

 7.3 หากจะผลิตเพ่ือจําหนายเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม

ควรมีหนวยงานใหการปรึกษาการตลาด 
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บทคัดยอ 

การศึกษาโครงการเรื่องการศึกษาการหลออลูมิเนียม
ดวยแมพิมพทองเหลือง ม ีว ัตถ ุประสงคของโครงการเพ่ือ
ออกแบบ และสร างแมพ ิมพหล ออล ูม ิเน ียมดวยแมพ ิมพ
ทองเหลือง เพื่อหาประสิทธิภาพการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลือง และเพื ่อหาคุณภาพชิ ้นงานหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง 

ผูศึกษาไดทำการศึกษาขอมูลและทฤษฎีที ่เกี ่ยวของ
ดังน้ี แนวคิดในการออกแบบ การเลือกวัสดุทำแมพิมพ การสราง
กระสวน ลักษณะของการทำพิมพและหลอ การหลอขึ ้นรูป
อลูมิเนียมผสม และจุดหลอมเหลว เปนตน และผูศึกษามีวิธกีาร
ดำเนินการ โดยผูจัดทำการวิจัยไดเชิญผูเชี ่ยวชาญ จำนวน 5 
ทาน ทำการประเมินหาประสิทธิภาพการหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล มาทำการวิเคราะห 
เพื่อหาประสิทธิภาพการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง
ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการออกแบบ ดานการสรางแมพิมพหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง และดานการใชงาน และไดทำ
การทดสอบหาคุณภาพช้ินงานการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพการหลออลูมิเนียม
ดวยแมพิมพทองเหลือง พบวาโดยรวมมีประสิทธิภาพอยู ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.46 เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวาดานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.53 อยูในระดับมากที่สุด และดานการใชงานมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.55 อยูในระดับมากที่สุด และดานที่มีประสิทธิภาพ
นอยที่สุดคือ ดานการสรางแมพิมพหลออลูมิเนียม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.40 อยูในระดับมาก 

การทดสอบหาคุณภาพชิ ้นงานหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลืองทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 10 ชิ้น รวมทั้งหมด
จำนวน 50 ชิ้น จากเกณฑท่ีตั้งไวคือ ตองไดชิ้นงานไมนอยกวา 
40 ชิ ้น จากการทดสอบหลอชิ ้นงานที่เต็มสมบูรณออกมาได 
ท้ังหมด 45 ช้ิน ถือวาไดตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

*อนุภูมิ กันหา
E-mail address Anuphum001@gmail.com 

ความสำคัญ : การศึกษาการหลออลูม ิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลือง 

ABSTRACT 
The purposes of the Study of Aluminum 

Casting with Brass Mold are as follows;  to design and 
create aluminum casting molds with brass molds, to 
find the aluminum casting performance with brass 
mold and to find the quality of aluminum casting with 
brass mold 

The students have studied related information 
and theories as follows; designing ideas, selecting of 
mold materials, shaking characteristics of printing and 
casting, Aluminum alloy die casting and melting point, 
etc., and the student has a method of conducting. The 
research organizer invited 5  experts to evaluate the 
efficiency of aluminum casting with brass mold to 
collect information and analyze in order to find the 
performance of aluminum casting with brass molds of 
3 aspects are the design, the construction of aluminum 
casting molds with brass molds, aspects of usage. And 
finally, the research organizer tested for the quality of 
aluminum castings with brass molds 

Evaluation results for aluminum die casting 
with brass mold found that the overall efficiency was 
at a high level. The mean value was 4 . 4 6 . When 
considering each aspect, it was found that the most 
efficient side was design aspect with the mean of 4.53 
which was at the highest level. In terms of use with the 
mean of 4 . 5 5  was at the highest level. And the least 
effective aspect is in the construction of aluminum die-
casting molds with the mean of 4 . 4 0  which was at a 
high level. 

Tests for the quality of aluminum casting parts 
with brass mold 5 times, 10 pieces each time, total 50 
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pieces from the set criteria is at least 40  pieces must 
be obtained from the casting test. The test found that 
4 5  completely complete work pieces are considered 
to meet the standard criteria. 
Keyword : STUDY OF ALUMINUM CASTING WITH BRASS 
MOLD 

1. บทนำ
ในอุตสาหกรรมปจจุบัน นิยมใชโลหะตางๆ เชน 

อลูมิเนียม ดีบุก เปนตน มาใชในการผลิตชิ้นสวนตางๆ มากมาย 
เนื่องจากมีการขยายตัวทางดานการประยุกตการใชงานชิ้นงาน
โลหะ ไมวาจะเปนชิ ้นสวนยานยนต ชิ ้นสวนทางการแพทย 
อุตสาหกรรมอากาศยาน หรือผลิตชิ้นสวนสำคัญตางๆในดาน
ของการขนสงและการสรางอาคาร หรืออุปกรณชิ้นสวนทางดาน
ไฟฟา เชน แกนมอเตอรไฟฟา เปนตน ซึ่งโลหะแตละชนิดก็มี
คุณสมบัติเดนหลายประการที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน
น้ำหนักเบา ความทนทานตอการเกิดสนิมและการผุกรอนใน
บรรยากาศที่ใชงาน สามารถนำความรอนไดมีความแข็งแรง 
สามารถนำไปหลอมเหลวใหมและข้ึนรูปดวยกรรมวิธีตางๆไดงาย 
ซึ่งโลหะที่ใชในอุตสาหกรรมมีหลายชนิดหลายเกรด ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของการนำไปใชงานของช้ินสวนน้ันๆ [4] 

การหลอโดยกรรมวิธ ีแบบข้ีผึ้งหาย (Lost Wax 
Casting Processes) เริ ่มตนขึ้นเมื ่อใด และ ณ แหงใดยังไมมี
หลักฐานบันทึกและแสดงไวชัดเจน สำหรับในประเทศไทยมี
หลักฐานท่ีแสดงอยางชัดเจนวามนุษยรูจักการทำเครื่องประดับ
โดยกรรมวิธีนี้มาเปนเวลายาวนานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร 
ดังหลักฐานที ่ปรากฏที ่บานเชียง จังหวัดอุดรธานีซ ึ ่งม ีอายุ
ประมาณ 4,500 ปมาแลว โดยในยุคแรกๆมนุษยรูจักการนำเอา
ทองแดงผสมมาใชในงานหลอมหลอ โดยใชแบบพิมพหินทราย
ขุดเปนโพรง 2 ซีกปะกบกันกอนเทน้ำโลหะลงไปในแบบหลอ 
เมื ่อปลอยใหโลหะแข็งตัวจึงแกะแบบพิมพแยกออกจากกัน
นำเอางานหลอท่ีไดมาใชงาน [1] 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพ่ือออกแบบ และสรางแมพิมพหลออลูมิเนียม

ดวยแมพิมพทองเหลือง 
2.2 เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพการหลออลูมิเนยีม

ดวยแมพิมพทองเหลือง 
2.3 เพื ่อหาคุณภาพชิ ้นงานหลออลูม ิเนียมดวย

แมพิมพทองเหลือง 

3. วิธีการศึกษา และวิเคราะหขอมูล
3.1 ว ิธ ีการ ท่ีนำมาใช  ในการศึกษาการดำเนิน

โครงการสรางแมพิมพหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลืองครั้ง
น้ี มีวิธีการดำเนินงานเปนลำดับดังน้ี 

1) ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
2) วางแผนการดำเนินงาน

3) ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

4) ดำเนินการสรางแมพิมพหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง 

5) ดำเนินการทดสอบการหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง 

6) ประเมินและหาประสิทธิภาพชิ ้นงานหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

7) สรุปและประเมินผล
3.2 เครื่องมือท่ีใหในการดำเนินงานวิจัยครั้งน้ี 

ประกอบดวย 
1) คอมพิวเตอร ใชในการออกแบบเขียนแบบ

และจัดการในเรื่องเอกสาร 
2) ใบประเมินผลหาประสิทธิภาพ ใชในการ

ประเมินผลของการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง ท้ัง 3 
คือ ดานการออกแบบ, ดานการสรางแมพิมพหลออลูมเินียมดวย
แมพิมพทองเหลือง, ดานการใชงาน ตลอดจนความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ 

3) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใชในการจด
บันทึกขอมูลการทดสอบหาคณุภาพช้ินงานการหลออลูมิเนียม
ดวยแมพิมพทองเหลือง เพ่ือนำขอมูลท่ีบันทึกจากการทดสอบ 
มาทำการวิเคราะหหาประสิทธิภาพการหลออลมูิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง 

3.3 สถานท่ีเก็บขอมูล โรงหลอพุทธศิลป อำเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย 

3.4 การวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งน้ีผูจดัทำวิจัย
ทำการศึกษา ไดวิเคราะหขอมูลการทดลองการหลออลมูิเนียม
ดวยแมพิมพทองเหลือง จากผูเช่ียวชาญ และจากกลุมตัวอยาง  
โดยแบงออกไดดังน้ี 

1) การว ิ เคราะห หาประส ิทธ ิภาพการหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

2) การวิเคราะหหาคุณภาพชิ ้นงานการหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

หมายเหตุ   :  จากเกณฑท่ีตั้งไวการหลออลูมิเนียม
ดวยแมพิมพทองเหลือง ทดสอบการหลอชิ ้นงานอลูมิเนียม 
ทั้งหมด 5 ครั้ง จำนวน 10 ชิ้น รวมทั้งหมดจำนวน 50 ชิ้น หลอ
ไดช้ินงานตองไดไมนอยกวา 40 ช้ิน จึงจะถือวาไดตามเกณฑท่ีตั้ง
ไวสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 
การวิเคราะหขอมูล ไดนำผลจากแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของแตละทานมาทำการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard deviation) 
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4. ผลการศึกษา
จากการดำเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ผูจัดทำไดทำการออกแบบและสรางแมพิมพหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง และทดสอบการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลือง ซึ่งผูทำการวิจัยไดดำเนินการประเมินผลหาคุณภาพ
ของชิ ้นงานการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง ซึ่ง
รายละเอียดของผลการศึกษา ดังตอไปน้ี 

4.1 ผลการออกแบบแมพิมพหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลือง 

1) ช้ินสวนแมพิมพหลออลูมเินียมดวยแมพิมพ
ทองเหลือง 

ภาพท่ี 1 ช้ินสวนแมพิมพหลออลมูิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

2) ชุดเปด-ปดแมพิมพ เปนนำวัสดุแตละช้ินมา
ประกอบกัน โดยการเช่ือมเหล็กเพลากับแผนเพลท บูช เพลา ทำ 
เปนแขนจับ จากน้ันจึงประกอบเขากับ core และ cavity 
เพ่ือใหสามารถ เปด-ปด แมพิมพได 

ภาพท่ี 2 ชุดเปด-ปดแมพิมพ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของการประเมิน 

จากตารางที่ 1 คาเฉลี ่ยของการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลืองโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน ภาพรวมคาเฉลี่ยเทากับ 
4.46 สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 เมื ่อพิจารณาแตละดาน
พบวา ดานการใชงานมีคาเฉลี ่ยมากที่สุด เทากับ 4.55 สวน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 รองลงมาคือ ดานการออกแบบ มี
คาเฉลี่ย เทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และดาน
การสรางแมพิมพหลออลูมิเนียมมีคาเฉลี ่เทากับ 4.40 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ตามลำดับ 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบการประเมินผล ท้ัง 3 ดาน 

4.2 ผลการทดสอบหาคณุภาพช้ินงานหลออลูมิเนียม
ดวยแมพิมพทองเหลือง 

สำหร ับผลการทดสอบหาค ุณภาพชิ ้นงานหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง สามารถสรุปผลการทดสอบ 
โดยแบงเปนดังตารางไดดังตอไปนี้ ผลการทดสอบหาคุณภาพ
ช้ินงานหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง  

ลำดับ ผลการประเมิน เฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1 ดานการออกแบบ 4.53 0.47 
2 ดานการสรางแมพิมพ

หลออลูมเินียม 
4.40 0.50 

3 ดานการใชงาน 4.55 0.33 

คาเฉลี่ยรวม 4.46 0.43 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบหาค ุณภาพช้ินงานหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลืองทั้งหมด 5 ครั้ง จำนวนครั้งละ 
10 ช้ิน รวมท้ังหมดจำนวน 50 ช้ิน 

จากการทดสอบครั้งท่ี 1 จำนวน 10 ช้ิน ปรากฏวา
ช้ินงานดี 7 ช้ิน เสีย 3 ช้ิน 

จากการทดสอบครั้งท่ี 2 จำนวน 10 ช้ิน ปรากฏวา
ช้ินงานดี 8 ช้ิน เสีย 2 ช้ิน 

การทดสอบครั้งท่ี 3 จำนาน 10 ช้ิน ปรากฏวา
ช้ินงานดี 10 ช้ิน 

การทดสอบครั้งท่ี 4 จำนาน 10 ช้ิน ปรากฏวา
ช้ินงานดี 10 ช้ิน 

การทดสอบครั้งท่ี 5 จำนาน 10 ช้ิน ปรากฏวา
ช้ินงานดี 10 ช้ิน 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบคุณภาพช้ินงานแตละครั้ง 

5. สรุปผลการศึกษา
จากการดำเน ินการว ิจ ัย  การศ ึกษาการหลอ

อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง ตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวน้ัน 
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย การหาประสิทธิภาพการหลอ
อลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง โดยผูเชี่ยวชาญสรุปผลได
ดังน้ี 

 คาเฉล ี ่ยของการหลออล ูม ิเน ียมด วยแมพ ิมพ
ทองเหลืองโดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ดาน ภาพรวมคาเฉลีย่เทากับ 
4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 เมื ่อพิจารณาดานพบวา 
ดานการใชงานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 4.55 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.33 รองลงมาคือ ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และดานการสราง
แมพิมพหลออลูมิเนียมมีคาเฉลี ่เทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50 ตามลำดับ  

5.2 สรุปผลการวิจัย การทดสอบหาคุณภาพชิ้นงาน
หลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง 

การทดสอบหาคุณภาพชิ้นงานหลออลูมิเนียมดวย
แมพิมพทองเหลืองทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 10 ชิ้น รวมทั้งหมด
จำนวน 50 ชิ้น จากการทดสอบการหลอชิ้นงานอลูมิเนียมได
ชิ้นงาน ดี เต็มสมบูรณ ทั้งหมด 45 ชิ้น และเปนชิ้นงาน เสีย 
ไมเต็ม หรือไมสมบูรณ ท้ังหมด 5 ช้ิน  

จากเกณฑที่ตั้งไวคือ ตองไดชิ้นงานไมนอยกวา 40 
ชิ ้น จากการทดสอบหลอชิ ้นงานที ่เต็มสมบูรณออกมาได 
ท้ังหมด 45 ช้ิน ถือวาไดตามเกณฑมาตรฐานกำหนด 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการทดสอบหาคุณภาพชิ้นงานหลออลูมิเนียม

ดวยแมพิมพทองเหลือง เมื่อเวลาหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลืองนั้น จำเปนตองใชกราไฟททาที่แมพิมพเพื่อปองกัน
การติดกันระหวาง ชิ ้นงานกับแมพิมพและทำใหสามารถถอด
ชิ้นงานออกมาไดงายขึ ้น หลังจากที่จะทำการหลออลูมิเนียม 
จำเปนตองนำแมพิมพไปเผาหรืออุนใหรอนเพื่อไลความช้ืนออก
จากแมพิมพ และชวยใหรักษาอุณหภูมิในการหลอ ไมทำใหน้ำ
โลหะเกิดการแข็งตัวเร็ว ในการประกอบแมพิมพหลอกอนการเท
น้ำโลหะ จำเปนตองใชอุปกรณชวยในการล็อคแมพิมพก็คือ ซีแค
ลมป และใชปูนปลาสเตอรอุดรอยประกบแมพิมพเพื่อปองกัน
การรั่วไหลของน้ำโลหะ ในการหลอท่ีดีน้ันจำเปนตองทำรูเทและ
รูลนหรือรูไลอากาศใหดี เพราะจะทำใหน้ำโลหะไหลเขาสูโพรง
แมพิมพไดดี จากที่กลาวมาทั้งหมดจะทำใหการหลอชิ้นงานน้ัน
ออกมาไดดี เต็ม สมบูรณ จากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มี
ตอแมพิมพหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง สวนใหญให
ความคิดเห็นสอดคลองกันวาการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลืองที่สรางขึ้น มีความสามารถในการหลอชิ้นงานไดจริง 
สามารถนำไปใชงานได โดยเฉลี่ยแลวผูเช่ียวชาญสวนใหญมีความ
คิดเห็นตอแมพิมพหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพทองเหลือง อยูใน
ระดับมากและมากท่ีสุด ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี  

6.1 จุ ดประ เมิน ท่ี ผู เ ช่ี ย วชาญมีความคิด เห็น
สอดคลองกันมากท่ีสุดคือ  

คร้ัง
ท่ี 

จำนวนชิ้น 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 เสีย เสีย เสีย ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

2 ดี ดี ดี เสีย ดี ดี ดี ดี ดี เสีย 

3 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

4 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

5 ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
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จุดประเมินท่ี 1 ดานการใชงาน หัวขอการใชแมพิมพ
หลออลูมิเนียม ทำไดสะดวกและปลอดภัย คาเฉลี่ยอยูที่ 5.00 
จุดประเมินที่ 2 และ 7 ดานการใชงาน หัวขอขั้นตอนการใช
งานไมยุงยากซับซ อน และหัวข อม ีความสะดวกในการ
เคลื่อนยาย คาเฉลี่ยอยูท่ี 5.00 

6.2 จุ ดประ เมิน ท่ี ผู เ ช่ี ย วชาญมีความคิด เห็น
สอดคลองกันนอยท่ีสุดคือ  

จุดประเมินท่ี 3 ดานการใชงาน หัวขอมีความแมนยำ
ในเรื่องของขนาด และผลิตออกมาเปนชิ้นงานในขั้นตอนเดียว 
คาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 และจุดประเมินที่ 8 ดานการใชงาน หัวขอ
มีความสมบูรณ สวยงามของชิ้นงาน คาเฉลี่ยอยูที่ 4.20 แสดง
ใหเห็นวายังพบปญหาในเรื่องของขนาด และความสมบูรณ 
สวยงามของช้ินงาน เน่ืองจากช้ินงานท่ีหลอออกมามีครีบ 

จึงสรุปไดวาผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา การศึกษาการหลออลูมิเนียมดวยแมพิมพ
ทองเหลืองที่สรางขึ้นสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพของช้ินงานตรงตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการการสรางแมพ ิมพหล ออล ูม ิเนียมดวย

แมพิมพทองเหลืองฉบับนี ้ เสร็จลงไดเพราะความกรุณาของ
อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยพรชัย แยมบาน อาจารยมณเทียร พล
ศรีลาภ และนายนิกสัน วังโพธ์ิ ท่ีกรุณาใหคำแนะนำ และแนวคิด
ในการแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการดำเนินงานอันเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนตรวจสอบ
แกไขขอบกพรองตางๆ จนทำใหการดำเนินโครงการสำเร็จลุลวง
ไปดวยดี ขอขอบคุณคณะอาจารย แผนกวิชาเครื่องมือกลและ
ซอมบำรุง และแผนกเทคนิคการผลิต ท่ีใหคำปรึกษา 

และคำแนะนำเก่ียวกับการดำเน ินงานโครงการ 

ตลอดจนการอนุเคราะหในการใชเครื่องมือ เครื่องจักรกล ในการ

ผลิตชิ ้นสวนตางๆของแมพิมพหลออลูมิเนียมดวยแมพ ิมพ

ทองเหลือง ใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณผู เ ช่ียวชาญทุกทานท่ีสละเวลาในการ

ประเมินคุณภาพของแมพิมพหลออลูม ิเน ียมดวยแมพ ิมพ

ทองเหลือง ทำใหโครงการน้ีสำเร็จลุลวงไปดวยดี 

ทายสุดนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูซึ่งมีพระคุณ 

ที ่ไดใหความอุปการะ และใหกำลังใจผู จัดทำมาตลอด และ

ขอขอบคุณทุกทานที ่ม ิไดกลาวเอาไว ณ ที ่น ี ้ท ี ่ได ใหความ

ชวยเหลือจนกระท่ังโครงการสำเร็จ จึงใครขอขอบคุณเปนอยาง

สูงมา ณ โอกาสน้ีดวย 

เอกสารอางอิง 

[1] นันทสาร สืบสลบั และคณะ (2542 มกราคม-
มิถุนายน), “ภูมิปญญาไทย”, วารสารมศว, 
ศิลปวัฒนธรรม 2 (4) :18. กรงุเทพฯ:  
สันติศริิการพิมพ 

[2] พรชัย แยมบาน และ นิกสัน วังโพธ์ิ, กลุมชางหลอ
พุทธศิลป ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัด
หนองคายผูใหสัมภาษณ ทรงวุฒิ ปากะบุตร 
เปนผูสัมภาษณ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

[3] ประพิศ ประคุณหังสิต วรรณภา ตันยืนยงค และ 
วาสนา คงสุข, 2543, “เทคนิคการเลือกวัสดุทำ
แมพิมพ”, วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการม,  
ปท่ี 48, ฉบับท่ี 154, 

[4] สมบูรณ โอตรวรรณะ, 2554, “การหลอข้ึนรปู
อลูมิเนียมผสม”, ศูนยเทคโนโลยีและวัสดุแหงชาต ิ

[5] ชัยชาญ จันทศรี, 2557, “ลักษณะของการทําพิมพ
และหลอ”,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 
 การหลอข้ึนรูปดวยแมพิมพ (สืบคนจากระบบ
ออนไลน) 

[6] [ออนไลน]. (2558). จุดหลอมเหลว. [สืบคนเมื่อวันท่ี 
18 ตุลาคม 2563]. จาก 
www.thummech.com 

[7] [ออนไลน]. แนวคิดในการออกแบบ. [สืบคนเมื่อวันท่ี 
15 กุมภาพันธ 2563]. จาก 
http://www.research-system.siam.edu/ 
images/DigitalMedia/SURIYA/02/05_ch2.pdf 

[8] [ออนไลน]. การสรางกระสวน. [สบืคนเมื่อวันท่ี 15 
กุมภาพันธ 2563]. จาก 
https://ifoundryman.com/pattern/ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

383

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.research-system.siam.edu/


เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 
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บทคัดยอ 

โครงการเรื่อง เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็ก

ฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax มีจุดประสงคเพื ่อสราง

เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน 

Lost wax  สามารถนำไปใชในงานอาชีพจริงได และสามารถให

นักศึกษารุนนองนำไปเปนตนแบบหรือพัฒนาไดตอไป 

ในการจัดทำแบบประเม ินความพึงพอใจเตาเผา

แมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost 

wax ซึ่งไดจัดเก็บขอมูลจากอาจารยผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ทาน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก เนื ่องจากเตาเผาแมพิมพ

ชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ไม

ซับซอนมาก นำไปใชในงานอาชีพไดจริง 

 จากการสรุปผลหาคาเฉลี ่ยในการประเมินความพึง

พอใจเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับ

งาน Lost wax ไดคาเฉลี่ยดานการออกแบบรวมทั้งหมดเทากับ 

4.3 อยู ในระดับ ดีมาก คาเฉลี ่ยดานการใชงานรวมทั ้งหมด

เทากับ 4.5 อยู ในระดับ ดีมาก คาเฉลี ่ยดานการบำรุงรักษา

รวมทั้งหมดเทากับ 4.5 อยูในระดับ ดีมาก ดังนั้นจึงแสดงไดวา

สามารถนำไปใชในงานอาชีพไดจริง 

คำสำคัญ : เตาเผา, ปูนทนไฟ, ข้ีผึ้ง 

* มาวิน ผาทอง

E-mail : mawin-pt@hotmail.com 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to create the 

refractory plastering steel wall mold kiln for lost 

wax work. It can use in career and as model to 

study in the future. 

  The research instruments was the user’s 

satisfaction survey of the machine. The data was 

collected by the 5 expert teachers. As the result; 

the satisfaction of users was at the high level 

because the refractory plastering steel wall 

mold kiln for lost wax work is not complicated 

and can be used in professional jobs. 

  As the result 1. the total’s satisfaction of 

usage toward to the refractory plastering steel 

wall mold kiln for lost wax work was at high 

level (𝑥𝑥=4.30). The average mean of  working 

was at  high level (𝑥𝑥=4.50). The average mean 

of  maintenance  was at  high level (𝑥𝑥=4.50). 

Keyword : Kiln, Mortar, Lost wax 
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1. บทนำ

1.1 ความสำคัญของปญหาและท่ีมา 

การหลอโดยกรรมวิธ ีแบบขี ้ผ ึ ้งหาย (Lost Wax 

Casting Processes) เริ ่มตนขึ ้นเมื ่อใด และ ณ แหงใดยังไมมี

หลักฐานบันทึกและแสดงไวชัดเจน สำหรับในประเทศไทยมี

หลักฐานที่แสดงอยางชัดเจนวามนุษยรูจักการทำเครื่องประดับ

โดยกรรมวิธีนี้มาเปนเวลายาวนานตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร 

ดังหลักฐานที ่ปรากฏที ่บ านเชียง จังหวัดอุดรธานีซึ ่งมีอายุ

ประมาณ 4,500 ปมาแลว โดยในยุคแรกๆมนุษยรูจักการนำเอา

ทองแดงผสมมาใชในงานหลอมหลอ โดยใชแบบพิมพหินทราย

ขุดเปนโพรง 2 ซีกปะกบกันกอนเทน้ำโลหะลงไปในแบบหลอ 

เมื ่อปลอยใหโลหะแข็งตัวจึงแกะแบบพิมพแยกออกจากกัน

นำเอางานหลอท่ีไดมาใชงาน [1] 

กระบวนการหลอเปนขั้นตอนการนำโลหะเหลวเทลง

ในพิมพที่มีบริเวณชองวางของอากาศที่เปนรูปทรงชิ้นงาน ซึ่งจะ

มีพิมพ 2 ลักษณะ คือ 1.พิมพเผาอบละลายข้ีผึ้งออก(Lost wax) 

2.พิมพดิบที ่อัดแนนในกลองโดยมีตนแบบเปนรูปทรงงายๆ

(Sand Mold) หลังจากทำพิมพเสร็จแลวตองทำการอบเผาพมิพ

ซึ่งมีความสำคัญและยุงยากกวาขั้นตอนการหลอมโลหะขั้นตอน

การอบเผาจะแบง 2 ขั้นตอนคือการอบสำรอกขี้ผึ้ง (Lost Wax) 

โดยมีอุณหภูมิ 200 – 300 องศาเซลเซียส และขั้นตอนการอบ

เผาพิมพไลความชื้นและใหพิมพมีความรอนเพื่อใหโลหะเหลวว่ิง

ไดดีในขณะเทหลอโดยการใหอุณหภูมิที ่จุดสูงสุด 500 – 650 

องศาเซลเซียส ทั้งนี้การเพิ่มอุณหภูมิจะตองคอยๆเพิ่มและให

สัมพันธกับการละลายของขี้ผึ้งและระเหยของความชื้นในพิมพ 

[1]  

1.2 วัตถุประสงคของโครงงาน 

1.2.1 ออกแบบ และสรางเตาเผาแมพิมพชิ ้นงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

1.2.2 หาประสิทธิภาพของเตาเผาแมพิมพชิ ้นงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

1.2.3 หาความพึงพอใจของเตาเผาแมพิมพชิ้นงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.3.1 ไดศึกษาออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ ของเตาเผาแมพิมพ

ช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

1.3.2 ผู ที ่สนใจศึกษาในเรื ่องนี ้ หรือบุคคลอื ่น ๆ 

สามารถนำวิธีการที่ไดจากการเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ในครั้งน้ีไปประยุกตใช

ได 

1.4 ขอบเขตของโครงการ 

1.4.1 เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูน

ทนไฟสำหรับงาน Lost wax สามารถทำการเผาแมพิมพ Lost 

wax ไดทีละไมเกินกวาขนาดของเตาเผา 

1.4.2 ขนาดของเตาเผาแมพิมพชิ ้นงานแบบผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ขนาดกวาง80x70 

ยาว60 เซนติเมตร 

1.4.3 เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูน

ทนไฟสำหรับงาน Lost wax สามารถเผาไดเฉพาะแมพิมพ Lost 

wax เทาน้ัน 

1.5 นิยายศัพทเฉพาะ 

1.5.1 Lost wax คือ การนำ เอาคุณสมบัติ ของการ

แปรเปลี่ยนรูปรางไดงายของข้ีผึ้งมา ใชใหเปนประโยชน โดยการ

นำขี้ผึ้งเหลวฉีดอัดเขาในแมพิมพ และแกะออกมา หลังจากน้ัน

จึงนำข้ีผึ้งท่ีข้ึนรูปแลวมาเคลือบ 

1.5.2 แมพิมพ คือ การนำเอาขี้ผึ้งมาทำการเขาปูน

แลวนำเอาไปเผาสูญข้ีผึ้ง 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการจัดทำโครงการเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ไดศึกษาทฤษฎีและ

หลักการตาง ๆ จากเอกสารท่ีเก่ียวของดังน้ี  

2.1 งานหลอแบบ Lost wax  

2.2 เตาเผาแมพิมพงาน Lost wax 

2.3 ปูนทนความรอน 

2.4 เหล็กแผน 

2.1 งานหลอแบบ Lost wax 

 หลอโดยแบบหลอไลข้ีผึ้ง (Investment casting or lost wax 

casting) 

การสูญขี้ผึ ้ง (lost-wax casting) เปนการหลอโลหะ

โดยอาศัยแมพิมพที่เปนวัตถุตนแบบ หุมดวยขี้ผึ้ง (หรือทำวัตถุ

ตนแบบดวยข้ีผึ้งถาตองการวัตถุเน้ือตน) ปดทับดวยวัตถุแข็งเชน
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ปูนหรือเซรามิกดานนอก นำไปเผาสำรอกขี้ผึ้งออก กอนหลอ

โลหะลงไป ครั้นโลหะแข็งตัวชางจะทุบทำลายแมพิมพดานนอก

และแมพิมพดานใน (ถามี) ออกใหไดชิ้นงานตามที่ตองการ ใน

งานศิลปกรรมนั้น วัตถุตนแบบนั้นโดยมากมักใชวัสดุที่เปราะ

ทำลายงายดวยแรงสะเทือน อาทิ ดินเหนียวผสมมูลวัว สวน

ในทางอุตสาหกรรมมักจะทำแมแบบดวยขี ้ผึ ้งเปนเนื ้อเดียว 

นอกเหนือจากขี ้ผ ึ ้งแล ว ช างอาจจะใชไขว ัว เรซ ิน น้ำมัน

ดิน ผา กระดาษ หรือวัสดุอื่นที่ขึ้นรูปงายและสำรอกออกไดงาย

ดวยความรอน บางคนจึงเรียกการสูญขี้ผ ึ ้งวา การหลอแบบ

ลงทุน (investment casting) ปจจุบันการสูญขี้ผึ้งยังพอมีใชใน

โรงงานบางแตไมเปนที่นิยมเทาการหลอแมพิมพทราย (sand 

casting) การสูญขี้ผึ ้งนั ้นนิยมใชในการหลอพระพุทธรูปหรือ

เทวรูป โดยใชดินเหนียมผสมมูลวัวปนหุน หุมข้ีผึ้ง ตอกดวยหลัก

ยึดเรียกวาทอยกอนพอกดวยดินเหนียวผสมทราย มีลวดรัดไวอีก

ชั้นหนึ่ง ครั้งจะเทโลหะชางจะเผาแมพิมพใหขี้ผึ ้งไหลออกหมด 

อุดรูรั่ว กอนเทโลหะลงไป 

กระบวนการสูญข้ีผึ้ง [2] 

ในการสูญข้ีผึ้งน้ัน มีกระบวนการท่ีแตกตางกันระหวาง

ชางไทยและชางตะวันตกบาง ชางไทยซึ ่งคุ นกับการหลอ

พระพุทธรูป จะใชวิธีปนหุนดวยดินผสมมูลววัและทราย หุมดวย

ข้ีผึ้งตามดวยดินชั้นนอก หุมลวด ตอกหลักโลหะ (เรียกวาทอย) 

เพื่อใหพิมพขั้นในไมคลอน จากนั้นนำไปเผาเพื่อใหขี้ผึ้งไหลออก 

ครั ้นขี ้ผึ ้งไหลออกหมดแลว อุดรูรั ่ว กอนเทโลหะลงไปทางรูท่ี

เรียกวาปากจอบ ครั้นโลหะเย็นตัวดีแลวจึงทำลายพิมพทั้งชั้นใน

และช้ันนอกออกวิธีการน้ีเรียกวาวิธีโดยตรง 

สวนชางตะวันตก นิยมใชวิธีทำตนแบบดวยข้ีผึ้งเน้ือตัน 

หรือใชตนแบบที่เปนวัตถุเดิมไปทำแบบปูปลาสเตอร กอน ครั้น

ไดแบบปูนแลวจึงเทข้ีผึ้งลงไป ไดเปนแมแบบหลายอัน เสร็จแลว

จึงตอแมแบบนั้นดวยแทงขี้ผึ้งทรงกระบอกเพื่อชวยใหโลหะไหล

ผานไดหลังจากขี้ผึ้งถูกสำรอก หุมดวยทรายผสมเซรามิกจนหนา

และแข็งแรง นำไปอบสำรอกขี้ผึ้งออก กอนนำไปเผาใหรอนและ

แข็งตัวดี นำโลหะหลอมเหลวเทลงปากจอบใหลนบาง เวลาโลหะ

เย็นตัวจะหดลงไป เมื่อชิ้นสวนแข็งตัวดีแลวจึงทำลายแมพิมพ 

นำไปตกแตงตามกรรมวิธีตอไป 

ขอดีของการหลอแบบไลข้ีผึ้ง 

1. สามารถหลอช้ินงานท่ีเปนรองหรือรูปรางซับซอนได

ดี 

2. ผิวช้ินงานท่ีไดเรียบมาก

3. มีความละเอียดทางขนาดสูง

4. ช้ินงานท่ีไดไมตองปรับแตงผิวหรือแปรรูปอีก

ขอเสียของการหลอแบบไลข้ีผึ้ง 

1. เปนกรรมวิธีท่ีคอนขางแพง

2. ใชกับงานขนาดเล็ก ไมเหมาะกับการขึ้นรูปใชงาน

ใหญ 

3. ตองใชคนงานที่มีความชำนาญในการทำแมพิมพ

หลอ 

ในปจจุบันกรรมวิธีการหลอแบบข้ีผึ้งหายมีวิวัฒนาการ

มาก สามารถผลิตงานไดอยางประณีตสวยงาม และผลิตไดใน

ปริมาณมากโดยใชเวลาไมมากนัก มีการนำเอาเทคโนโลยีเขามา

ชวยในการผลติ ตั้งแตเริ่มตนงานออกแบบ จนจบกระบวนการ

ผลิต รวมท้ังการตลาดและการขายไดนำเอาเทคโนโลยสีารสน

เขามาชวยในการบรหิารจดัการ ทำใหธุรกิจ สามารถพัฒนาได

ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของตลาด อัญมณี และ

เครื่องประดับ 

      การหลอเครื ่องประดับ โดย วิธีขี ้ผึ ้งหาย (Los 

wax casting processes) ที่ทำกันอยูในปจจุบัน มีขั้นตอนการ

ทำดังตอไปน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 การออกแบบ การทำตนแบบหรือแบบแมพิมพ 

การทำงานหลอจะตองเริ่มตนที่การออกแบบทุกครั้ง 

และ เมื่อไดแบบงานตามที่ตองการแลวจะตองสรางตนแบบเพ่ือ

นำไปทำแมพิมพยางตอไป นักออกแบบจะตองเปนผูที่มีความรู

ด านงานหลอเปนอยางดีมากอนเพื ่อที ่จะไดเขาใจในทุก ๆ 

ข้ันตอนของการทำงานซึ่งจะนำเอาความรูและประสบการณจาก

การเคยทำงานหลอมาชวยในการทำงานออกแบบ เพ่ือใหไดแบบ

ท่ีดีมีคุณภาพตามท่ีตองการ  

การออกแบบจะเริ่มตนดวยการลางแบบดวยมือ กอนท่ี

จะนำไปสรางตนแบบดวยโลหะ ปจจ ุบ ันได พ ัฒนานำเอา

คอมพิวเตอรมาชวยในการออกแบบ และสามารถ สงโปรแกรม

ไปยัง เครื่องจักรใหขึ้นรูปงานออกมาตามที่ผูออกแบบตองการ 

วิธีน้ีสามารถชวยการทำงานออกแบบใหไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ข้ันตอนท่ี 2 การทำแมพิมพดวยโลหะ 

เมื่องานออกแบบเสร็จแลว ขั้นตอนตอไปคือการสราง

ตนแบบ หรือ เรียกวาการทำแมพิมพ วัสดุที ่ใชทำแมพิมพ

สวนมากจะทำดวยโลหะ หรือ ถาจำเปนตองใชวัสดุชนิดอ่ืน 

อยางนอยจะตองสามารถทนความรอนท่ีระดับอุณหภูมิประมาณ 

190 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนอุณหภูมิที่ใชในขั้นตอนการอัดพิมพ

ยาง 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


โลหะที่นำมาใชทำแมพิมพสวนมากจะ ใชเงินผสม

นิกเกิล ซึ่งจะมีความแข็งแรงสูง สวนแมพิมพท่ีทำจากเงินบริสุทธ์ิ 

จะออน ซึ่งเวลาใชงานจะเสียรูปไดงาย ทนแรงขีดขวนไมไดดีทำ

ใหดูแลรักษายาก ซึ่งเปนสิ่งสำคัญเพราะผิวของแมพิมพจะตอง

เรียบไมมีตำหนิ การสรางแมพิมพจะตองเผื ่อขนาดใหโตกวา

ขนาดจริง 5-7 เปอรเซ็นต เปนการเผื่อการหดตัวของโลหะและ

การตกแตงผิวขั้นสุดทาย ผิวขั้นสุดทายจะตองเตรียมผิวใหเงา

เรียบ โดยวิธีการขัดเงา หรือ อาจจะตองนำไปชุบเคลือบผิวดวย

ทองขาวหรือโครเมียม เพ่ือความสวยงามและทนตอการขีดขวน 

สวนประกอบของตัวแมพิมพ นอกจากตัวแมพิมพแลว 

จะตองสรางกานติดมาดวย ซึ่งกานจะทำหนาที่ในการเปนรูเท รู

เขาของโลหะเหลว ขนาดของรูเขาทางน้ำโลหะจะตองเหมาะสม 

ไมเล็กและใหญเกินไป ถาเล็กจะทำใหไมแข็งแรง และการไหล

เขาของน้ำโลหะไมสะดวก และถาโตเกินไปจะทำใหสิ้นเปลือง

เน้ือโลหะ และเสียเวลาในการตัดแตง     

ข้ันตอนท่ี 3 การทำแมพิมพยาง 

นำเอาแมพิมพที่เสร็จแลวมามาอัดเขากับยางทำแบบ

พิมพ ดวยเครื่องอัดพิมพยาง ยางทำแบบจะถูกตัดเปนแผนรูป

สี่เหลี่ยมขนาดพอดีกับบล็อกอลูมิเนียม วางซอนกันหลายๆช้ัน 

ใหแบบพิมพอยูระหวางกลางปะกบดวยแผนยางดิบทั้งดานบน

และดานลาง แผนยางดิบจะหลอมละลายติดกันดวยแรงดันอัด

และอุณหภูมิของเครื่องอัด ซึ่งอุณหภูมิท่ีใชอยูระหวาง 150-160 

องศาเซลเซียส ใชเวลาอบประมาณ 45 นาที หลังจากนั้นนำ

ออกมาแชในน้ำใหเย็น กอนท่ีจะนำมาผาออกเปนสองซีกเพ่ือเอา

แมพิมพออก ซึ่งจะไดโพรงแบบพิมพยางมีรูปรางลักษณะและ

ขนาดตามแมพิมพ วิธีการแยกพิมพยางออกเปนสองสวนสามรถ

ทำได 2 แนวทาง คือ 

1. การผาพิมพยางดวยใบมีด

2. การทาหนาผาดวยแปงแหงหรือน้ำมันซีล ีโคน

กอนท่ีจะนำไปอัดและทำใหยางหลอมในเครื่องอัดพิมพยาง 

ข้ันตอนท่ี 4 การทำหุนข้ีผึ้งจากแมพิมพยาง 

นำข้ีผึ้งท่ีจะใชในการทำหุนตมในหมอตมหรือเครื่องฉีด

เทียนหรือข้ีผึ้ง ซึ่งอุณหภูมิท่ีใชในการหลอมข้ีผึ้งประมาณ 60-80 

องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิขึ้นกับชนิดของขี้ผึ้งที่ใช อุณหภมูิที่ใช

จะตองไมใหสูงและต่ำเกินไป สังเกตไดจากการสัมผัสหรือดู

ลักษณะการเกาะติดพิมพยาง กอนฉีดจะตองโรยแปง หรือซีลี

โคนที ่ผ ิวพิมพยางกอนเพื ่อปองกันไมใหเทียนติดพิมพยาง

สามารถแกะออกไดงาย เมื่อเทียนหลอมละลายและอุณหภูมิไดท่ี

แลวจึงฉีดเขาไปในพิมพยางจนเต็ม แลวนำมาปลอยใหเทียน

แข็งตัวสมบูรณ ดีแลวจึงแกะเอาแบบเทียนออก 

ข้ันตอนท่ี 5 การติดตนเทียน 

กอนการติดตนเทียนจะตองหลอแทงลำตนกอนเพ่ือใช

เปนท่ียึดของแบบเทียนท่ีฉีดออกมา ขนาดและความสูงควร

เปนไปตามมาตรฐานท่ีนิยมใชกันท่ัวไป โดยควบคมุท่ีความสูงให

ความสูงของตนเทียนต่ำกวากระบอกเหล็กประมาณ 1 น้ิว แบบ

เทียนท่ีฉีดออกมาไดจะตองผานการตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบ หากมีขอบกพรองหรือมีตำหนิจะตองทำการซอมหรือแกไข 

หากมีช้ินใดท่ีมีจุดบกพรองมากและมีขนาดโตเกินกวาท่ีจะแกไข

ควรคัดท้ิงไป เพราะหากนำมาใชทำแบบตอไปจะเสีย่งตอการได

ช้ินงานหลอท่ีไมสมบูรณ 

แบบเทียนจะนำมาติดโดยรอบตนโดยใชหัวแรงไฟฟา

ชวยในการประสาน หรือใชชุดหมอฟนลนไฟตะเกียงแอลกอฮอล 

เมื่อติดตนเสร็จแลวกอนท่ีจะนำไฟสวมประกอบเขากับกระบอก

เหล็ก ใหลางตนเทียนดวยน้ำยาลางจำพวกแปงและซิลโีคนออก 

ซึ่งน้ำยาลางจะทำหนาท่ีเคลือบผิวเทียนใหเรียบเงาทำใหผิวงาน

หลอท่ีไดมีคุณภาพด ี

ข้ันตอนท่ี 6 การผสมปูนปลาสเตอรและการเทหุมผิวตนเทียน 

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะตองใชความระมัดระวังเปน

พิเศษเพราะถาเตรียมการไมถูกตองอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายขึ้นมาได ปูนที่ใชถางานคุณภาพสูงควรเลือกใชปูนที่มี

คุณภาพและมีความละเอียดมาก ๆ การกำหนดสวนผสมของปูน

ปลาสเตอรกับน้ำ มีดังน้ีคือ ปูน 100 กรัม ตอน้ำ 38 ซม. ถาเปน

น้ำกลั่นใหใชอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  โดยจะตองควบคุม

เวลาในระหวางผสมน้ำดังน้ี 

1.) ใชเวลาในการเทน้ำผสมลงในปูนใหแลวเสร็จใน 1 

นาที 

2.) 3 นาทีตอมาใชในการคนปูนดวยเครื ่องผสมปูน 

หรืออาจจะใชเครื่องตีไข โดยเริ่มจากความเร็วรอบชาๆ ไปหา

ความเร็วรอบสูง และลดความเร็วลงเมื่อใกลครบ 3 นาที 

3.) 2 นาทีตอมานำปูนผสมน้ำมาเขาเครื่องโดอากาศ

ออก 

4.) 1 นาทีตอมา สำหรับการเทปูนลงในกระบอกตน

เทียน 

5.) 3 นาทีสุดทายเปนการเอากระบอกเทียนเทปูนจน

เต็มเขาไปในเครื ่องดูดอากาศอีกครั ้งหนึ่ง เพื ่อใหปูนที่อยู ใน
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กระบอกไมมีอากาศแทรกตัวอยูภายใน รวมเวลาทั้งหมดใหแลว

เสร็จภายใน 10 นาที 

6.) ป ูนที ่ด ีจะต องแข็งต ัวสมบูรณภายใน 2 นาที

หลังจากท่ีการผสมและเทแลวเสร็จ 

ข้ันตอนท่ี 7 ละลายเทียนออกจากกระบอกปูนปลาสเตอร 

เมื่อเทปูนเต็มกระบอกแลวทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง ก็

จะแหงสนิทดี จากนั้นนำเขาเตาอบเพื่อใหเทียนละลายออกจาก

กระบอกปูน โดยทั ่วไปใช อ ุณหภ ูม ิ ในเตาอบ 200 องศา

เซลเซียส ใชเวลาประมาณ 1.30 – 1 ช่ัวโมง  

ข้ันตอนท่ี 8 อบกระบอกปูนปลาสเตอร 

        นำกระบอกปูนที่อบใหเทียนละลายออกหมดแลว

เขาในเตาอบอุณหภูมิสูง โดยปรับระดับอุณหภูมิใหเพิ่มขึ้นแบบ

ขั้นบันได จากต่ำไปหาสูง การอบครั้งนี้เพื่อปรับระดับอุณหภูมิ

ของกระบอกปูนไมใหต่ำจนเกินไป เพ่ือไมใหระดับความแตกตาง

ของอุณหภูมิของโลหะเหลวกับแบบปูน มีความแตกตางกัน

จนเกินไป อุณหภูมิที ่ใชประมาณ 400 – 450 องศาเซลเซียส 

เวลาท่ีใชในการอบประมาณ 8 ช่ัวโมง 

ข้ันตอนท่ี 9 การหลอมโลหะ 

การหลอมสามารถทำไดโดยการใชเตาหลอม สำหรับ

วิธีการแบบเดิมสำหรับการหลอเหวี ่ยงคือการหลอมโดยใชหัว

เชื ่อมแกสเผาโลหะใหหลอมละลายโดยตรง ซึ ่งจะทำใหไม

สามารถควบคุมอุณหภูมิที ่เหมาะสมได และน้ำโลหะอาจมี

สิ่งเจือปนในระหวางทำการหลอม ถาหากคุณภาพน้ำโลหะไมดีก็

จะสงผลกระทบโดยตรงตอช้ินงานหลอท่ีได  

ข้ันตอนท่ี 10 การเทหลอ 

หลังจากที่โลหะหลอมละลายอุณหภูมิไดที่แลว ใชคีม

คบกระบอกปูนที่อยู ในเตาอบออกจากเตาซึ่งในขณะนั้นจะมี

อุณหภูมิประมาณ 450-500 องศาเซลเซียส นำมาวางเขากับ

เครื่องหลอเหวี่ยง พรอมเบาที่จะรองรับน้ำโลหะซึ่งถูกอบใหมี

อุณหภูมิใกลเคียงกับน้ำโลหะ จากน้ันนำโลหะเหลวเทลงในเบาท่ี

ประกอบไวที ่เครื ่องเหวี ่ยง เมื ่อเทเสร็จแลวเปดเครื ่องเหวี่ยง

ทำงาน เพื่อเหวี่ยงเอาน้ำโลหะเขาไปในเบาหลอม ซึ่งจะใชเวลา

ในการเหว่ียงท้ังสิ้นประมาร 30 วินาที– 1 นาที 

ข้ันตอนท่ี 11 การลางปูนและทำความสะอาด 

ในขั้นตอนนี้กอนที่จะลางปูนออกปลอยใหกระปูนเย็น

ตัวลงและใหโลหะแข็งตัวสมบูรณ โดยท้ิงไวประมาณ 3 – 4 นาที 

ถานานกวานี ้ หรือเย็นจนเกินไปจะทำใหล างปูนออกจาก

กระบอกยาก เมื่อไดเวลา ใชคีมคีบกระบอกปูนไปจุมลงในน้ำ 

ปูนจะหลุดออกมา โดยงาย จากนั้น นำไปลางดวยเครื่องฉีดลาง

ปูนแรงดันสูง จะทำใหปูนที่ติดอยูตามซอกมุมแคบ ๆหลุดออก

หมด  

ข้ันตอนท่ี 13 การตัดแตง 

ขั้นตอนนี้เปนการตัดแตงเอาเฉพาะงานหลอออกจาก

สวนท่ีเปนก่ิงกานรูเทรูลน และรวมไปถึงข้ันตอนการตะไบแตงผิว

สวนท่ีไมเรียบออกไป 

ข้ันตอนท่ี 14 การขัดผิวละเอียดข้ันสุดทาย 

เปนขั้นตอนการขัดเงาโดยใชลอขัดผาสักหลาด โดยใช

ยาขัดเงา เรียกวา ยาแดง ยาขาว ซึ่งจะทำใหผิวเรียบเงาวาว 

สวยงาม     

2.2 เตาเผาแมพิมพงาน Lost wax 

เตาเผาแมพิมพงาน Lost wax เปนเตาที่ใหความรอน

เพ่ือทำใหช้ินงาน Lost wax ละลายออกจากพิมพ โดยการทำให

เกิดความรอนขึ้นจากการเผาไหมของเชื ้อเพลิงในเตาเผา นำ

กระบอกปูนที ่อบใหเทียนละลายออกหมดแลวเขาในเตาอบ

อุณหภูมิสูง โดยปรับระดับอุณหภูมิใหเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได จาก

ต่ำไปหาสูง การอบครั้งน้ีเพ่ือปรับระดับอุณหภูมิของกระบอกปูน

ไมใหต่ำจนเกินไป เพ่ือไมใหระดับความแตกตางของอุณหภูมิของ

โลหะเหลวกับแบบปูน มีความแตกตางกันจนเกินไป อุณหภูมิท่ี

ใชประมาณ 400 – 450 องศาเซลเซียส  

ความสำคัญของเตาในงานเผาชิ้นงาน Lost wax ในงานเผา

แมพิมพชิ้นงานแบบ Lost wax เตาเผาชิ้นงานจึงสำคัญอยางยิ่ง 

ชวยควบคุมอุณภูมิและลดตนทุนในการผลิต ดังน้ันจึงเลือกใชเตา

ท่ีไมมีราคาแพงจนเกินไปและตองมีคุณภาพ [3] 

2.3 ปูนทนความรอน 

 ปูนทนไฟ Morta ใชในงานอุตสาหกรรมท่ีมีอุณหภูมิสูง 

ใชกอรวมกับ อิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟประเภทอื ่น ชวยให

โครงสรางคงรูปรางอยู ปูนทนไฟ ชวยปองกันการรั ่วไหลของ

เปลวไฟและวัตถุดิบภายในเตา มีคุณสมบัติทนทานตออุณหภูมิ

สูงไดเชนเดียวกับวัสดุทนไฟชนิดอ่ืนๆ 

ประเภท ปูนทนไฟ  สามารถแบงเปนประเภทไดตามคุณสมบัติ

ดังน้ี 

1. ปูนทนไฟ ชนิดที่ตองใหความรอนจึงจะแข็งตัว ปูน

ทนไฟชนิดผงแหง (Dry Type) ซึ่งการใชงานตองนำไปผสมน้ำ

ตามสัดสวนที่กำหนดไวขางถุงกอนการใชงาน ปูนทนไฟ ชนิดน้ี

จะใหความแข็งแรงสมบูรณเมื ่อไดร ับความรอนสูงเกินกวา 

1,0000C 
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2. ปูนทนไฟ ชนิดที่ใหความแข็งแรง ที่อุณหภูมิหอง

ปูนทนไฟชนิดน้ีมีท้ังขนิดผงแหง (Dry Type) ซึ่งตองผสมน้ำกอน

นำไปใชงาน และขนิดเปยก (Wet Type) ซึ่งผสมเสร็จพรอมใช

งานไดทันที  

หลักการเลือกปูนทนไฟ Mortar Selection 

1. ปูนทนไฟตองประสานกับอิฐทนไฟ เกือบจะเปนเน้ือ

เดียวกัน ปูนทนไฟตองเขากันได กับสวนประกอบของอิฐทนไฟ 

ที่จะใชงาน นอกจากน้ียังขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ภายใตสภาวะการ

ทำงาน ท่ีใชงานวัสดุทนไฟ 

2. งานหนัก หรือ มีการเคลื่อนยายในการทำงาน ที่มี

ความตองการใช ปูนทนไฟ ที ่ม ีต านทานตองานหนัก และ

ภาวะการเคลื่อนยาย เชน เตาเผาซีเมนตรถเตาเผาปูนจะตองมี

ความแข็งแรงสูงท่ีอณหภูมิหอง 

3. อุณหภูมิท่ีใชงานถาอุณหภูมิภายใตสภาวะ การ

ทำงานไมเกิน 1,0000 องศาเซลเซียส ควรเลือกใชปูนทนไฟ ท่ี

เปนวัสดุทนไฟสูง ท่ีอุณหภูมิหอง 

4. ความสะดวกสบาย ปูนทนไฟชนิดเปยก ใชงานงาย

และใชเวลานอยกวา ปูนทนไฟชนิดแหง 

5. ปฏิกิริยาเคมี ปูนทนไฟตองสามารถทนตอปฏิกิริยา

เคมีในเตาเผาและเตาเผาได [4] 

2.4 เหล็กแผน 

ประเภทของเหล็กแผน 

เหล็กแผนโดยสวนใหญเกิดจากกระบวนการรดีดวยลูก

รีด (Roll Forming) เพ่ือใหไดความหนาตามท่ีตองการหากแบง

ประเภทของเหล็กแผนตามรูปรางแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

2.4.1 เหล็กแผนมวน 

เหล็กแผนมวน จะมคีวามหนาตั้งแต0.1–12

มม.ซึ่งยังแบงตามลักษณะการผลติออกเปน 

- เหล็กแผนรีดรอน จะมีความหนาตั้งแต 1.0 –12 มม.

หรือภาษาตลาดเรียกวาเหล็กแผนดำ เพราะมีผิวสีดำ

เน่ืองจากตองรีดท่ีอุณหภูมิกสูงวา 700 องศา

เซนติเกรด โดยมากมักใชเหล็กแผนรีดรอนในงานทอ 

งานถังแกส งานโครงสราง งานข้ึนรูปท่ัวไปท่ีไมเนน

คุณภาพผิวและเปนการข้ึนรูปไมลกึมาก 

- เหล็กแผนรีดเย็น จะมีความหนาตั้งแต 0.1 –3.2 มม.

หรือภาษาตลาดเรียกวาเหล็กแผนขาวเพราะเปนผิวท่ี

ไมมสีนิมรอนเหมือนเหล็กแผนรีดรอนมีความสามารถ

ในการปมข้ึนรูปลึกมากกวาข้ึนตามลำดับ โดยมากมัก

ใชกับงานข้ึนภาพท่ีเนนคุณภาพผิวและเปนการข้ึนรูป

ไมลึก เชน ตัวถังรถยนต ตัวบอดี้เครื่องใชไฟฟา 

เฟอรนิเจอร [5] 

3. วิธีการศึกษา และวิเคราะหขอมูล

ในการจัดทำโครงการเตาเผาแมพิมพช้ินงานแบบผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ไดมีวิธีการศึกษา และ

วิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

3.1 วิธีการท่ีนำมาใชในการศึกษา 

3.2 เครื่องมือ และเทคนิคท่ีใชในการศึกษา 

3.3 สถานท่ีเก็บขอมูล 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 วิธีการท่ีนำมาใชในการศึกษา 

การดำเนินโครงงานสรางเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบ

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ครั้งนี้ มีวิธีการ

ดำเนินงานเปนลำดับดังน้ี 

3.1.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.1.2 วางแผนการดำเนินงาน 

3.1.3 การออกแบบช้ินสวนเตาเผาแมพิมพช้ินงานแบบ

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

3.1.4 ดำเนินการสรางเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

3.1.5 ดำเนินการทดสอบเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบ

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

3.1.6 การประเมิน และการหาประสิทธ ิภาพของ

เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน 

Lost wax 

3.1.7 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

3.2 เคร่ืองมือ และเทคนิคท่ีใชในการศึกษา 

เคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ห  ในการดำ เน ิน งานโคร งงานคร ั ้ ง น้ี  

ประกอบดวย 

1) คอมพิวเตอร ใชในการออกแบบเขียนแบบและ

จัดการในเรื่องเอกสาร 

2) ใบประเมินผล ใชในการประเมินผลของเตาเผา

แมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost 
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wax ทั ้ง 3 คือ ดานการออกแบบ, ดานการใชงาน, ดานการ

บำรุงรักษา ตลอดจนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

3) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใชในการจดบันทึก

ขอมูลการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานขอเตาเผาแมพมิพ

ชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax เพ่ือ

นำขอม ูลที ่บ ันทึกจากการทดสอบ มาทำการวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพการทำงานเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็ก

ฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax  

3.3 สถานท่ีเก็บขอมูล 

โรงหลอพุทธศิลป อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ผูทำการศึกษาไดวิเคราะหขอมูลการ

ทดลองใชเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ

สำหรับงาน Lost wax จากผูเชี่ยวชาญ และจากกลุมตัวอยาง 

โดยแบงออกไดดังน้ี 

1) การวิเคราะหหาคุณภาพของเตาเผาแมพิมพ

ช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax  

2) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเตาเผาแมพิมพ

ช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

3.4.1 การวิเคราะหผลของการสรางเตาเผาแมพิมพ

ช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

 ในการวิเคราะหหาคุณภาพของเตาเผาแมพิมพชิ้นงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax คณะผูจัดทำ

ไดนำอาจารยผู เชี ่ยวชาญ 5 ทาน มาทำการประเมินผลของ

เตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน 

Lost wax เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล มาทำการวิเคราะห เพ่ือหาผล

ของการสรางเตาเผาแมพิมพช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ

สำหรับงาน Lost wax ซึ่งแบงออกเปน 3 ดานดังน้ี 

1) ดานการออกแบบ

2) ดานการใชงาน

3) ดานการบำรุงรักษา

 3.4.2 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเตาเผาแมพิมพ

ช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเตาเผา จะทำการ

วิเคราะหโดยการเก็บรวบรวมขอมูลการทดสอบเตาเผาแมพิมพ

ชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax โดย

การทดสอบนี้จะแยกการทดสอบออกเปน พิมพชิ ้นงาน Lost 

wax ขนาดกวาง2 น้ิว ยาว6 น้ิว และขนาดกวาง4 น้ิว ยาว12 น้ิว 

นำมาเผาในเตาเผาเดียวกัน พรอมบันทึกผลในการทดสอบแตละ

ครั ้งในระยะเวลา 1 ชั่วโมง วาขี ้ผึ ้งสามารถละลายออกหมดก่ี

ช่ัวโมง พรอมบันทึกผลการทดสอบ 

 นำเอาผลที่ไดจากการทดสอบหาประสิทธิภาพของเตา

ท่ีสามารถละลายข้ีผึ้ง ไดแตละครั้งมาทำการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย

ของประสิทธิภาพการทำงานของเตาเผาแมพิมพช้ินงานแบบผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ถาขี้ผึ้งละลายก็จะนำ

ผลของการทดสอบไปสรุปผล ถาไมละลายก็จะตองมีการ

ปร ับปร ุ งแก  ไข โดยการนำผลท ี ่ ได  จากการทดสอบหา

ประสิทธิภาพของเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูน

ทนไฟสำหรับงาน Lost wax มาสรุปหาของบกพรองแลวทำการ

แกไขจุดบกพรองที่เกิดขึ้น และทำการทดสอบหาประสิทธิภาพ

ใหมจนกวาจะผาน 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูไดนำผลจากแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญของแตละทานมาทำการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย(Mean)และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard deviation) [6] 

3.5.1 การคำนวณหาคาเฉลี ่ย (Mean) จะใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยไดจากสมการ  

X�  =   ∑𝑥𝑥
N

เมื่อ X�    =   คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีได 

∑𝑥𝑥     =   ผลรวมของคะแนนทุกคา

N    =   จำนวนผูเช่ียวชาญ 

 3.5.2 การคำนวณหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) ของผลการทดลอง โดยการใชสูตร 

เมื่อ  S  คือคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

X    คือคาของขอมูลแตละตัวหรือจุดก่ึงกลางช้ันแตละ   

  ตัว 

X�  คือคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

     N    คือจำนวนขอมูลท้ังหมดของกลุมตัวอยาง 

( )SD
X

N
X

i
i

N

= −=
∑ 2

1 2
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4. ผลการทดลอง

ในการศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาแมพิมพช้ินงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax นี้ ผูศึกษา

โครงงานไดนำขอมูลท่ีไดจากการ ทดสอบประสิทธิภาพ ประเมิน

ความพ ึงพอใจ เพ ื ่อสร ุปเป นแนวทางท ี ่ ใช  ในการศ ึกษา

ประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ โดยผูศึกษาโครงการ

ไดวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน 

4.1 ขั้นการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพเตาเผาแมพิมพชิ้นงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax 

ตารางท่ี 4.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเตาเผาแมพิมพ

ชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax เมื่อ

นำชิ้นงานขี้ผึ้งกันมาทำการเผาในเตาเผา ที่ขนาดชิ้นงาน กวาง2

น้ิว ยาว6น้ิว 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลการทดลองไดวา ช้ินงานขนาด2

นิ้ว ยาว6นิ้ว ครั้งท่ี1 ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ชิ้นงานเริ่มละลาย 

ในระยะเวลา 2 ชั ่วโมง ชิ ้นงานไมสามารถละลายหมด ใน

ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ช้ินงานไมสามารถละลายหมด ในระยะเวลา 

4 ชั่วโมง ชิ ้นงานสามารถละลายหมด ในการเผาชิ้นงานขี ้ผึ้ง

ขนาดกวาง2 น้ิว ยาว6 น้ิว ระยะเวลาเหมาะสมท่ีใชในการเผาคอื 

4 ช่ัวโมงข้ึนไป 

ตารางท่ี 4.2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเตาเผา

แมพิมพชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost 

wax เมื่อนำชิ้นงานขี้ผึ้งกันมาทำการเผาในเตาเผาสำเร็จรูป ท่ี

ขนาดช้ินงาน กวาง4 น้ิว ยาว12 น้ิว 

จากตารางที่ 2 สรุปผลการทดลองไดวา ชิ้นงานขนาด

กวาง4 น้ิว ยาว12 น้ิว ครั้งท่ี1 ในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง ช้ินงานเริ่ม

ละลาย ในระยะเวลา 2 ช่ัวโมง ช้ินงานไมสามารถละลายหมด ใน

ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ช้ินงานไมสามารถละลายหมด ในระยะเวลา 

4 ชั่วโมง ชิ้นงานไมสามารถละลายหมด ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง 

ชิ้นงานไมสามารถละลายหมด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ชิ้นงานไม

สามารถละลายหมด ในระยะเวลา 7 ชั่วโมง ชิ ้นงานสามารถ

ละลายหมด ในการเผาชิ้นงานขี้ผึ้งขนาดกวาง4 นิ้ว ยาว12 น้ิว 

ระยะเวลาเหมาะสมท่ีใชในการเผาคือ 7 ช่ัวโมงข้ึนไป 

4.2 ขั้นประเมนิความพึงพอใจเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบ

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax    

       ในการประเมินทางคณะผูจดัทำไดนำเอาเตาเผา

แมพิมพช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost 

wax ไปใหอาจารยผูเช่ียวชาญ 5 ทาน เพ่ือเปนองคประกอบใน

การประเมินเตาเตาเผาแมพิมพช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทน

ไฟสำหรับงาน Lost wax จากน้ันก็นำผลการประเมินมาสรุปมี

ดั้งน้ี  

4.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจท้ัง 3 ดานพบวา 

1. ดานการออกแบบ   ไดคะแนนเฉลี่ย 4.3 อยูใน

เกณฑ   ดีมาก 

2. ดานการใชงาน      ไดคะแนนเฉลี่ย 4.5 อยูในเกณฑ

ดีมาก 

ครั้งท่ี ระยะเวลาท่ีใชใน

การเผา 

(ช่ัวโมง) 

การละลายของข้ีผึ้ง 

หมด ไมหมด 

1 1 ชม. / 

2 ชม. / 

3 ชม. / 

4 ชม. / 

ครั้งท่ี ระยะเวลาท่ี

ใชในการเผา 

(ช่ัวโมง) 

การละลายของข้ีผึ้ง 

หมด ไมหมด 

1 1 ชม. / 

2 ชม. / 

3 ชม. / 

4 ชม. / 

5 ชม. / 

6 ชม. / 

7 ชม. / 
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3. ดานการบำรุงรักษา ไดคะแนนเฉลีย่ 4.5 อยูในเกณฑ

ดีมาก 

3.2 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

คณะทำงานไดศึกษาขอมูลหลักทางทฤษฎีคนควา

เพ่ิมเติมจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ี

มีหลากหลายชองทางในปจจุบัน มาเปนแนวทางและสนับสนุน

การสรางเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติไดดำเนินการสรางตามขอมลู

ท่ีไดมาทุกประการ เพราะข้ันตอนในการศึกษาขอมูลเปนข้ันตอน

แรกที่จำเปนตองทำการศึกษาในรายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหการ

สรางเครื ่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ บรรลุตามวัตถุประสงคทุก

ขั้นตอนยึดสภาพความตองการใหสามารถแกปญหาและใชงาน

ไดจริง 

5. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

ในการดำเนินการทำโครงการสรางเตาเผาแมพิมพ

ช้ินงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax คณะ

ผูจัดทำโครงการสามารถสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ดังตอไปน้ี 

5.1 สรุปผล 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผล 

จากการทดลองหาประสิทธิภาพเตาเผาแมพิมพช้ินงาน

แบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ในการเผา

ชิ้นงานขี้ผึ้งขนาดกวาง2นิ้ว ยาว6นิ้ว ระยะเวลาเหมาะสมที่ใชใน

การเผาคือ 4 ชั่วโมงขึ้นไป และในการเผาชิ้นงานขี้ผึ้งขนาดกวาง

4นิ้ว ยาว12นิ้ว ระยะเวลาเหมาะสมที่ใชในการเผาคือ 7 ชั่วโมง

ขึ้นไป ระดับความพึงพอใจเตาเผาสำเร็จรูป จากตาราง 4.3 โดย

มีอาจารยผูเช่ียวชาญประเมินจำนวน 5 ทาน ไดคาเฉลี่ยดานการ

ออกแบบรวมท้ังหมด อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ยดานการใชงาน

รวมทั้งหมด อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี ่ยดานการบำรุงรักษา

รวมท้ังหมด อยูในระดับ ดีมาก ดังน้ันสามารถนำเตาเผาแมพิมพ

ชิ้นงานแบบผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax ใช

งานไดจริง 

5.2 อภิปรายผล 

ผลการหาประสิทธิภาพเตาเผาแมพิมพชิ้นงานแบบ

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสำหรับงาน Lost wax  พบวาโดยรวม

อยูในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความ

เขาใจมากที่สุด คือ ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 อยูใน

ระดับ ดีมาก และดานการบำรุงรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 อยู

ในระดับ ดีมาก และดานที่มีความเขาใจนอยที่สุดคือ ดานการ

ออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3 อยูในระดับ ดีมาก 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ควรทำฝาปดเตาเผาดวย 

5.3.2 ควรลดน้ำหนักของผนังเตาเผาเพ่ือความสะดวก

ในการเคลื่อนยาย 

5.3.3 พัฒนาใหสามารถเผาช้ินงานท่ีใหญกวาน้ีได 
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เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

FIELD-FILLED METAFURNCES WALL CRUCIBLRS REFRACTORY PLASTERING 

ชบดินทร บุรจรัล1

Chabodin Btcharan1

1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหนองคายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1Business Production Technology Nongkhai Technical CollegeInstitute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

โครงการเรื่อง เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟมีจุดประสงคเพ่ือสรางเตาหลอมท่ีสามารถ

นําไปใชในงานอาชีพจริงได และเพ่ือหาประสิทธิภาพของเตา

หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

ในการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟซึ่งไดจัดเก็บ

ขอมูลจากอาจารยและผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ผลการ 

ประเมิน 4.53 อยูในระดับ ดีมาก เน่ืองจากเตาหลอมโลหะแบบ

สนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟไมซับซอนมากนําไปใช 

ในงานอาชีพจริงได 

จากการสรุปผลหาคาเฉลี่ยในการประเมินความพึงพอใจ

ของเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ

โดยมีอาจารยและผูเชี่ยวชาญประเมินจํานวน 5 ทาน ไดคาเฉลี่ย

ดานการออกแบบรวมท้ังหมดเทากับ 4.35 อยูในระดับดีมาก  

คาเฉลี่ยดานการใชงานรวมท้ังหมดเทากับ 4.55 อยูในระดับ 

ดีมาก คาเฉลี่ยดานการบํารุงรักษารวมท้ังหมดเทากับ 4.70  

อยูในระดับดีมาก ดังน้ันจึงแสดงไดวาสามารถนําไปใชในงาน 

อาชีพไดจริง 

คําสําคัญ : การหลอมโลหะ, เตาหลอมโลหะแบบผนัง 

* ชบดินทร บุตรจรัล

E-mail : chabodin454@gmail.com 

Abstract 

Story project The field-type metal furnace with 

fire-resistant plaster steel wall crucibles are intended 

to create a furnace that can be used in the real 

world. And to determine the efficiency of a field 

furnace containing refractory cement wall steel 

In the preparation of the satisfaction  

assessment form for the field furnace with refractory 

plastering steel wall crucibles, data was collected 

from five teachers and experts. The evaluation results 

of 4.53 were very good due to the field metal 

furnace. Containing steel wall socket, fireproof plaster, 

not very complicated Can be used in real professional 

jobs 

From a summary of the results of the 

satisfaction assessment of the refractory field-filled 

steel and plaster kiln with a total of 5 teachers and 

experts, the overall design mean of 4.35 was at a 

good level. Very good, the total utilization average of 

4.55 is very good, the total maintenance average is 

4.70, it is very good, so it can show that it can be 

used in professional work. 

Keywords : metal smelting, wall metal melting 

furnace 
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1. บทนํา

ในยุคเหล็กน้ันมนุษยคิดคนการหลอมโลหะมาทําเปน

เคร่ืองมือเคร่ืองใช โดยในยุคเร่ิมตนของยุคเหล็กน้ันยังใชการ

ผลิตแบบเตาเผาแบบงายๆ โดยผลิตจากสินแรเหล็กผสมกับถาน 

แลวนําเอาหินมาวางเปนฐาน จากน้ันก็ผสมดินเหนียว แลวเร่ิม

ลงมือข้ึนรูปเตาหลอม พรอมท้ังจุดไฟเผาไมเพ่ือทําเปนถานจุดไฟ

จากน้ันวิวัฒนาการก็กาวเขาสูกระบวนการท่ีพัฒนาใหเปน

เหล็กกลาในคริสตศตวรรษท่ี 14 วิธีการผลิตเหล็กออนโดยตรง

จากสินแรเหล็กเร่ิมเปลี่ยนเปนกระบวนการสองช้ัน [1] 

พอมาถึงยุคปจจุบันก็มีการพัฒนาเปนเตาเผาแบบปลอง

ท่ีใหญข้ึน และการทําใหกระแสอากาศไดรับการปรับปรุง  

จนเตาเผามีอุณหภูมิสูงข้ึน จึงเปนการเร่ิมตนของการผลิตเหล็ก

ดิบในเตาเผาถลุงเหล็ก หรือเตาเผาสูง (Blast Furnace) และ

หลังจากน้ัน นีสสันไดประดิษฐการเปากระแสอากาศรอน  

โดยกระแสอากาศไดรับความรอนกอนถูกเปาเขาไปในเตาเผาสูง 

ซึ่งเปนการเพ่ิมจํานวนเหล็กดิบและลดเช้ือเพลิง 

การสรางเตาหลอมโลหะในปจจุบันน้ันเร่ิมจาก แร ซึ่งตัว

แรน้ันมี บางชนิดคัดกรองเอามาใชในอุตสาหกรรมการถลุงแร

เหล็กอยูหลากหลายชนิด โดยเหล็กดิบจะถลุงในเตาสูงโดยมี

วัตถุดิบท่ีสําคัญเรียกวา สินแรเหล็ก (Iron Ore) บางตัวสามารถ

พบได ในหลายประเทศ ท่ัวโลก เชนสินแร เหล็กเฮมาไตต 

(Hematite) หรือเหล็กออกไซด เปนแรสีแดง มีเหล็กผสมอยู พบ

มากในเยอรมัน อังกฤษ แคนนาดาและสเปน แมกนิไตต เปนแร

สีดํามีเหล็กผสมอยู พบมากในรัสเซีย อเมริกา เยอรมัน และ

สวีเดน เหล็กไพไรท มีเหล็กผสมอยู พบในออสเตรเลีย และจีน 

[2] 

ดังน้ันคณะผูจัดทําโครงการไดศึกษาหาความรู ของเตา

หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ และได

ออกแบบเพ่ือสราง เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็ก

ฉาบปูนทนไฟ ท่ีสามารถถอดประกอบได และสะดวกตอการ

เคลื่อนยายและจัดเก็บ  

2 วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 เพ่ือหาประสิทธิภาพเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุ

เบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจเตาหลอมโลหะแบบ

สนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

3. วิธีการศึกษา และวิเคราะหขอมูล

3.1 วิธีการท่ีนํามาใชในการศึกษา 

  การดําเนินโครงงานสราง เตาหลอมโลหะแบบสนาม

บรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟคร้ังน้ี มีวิธีการดําเนินงานเปน

ลําดับดังน้ี 

1) ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

2) วางแผนการดําเนินงาน

3) ออกแบบและเขียนแบบเตาหลอมโลหะแบบสนาม

บรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

4) ดําเนินการสรางเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบา

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

5) ดําเนินการทดสอบเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุ

เบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

6) หาประสิทธิภาพเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบา

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

7) สรุปผลการดําเนินโครงงาน

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการ คร้ังน้ี 

1) คอมพิวเตอร ใชในการออกแบบและเขียนแบบและ

จัดการในเร่ืองเอกสาร 

2) ใบประเมินหาประสิทธิภาพใชในการประเมินผลของ

การหลอมอลูมิเนียมดวยเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนัง

เหล็กฉาบปูนทนไฟ ท้ัง 3 ดาน ดานการออกแบบ,ดานการใชงาน

,ดานการบํารุงรักษา ตลอดจนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ 

3.3 สถานท่ีเก็บขอมูล 

โรงหลอพุทธศิลป อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีผูทําการศึกษาไดวิเคราะหขอมูลการ

ทดลองใชเตาหลอมโลหะแบบผนังดวยวัสดุปูนไฟจากผูเช่ียวชาญ 

และจากกลุมตัวอยาง  โดยแบงออกไดดังน้ี 

1) การวิเคราะหหาคุณภาพของเตาหลอมโลหะแบบ

ผนังดวยวัสดุปูนไฟ 

2) การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเตาหลอมโลหะ

แบบผนังดวยวัสดุปูนไฟ 

3.5 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ไดนําผลจากแบบสอบถามแสดง

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญของแตละทานมาทําการวิเคราะห

ขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 

Standard deviation) 
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4. ผลการทดลอง

ในการศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพะของเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟน้ี ผูศึกษา

โครงการได นําขอมูลท่ีไดจารการ ทดสอบประสิทธิภาพะ 

ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือสรุปเปนแนวทางท่ีใชในการศึกษา

ประสิทธิภาพะ และประเมินความพึงพอใจ โดยผูศึกษาโครงได

วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

4.1 ข้ันตอนการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพะเตาหลอมโลหะ 

   แบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

   เมื่อนําโลหะประเภท อลูมิเนียมมาหลอม 

จากตาราง สรุปผลการทดลองไดวา การหลอมอลูมิเนียม 

คร้ังท่ี1 ในระยะเวลา 0 - 30 นาที อลูมิเนียมยังไมละลาย ใน

ระยะเวลา 60 - 90 นาที อลูมิเนียมละลายในระยะเวลา 120 - 

150 นาทีอลูมิเนียมละลายไดท่ี สักเกตุไดจากของเปลวไฟ 

4.2 ข้ันประเมินความพึงพอใจเตาหลอมโลหะแบบสนาม

บรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

ตารางที่ 4.2 ประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบเตาหลอม 

   โลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

จากตารางท่ี4.2การประเมินเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบา

ผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟดานการออกแบบอยูในเกณฑ ดีมาก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 

ตารางที่ 4.3 ประเมินความพึงพอใจดานการใชงานเตาหลอม 

    โลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ 

จากตารางท่ี 4.3 การประเมินเตาหลอมโลหะแบบสนาม

บรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟดานการใชงานอยูในเกณฑ ดี

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 

ครั้ง

ที ่

ระยะเวลาที่ใชในการ 

หลอมโลหะอลูมิเนียม 

(นาที) 

การละลายของโลหะ 

อลูมิเนียม 

ละลาย ไมละลาย 

1 0 – 30 / 

30 – 60 / 

60 -90 / 

90 - 120 / 

120 - 150 / 

150 - 180 / 

ดานการออกแบบ 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ 𝐱𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃.

1 2 3 4 5 

1.เทคนิคกออก

แบบ 
5 4 4 4 3 4.00 

0.70 

2.ความเหมาะสม

ของวัสดุ 
5 5 5 4 4 4.60 0.54 

3. ความสวยงาม 5 4 4 4 3 4.00 0.44 

4.ความแข็งแรง

ทนทาน 
5 5 5 5 4 4.80 0.44 

คาเฉลี่ยรวม 4.35 0.59 

ดานการใชงาน 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ 𝐱𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃.

1 2 3 4 5 

1.ความปลอดภัยใน

การใชงาน 
5 5 5 4 4 4.40 

0.54 

2.ความสะดวกในการ

ใชงาน 
5 5 5 4 4 4.00 0.54 

3.ประสิทธิภาพการใช

งาน 
5 5 5 4 3 4.40 0.89 

4.ความทนทานตอไฟ 5 5 5 5 4 4.80 0.44 

คาเฉลี่ยรวม 4.55 0.60 
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ตารางที่ 4.4 ประเมินความพึงพอใจดานการบํารุงรักษาเตา 

    หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูน 

   ทนไฟ 

จากตารางท่ี 4.4 การประเมินเตาหลอมโลหะแบบสนาม

บรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟดานการใชงานอยูในเกณฑ ดี

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 

ในการประเมินทางคณะผูจัดทําไดนําเอาเตาหลอมโลหะ

แบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ ไปให  อาจารย

ผูเช่ียวชาญ 5 ทานเพ่ือแปนองคประกอบ ในการประเมินเตา

หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟ จากน้ัน

ก็นําผลการประเมินมาสรุปด้ัง  

ผลการประเมินความพึงพอใจท้ัง 3 ดาน พบวา 

1) ดานการออกแบบ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.35 อยูใน

เกณฑ ดีมาก 

2) ดานการใชงาน ไดคะแนนเฉลี่ย 4.55 อยูในเกณฑ

ดีมาก 

3) ดานการบํารุงรักษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.70

อยูในเกณฑ ดีมาก 

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

ในการดําเนินการทําโครงการสรางเตาหลอมโลหะแบบ

สนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟคณะผูจัดทําโครงการ

สามารถสรุปผลอภิปลายผลและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

1) สรุปผล

2) อภิปรายผล

3) ขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผล 

 ผลการทดลองสรุปไดวา การหลอมอลูมิเนียม  

คร้ังท่ี 1 ในระยะเวลา 60 นาที อลูมิเนียมไมสามารถละลายหมด 

ตอมาในระยะเวลา 90 นาที อลูมิเนียมไมสามารถละลายหมด 

ตอมาในระยะเวลา 150 นาที อลูมิเนียมละลายหมด ในการ

หลอมอลูมิเนียมใช ระยะเวลา 150 ช่ัวโมงข้ึนไปอลูมิเนียมถึง

ละลาย ระดับความพึงพอใจของเตาหลอมโลหะแบบผนังดวย

วัสดุปูนไฟ จากตาราง 4.3 โดยมีอาจารและผูเช่ียวชาญประเมิน

จํานวน 5 ทานได คาเฉลี่ยดานการออกแบบท้ังหมดอยูในระดับ 

4.35 อยูในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ยดานการใชงานท้ังหมดอยูใน

ระดับ 4.55 อยูในเกณฑ ดีมาก คาเฉลี่ยดานการบํารุงรักษา

ท้ังหมดอยูในระดับ 4.70 อยูในเกณฑ ดีมาก ดังน้ันเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟสามารถใชงาน

ไดจริง 

5.2 อภิปราย 

 ผลการประสิทธิภาพเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุ

เบาผนังเหล็กฉาบปูนทนไฟพบวาโดยรวมอยูในเกณฑ ดีมาก .มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 เมื่อพิจารเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความ

เขาใจมากท่ีสุด คือ ดานการบํารุงรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 

อยูในเกณฑ ดีมาก รองลงมาคือ ดานการใชงาน มี่คาเฉลี่ย

เทากับ 4.55 อยูในเกณฑ ดีมาก และดานท่ีมีความเขาใจนอยสุด

คือ ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อยูในเกณฑ ดีมาก 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ควรลดนาหนักของผนังเตาเพ่ือความสะดวกใน

การใชงาน 

5.3.2 พัฒนาเพ่ือใหสามารถหลอมโลหะใหไดปริมาณ 

เยอะ 

เอกสารอางอิง 

[1] ธราพงศ ศรีสุชาติ,“เขาสามแกว:ชุมชนโบราณ”ใน 

 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต พ.ศ. 2529 เลม1, 

 กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ, 2529, หนา 388-396. 

      https://th.wikipedia.org/wiki/ยุคโลหะ  

[2] กรมโรงงานอุตสาหกรรม,(2549)อุตสาหกรรมหลอ 

   หลอมเหล็ก,[ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 10 มกราคม 2563, 

  http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_ 

  files/Industry23.asp 

ดานการบํารุงรักษา 

รายการประเมิน ผูเช่ียวชาญ 𝐱𝐱 𝐒𝐒.𝐃𝐃.

1 2 3 4 5 

1. วัสดุมีความคงทน 5 5 5 4 4 4.60 
0.54 

2.ทําความสะอาดได

งาย 
5 5 5 4 4 4.60 0.54 

3.เคลื่อนยายไดสะดวก 5 5 5 4 4 4.60 0.54 

4. งายตอการท่ีจัดเก็บ 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาเฉลี่ยรวม 4.70 0.40 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

396

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84
http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_


การสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
THE CREATION OF AIR DIFFUSER IN THE FURNACE IN THE FRAM SUPPORT THE CRUCIBLE 

วีระพล มูลทาทอง1*และ ธนากร ธรรมรัตน์2

Weeraphon Moonthatong1*and Thanakorn Thammarat 2 

*1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
*1,2Field of Production Technology, Nongkhai Technical College, institute of Vocational Education 

Northeastern Region 1 

บทคัดย่อ ABSTRACT 
โครงการเรื่อง การสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ
แบบสนามบรรจุเบ้า มีจุดประสงค์ เพ่ือสร้างและออกแบบช่อง
กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า และหา
ประเมินหาประสิทธิภาพช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ
แบบสนามบรรจุเบ้า 

ในการจัดท าแบบประเมินการสร้างช่องกระจายอากาศ
ในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ผลการประเมิณ 4.26 อยู่
ใน ระดับที่ ดี เน่ืองจากช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบ
สนามบรรจุเบ้าไม่ซับซ้อนมากน าไปใช้งานอาชีพได้จริง 

ผลการประเมินการสร้างช่องกระจายอากาศในเตา
หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้าพบว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความ
เข้าใจมากท่ีสุด คือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก รองลงมาคือ ด้านการบ ารุงรักษา มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.40 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และด้านที่มีความเข้าใจน้อยสุดคือ ด้าน
การออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
ค าส าคัญ : ช่องกระจายอากาศ, เตาหลอมโลหะ 

* วีระพล มูลาทาอง
E-mail : mailpoliveninja@gmail.com

The project The creation of air diffuser 
in the furnace in the fram support the crucible 
It is intended to create and design The creation 
of air diffuser in the furnace in the fram 
support the crucible. and evaluate the 
efficiency The creation of air diffuser in the 
furnace in the fram support the crucible.  

In the preparation of performance 
evaluation form The creation of air diffuser in 
the furnace in the fram. which has collected 
information from teachers  and experts 5 
persons- evaluation result 4.26 is at a good 
level. since The creation of air diffuser in the 
furnace in the fram support the crucible not 
very complicated can be used for real 
professional use.  

Assessment results The creation of air 
diffuser in the furnace in the fram support the 
crucible. It was found that overall it was very 
good with the mean of 4.26. the aspect that is 
most understood is its functionality. The 
average value of 4.50 was very good, followed 
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by maintenance. The mean of 4.40 was very 
good and the least understood aspect was 
Design The mean of 4.30 is in good condition. 
Keyword : Air diffuser, Metal melting furnace 

1.บทน า 
โลหะน้ันอยู่รอบตัวเรา โดยโลหะมีหลากหลาย และ

น าไปใช้ในอุตสาหกรรมมากมาย แต่หลายคน ไม่รู้เลยว่าโลหะมี
กระบวนการผลิตแบบไหน และมีที่มาที่ไปอย่างไรหากจ ากันได้
ในสมัยก่อนที่เราเคยเรียนๆ กันมา วิวัฒนาการของมนุษย์ยุคแรก
คือยุคหิน และต่อด้วยยุคทองแดง ยุคส าริด และเข้าสู่ยุคส าคัญ 
คือยุคเหล็ก โดยในยุคเหล็กน้ันมนุษย์คิดค้นการหลอมโลหะมา
ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ โดยในยุคเริ่มต้นของยุคเหล็กน้ันยังใช้
การผลิตแบบเตาเผาแบบง่ายๆ โดยผลิตจากสินแร่โลหะผสมกับ
ถ่าน จากน้ันวิวัฒนาการก็ก้าวเข้าสู่กระบวนการที่พัฒนาให้เป็น
เหล็กกล้าในคริสต์ศตวรรษที่ 14 วิธีการผลิตเหล็กอ่อนโดยตรง
จากสินแร่เหล็กเริ่มเปลี่ยนเป็นกระบวนการสองชั้น (Two-Stage 
Process) 

พอมาถึงศตวรรษที่ 15 ก็มีการพัฒนาเป็นเตาเผา
แบบปล่องที่ใหญ่ข้ึน และการท าให้กระแสอากาศได้รับการ
ปรับปรุง จนเตาเผามีอุณหภูมิสูงข้ึน จึงเป็นการเริ่มต้นของการ
ผลิตเหล็กดิบในเตาเผาถลุง เหล็ก  หรือเตาเผาสูง  (Blast 
Furnace) และหลังจากน้ัน นีลสันได้ประดิษฐ์การเป่ากระแส
อากาศร้อน โดยกระแสอากาศได้รับความร้อนก่อนถูกเป่าเข้าไป
ในเตาเผา 

จากน้ันค.ศ. 1847 วิลเลียม เคลลี จากฝั่งอเมริกาได้
พัฒนากระบวนการถลุงเหล็กในเตาเผาแบบคอนเวอร์เตอร์ โดย
การเป่ากระแสอากาศให้ผ่านเหล็กที่หลอม วิธีการน้ีจึงเป็นวิธร
การที่เริ่มผลิตเหล็กกล้าโดยวิธีสมัยใหม่ มาถึงใน ค.ศ. 1856 
กระบวนการเตาเปิด ในอังกฤษ และพ่ีน้องมาร์ตินในฝรั่งเศส 
เป็นกระบวนการน้ีเป็นกระบวนการที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบันส าหรับ
การผลิตเหล็กกล้าธรรมดาคุณภาพดีในปริมาณมาก  โดย
กระบวนการน้ีประกอบด้วยการก าจัดสารเจือปนโดยการรวม
ออกซิเจนในเตาเผาแบบสะท้อนความร้อน และน าความร้อนที่
ออกจากเตามาใช้อีก [1] 

เตาหลอมโลหะสมัยโบราณน้ันท ามาจาก ดินเหนียว 
หรือโคลน และในปัจจุบันน้ีได้เปลี่ยนการท าเตาหลอมจากโคลน
มาเป็นอิฐทนไฟ หรืออิฐบล็อคแทน โดยลักษณะของเตาหลอม

จะมีช่องรับลมเข้าอยู่ข้างล่างเป็นฐานรองรับผนังเตาข้างบนด้วย 
ช่องรับลมหรือช่องกระจายก็จะท าหน้าท่ีรับลมเข้ามาและแปลง
ลมที่รับมาให้ไปเผาไหม้เชื้อเพลิงที่อยู่ข้างใน เชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะใช้
เชื่อเพลิงของถ่านไม้ ส่วนข้างบนช่องรับลมหรือช่องกระจายลมก็
จะเป็นผนังเตาโดยข้างในเตาหลอมก็จะปิดสนิท การท าเตา
หลอมจากอิฐบล็อคน้ันมีข้อดีตรงที่ วัสดุหาซื้อง่าย ท าง่าย แต่ก็มี
ข้อเสียเช่นกัน เพราะจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่าน้ันเมื่อโดนความ
ร้อนอุณหภูมิสูงจะท าให้อิฐบล็อคเปราะบางไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
จึงท าให้ใช้แล้วเมื่อจะท าการหลอมโลหะครั้งต่อไปจะต้องท าการ
สร้างใหม่เตาหลอมใหม่ เมื่อท าใหม่ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้ออิฐ
บล็อคอีกครั้ง และก็จะเสียเวลาในการท าเตาหลอมอีกครั้ง เมื่อจะ
ท าการหลอมใหม่อีกครั้ง  

ดังน้ัน ทางผู้จัดท าจึงมีการออกแบบและสร้างช่อง
กระจายลมของเตาหลอมใหม่เพ่ือที่จะสามารถใช้งานได้หลาย
ครั้งโดยไม่จ าเป็นที่จะต้องสร้างใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายในการ
สร้างอีกครั้งในการหลอมครัง้ต่อไป และปรับปรุงประสิทธิภาพให้
ดีข้ึนกว่าเตาหลอมที่ท าจากอิฐบล็อค 

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
2.1 เพ่ือสร้างและออกแบบช่องกระจายอากาศใน

เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
2.2 เพ่ือประเมิณหาประสิทธิภาพของช่องกระจาย

อากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

3 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 วิธีการที่น ามาใช้ในการศึกษา 

 การด าเนินโครงงานสร้างช่องกระจายอากาศในเตา
หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้าในครัง้น้ี มีวิธีการด าเนินงานเป็น
ล าดับดังน้ี 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินงานโครงงานครั้งน้ี เป็นการสร้างช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า  เพ่ือลด
ปัญหาการท าช่องกระจายลมใหม่ และ คณะผู้จัดได้ด าเนินงาน
ดังน้ี 

3.1.1.1 การศึกษาและรวบรวมปัญหา 
 โดยการศึกษาเน้นข้อมูลที่เป็นจริงจากการลง

พ้ืนที่สอบถามจากช่างหล่อพระ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
สูงสุด โดยมีการสอบถามจากผู้ใช้งานโดยตรง ข้อมูลที่ได้มีดังน้ี 
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1) การสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอม
โลหะแบบสนามบรรจุเบ้า สามมารถถอดประกอบได้ 

2) การสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอม
โลหะแบบสนามบรรจุเบ้า เคลื่อนย้ายได้สะดวก ง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา 

จากข้อมูลที่ได้ในการลงพ้ืนที่สอบถามช่างหล่อพระ 
คณะผู้จัดท าได้ขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ใน
การออกแบบสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบ
สนามบรรจุเบ้า และศึกษาทฤษฎีเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาประยุกต์ใน
การออกแบบสร้าง อันได้แก่ทฤษฎีทางด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

ก) ทฤษฎีการสันดาปหรือการเผาไหม้ทางเคมี 
ข) ทฤษฎีเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
ค) ทฤษฎีหลักกการอากาศในเตาหลอม 
ง) ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ [3] 

จ) ทฤษฎีหลักการใช้ปูนทนไฟ 
ฉ) ทฤษฎีหลักการของเหล็ก 
ช) ทฤษฎีแนวคิดในการออกแบบ 

3.1.2 วางแผนการด าเนินงาน 
 3.1.2.1 ก าหนดล าดับข้ันตอนการด าเนินงาน

โครงงานการสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบ
สนามบรรจุเบ้า  

3.1.2.2 ติดต่อประสานงานในการการด าเนิน
โครงงาน ซึ่งจะต้องด าเนินการติดต่อกับแผนกเครื่องมือกลและ
แผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหนองคายเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในการด าเนินการสร้าง
ช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

3.1.3 การออกแบบชิ้นส่วนช่องกระจายอากาศใน
เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
คณะผู้จัดท าได้มีการออกแบบช่องกระจายอากาศในเตาหลอม
โลหะแบบสนามบรรจุเบ้า เพ่ือให้มีสมรรถนะท างานสูงสุด และ
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 3.1.3.1 กรอบแนวคิดในการออกแบบช่อง
กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

1) โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานต่อการ
ใช้งาน 

2) ความสะดวกในการใช้งานและสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

3) จัดชื้อและจัดหาอุปกรณ์ได้สะดวก
4) ความสะดวกในการถอดประกอบ และดูแล

บ ารุงรักษาง่าย 
5) มีความปลอดภัยในการใช้งาน

3.1.4 เด าเนินการสร้างช่องกระจายอากาศในเตา
หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

หลังจากได้ท าการออกแบบและเขียนแบบของช่อง
กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ เพ่ือให้การด าเนินงานการ
สร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ เป็นไปตามข้ันตอน
และบรรจุเป้าหมาย 

3.1.5 ด าเนินการทดสอบสร้างช่องกระจายอากาศใน
เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

เมื่อได้ด าเนินการจัดสร้างช่องกระจายลมของเตา
หลอมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้รู้ว่าช่องกระจายอากาศในเตา
หลอมโลหะ มีสมรรถนะอยู่ในระดับใด และทราบถึงข้อบกพร่อง
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  จ าเป็นต้องมีการทดสอบช่องกระจาย
อากาศในเตาหลอมโลหะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ในการทดสอบจะเป็นการทดสอบหลอมอลูมิเนียม 
ทั้งหมด 1 ครั้ง ครั้งล่ะ 1 เบ้า ในการทดสอบจะใช้เวลาในการ
ทดสอบ 3 ชม. เมื่อหลอมผ่านไปได้ทุกๆ 1 ชม . ให้ตรวจดูน้ า
โลหะละลายถึงจุดเดือดสูงสุดพร้อมเทหรือยัง และหมดถ่านไม้ไป
กี่กระสอบตรวจดูจนครบ 3 ชม. พร้อมบันทึกผลในการทดสอบ
แต่ละครั้ง ซึ่งการทดสอบมีข้ันตอนดังน้ี 

3.1.5.1 จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดสอบ ได้แก่ นาฬิกา,เบ้าหลอม,ถ่านไม ้

3.1.5.2 ท าการหลอมอลูมิเนียม 
3.1.5.3 ตรวจสอบความพร้อมของช่องกระจาย

อากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
3.1.5.4 ด าเนินการทดสอบ 

1) ท าการประกอบช่องกระจายอากาศในเตา
หลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

2) น าเบ้าหลอมเข้าเตาหลอม
3) น าอลูมิเนียมใส่เบ้าหลอม
4) ใส่เชื้อเพลิง ถ่านไม้ พร้อมติดไฟ
5) ท าการตรวจสอบน้ าโลหะในแต่ล่ะครั้ง ว่า

ใช้ระยะเวลาเท่าไรโลหะถึงจะละลายถึงจุดเดือดพร้อมเท 
3.1.6 การประเมินและการหาสมรรถนะของช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
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ส าหรับการด าเนินประเมินและการหาสมรรถนะของ
เครื่องน้ันมี การประเมินผลของช่องกระจายอากาศในเตาหลอม
โลหะแบบสนามบรรจุเบ้า ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1. ด้าน
การออกแบบ  2. ด้านการใช้งาน 3. ด้านการบ ารุงรักษา  ส่วน
การหาสมรรถนะของเครื่องน้ันจะเป็นการทดสอบช่องกระจาย
อากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 

1) จากเกณฑ์ที่ต้ังช่องกระจายอากาศในเตาหลอม
โลหะ สามารถหลอมโลหะจนละลายใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

2) การประเมินหาสมรรถนะ น าเอาผลที่ได้จากการ
ทดสอบหาสมรรถนะของช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ
แบบสนามบรรจุเบ้า ที่ได้แต่ละครั้งมารวบรวมข้อมูล  จากน้ันท า
การหาค่าเฉลี่ยเพ่ือหาสมรรถนะ ถ้าผ่านก็จะน าผลรวมของการ
ทดสอบไปสรุปผล ถ้าไม่ผ่านก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่ งรายละเอียดของ  ตารางการเก็บข้อมูล, ใบบันทึกผล, 
การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล อยู่ใน   
หัวข้อ 3.4, 3.5 ต่อไป  

3.1.7 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ในการสรุปผลการด าเนินงานได้แบ่งการสรุปผล

ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 3.1.7.1 สรุปผลการสร้างช่องกระจายลมของเตา

หลอมโดยจะสรุปถึงผลที่ได้ท าการสร้างช่องกระจายอากาศใน
เตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า ว่ามีสมรรถนะการท างานอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 3.1.7.2 สรุปถึงผลการด าเนินงานทั้งหมดในการ
จัดท าช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
เพ่ือจะได้อภิปราย และเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

3.2 เคร่ืองมือ และเทคนิคที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ ให้ในการด าเนินงานโครงงานครั้ง น้ี  

ประกอบด้วย 
3.2.1 คอมพิวเตอร์ ใช้ในการออกแบบเขียนแบบ

และจัดการในเรื่องเอกสาร 
3.2.2 ใบประเมินผล ใช้ในการประเมินผลของช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ ทั้ง 3 คือ  
ด้านการออกแบบ, ด้านการสร้าง, ด้านการใช้งาน  

ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
3.2.3 ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใช้ในการจด

บันทึกข้อมูลการทดสอบหาสมรรถนะการท างานของช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะ เพ่ือน าข้อมูลที่บันทึกจากการ
ทดสอบ มาท าการวิเคราะห์หาสมรรถนะการท างาน 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ข้ันตอนประเมินช่องกระจายอากาศในเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบ้า
 คณะผู้จัดท าได้น าเอาช่องกระจายลมของเตาหลอม

ไปให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านเพ่ือเป็นองค์ประกอบ ในการ
ประเมินช่องกระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุ
เบ้า จากน้ันก็น าผลการประเมินมาสรุปด้ังน้ี 

ตาราง 4.1 ตรารางแบบการประเมินการสร้างช่องกระจาย 
  อากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
 ด้านการออกแบบ 

4.1 ผลการประเมิน ด้านการออกแบบ 
 4.1.1 เทคนิคการออกแบบ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 4.1.2 ความเหมาะสมของวัสดุ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 4.1.3 ความสวยงาม ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.20 อยู่ในระดับ ดีมาก 
4.1.4 ความแข็งแรงทนทานซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับ ดีมาก
 จากข้อมูลดังกล่าวการประเมินผลการสร้างช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้าด้านการ
ออกแบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ ด้านการออกแบบ 
ซึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 ซึ่งข้อมูลจะแสดงที่ตารางที่ 4.2 

คร้ังที่
ทดลอง 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การหลอม

โลหะอลูมิเนียม 
(นาที) 

การละลายของโลหะ 
อลูมิเนียม 

จ านวนถ่านที่ใช้ 
(กระสอบ) 

ละลาย
ถึงจุด
เดือด 

ละลาย ไม่
ละลาย 

1 

0 – 30 
30 - 60 
60 - 90 
90 - 120 
120 - 150 
150 - 180 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

400

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ตาราง 4.2 ตรารางแบบการประเมินการสร้างช่องกระจาย 
อากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
ด้านการสร้าง 

4.2.2 ผลการประเมิน ด้านการใช้งาน 
 4.2.2.1 ความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ ดี 
 4.2.2.2 ความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 
 4.2.2.3 ประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งคะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 
4.2.2.4 ความทนทานต่อไฟ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
จากข้อมูลดังกล่าว การประเมินผลการสร้างช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้าด้านการใช้
งาน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ ด้านการใช้งาน ซึ่งมีค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับ ดีที่สุด ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.43 ซึ่งข้อมูลจะแสดงที่ตารางที่ 4.3 

ตาราง 4.3 ตรารางแบบการประเมินการสร้างช่องกระจาย 
อากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้า 
ด้านการสร้าง 

4.3.3 ผลการประเมิน ด้านการบ ารุงรักษา 
 4.3.3.1 วัสดุมีความคงทน ซึ่ งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ ดี 
 4.3.3.2 ท าความสะอาดได้ง่าย ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 
 4.3.3.3 เคลื่อนย้ายได้สะดวก ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 
4.3.3.4 ง่ายต่อการจัดเก็บ ซึ่งคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับ 
 จากข้อมูลดังกล่าวการประเมินผลการสร้างช่อง

กระจายอากาศในเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้าด้านการ
บ ารุงรักษา พบว่า ผู้ เชี่ ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ  ด้านการ
บ ารุงรักษา ซึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับ 
ดี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่งข้อมูลจะแสดงที่ตารางที่ 
4.4 [2]

5. สรุปผล
ผลการทดลองสรุปได้ว่า การหลอมอลูมิเนียม ครั้งที่1 ใน

ระยะเวลา 60 นาที อลูมิเนียมไม่สามารถละลายหมด ต่อมาใน
ระยะเวลา 90 นาที อลูมิเนียมไม่สามารถละลายหมด ต่อมาใน
ระยะเวลา 150 นาที อลูมิเนียมละลายหมด ในการหลอม
อลูมิเนียมใช้ ระยะเวลา 150 ชั่วโมงข้ึนไปอลูมิเนียมถึงละลาย 
ระดับความึงพอใจของเตาหลอมโลหะแบบผนังด้วยวัสดุปูนไฟ 
จากตาราง 4.3 โดยมีอาจารและผู้เชี่ยวชาญประมินจ านวน5ท่าน
ได้ ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบทั้งหมดอยู่ในระดับ 4.30 อยู่ใน 
เกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยด้านการใช้งานทั้งหมดอยู่ในระดับ 4.50 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี ค่าเฉลี่ยด้านการบ ารุงรักษาทั้งหมดอยู่ในระดับ 4.40 
อยู่ในเกณฑ์ ดี ดังน้ันเตาหลอมโลหะแบบสนามบรรจุเบ้าผนัง
เหล็กฉาบปูนทนไฟสามารถใช้งานได้จริง 

6. อภิปรายผล
ผลการประเมินการสร้างช่องกระจายอากาศในเตาหลอม

โลหะแบบสนามบรรจุเบ้าพบว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก .มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ความเข้าใจมากที่สุด คือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.50 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก รองลงมาคือ ด้านการบ ารุงรักษา มี่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และด้านที่มีความ

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ 
𝐱 𝐒. 𝐃. แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. เทคนิคการออกแบบ
2. ความเหมาะสมของวัสดุ
3. ความสวยงาม
4. ความแข็งแรงทนทาน

4 
4 
5 
5 

4 
5 
4 
5 

4 
4 
5 
5 

4 
4 
4 
5 

4 
4 
3 
4 

4.00 
4.20 
4.20 
4.80 

0.00 
0.44 
0.83 
0.44 

ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 

รวม 17.20 1.73 
ค่าเฉลี่ย 4.30 0.43 ดีมาก 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญ 

𝐱 𝐒. 𝐃. แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. ความปลอดภัยในการใช้งาน
2. ความสะดวกในการใช้งาน
3. ประสิทธิภาพในการใช้งาน
4. ความทนต่อไฟ

5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

4 
4 
5 
5 

4 
4 
4 
5 

4 
4 
3 
5 

4.40 
4.20 
4.40 
5.00 

0.54 
0.54 
0.89 
0.00 

ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 

รวม 18.00 1.98 

ค่าเฉลี่ย 4.50 0.43 ดีมาก 
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เข้าใจน้อยสุดคือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่
ในเกณฑ์ ดี 

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 พัฒนาเพ่ิมขนาดช่องกระจายอากาศให้สามารถ

รองรับเชื้อเพลิงได้มากกว่าเดิม 
7.2 สามาถใส่เบ้าหลอมได้ 2 เบ้าข้ึนไป 
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สาส์น, 2560แหล่งที่มา: 
http://search.library.nsru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=1
51060CAREERINSPIRATIONBLOG (SEPTEMBER 14,2018).   
[2] วิวัฒนาการของเหล็กการอดีตสู่ปัจจุบัน [Online]. แหล่งที่มา: 
https://metalsteelgroup.wordpress.com/2018/09/14/
วิวัฒนาการของเหล็ก-การอ/#respond
[3] วีทิต วรรณเลิศลักษณ์ (11 มิถุนายน 2560). ทฤษฎีเทอร์โม
ไดนามิกส์.[Online].แหล่งที่มา: 
https://www.scimath.org/lesson-physics/item/7240-
2017-06-11-14-22-46 
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ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 
NISSAN CEFLRO ENGINE PRACTICE SET A32 

ราเชน วงค าภา1* ธีระศักดิ์ พันลุงตุง2  ถาวร ราชรองเมือง3 
Rachen Wongkhampha1*  Thirasak  Panloungtoung2  Thaworn Ratrongmuang3 

123สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  

บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงการ  เรื่องชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน 

รุ่น เซฟิโร่ A32 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อออกแบบสร้าง

ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ

การใช้งานชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 3) เพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น 

เซฟิโร่ A32 

การออกแบบสร้างชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น 

เซฟิโร่ A32 โดยติดตั้งเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 พร้อม

ระบบเกียร์, ระบบระบายความร้อน  และอุปกรณ์แผงจ าลอง

สถานการณ์ข้อขัดข้องจะแสดงวงจรของระบบเครื่องยนต์พร้อม

จุดวัดสัญญาณต่าง ๆ ทั้งสัญญาณจากเซนเซอร์และสัญญาณ

ควบคุม บนแท่นชุดฝึกและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

ประสิทธิภาพการใช้งานของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์

นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ตามเกณฑ์ 

80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ซึ ่งในการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา

เครื่องยนต์ สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์เกิดการเรียนรู้  ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่

คาดหวังได้ ดังนี้  ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

พบว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32  

(E1) เท่ากับ  82.35  และผลการหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ 

 (E2)  ของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32  ซึ่งได้

จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) เท่ากับ  82.7  ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติเคร่ืองยนต์นิสสัน รุ่น 

เซฟิโร่ A32  มีค่าเฉลี่ย E1/E2  เท่ากับ 82.35/82.70  ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ E1/E2  เท่ากับ 80/80 

ผลการศึกษาความพึงพอใจชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์

นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด({ EMBED Equation.3 }=4.60, S.D.=0.52) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ คู่มือ

การใช้งาน ({ EMBED Equation.3 }= 4.68, S.D.= 0.49) 

รองลงมาด้านการออกแบบและสร้าง ({ EMBED Equation.3 

}= 4.64, S.D. =0.53)  และ  ด้ านการใช้ ง าน  ( { EMBED 

Equation.3 }= 4.48, S.D.= 0.55) และผลการศึกษาความพึง

พอใจของผู้ ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เครื่องยนต์ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ที่ผู้ศึกษาโครงการวิจัยได้สร้าง

ขึ้นและน าชุดฝึกนี้ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผู้ใช้ชุดฝึก

ปฏิบัติเครื่องยนต์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ

มาก ({ EMBED Equation.3 }=4.46, S.D.=0.59) หากพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่  ด้านการออกแบบ  ({ EMBED Equation.3 }= 4.57,  S.D. 
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= 0.52)   รองลงมาคือ การใช้งาน ({ EMBED Equation.3 }= 

4.5, S.D. = 0.55)   และ ด้านการสร้าง ({ EMBED Equation.3 

}= 4.33, S.D. = 0.70 

ค าส าคัญ : ชุดฝึกปฏิบัติ,เครื่องยนต์,นิสสัน

ABSTRACT 

 The purpose of this project were to 1) design 

and make the Nissan Cefiro A32  Engine Practice kit, 

2) to find the efficiency and 3) to study the students’

satisfaction. 

           Designing to make the Nissan Cefiro A 32 

engine practice kit, The Nissan Cefiro A32 engine was 

installed with gear, cooling and a mistake simulation 

panel device which displayed the engine circuit with 

various measuring points, both sensor signals and 

control signals on the practice kit platform and easy 

to move. 

           The results of the analysis of the  performance 

of the Nissan Cefiro A32 engine practice kit according 

to the criteria 80/80 using the formula E1/E2,  practicing 

the problem analysis .  And creating academic 

achievement for users of the practice engine kit to 

achieve objective learning to the level of expected 

criteria as follows; the results of the process 

efficiency (E1) found that the efficiency of the Nissan 

Cefiro A32 (E1) engine practice kit was 82.35. And the 

results of efficacy results (E2) of the Nissan Cefiro A32 

engine practice kit, which were obtained from the 

achievement test (E2) , were 82.7.  The data analysis 

results showed that the efficiency of the Nissan 

Cefiro A32 engine practice kit had an average E1/ E2

of 82. 35 /  82. 70, which was higher than the E1/ E2

benchmark equal 80/80. 

The overall expert- assessed the practice kit 

satisfaction study was at the highest level ({ EMBED 

Equation.3 }= 4.60, S.D. =0.52). When considering 

each aspect, it was found that the aspects with the 

highest mean were manual ({ EMBED Equation.3 }= 

4. 68, S. D.  =  0. 49) , design and make ( {  E M B E D

Equation.3 }= 4.68, S.D.= 0.49)   and usage ({ EMBED 

Equation.3 }= 4.48, S.D.= 0.55). And the results of 

the user satisfaction study found that the users were 

satisfied with the practice kit in the overall at a high 

level ({ EMBED Equation.3 }= 4.46, S.D.  = 0.59) .  If 

considered individually, it was found that the users 

were satisfied with the practice set in descending 

order, namely design   ({ EMBED Equation.3 }= 4.57, 

SD = 0.52),  usage ({ EMBED Equation.3 }= 4.5, SD = 

0.55.)  And make ({ EMBED Equation.3 }= 4.33, SD = 

0.70). 
Keword : Practice kit, Engine, Nissan 

1. บทน า
เนื่องจากในปัจจุบันช่างในศูนย์บริการนิสสัน บางคน

ยังขาดทักษะให้การปฏิบัติงานวิเคราะห์ปัญหาการซ่อม
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ รหัส A32 ที่มีความจ าเป็นต้องใช้
ชุดฝึกที่มีการอธิบายอุปกรต่างๆ ท าหน้าที่อย่างไรระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต์ในปัจจุบันศูนย์บริการยังขาดแคลนชุดฝึกที่
มีการท างานของอุปกรต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการ
ท างานของเครื่องยนต์ได้ตามสภาวะจริง เพื่อพัฒนาให้ช่างนิ
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สสันมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการ
วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องยนต์นิสสันและเพื่อให้ช่างได้
เรียนรู้จากสื่อของจริง ในการสร้างชุดฝึกเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น 
เซฟิโร่ รหัส A32 โดยการระบุปัญหาลงในใบงานและขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ขึ้น
เพื่อให้สามารถเรียนรู้วินิจฉัยปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ตรงตาม
สมรรถนะทั้งนี้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยต่อการพัฒนาการทางเทคโนโลยียานยนต์  

   ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นแก่คุณค่าน าเอาเครื่องยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 เพื่อให้ได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การยกระดับ
การวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ของช่างนิสสัน  เพื่อเพิ่ม
ความรู้ทางวิชาการ การแสวงหาความรู้และความจริงเพื่อ
สร้างเป็น สูตรทฤษฏีเพื่อน าผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็น
ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาที่ต้อง
ค้นคว้าความจริงเพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปแก้ปัญหา หรือ
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อออกแบบและสรา้งชดุฝึกปฏิบัติเครื่องยนตน์ิสสนั 

รุ่น เซฟิโร่ A32 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน 

รุ่น เซฟิโร่ A32 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดฝึก

ปฏิบัติเครื่องยนต์นสิสนั รุ่น เซฟิโร่ A32 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย

ศึกษาปัญหาจากการสังเกตการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติงานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาดังกล่าว และน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาใช้ประกอบในการ
จัดท าโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน ผู้ศึกษามี
ความสนใจในปัญหาดังกล่าวจึง ได้สร้าง ชุดฝึกปฏิบัติ
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 และจัดท าใบงานประกอบ
เพื่อเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนและได้ท าการศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร ต ารา และขอค าแนะน าจากอาจารย์ ที่ปรึกษา
ตลอดจนวิธีการ เก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากต ารา
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ 

3.1 ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน องค์ประกอบภายในส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องยนต์ จากอินเตอร์เน็ตและห้องสมุดเพื่อน ามาใช้ก าหนด
คุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ ที่จะน ามาใช้ในการสร้าง 
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3.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจากคู่มือ
ซ่อมเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 และน ามาปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.3  การออกแบบสร้างชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน 
รุ่น เซฟิโร่ A32 โดยติดตั้งเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 พร้อม
ระบบเกียร์, ระบบระบายความร้อน  และอุปกรณ์แผงจ าลอง
สถานการณ์ข้อขัดข้องจะแสดงวงจรของระบบเครื่องยนต์
พร้อมจุดวัดสัญญาณต่าง ๆ ทั้งสัญญาณจากเซนเซอร์และ
สัญญาณควบคุม บนแท่นชุดฝึก ซึ่งใช้เหล็กกล่อง ขนาด 2×2 
นิ้ว หนา 1.5 มม. และท าการเชื่อมยึดโครงสร้างที่ละส่วนเข้า
ด้วยกัน โดยโครงสร้างชุดฝึกมี ขนาดกว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 
130 × 120 × 82 เซนติเมตร ติดตั้งล้อเลื่อน ขนาด 4 นิ้ว 
จ านวน  4 ล้อ ชนิดแบบล็อคล้อได้และเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ดังภาพที่ 1     

ภาพที่ 1 โครงแทน่ชุดฝึกปฏบิัติเครื่องยนตน์ิสสนั รุน่ เซฟโิร่ A32 

3.4  ออกแบบสร้าง แผงจ าลองสถานการณ์ข้อขัดข้อง
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 แสดงวงจรของระบบ
เครื่องยนต์พร้อมจุดวัดสัญญาณต่าง ๆ และสวิทช์โยกตัดต่อ
สัญญาณจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ากับ
สัญญาณควบคุมกล่อง ECM จ านวน32 จุด 

ภาพที่ 2 แผงจ าลองสถานการณ์ขอ้ขัดข้องเครื่องยนต์นสิสนั รุ่น 
เซฟิโร่ A32 

3.5 การประกอบชิ้นส่วนชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ติดตั้งเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ 
A32 ขนาดเครื่องยนต์ 3000 ซีซี V-6 สูบ เข้ากับแท่น
ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 และเดิน
ระบบไฟฟ้าและจัดเก็บสายไฟฟ้าชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 และท าความสะอาดชุดฝึกปฏิบัติ
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 แล้วตรวจสอนความ
เรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณโดยใช้
โปรแกรม CONSULT- III plus [4]  ดังภาพที่ 3 และ 4 

ภาพที่ 3 จัดเก็บระบบไฟฟา้ชดุฝึกปฏิบัติเครื่องยนต ์
นิสสนั รุ่น เซฟิโร่ A32 
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ภาพที่ 4 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสนั รุ่น เซฟิโร่ A32 

3.6 ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์ที่สร้างเสร็จและชุด
ใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน  รุ่น เซฟิโร่ 
A32 น าไปทดลองใช้นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ 
ปวส. และช่างประจ าศูนย์บริการรถยนต์นิสสัน ในจังหวัด
หนองคาย โดยผู้จัดท าได้สาธิตการท างานของชุดฝึก
ปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ตามใบงานทั้ง 
10 เรื่อง ที่ ได้สร้างขึ้นจนครบแล้วนั้น  แล้วท าการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์ โดย
การทดสอบจาก และให้ช่างประจ าศูนย์บริการรถยนต์ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32  

3.7 สรุปผลข้อมูลและวิเคราะห์ปญัหา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการสร้าง ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น 
เซฟิโร่ A32 ต่อไป 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล [1] [2]

4.1 ผลการประเมินหาประสิทธภิาพการใช้งานชดุฝึก
ปฏิบัติเครื่องยนต์นสิสนั รุ่น เซฟิโร่ A32 

ประส ิท ธ ิภ าพของช ุดฝึกปฏิบัติ เครื่ องยนต์
หมายถึงความสามารถของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น 
เซฟิโร่ A32 ในการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ สร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังได้การก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพกระท าได้  

 วิ เคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้

สูตร  E1/E2    

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ซึ่งได้สร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์และใบงาน  แสดงผลดังตาราง 1 
      ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนตน์ิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 
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ตารางที่ 2  คะแนนจากการท าใบกจิกรรม ใบงาน  ร่วมกับชดุฝึก

ปฏิบัติเครื่องยนต์นสิสนั รุ่น เซฟิโร่ A32 และหาค่า E1/E2 

  จากตาราง  1  ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1)  พบว่า ประสิทธภิาพของชดุฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นสิสัน 
รุ่น เซฟิโร่ A32  (E1)  เท่ากับ  82.35 

   และผลการหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ 
(E2)  ของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 
ซึ่งได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) เท่ากับ  82.70 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 มีค่าเฉลี่ย 
E1/E2  เท่ากับ 82.35/82.70  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
E1/E2  เท่ากับ 80/80 

4.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้

ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 

4.2.1. ด้านการออกแบบและสรา้ง 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ({ EMBED Equation.3 }) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญทีป่ระเมินประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนตน์ิส

สัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ในด้านการออกแบบและสร้าง  

ด้านการออกแบบและสรา้ง { 
EMB
ED 

Equa
tion.

3 } 

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.การออกแบบภาพร่างมีความ
เหมาะสม 4.60 0.55 

มากที่สุด 

2.จัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 4.60 0.55 

มากที่สุด 

3.การเลือกใช้วัสดุและอปุกรณ์ที่มี
ความเหมาะสม 4.60 0.55 

มากที่สุด 

4. มีความแข็งแรงทนทาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.มีขนาดและน้ าหนกัที่เหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.53 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องนี้ ด้านการออกแบบและ

สร้าง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ({ EMBED Equation.3 

}= 4.64, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ มีขนาดและน้ าหนักที่เหมาะสม ({ 

EMBED Equation.3 }= 4.80, S.D.= 0.45) การออกแบบ

ภาพร่างมีความเหมาะสม ({ EMBED Equation.3 }= 4.60, 

S.D.= 0.55) และ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความ

เหมาะสม 

 ({ EMBED Equation.3 }= 4.60, S.D.= 0.55) ตามล าดับ 

4.2.2 ด้านการใช้งาน 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ({ EMBED Equation.3 }) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. )  และระดับความคิดเห็นของ
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ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิส

สัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ในด้านการใช้งาน 

ด้านการใช้งาน { 
EMBE

D 
Equa
tion.3 

} 

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1.มีความสะดวกสบายในการน าไปใช้งาน 4.40 0.55 มาก 
2. มีความปลอดภยัในการใช้งาน 4.60 0.55 มากที่สุด 
3.ง่ายต่อการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4.40 0.55 มาก 
4.สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4.60 0.55 มากที่สุด 
5.มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและเก็บ
รักษา 4.40 0.45 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.55 มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องนี้ ด้านการใช้งาน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก ({ EMBED Equation.3 }= 4.68, S.D.= 

0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับ คือ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ({ EMBED Equation.3 

}= 4.60,S.D.= 0.55) สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้ ({ EMBED Equation.3 }= 4.60, S.D.= 0.55) และ มี

ความสะดวกสบายในการน าไปใช้งาน({ EMBED Equation.3 

}= 4.40, S.D.= 0.55) ตามล าดับ 

4.2.3 ด้านคู่มือการใช้งาน 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ({ EMBED Equation.3 }) ค่า

เบี่ ยง เบนมาตรฐาน (S.D. )  และระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิส

สัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ในด้านคู่มือการใช้งาน 

ด้านคู่มือการใช้งาน { 
EMBE

D 

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

Equati

on.3 } 

1.เนื้อหาเรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 
2.ศึกษาท าความเขา้ใจง่าย 4.80 0.45 มากที่สุด 
3.บอกวิธกีารใช้งานได้ละเอียดชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.มีภาพประกอบชัดเจน 4.80 0.45 มากที่สุด 
5.มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.40 0.55 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.68 0.49 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องนี้ ด้านคู่มือการใช้งาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ({ EMBED Equation.3 }= 

4.68, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ เนื้อหาเรียงล าดับได้อย่าง

เหมาะสม ({ EMBED Equation.3 }= 4.80, S.D.= 0.45) 

ศึกษาท าความเข้าใจง่าย ({ EMBED Equation.3 }= 4.80, 

S.D.=  0.45)  และ มีภาพประกอบชัดเจน  ( { EMBED 

Equation.3 }= 4.80, S.D.= 0.45) ตามล าดับ 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ({ EMBED Equation.3 }) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิส

สัน รุ่น เซฟิโร่ A32 โดยภาพรวม 

ด้าน { 
EMB
ED 
Equ
atio

n.3 }

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. การออกแบบและสร้าง 4.64 0.53 มากที่สุด
2. การใช้งาน 4.48 0.55 มาก 
3. คู่มือการใช้งาน 4.68 0.49 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.52 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน

หาประสิทธิภาพการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น 

เซฟิโร่ A32 นี้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( { EMBED 

Equation.3 }= 4.60, S.D.= 0.52) 

4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 

ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ({ EMBED Equation.3 }) ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ 

A32 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อชุดฝึก

ปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 โดยรวมทุกด้านอยู่

ในระดับ พึงพอใจมาก (= 4.46,S.D. = 0.59) หากพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 เรียงล าดับจากมากไปหา

น้อย ได้แก่  

 4.3.1 ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด (= 4.57, S.D. = 0.52) โดยรายการที่

มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ  คือ ขนาดมีความเหมาะสม

กับการใช้งาน (= 5, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ ชิ้นงาน

สามารถถอดประกอบและติดตั้งได้ง่าย(= 4.50, S.D.= 0.69) และ 

น้ าหนักของชิ้นงานมีความเหมาะสม (= 4.55, S.D. = 0.61) 

ตามล าดับ 

 4.3.2 ด้านการสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมาก ( = 4.33, S.D.= 0.70) โดยรายการที่มี

ความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ คือ ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มี

ความแข็งแรงทนทาน (= 4.45, S.D.= 0.61) รองลงมาได้แก่ 
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มีความสะดวกสบายในการน าไปใช้งาน (=4.35 , S.D.= 0.67) 

และ มีความปลอดภัยในการใช้งาน (=4.30, S.D.=0.73) ตามล าดับ 

 4.3.3 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ

พึงพอใจมาก ( = 4.50, S.D. = 0.55) โดยรายการที่มีความ

พึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ คือ มีความสะดวกสบายในการใช้

งาน (=4.55, S.D.= 0.51) รองลงมาได้แก่ มีความปลอดภัยใน

การน าไปใช้งานสูง ( = 4.55 , S.D.= 0.51) และ น าชุดฝึก

ปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32ไปใช้กับศูนย์บริการ

รถยนต์ได้เป็นอย่างดี ( = 4.50, S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

5. อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษา

โครงการจะอภิปรายผลตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติเคร่ืองยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 จากผลการออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 พบว่า ชุดฝึกปฏิบัติ
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ที่ผู้ศึกษาโครงการวิจัยสร้าง
ขึ้นมีความเหมาะสม สามารถใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
เป็นสมมติฐานการวิจัยที่ ตั้ ง ไว้  ทั้ งนี้ เนื่ องจากผู้ ศึกษา
โครงการวิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาในการออกแบบและสร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติเคร่ืองยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ซึ่งได้น าปัญหา
ต่างๆ จากการใช้งานมาขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเครื่องกล  และช่างประจ าศูนย์บริการซ่อม
รถยนต์นิสสัน ในจังหวัดหนองคาย และน าข้อเสนอแนะที่
ได้มาออกแบบ เขียนแบบ ภาพร่าง ลักษณะ และก าหนด
ขนาด ต าแหน่งติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้นก่อนน าไปสร้างจริง โดยยึดหลักการออกแบบให้มี
ความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย วัสดุและอุปกรณ์หาง่าย
ภายในประเทศ โครงสร้างไม่สลับซับซ้อน มีราคาต้นทุนการ
ผลิตต่ าและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง จากนั้นได้สร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ตามหลักการ
ออกแบบเครื่องจักรกลดังกล่าวนี้  จึงท าให้ชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ที่สร้างขึ้นใช้งานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามสมมติฐานของโครงการวิจัยที่ตั้งไว้
ดังกล่าว 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานชุดฝึกปฏิบัติ
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ในการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์
ปัญหาเครื่องยนต์ สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึงระดับเกณฑ์ที่คาดหวังได้การ
ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท าได้  

          วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์
นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร  E1/E2  
พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ 
A32  (E1)  เท่ากับ  82.35 และผลการหาประสิทธิภาพ
ของผลสัมฤทธิ์ (E2)  ของชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน 
รุ่น เซฟิโร่ A32  ซึ่งได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (E2) 
เท่ากับ  82.70 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 มีค่าเฉลี่ย 
E1/E2  เท่ากับ 82.35/82.70  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
E1/E2  เท่ากับ 80/80  

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านการออกแบบ พบว่า เครื่องนี้
เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม  น้ าหนักของชิ้นงานมี
ความเหมาะสม และขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 
ด้านการสร้าง ใช้งานง่ายไม่สลับซับซ้อน ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่
มีความแข็งแรงทนทาน และขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้
งานจริง ด้านการใช้งาน มีความปลอดภัยในการน าไปใช้งาน
สูง เมื่อใช้ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 แล้ว
จะไม่ท าให้เกิดความเสียหาย และเป็นประโยชน์ต่อช่างในการ
ท างานของเคร่ืองยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1  ควรจัดท าคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา

ชุดฝึกปฏิบัติเครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 เป็นเล่มติดตั้ง
ไว้ที่ตัวเครื่อง ซึ่งผู้ที่จะน าเครื่องนี้ไปใช้งานสามารถอ่านและ
ท าความเข้าใจก่อนน าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง     

6.2 ควรจัดท าชุดใบงานประกอบชุดฝึกปฏิบัติ
เครื่องยนต์นิสสัน รุ่น เซฟิโร่ A32 .ให้ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับรายวิชาปฏิบัติงานระบบเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน 

ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน าไปใช้เป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนกับนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ระดับ ปวส. 
ต่อไป 
       6.3 ควรจัดท าปลั๊กขั้ว OBD 2 เพิ่มสามารถรองรับการ
ใช้เคร่ืองวิเคราะห์ข้อมูลเคร่ืองยนต์ แบบ G-SCAN และระบบ
ตรวจจับสัญญาณโดยใช้โปรแกรม CONSULT- III plus  
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เครื่องถอดยางลอรถบรรทุก 
Trucks’ Tire Changer Machine 
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บทคัดยอ 

การศึกษาโครงการ เร่ืองเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก   

มีวัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อออกแบบและสราง

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช

งานเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชงานเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ผลการศึกษา

โครงการวิจัย พบวา ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองถอด

ยางลอรถบรรทุก โดยตัวเคร่ืองมีขนาดกวาง x ยาว x สูง 

เทากับ 60 x 100 x 35 เซนติเมตร มีมอเตอรขนาด 3 

แรงมา และมีเกียรทดรอบ 1/60 การทํางานใชมอเตอรขับ

สายพานสงกําลังไปยังเกียรทดรอบ เพื่อใหหมุนแกนเพลา

วางกระทะลอใหหมุน และ มีอุปกรณอ่ืน ๆ อีก เชน พูลเลย 

สายพานสงกําลัง แขนจับขอบกระทะลอ แกนเพลาวาง

กระทะลอ เบรกเกอร และมีสวิตชควบคุมที่ใชในการควบคุม

การทํางานของมอเตอรไฟฟา  

ประสิทธิภาพการใชงานของเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

เมื่อทําการทดลองหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองถอดยาง

ลอรถบรรทุก โดยทําการทดลองกับรถบรรทุก 10 ลอ เพลา

เดียว ISUZU FVM 300/240 แรงมา โดยกําหนดความเร็ว

รอบของเกียรทดรอบไวที่ 12 รอบ/นาที และทําการทดลอง

อยางละ 3 คร้ัง พบวา การถอดยางลอรถบรรทุก 10 ลอ 

โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ยเวลาในการ

ถอดยางลอรถบรรทุกนอยกวาการใชแรงคนถอดยางรถ 

บรรทุก เทากับ 0.27 นาที และการใสลอยางลอรถบรรทุก 

10 ลอ โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ยเวลา ใน

การใสยางลอรถบรรทุกนอยกวาการใชแรงคนใสยางลอ

รถบรรทุก เทากับ 0.36 นาที และเคร่ืองนี้ยังสามารถ

ปฏิบัติงานไดเร็วกวาการใชแรงงานคน ชวยลดการบาดเจ็บ

และอุบัติ เหตุจากการปฏิบัติงานลงได สามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว และผล

การประเมินหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก โดยรวมอยู ในระดับมาก ( X = 4.21, S.D.= 

0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ดานคูมือการใชงาน ( X = 4.33, S.D.= 0.57) 

รองลงมา คือ ดานการออกแบบและสราง ( X = 4.25, 

S.D.= 0.55) และดานการใชงาน ( X = 4.06, S.D.= 0.43)  

 ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก โดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.19, 

S.D. = 0.43) หากพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใช บริการมี

ความพึงพอใจ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด เรียงลําดับจากมากไปหา

นอย ไดแก ดานการใชงาน  ( X = 4.25, S.D. = 0.43) 

รองลงมา คือ ดานการออกแบบ ( X = 4.22, S.D. = 0.44) 

และดานการสราง ( X = 4.14, S.D. = 0.42)       
คําสําคัญ : เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก, ยางรถยนต, 
กระทะลอ, มอเตอรไฟฟา 

Abstract 
  The purpose of this project were to 1) design 

and make the truck tire removal machine, 2) to find 

the efficiency and 3) to study the users’ satisfaction. 

 The results of the research project found that 

the design and make of the machine body has 

dimensions of width x length x height equal to 60 
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x 100 x 35 centimeters. It has a 3 hp motor and has 

a 1/60 Worm Gear.  The operation used a motor to 

drive a belt to transmit power to the worm gear to 

rotate the axle shaft which place the wheel rim to 

keep rotating. And there were other devices such 

as a pulley, a transmission belt, a rim handle arm, 

an axle shaft place wheel rim, a breaker and a 

control switch that used to control the operation 

of the electric motor.  

  Performance of the machine; when testing 

machine performance by experimenting with the 

ISUZU FVM 300/240 horsepower 10-wheel truck 

(single shaft) with the speed of the gear reducer at 

12 rpm and the three times tests found that 

removing 10 truck tires by using a truck tire removal 

machine use less time than human. The average 

time to remove a truck tire by using machine was 

0.27 minutes. Then, loading 10 wheel truck tire by 

using the machine had the average time to put on 

a truck tire at 0.36 minutes. It used less time than 

human force to put on a truck tire. And the 

machine can perform the job faster than human. It 

also can help reduce injuries and accidents from 

operations. It still can work efficiently in accordance 

with its intended objectives. The results of the 

evaluation of the overall machine performance 

were at the high level ( X = 4.21, SD = 0.52). When 

considered on a single side, it was found that the 

side with the highest mean was the user manual 

( X = 4.33, SD = 0.57), the design and make ( X = 

4.25, SD = 0.55) and the usability ( X = 4.06, SD = 

0.43). 

The overall satisfaction of the users with the 
machine was at a very satisfied level ( X = 4.19, S.D. 
= 0.43). If considered individually, it was found that 
the users were satisfied with the highest average in 
descending order: the usability ( X = 4.25, S.D. = 
0.43), design ( X = 4.22, S.D. = 0.44) and making ( X
= 4.14, S.D. = 0.42). 

Keywords : The truck tire removal machine , Car 
tires , Wheel rim , Electric motor 

1. บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา  การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศน้ัน  ท้ังในดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ระบบการขนสง และโลจิสติกส  การขนสงสินคาทางบกหรือ
รถบรรทุก ถือวามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยาง
มาก  ซึ่งในปจจุบันรับบาลไดมีการสรางถนน ขยายถนน เช่ือมโยง
ระหวางจังหวัดตาง ๆ ไดอยางท่ัวถึง  เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมาก
ข้ึนทําใหเกิดเสนทางการเดินรถท่ีสะดวกยิ่งข้ึน  อยางเสน
เศรษฐกิจ CLMV ท่ีมาจากกลุมประเทศ กัมพูชา  ลาว  เวียดนาม 
และพมา ในภูมิภาคอาเซียน  ทําใหการขนสงดวยรถยนตเปน
ทางเลือกท่ีนาสนใจมาก  เน่ืองจากการขนสงโดยรถยนตน้ัน 
สามารถใหบริการท่ีคลองตัวและรวดเร็วกวา เมื่อเปรียบเทียบกับ
การขนสงโดยเรือ และยังมีคาขนสงท่ีถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
การใชเครื่องบิน  จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหการขนสงโดยรถยนตเปน
ทางเลือกหลักท่ีเปนท่ีนิยมใชกันมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia) โดยจากการ
ขนสงท้ังหมดเปนการขนสงดวยรถบรรทุกถึง 82 % [1] การ
เติบโตอยางมากของการขนสงทางถนน  ทําใหศตวรรษท่ีผานมามี
การสราง ขยาย และตอเติมโครงขายถนน มาโดยตลอด และ
ยังคงเพ่ิมมากข้ึน  ในปจจุบันการเช่ือมตอไปยังสถานท่ีตาง ๆ 
เช่ือมโยงกันท่ัวภูมิภาค  ทําใหการขนสงทางรถบรรทุก มีความ
สะดวก คลองตัว และพรอมรองรับปรมิาณการขนสงไดดีกวาการ
ขนสงทางอ่ืน ๆ ทุกประเภท ในการจัดสงสินคาไมวาจะเปนการ
ขนสงดวยรถยนต รถกระบะ รถบรรทุกหกลอ รถบรรทุกสิบลอ 
และรถบรรทุกสิบลอพวง จึงทําใหรถบรรทุกประเภทตาง ๆ 
มีความสําคัญมากในการขนสงสินคาในแตละครั้ง ซึ่งสามารถ
ขนสงไดเปนจํานวนมาก 

กรมการขนสงทางบก ไดใหขอมูลสถิติจํานวนรถจดทะเบียน
สะสมท่ัวประเทศ ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562  มีจํานวน
ท้ังสิ้ น  40 ,190,534 คัน  โดยรถจักรยานยนต  จํ านวน 
21,051,977 คัน รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน 9,713,980 
คัน รถยนตบรรทุกสวนบุคคล 6,707,781 คัน รถยนตน่ังสวน
บุคคลเกิน 7 คน 422,741 คัน รถยนตโดยสาร 163,983 คัน 
และรถบรรทุก 1,135,534 คัน [2] 

ซึ่งการนํารถบรรทุกมาขนสงสินคาหรือสิ่งของตาง ๆ มีอยูเปน
จํานวนมาก  เมื่อมีการใชงานรถบรรทุกอยูเปนประจําก็จะตองมี
การตรวจสอบสภาพใหมีความพรอมตอการใชงาน  เชน  มีการดู
ตรวจเช็คลอและยางอยูเปนประจํา และมีการตรวจสอบกอน
เดินทางทุกครั้ง เพ่ือซอมแซมจุดท่ีชํารุดเสียหาย  มีการตรวจ 
สอบตามระยะทางทุก ๆ 10,000-20,000 กิโลเมตร และมีการ
ตรวจสอบตามอายุการใชงานท่ี 6 เดือน หรือ 1 ป เปนตน  ซึ่ง
รถบรรทุกน้ันจะมีช้ินสวน วัสดุและอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีขนาดใหญ
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และมีนํ้าหนักมาก  ซึ่งชางซอมจะตองมีความรูมีความชํานาญ 
และจะตองมีความระมัดระวังเปนอยางมากในการปฏิบัติงานซอม
แตละครั้ง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานได    

ผูศึกษาโครงการไดฝกประสบการณวิชาชีพในศูนยบริการตั้ง
ศูนยและถวงลอรถยนต และรถ บรรทุก จึงไดเล็งเห็นถึงปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการถอดและใสยางลอรถบรรทุก เชน การ
ถอดกระทะลอรถบรรทุก  เปลี่ยนยางนอกและยางใน  และปะ
ยางรถบรรทุก เปนตน ซึ่งรถบรรทุกท่ีเขามารับบริการในแตละวัน
มีจํานวนมาก  ทําใหเสียเวลาและตองใชแรงงานชางในการถอด
และใสยางลอรถบรรทุกหลายคน  และทางศูนยบริการจะไมมี
เครื่องมือพิเศษชวยในการถอดและใสยางลอรถบรรทุก  ซึ่งถา
หากไมใชเครื่องมือชวยถอดก็จะเสียเวลามาก  มีความเสี่ยงตอ
การเกิดอุบัติ เหตุ  และอาจจะไดรับการบาดเจ็บในขณะท่ี
ปฏิบัติงานได      

จากปญหาดังกลาว ผูจัดทําโครงการจึงไดเกิดแนวคิดในการ
พัฒนาออกแบบและสรางเครื่องถอดยางลอรถบรรทุก  เพ่ือเปน
อุปกรณชวยในการถอดและใสยางรถบรรทุก  ชวยอํานวยความ
สะดวกในการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงข้ึน  มีความ
ปลอดภัยมากข้ึน  และชวยใหมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และชวยทุนแรงงานคนในการถอดและใสยางรถบรรทุกท่ีมีขนาด
ใหญ และมีนํ้าหนักมาก ตลอดจนลดความเสี่ยงตาง ๆ จากการ
ปฏิบัติงาน และสามารถนําไปใชงานไดจริงในศูนยบริการซอม
รถยนตตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองถอดยางลอรถ บรรทุก
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริการที่มีตอเคร่ือง

ถอดยางลอรถบรรทุก 

3. สมมติฐานของโครงการ

3.1 ผลการออกแบบและสราง เค ร่ืองถอดยางลอ
รถบรรทุกที่สรางข้ึนสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว 

3.2 เมื่อถอดและใสยางลอรถบรรทุกดวยเคร่ืองถอดยาง
ลอรถบรรทุกแลวจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใชแรงงานคนในการถอดและใสยางลอ
รถบรรทุก   

3.3 ระดับความพึงพอใจกลุมตัวอยางที่ทดลองใชเคร่ือง
ถอดยางลอรถบรรทุก อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การจัดทําโครงการวิจยัในคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง

(Experimental Research) โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถ 
บรรทุก ที่ผูจัดทาํโครงการวิจัยไดสรางข้ึน ซึ่ง มวีัตถุประสงค
เพื่อออกแบบสราง และหาประสิทธิภาพเคร่ืองถอดยางลอ
รถบรรทุก และศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ
เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ซึ่งผูจัดทําโครงการวิจัยมีวิธีการ
ดําเนินโครงการวิจัย ดังนี ้

  4.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  4.1.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของกับ

โครงการวิจัย 
 4.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเคร่ืองถอดยาง
ลอรถบรรทุก และการออกแบบโครงสรางเคร่ืองถอดยางลอ
รถบรรทุกจากเอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของ [3,4,5] 
  4.1.3 ขอคํานําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และ
คณะครู-อาจารย จากสาขาวชิาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายและชางประจาํศูนยบริการตั้งศูนย
ถวงลอรถยนต ในเร่ืองการออกแบบและสรางเคร่ืองถอดยาง
ลอรถบรรทุก 

4.1.4 เสนอโครงการ ไดเสนอโครงการตออาจารย  
ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
โครงการวิจัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อทําการเสนอ 
ขออนุมัติโครงการ 
  4.1.5 ทําการทดลองใชและเก็บผลการทดลองเคร่ือง
ถอดยางลอรถบรรทุก 

4.2 การออกแบบโครงสราง 
     ในข้ันตอนการดําเนินการออกแบบโครงสรางเคร่ือง

ถอดยางลอรถบรรทุก ผูจัดทําโครงการไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไปนี้ 

  4.2.1 ศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับการออกแบบสราง
เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก เนื่องจากผูจัดทําโครงการได
ประสบปญหาในการถอดและใสยางลอรถบรรทุก ซึ่งมีขนาด
ใหญและมีน้ําหนักมากในศูนยบริการตั้งศูนยถวงลอรถยนต 
ใหกับรถลูกคาที่นํารถบรรทุกเขามารับบริการ จึงไดนําปญหา
ตาง ๆ ที่ไดจากทํางานมาขอคําปรึกษาและคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
ครูแผนกชางยนต ชางซอมประจําศูนยบริการตั้งศูนยถวงลอ
รถยนต และรถบรรทุกขนาดใหญ รวมถึงรานปะยางรถ 
บรรทุกที่มีประสบการณในการใหบริการซอมรถบรรทุก และ
นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงแกไข เพื่อออกแบบสราง
ตั้งศูนยถวงลอ  ตามคําแนะนํา ของผูเชี่ยวชาญตอไป 
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  4.2.2 เมื่อไดขอมูลเบื้องตนแลวก็นํามาออกแบบ
และเขียนแบบ รูปราง ลักษณะ และกําหนดขนาด ตําแหนง
การติดตั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน
กอนนําไปสรางจริง 

  4.2.3 ออกแบบเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ผูจัดทาํ
โครงการไดทําการออกแบบ โดยยึดหลัก การออกแบบ คือ 
มีความแข็งแรงทนทาน ใชงานงาย วัสดุอุปกรณหางาย
ภายในประเทศ โครงสรางไมสลับซับซอน มีราคาตนทุนใน
การผลิตต่ําและมีความปลอดภัยในการใชงานสูง [6] 

 4.2.4 จัดซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่จะ
ใชในการสรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก เชน มอเตอร
ไฟฟาขนาด 3 แรงมา เกียรทดรอบขนาด 1/60 พลูเลย 
สายพานสงกําลัง เบรกเกอร และสวิตชควบคุมเคร่ือง             

 4.2.5 โครงสรางสวนประกอบโดยรวมของเคร่ือง
ถอดยางลอรถบรรทุก ดังภาพที่ 3.1 

รูปที่ 1 เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

4.3 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทกุ 
    4.3.1 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองถอดยางลอรถ บรรทุก 
ผูจัดทําโครงการไดจัดเตรียมวสัดุอุปกรณที่ใชในการสราง

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก และเร่ิมดําเนินการสรางเคร่ือง

นี้ข้ึนตามข้ันตอนดังตอไปนี ้

   4.3.1.1 การสรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก  
โดยกําหนดใหมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวเคร่ืองใชเหล็ก
กลองขนาด 2 x 2 นิ้ว มีขนาดกวาง x ยาว x สูง เทากับ 60 
x 100 x 35 เซนติเมตร นําเหลก็กลองมาตัด จํานวน 4 เสน 
และเชื่อมติดกันใหแนน และตัดเหล็กกลองขนาด 30 
เซนติเมตร จํานวน 2 ทอน และขนาด 35 เซนติเมตร 
จํานวน 4 ทอน เพื่อทําเปนเสาหลักยึดโครงสรางเคร่ืองถอด
ยางลอรถบรรทุก และตัดเหล็กกลองจํานวน 2 เสน มีขนาด
ความยาว 60 เซนติเมตร จํานวน 2 ทอน เพื่อทําเปนฐานยึด
เกียรทดรอบ  และนํามาทําเปนฐานยึดมอเตอรไฟฟา  

รูปที่ 2 โครงสรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

    4.3.1.2 แทนยึดมอเตอรไฟฟาทําจากเหล็ก

ฉากหนาขนาด 2 มิลลิเมตร วัดขนาดความยาวได 60 

เซนติเมตร จํานวน 2 ทอน จากนั้นเจาะรูยึดฐานมอเตอร

ไฟฟา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 มิลลิเมตร วัดขนาดความ

กวางของเหล็กคานดานขาง มีความยาว 10.3 เซนติเมตร 

และเจาะรูเหล็กยึดมอเตอรไฟฟาหางกัน กวาง×ยาว เทากับ 

10.6×10.3 เซนติเมตร จํานวน 4 รู จากนั้นทาํการเชื่อมยึด

ติดกันใหแนน   

   4.3.1.3 แทนวางลอรถบรรทุก โดยใชเหล็ก

กลองขนาด 2 × 2 นิ้ว จํานวน 6 เสน โดยกําหนด กวาง x 

ยาว x สูง ขนาด 50.5 × 60 × 50.7 เซนติเมตร จํานวน 6 

เสน สําหรับยึดกระทะลอและทาํการเชื่อมยึดติดเขาดวยกัน 

รูปที่ 3 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 
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4.4 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในโครงการวิจัย 

         ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการ
จัดทําโครงการวิจยั เร่ืองเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ซึ่งมี
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ใน
การทดลองดังตอไปนี ้
    4.4.1 แบบบนัทึกขอมูลการทดลองเคร่ืองถอดยาง
ลอรถบรรทุก 
    4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

       4.4.3 เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง
ทําการวิจัย 

   4.4.3.1 เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก โดย
ขนาดของตัวเคร่ืองมีความกวาง × ยาว × สูง  เทากับ 60 × 
100 × 35 เซนติเมตร 

   4.4.3.2 รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว 
ISUZU FVM 300/240 แรงมา 

 4.4.3.3 ลอและยางลอรถบรรทุก 
 4.4.3.4 นาฬิกาจับเวลา รุน CASIO

4.5 ข้ันตอนการทดลองและเก็บผลขอมูล 
 ผูจัดทาํโครงการวิจัยไดดาํเนนิการทดลองใชเคร่ือง

ถอดยางลอรถบรรทุก โดยการนาํเคร่ืองมือที่สรางข้ึนไปเก็บ
ผลการทดลองที่ศูนยบริการตั้งศูนยถวงลอรถยนตและรถ 
บรรทุก หจก. Good Year Auto Care เค.เอส.อีเก้ิลสโตร 
สาขาหนองคาย ซึ่งมีลาํดับข้ันตอนดังตอไปนี ้
         4.5.1 ข้ันตอนการทดลองและเก็บขอมูล 

รูปที่ 4 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.5.2 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

    วิธีการทดลอง ไดทําการทดลองและเก็บผล
การทดลองกับเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก รถบรรทุก 10 
ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 แรงมา โดยกําหนด
จํานวนคร้ังไวที่ 3 คร้ัง กับรถบรรทุก 10 ลอ ที่ใชในการ
ทดลองคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 แบบ คือ ใชคนถอดและใสยาง
ลอรถบรรทุกกับใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก  

   4.5.2.1 การใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก

ถอดยางรถบรรทุก 

(1) นํายางมาข้ึนเคร่ืองถอดยางรถ 
บรรทุกและสวมตัวถอดยาง  

รูปที่ 5 นํายางมาข้ึนเคร่ืองถอดยางรถบรรทุก             
และสวมตวัถอดยาง 

(2) นําเหล็กงัดยางตวั J มางัดขอบยาง
ใหข้ึนจากขอบยางและกดตัวชวยถอดยาง 

(3) จากนั้นใชเหล็กงัดยางตัว J มางัด
ขอบยางใหข้ึนจากขอบยางกดตัวชวยถอดยางอีกคร้ัง 

รูปที่ 6 ใชเหล็กงัดยางตัว J งัดขอบยางใหข้ึนจากขอบลอ 

(4) เสร็จสิ้นการถอดยางโดยการใช
เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก     

รูปที่ 7 ถอดยางโดยการใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 
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    4.5.2.2 การใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุกใส

ยางรถบรรทุก 

          (1) นําเนยมาทาขอบยางเพื่อใหไมเวลา
ในการใสยางเกิดความฝดหรือติดมากจนเกินไป 

รูปที่ 8 นําเนยมาทาขอบยางเพือ่ใหไมเกิดความฝด 

    (2) นํายางมาข้ึนเคร่ืองถอดยางรถ 
บรรทุก และสวมตัวใสยาง 

รูปที่ 9 นํายางมาข้ึนเคร่ืองถอดยางรถบรรทุก 
และสวมตวัใสยาง 

   (3) แลวนําเหล็กงัดยางตัว J มางัด
ขอบยางใหลงจากขอบยางกดตวัชวยใสยาง 

    (4) จากนั้นใชเหล็กงัดยางตัว J มางัด
ขอบยางใหลงจากขอบยางกดตัวชวยใสยางอีกคร้ัง 

  (5) เสร็จสิ้นการใสยางดวยเคร่ืองถอด
ยางลอรถบรรทุก 

รูปที่ 10 การใสยางดวยเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

 4.6 การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลผูจัดทําโครงการวิจัยไดดาํเนิน 
การตามข้ันตอนดังนี้ คือ 

  4.6.1 การวิเคราะหขอมูล ผลการออกแบบและสราง
เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ผูจัดทําโครงการใชขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยใชการบรรยายประกอบความเรียงเก่ียวกับ
โครงสรางและลักษณะสวนประกอบขอมูลทางเทคนิคของ
เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 
  4.6.2 การหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองถอด
ยางลอรถบรรทุก 

 4.6.2.1 แบบบันทึกขอมูลการทดลองเคร่ือง
ถอดยางลอรถบรรทุก 

   4.6.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพการทํา 
งานของเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

     4.6.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

4.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   4.7.1 การหาคารอยละ (Percentage:P) [7] 
   4.7.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) [8] 
   4.7.3 ค าส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) [8] 
4.7.4 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) [9] 

5. ผลการวิจัย
   5.1 ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก 

   จากการออกแบบและสรางเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก  โดยมีลักษณะตัวเคร่ืองขนาดกวาง x ยาว x สูง 

เทากับ 60 x 100 x 35 เซนติเมตร  มีมอเตอรไฟฟา ขนาด 

3 แรงมา และมีเกียรทดรอบ 1/60 ระบบการทํางานใช

มอเตอรขับสายพานสงกําลงัไปยังเกียรทดรอบ และมี

อุปกรณอ่ืน ๆ อีก เชน สวิตชควบคุมมอเตอร เบรกเกอร

สวิตช พูลเลย สายพานสงกําลัง แขนจับขอบกระทะลอ และ

แกนเพลาวางกระทะลอ    

  5.2 ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

         5.2.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทาํงานของ

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

   จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทํางาน

ของเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก โดยทําการทดลองกับรถ 

บรรทุก รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 

300/240 แรงมา กําหนดทําการทดลองอยางละ 3 คร้ัง 

และทําการบันทึกผลการทดลอง โดยใชแบบบนัทึกผลการ
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ทดลองในการใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุกและการใชคน

ถอดและใสลอรถบรรทุก 

 5.2.1.1 เปรียบเทียบผลการทดลองการถอด

และใสยางลอรถบรรทุก โดยใชคนถอดและใสยางลอรถ 

บรรทุกกับเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก กับรถทดสอบ 

รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 

แรงมา และเทียบกับเวลาที่ใชในการถอดและใสยางลอ

รถบรรทุก 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดลองโดยการใชคนถอด

และใสยางลอรถบรรทุกกับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว 

ISUZU FVM 300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทาํการ

เปรียบเทียบกับเวลา 

        จากตารางที่ 1 ผลการทดลองใชคนถอดและใสยาง

ลอรถบรรทุกกับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 

300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทาํการเปรียบเทียบกับ

เวลา พบวา การถอดยางลอรถบรรทุก โดยใชคนถอดยางลอ

รถบรรทุก มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.12 นาที และการใสยางลอ

รถบรรทุก โดยใชคนชวยใสลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ย เทากับ 

1.23 นาท ี

        รูปที่ 11 เปรียบเทียบผลการทดลองโดยใชคนถอด

และใสยางลอรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 

300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทาํการเปรียบเทียบกับ

เวลา 

     จากรูปที่ 11 รูปกราฟสรุปไดวาการถอดและใสยางลอ
รถบรรทุก โดยการใชคน ชวยยกลอรถบรรทุก 6 ลอ กับ

รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 แรงมา 
จํานวน 3 คร้ัง และทําการ เปรียบเทียบกับเวลา พบวา การ
ถอดและใสยางลอบรรทุก โดยการใชคนชวยถอดและใสยาง
ลอรถบรรทุก คร้ังที่ 1 ใชเวลาในการถอดยาง เทากับ 1.26 
นาที และการใส เทากับ 1.34 นาที คร้ังที่ 2 ใชเวลาในการ
ถอดยาง เทากับ 1.09 นาที และการใสยาง เทากับ 1.19 
นาที คร้ังที่ 3 ใชเวลาในการถอดยาง เทากับ 1.02 นาที และ
การใสยาง เทากับ 1.16 นาที และคาเฉลี่ยของเวลาในการ
ถอดยาง เทากับ 1.12 นาที และเฉลี่ยเวลาการใสยาง เทากับ 
1.23 นาที 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดลองโดยการใชเคร่ืองถอด

ยางลอรถบรรทุก กับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU 

FVM 300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบ 

เทียบกับเวลา 

    จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใชเคร่ืองถอดยางลอรถ 
บรรทุกกับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 
300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบเทียบกับ
เวลา พบวา การถอดยางลอรถบรรทุก โดยใชเคร่ืองถอดยาง
ลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.45 นาที  และการใสยาง
ลอรถบรรทุก โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 0.47 นาที 

    รูปที่ 12 เปรียบเทียบผลการทดลองโดยการใชเคร่ืองถอด
ยางลอรถบรรทุก กับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU 
FVM 300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบ 
เทียบกับเวลา 
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    จากรูปที่ 12 รูปกราฟสรุปไดวาการถอดและใสยางลอ
รถบรรทุก 10 ลอ โดยการใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก กับ
รถทดสอบ รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 
300/240 แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบเทียบกับ
เวลา พบวา การถอดและใสยางลอบรรทุก โดยการใชเคร่ือง
ถอดยางลอรถบรรทุก คร้ังที่ 1 ใชเวลาในการถอดยาง เทากับ 
0.46 นาที และการใสยาง เทากับ 0.53 นาที คร้ังที่ 2 ใชเวลา
ในการถอดยาง เทากับ 0.41 นาที และการใสยาง เทากับ 
0.45 นาที คร้ังที่ 3 ใชเวลาในการถอดยาง เทากับ 0.49 นาที 
และการใสยาง เทากับ 0.44 นาที และคาเฉลี่ยของเวลาใน
การถอดยาง เทากับ 0.45.3 นาที และเฉลี่ยเวลาการใสยาง 
เทากับ 0.47 นาที 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการทดลองการใชเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก เปรียบเทียบกับการใชแรงคนชวยถอดและใสยาง

ลอรถบรรทุก กับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 

300/240 แรงมา จํานวน 1 คัน และทําการเปรียบ เทียบ

เวลาการถอดยางและใสยางลอรถบรรทุก 

    จากตารางที่ 3 ผลการทดลองการถอดและการใสยางลอ
รถบรรทุก 10 ลอ โดยใช เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 
เปรียบเทียบกับการใชแรงคนชวยถอดและใสยางลอ
รถบรรทุก โดยทําการทดลองจํานวน 3 คร้ัง กับรถบรรทุก 
10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 แรงมา พบวา 
คาเฉลี่ยการใชแรงคนชวยถอดยางลอรถบรรทุก เทากับ 1.12 
นาที และคาเฉลี่ยในการใสลอรถบรรทุก เทากับ 1.23 นาที 
และการใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก  มีคาเฉลี่ยในการถอด
ลอรถบรรทุก เทากับ 0.45 นาที และใสยางลอรถบรรทุก มี
คาเฉลี่ย เทากับ 0.47 นาที 

    รูปที่ 13 เปรียบเทียบผลการทดลองการถอดและใสยาง

ลอรถบรรทุก โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก เปรียบ 

เทียบกับการใชแรงคนชวยถอดและใสยางลอรถบรรทุก กับ 

รถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 

แรงมา จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบเทียบกับเวลา 

    จากรูปที่ 13 รูปกราฟสรุปไดวาผลการทดลองการถอด
และการใสยางลอรถบรรทุก 10 ลอ โดยใชเคร่ืองถอดยางลอ
รถบรรทุก เปรียบเทียบกับการใชแรงคนชวยถอดและใสยาง
ลอรถบรรทุก โดยทดลองจํานวน 3 คร้ัง กับรถบรรทุก 10 ลอ 
เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 แรงมา จํานวน 1 คัน 
พบวา คาเฉลี่ยเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก จะใชเวลาเฉลี่ย
นอยกวาการใชแรงคนชวยถอดยางลอรถบรรทุก เทากับ 
0.27 นาที และการใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก จะใชเวลา
เฉลี่ยในการใสยางลอรถบรรทุก นอยกวาการใชคนชวยใสยาง
ลอรถบรรทุก เทากับ 0.36 วินาที 

6. สรุปผลการวิจัย

  6.1 ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองถอดยางลอรถ 

บรรทุก 

     ผูศึกษาโครงการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้การออก 

แบบและสรางสรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก พบวา 

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุกมีลักษณะเปนรูปทรงสี่เหลี่ยม 

ผืนผา ตัวเคร่ืองใชเหล็กกลองขนาด 2 x 2 นิ้ว มีขนาดกวาง 

x ยาว x สูง เทากับ 60 x 100 x 35 เซนติเมตร  นําเหล็ก

กลองมาตัด จํานวน 4 เสน และเชื่อมติดกันใหแนน  และตัด

เหล็กกลองขนาด 30 เซนติเมตร จํานวน 2 ทอน และขนาด 

35 เซนติเมตร จํานวน 4 ทอน เพื่อทําเปนเสาหลักยึดโครง 

สรางเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก และตัดเหล็กกลองจํานวน 

2 เสน มีขนาดความยาว 60 เซนติเมตร จํานวน 2 ทอน เพื่อ

ทําเปนฐานยึดเกียรทดรอบ  และใชเหล็กฉากหนา จํานวน 2 

ทอน มีความความ 60 เซนติเมตร  เพื่อนํามาทําเปนฐานยึด

มอเตอรไฟฟา 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพการใชงานสรางเคร่ืองถอด

ยางลอรถบรรทุก 

  ผูศึกษาโครงการวิจัยไดทาํการทดลองเก็บรวบรวม
ขอมูลการหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองถอดยางลอ
รถบรรทุก พบวา จากผลการทดลองหาประสทิธิภาพการ
ทํางานของเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก โดยทําการทดลอง
กับรถบรรทุก 10 ลอ เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 
แรงมากําหนดทาํการทดลองอยางละ 3 คร้ัง และทําการ
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บันทึกผลการทดลอง โดยใชแบบบันทึกผลการทดลองใน
การใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก และการใชคนถอดและ
ใสยางลอรถบรรทุก และนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบ
กันเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานแลวนําขอมูลทีไ่ดมา
วิเคราะห  
 6.2.1 ผลการทดลองสรุปไดวา การถอดและใสยาง

ลอรถบรรทุก 10 ลอ โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถ บรรทุก 

นั้นมีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพดีกวา เนื่องจากการ

เปรียบเทียบผลการทดลองการถอดและใสยางรถบรรทุก 10 

ลอ โดยใชเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก เปรียบเทียบกับการ

ใชแรงคนชวยถอดและใสยางลอบรรทุก 10 ลอ จากการ

วิเคราะห พบวา การใชแรงคนชวยถอดและใสยางลอรถ 

บรรทุก 10 ลอนั้น ตองใชคนเพิม่ข้ึน 1-2 คน และใชเวลา

มากในการถอดและใสยางลอรถบรรทุก และอาจไดรับ

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในแตละคร้ัง และ

เมื่อไดใชเคร่ืองถอดยางลอรถ บรรทุก กับรถบรรทุก 10 ลอ 

เพลาเดียว ISUZU FVM 300/240 แรงมา และทําการ

เปรียบเทียบกับเวลา พบวา การถอดลอรถบรรทกุ โดยใช

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ยเวลาในการถอดลดลง 

เทากับ 0.27 นาที และการใสยางลอรถบรรทุก โดยใชเคร่ือง

ถอดยางลอรถบรรทุก มีคาเฉลี่ยเวลาในการใสยางลดลง 

เทากับ 0.36 นาที  ซึ่งเคร่ืองนี้สามารถชวยลดแรงงานคนลง

ได และชวยลดการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบัติงานได   

 6.2.2 ผลการประเมินหาประสทิธิภาพการใชงาน

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.21, S.D.= 0.52) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสงูสุด ไดแก 

ดานคูมือการใชงาน ( X = 4.33, S.D.= 0.57) รองลงมา  

คือ ดานการออกแบบและสราง ( X = 4.25, S.D.= 0.55) 

และดานการใชงาน ( X = 4.06, S.D.= 0.43) 

    6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

        ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอ

เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ที่ผูศึกษาโครงการวิจัยไดสราง

ข้ึนและนาํเคร่ืองนี้ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา 

ผูใชบริการไดเห็นข้ันตอนการทาํงานของเคร่ืองถอดยางลอ

รถบรรทุก มีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก 

( X = 4.19, S.D. = 0.43) หากพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ผูใชบริการ มีความพงึพอใจตอเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการใชงาน ( X = 

4.25, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ ดานการออกแบบ ( X = 

4.22,S.D. = 0.44) และดานการสราง ( X = 4.14, S.D. = 

0.42) โดยพิจารณา  เปนรายดานดังนี ้

 6.3.1 ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดบัพึง

พอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ถอดยางและใสยางไดรวดเร็ว รองลงมา คือ ลด

ความเสี่ยงจากการใชเคร่ืองมือผดิประเภท และใชงานและ

เคลื่อนยายไดสะดวก 

  6.3.2 ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ยสูงสดุ อยูในระดับ

พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก ขนาดมีความเหมาะสมกับการใชงาน รองลงมา 

คือ น้ําหนักของชิ้นงานมีความเหมาะสม และเลือกใชวสัดุ

และอุปกรณอยางเหมาะสม  

     6.3.3 ดานการสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับพึง
พอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ขนาดมีความเหมาะสมกับการใชงาน รองลงมา 
คือ ใชงานงายไมสลับ ซับซอน และมีความสะดวกสบายใน
การนําไปใชงาน ตามลําดับ 

     รูปที่ 14 นําเคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก ไปสาธิตการ
ทํางานใหผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพการใชงาน และ
ประเมินระดับความพึงพอใจ ณ. หจก. Good Year Auto 
Care เค.เอส.อีเก้ิลสโตร สาขาหนองคาย 

7. ขอเสนอแนะ
  7.1 ขอเสนอแนะจากการวจิัย 

     7.1.1 วัสดุที่นาํมาใชสรางเคร่ืองถอดยางลอรถ 
บรรทุกควรหาวัสดุที่มีความทนทาน มนี้ําหนักเบา ไมเปน
สนิม และมีราคาถูก เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตอในเชิง
พาณิชยได  

  7.1.2 มอเตอรไฟฟา ควรมีคาแรงมาสูง เพื่อที่จะ
สามารถขับเคลื่อนแกนเพลากดขอบยางลอรถบรรทุกให
หมุนไดงายข้ึน 
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  7.1.3 แขนกดยางขอบลอรถบรรทุก ควรจัดทําใหมี
ความเหมาะสมกับรถบรรทุกรุนตาง ๆ สามารถถอดออก
และปรับเปลี่ยนไดตรงตามประเภทของรถบรรทุก 

7.2 ขอเสนอแนะในการทําโครงการวิจัยคร้ังตอไป 
  7.2.1 ควรปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองถอดยางลอรถ 

บรรทุกใหมีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถจัดเก็บหรือเคลื่อน 
ยายไดงาย และสามารถนาํไปใชงานในสถานที่ตาง ๆ  ได  

      7.2.2 ควรจัดทําคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา
เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก เปนเลมติดตั้งไวที่เคร่ือง ซึ่งผูที่
จะนําเคร่ืองนี้ไปใชงานสามารถอานและทําความเขาใจกอน
นําไปใชงานไดอยางถูกตอง         

กิตติกรรมประกาศ 

    การศึกษาโครงการเร่ือง เคร่ืองถอดยางลอรถบรรทุก 
ฉบับนีส้ําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือ
เปนอยางดียิง่จากนายมนัส  ดิลกลาภ อาจารยประจําสาขา 
วิชาเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วาที่รอยโทชนิภัทร 
แกวโกมินทวงษ อาจารยประจําสาขาวชิาเคร่ืองกล วิทยาลัย 
เทคนิคหนองคาย และวาที่เรือตรีอนุสรณ ตวงกระสินธุ 
อาจารยประจาํสาขาวชิาเคร่ืองกล วิทยาลยัเทคนิค
หนองคาย นายพรชัย  ดอนชวนชม หัวหนาชางศูนยบริการ 
บริษัท เค.เอส.อีเก้ิล สโตร จํากัด สาขาหนองคาย และนาย 
วีระศักดิ์  ศิริเทพ หัวหนาชางศูนยบริการ บริษทั เค.เอส.อี
เก้ิล สโตร จํากัด สาขาหนองคาย         
 ขอขอบพระคุณ ดร.วรวิทย ศรีตระกูล ผูอํานวยการ
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ 1 และ
นายเดชวชิัย พิมพโคตร ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิค
หนองคาย และอาจารยประจาํสาขาวชิาเคร่ืองกล ครูแผนก
วิชาชางยนต วิทยาลยัเทคนิคหนองคาย ทุกทานที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือ สนับสนนุ และใหใชสถานที่ในการ
จัดทําโครงการคร้ังนี ้
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เครื่องลางหมอน้ํารถยนต 
Car radiator washer machine 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  หนองคาย  43000 
Field of Mechanical Technology, Nongkhai Technical College, Nongkhai, 43000 

บทคัดยอ 

การศึกษาโครงการ เร่ืองเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต   

มีวัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อออกแบบและสราง

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการใชงาน

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

ผูใชงานเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต ผลการศึกษาโครงการวิจัย 

พบวา   ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

โดยตัวเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต มีขนาด กวาง x ยาว x สูง 

เทากับ เทากับ 35 × 60 × 90 เซนติเมตร  และทําการเชื่อม

ยึดโครงสรางทีละสวนเขาดวยกัน  ดานขางจะมีตูเก็บของ

สามารถเปด-ปดได มีขนาดกวาง x ยาว x สูง  เทากับ 46 x 

17 x 35 เซนติเมตร และมีฝาเปด-ปดตูทั้งสองขาง  สามารถ

เก็บวัสดุและอุปกรณได  ประสิทธิภาพการใชงานของเคร่ือง

ลางหมอน้ํารถยนต เมื่อทําการทดลองหาประสิทธิภาพการ

ใชงานเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต โดยทําการทดลองกับ

รถยนต ยี่หอ ISUZU TFR 2.5 turbo โดยกําหนดแรงดันน้ํา

ไวที่ 1 บาร และทําการทดลองอยางละ 3 คร้ัง พบวา การ

ลางหมอน้ํ ารถยนต  โดยใช เค ร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

เปรียบเทียบกับการใชคนถอดหมอน้ํารถยนตออกมาลาง 

โดยทดลองจํานวน 3 คร้ัง กับรถยนต ยี่หอ ISUZU รุน TFR 

2.5 turbo พบวา การลางหมอน้ํารถยนต โดยใชเคร่ืองลาง

หมอน้ํารถยนต นั้นมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ดีกวา เนื่องจากการเปรียบเทียบผลการทดลองลางหมอน้ํา

รถยนต โดยใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เปรียบเทียบกับการ

ใชคนลางหมอน้ํารถยนต พบวา การใชคนลางหมอน้ํา

รถยนตนั้น ตองใชคนเพิ่มข้ึน 1-2 คน และใชเวลาในการลาง

หมอน้ํามากกวา และอาจทําใหวัสดุอุปกรณเกิดการชํารุด

เสียหายได และทําการเปรียบเทียบกับเวลา พบวา การลาง

หมอน้ํารถยนต โดยใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต มีคาเฉลี่ย

เวลาในการถอดลดลง เทากับ 11.6 นาที และการลางหมอ

น้ํา มีคาเฉลี่ยเวลาในการลางลดลง เทากับ 6.7 นาที  ซึ่ง

เคร่ืองนี้สามารถชวยลดแรงงานคนลงได และชวยลดเวลา

จากการปฏิบัติงานได  และผลการประเมินหาประสิทธิภาพ

การใช งานเค ร่ืองลางหมอน้ํ ารถยนต ที่ประเมินโดย

ผูเชี่ยวชาญ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.23, S.D.= 

0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก  ดานการใชงาน  ( X = 4.64, S.D.= 0.49) 

รองลงมา คือ ดานคูมือการใชงาน ( X = 4.48, S.D.= 0.37) 

และดานการออกแบบและสราง ( X = 4.16, S.D.= 0.62) 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอเคร่ือง

ลางหมอน้ํารถยนต ที่ผูศึกษาโครงการวิจัยไดสรางข้ึนและนํา

เคร่ืองนี้ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผูใชบริการได

เห็นข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต มีความ

พึงพอใจโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.23, S.D. 

= 0.49) หากพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใชบริการ มีความ

พึงพอใจตอเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เรียงลําดับจากมากไป

หานอย ไดแก ดานการสราง ( X = 4.64, S.D. = 0.49) 

รองลงมา คือ ดานการใชงาน ( X = 4.48,S.D. = 0.37) และ

ดานการออกแบบ ( X = 4.16, S.D. = 0.62) โดยพิจารณา 

คําสําคัญ : เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต, หมอน้ํารถยนต, 
มอเตอรปมน้ํา, เกจวัดแรงดันน้ํา 
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1. บทนํา
ในปจจุบนัรถยนต เปนพาหนะที่มีความสาํคัญ ตอการ

ดํารงชีวิตประจาํวันของมนษุยเปนอยางมาก เพื่อใชสําหรับ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการคมนาคม การเดินทาง 
การทองเที่ยว การขนสงสินคาทางการเกษตร การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ขอมูลจาก กรมการขนสงทางบก 
รถยนตที่จดทะเบยีนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
พบวา รถยนตนั่งสวนบุคคล   ไมเกิน 7 ที่นั่ง  มีจํานวน 
9,713,980 คัน [1] จะมีการจดทะเบียนมากกวารถยนต
ประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งรถยนตแตละประเภทที่นาํมาใชงานนัน้ จะ
ประกอบไปดวยชิน้สวนตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกัน เพื่อ 
ใหเปนรถยนตที่สมบูรณ สามารถนํามาขับข่ี บนทองถนน   
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ และมคีวามปลอดภัย ในการใชงาน 
อุปกรณหลักของรถยนตประกอบดวย เคร่ืองยนต ระบบจุด
ระเบิด ระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง ระบบสงกําลัง ระบบเบรก และ
ระบบบังคับเลี้ยว ระบบหลอลืน่ ระบบระบาย ความรอน 
และระบบหลอเย็น เปนตน 

หมอน้ํารถยนต คือ อุปกรณหลักที่ทําหนาที่ระบายความ
รอน หรือหลอเย็นใหกับเคร่ืองยนต เพื่อไมใหเคร่ืองยนตมี
อุณหภูมิสูงจนเกินไปและทาํใหเคร่ืองยนตสามารถ ทํางานได
อยางตอเนื่อง [2] “ความรอนข้ึนสูง” คือสิ่งที่แสดงถึงปญหา 
การทํางานของเคร่ืองยนต ผิดปกติเก่ียวกับระบบชวยระบาย
ความรอน จนตัวเคร่ืองรอนจัด ไมสามารถรักษาอุณหภูมิ   
ใหอยูในระดับ ที่สามารถทํางานไดปกต ิ หากความรอน
เคร่ืองยนตข้ึนสูงหรือ (Over heat) มีผลอยางมากกับระบบ
การทํางานของเคร่ืองยนต และเปนสิง่อันตรายอยางยิ่ง ตอ
อายกุารใชงานของรถยนต  ถาไมมีการระวัง หรือตรวจสอบ
ใหดี จะมีผลตอชิน้สวนของเคร่ืองยนตเปนอยางมาก ในกรณี
ที่เกิดความรอนสูงข้ึนกับเคร่ืองยนต โดยเฉพาะหมอน้าํเดือด 
อาจมีสาเหตุเกิดจาก หมอน้ําเสื่อมสภาพนัน่เอง เมื่อ
เคร่ืองยนต เกิดความรอนสูงข้ึน โดยเฉพาะหมอน้ําเดือด    
ในการใหบริการนั้น ชางผูใหบริการจะตองมีความรู ความ 
สามารถ และมีความชํานาญ สามารถวิเคราะหหาสาเหต ุ
และขอขัดของตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับรถยนต  คันดังกลาวได 
จึงจะสรุปถึงปญหาไดวา ความรอนเคร่ืองยนตข้ึนสูงนัน้เกิด
มาจากสาเหตุใดอาจมีสาเหตุเกิดจากหมอน้ําเสื่อมสภาพก็จะ 
ตองทําการถอดลางหมอน้าํ และระบบหลอเย็นตอไป ซึ่งวิธ ี
การถอดลางหมอน้ํารถยนตมีอยู 2 วิธี คือการถอดหมอน้ํา
ออกมาลางและทาํสะอาดและใชเคร่ืองลางหมอรถยนตชวย
ลางทาํความสะอาดหมอน้าํ 

ผูศึกษาโครงการไดฝกประสบการณวิชาชีพที่ศูนยบริการ 
ซอมรถยนต  จึงไดเล็งเห็นถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการ

ลางทาํความสะอาดหมอน้าํรถยนต ซึ่งมีความสาํคัญเปน
อยางมาก เพราะหมอน้ํารถยนตนั้น ถาจะทําการถอดลางก็
จะใชเวลานานและจะตองเสียคาใชจายสูงและอาจทาํใหวัสดุ 
อุปกณเกิดการชํารุดเสียหายได และควรลางเมื่อมีระยะครบ
ทุก 10,000 กิโลเมตร  

จากปญหาดังกลาว ผูจัดทาํโครงการ จึงไดเกิดแนวคิด  
ในการพัฒนาออกแบบและสราง เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 
ข้ึน  เพื่อใชเปนอุปกรณ ในการลางทาํความสะอาดหมอน้ํา
รถยนตและลางทาํความสะอาดระบบหลอเย็นรถยนต โดยที ่
ไมตองถอดหมอน้ํา ออกมาลางดานนอก ซึ่งจะชวยให
สามารถประหยัดเวลาในการลางหมอน้ํารถยนต และการทํา
ความสะอาดระบบหลอเย็นรถยนต ไดเปนอยางดี ชวย
ประหยัด เวลาในการปฏิบัติงานของชาง ลดความเสียหายที่
เกิดจากการถอดอุปกรณตาง ๆ และชวยประหยัดคาใชจาย
ในการ ลางทําความสะอาดหมอรถยนต ไดอีกดวย  สามารถ
นําไปใชงานในศูนยบริการรถยนต อีกทั้ง ยังใชเพื่อการศึกษา 
และการนาํไปพัฒนาตอในเชงิพาณิชยตอไปได        

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองลางหมอน้ํา

รถยนต 
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใช เคร่ืองลางหมอน้ํา

รถยนต 

3. สมมติฐานของโครงการ
3.1 ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต

ที่สรางข้ึนสามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
  3.2 เมื่อลางทําความสะอาดหมอน้ํารถยนตดวยเคร่ือง
ลางหมอน้ํารถยนตนี้แลว จะทําใหหมอน้ํารถยนตมีความ
สะอาดข้ึน และมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน  
    3.3 ระดับความพึงพอใจกลุมตัวอยางที่ทดลองใชเคร่ือง
ลางหมอน้ํารถยนต อยูในระดับความพึงพอใจมาก 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
การจัดทําโครงการวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง

(Experimental Research)  โดย ใช เค ร่ืองล า งหม อน้ํ า
รถยนต ที่ผูจัดทําโครงการวิจัยไดสรางข้ึน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อออกแบบสราง และหาประสิทธิภาพเคร่ืองลางหมอน้ํา
รถยนต และศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอเคร่ือง
ลางหมอน้ํารถยนต ซึ่งผูจัดทําโครงการวิจัยมีวิธีการดําเนิน
โครงการวิจัย ดังนี้ 

  4.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
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  4.1.1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัย ที่เก่ียวของกับ
โครงการวิจัย 
          4.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเคร่ืองลางหมอ
น้ํารถยนต และการออกแบบโครงสราง เคร่ืองลางหมอน้ํา
รถยนต จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ [3,4,5] 
    4.1.3 ขอคํานําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา และ
คณะครู-อาจารย  จากสาขาวิชาเทคโนโลยี เค ร่ืองกล 
วิทยาลัย เทคนิคหนองคาย และชางประจําศูนยบริการ
รถยนต ในเร่ืองการออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํา
รถยนต 
    4.1.4 เสนอโครงการ ไดเสนอโครงการตออาจารยที่
ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
วิจัย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1เพื่อทําการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 
    4.1.5 ทําการทดลองใชและเก็บผลการทดลองเคร่ือง
เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

4.2 การออกแบบโครงสราง 
     ในข้ันตอนการดําเนินการออกแบบโครงสรางเคร่ือง

ลางหมอน้ํารถยนต ผูจัดทําโครงการไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนตอไปนี ้

  4.2.1 ศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับการออกแบบสราง
เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เนื่องจากผูจัดทําโครงการได
ประสบปญหาในการลางหมอน้ํารถยนตที่ไมสะอาดพอและใช
หลายข้ันตอน ซึ่งมีใชระยะเวลาในการถอด-ประกอบลาง
หมอน้ํารถยนตเปนเวลานานใหกับรถลูกคาที่นําเขามารับ
บริการ จึงไดนําปญหาตาง ๆ ที่ไดจากทํางานมาขอคําปรึกษา
และคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ อาจารยประจําสาขาวิชา
เทคโนโลยีเคร่ืองกล ครูแผนกชางยนต ชางซอมประจํา
ศูนยบริการซอมรถยนต รานซอมบํารุงที่มีประสบการณใน
การใหบริการซอมรถรถยนต และนําขอมูลที่ไดมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไข เพื่อออกแบบสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 
ตามคํา แนะนําของผูเชี่ยวชาญตอไป 

  4.2.2 เมื่อไดขอมูลเบื้องตนแลวก็นํามาออกแบบและ
เขียนแบบ รูปราง ลักษณะ และกําหนดขนาด ตําแหนงการ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนกอน
นําไปสรางจริง 

4.2.3 ออกแบบเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต ผูจัดทํา
โครงการไดทําการออกแบบ โดยยึดหลักการออกแบบ คือ 
มีความแข็งแรงทนทาน ใชงานงาย วัสดุอุปกรณหางายภายใน 
ประเทศ โครงสรางไมสลับซับซอน มีราคาตนทุนในการผลิต
ต่ําและมีความปลอดภัยในการใชงานสูง [6] 

  4.2.4 จัดซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ ที่จะใช
ในการสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เชน ปมน้ําไฟฟาขนาด 
1 แรงมา  แมกเนติกตัดระบบวงจรปมน้ํา  โซลินอยดวาลว 
ไฟเตือน เบรกเกอร สายยางทนแรงดันสูง  กระบอกกรองน้ํา
แสดงสถานะน้ําในระบบ จอแสดงคําสั่งและสถานะการ
ทํางาน            

  4.2.5 โครงสรางสวนประกอบโดยรวมของเคร่ืองลาง
หมอน้ํารถยนต รูปที่ 1 

รูปที่ 1 เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

4.3 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 
    4.3.1 ข้ันตอนการสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต  
ผูจัดทําโครงการไดจัดเตรียมวสัดุอุปกรณที่ใชในการสราง

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต และเร่ิมดําเนินการสรางเคร่ืองนี้

ข้ึนตามข้ันตอนดงัตอไปนี ้

   4.3.1.1 การสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต   
โดยตัวเคร่ืองมีขนาด กวาง x ยาว x สูง เทากับ เทากับ 35 × 60 
× 90 เซนติเมตร  และทําการเชื่อมยึดโครงสราง ทีละสวน
เขาดวยกัน  เคร่ืองทดสอบดานหนามีขนาด กวาง x ยาว x 
สูง  เทากับ 35 × 60 × 90 เซนติเมตร และดานขางของ
เคร่ืองทดสอบจะมีตูเก็บของสามารถเปด-ปดได มีขนาด
กวาง x ยาว x สูง  เทากับ 46 x 17 x 35 เซนติเมตร และมี
ฝาเปด-ปดตูทั้งสองขาง  สามารถเก็บวัสดุและอุปกรณได 
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รูปที่ 2 โครงสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

    4.3.1.2 แทนยึดมอเตอรไฟฟาใชเหล็กหนา
ขนาด 4 มิลลิเมตร วัดขนาดความยาวได ตามขนาดจากนั้น
เจาะรูยึดมอเตอร  

รูปที่ 3 แทนปมน้าํ 

   4.3.1.3 ใชเหล็กขนาดความหนาขนาด 4 

มิลลิเมตรเปนแทนยึดอุปกรณตาง ๆ 

รูปที่ 4 แทนเหล็กเปนจุดยึดของมอเตอรปมน้ํา 

    4.3.1.4 ติดตั้งมอเตอรปมน้ําขนาด 12v. ไวขาง 
ปมน้ําและตอสายยางทนแรงดันสูง ขนาด 3/4 นิ้ว ทอทาง 

เขามาจากกระปองเติมน้ํายากันสนิม ทอทางออกผานเขาไป
ตอรวมกันทอน้ําหลักที่ไหลเขาไปยังเคร่ืองยนต 

    4.3.1.5 ตอทอสายยางทดแรงดันสูงขนาด ¼ 
นิ้ว เขาไปยังโซลินอยดวาลวตัวที่หนึ่งและตอทอทองเหลือง
ขนาด ¾ นิ้ว ออกจากโซลินอยดวาลวตัวที่หนึ่งมาผานตัวที่
สอง ใชทอตอสามทางทองเหลือง ขนาด ¾ นิ้ว ตอเขา
กระบอกกรองน้ํา ขนาดบรรจุน้ํา 1-2 ลิตร 

            4.3.1.6 ตอทอสายยางทนแรงดันสูงขนาด ¾ 
นิ้ว จากทอทางออกของกระบอกกรองน้ําไปยังทอน้ําทางเขา
ของปมน้ําดวยขอตอทองเหลืองขนาด ¾ นิ้ว  

   4.3.1.7 ตอทอสายยางขนาด ¼ นิ้ว ออกจาก
ปมน้ําไปตอเขากับสายยางแบบเสริมเสนลวดทนแรงดันสูงขนาด ½ 
นิ้ว ดวยความยาว 2.5 เมตร  เพื่อเปนสายยางที่จะเขาไปยังเคร่ืองยนต 
และตอทอสายยางขนาด ¼ นิ้ว เขาไปยังขอตอทองเหลืองสาม
ทางขนาด ¾ นิ้ว ทอทางที่หนึ่งออกจากทอสามทางไปยัง  
โซลินอยดวาลวตัวที่หนึ่ง และอีกทางหนึ่งตอไปยังบอลวาลว
ไฟฟา ที่จะระบายน้ําทิ้งออก  

            4.3.1.8 ติดตั้งชุดกระปองเติมน้ําลางหมอน้ํา 
พรอมติดตั้งมอเตอรปมน้ําเพื่อดูดน้ํายาลงไปสูทอน้ําที่เขา
กระบอกกรองน้ํา  

รูปที่ 5 ติดตั้งกระปองเติมน้าํยาลางหมอน้ํา 

  4.3.1.9 ตอสายที่ไหลจากกระปองเติมน้ํายาลง

ไปที่มอเตอรดูดน้ํายา โดยใชสายทนแรงดัน ขนาด ¼ นิ้ว

ยางลงไปที่มอเตอร 1.20 เมตร 
    4.3.1.10 มอเตอรปมน้ําไฟฟาใชไฟฟากระแส 

สลับ 1 เฟส แรงดันไฟฟาไมเกิน 220 โวลต ความเร็วของ
รอบมอเตอร 2,900 รอบตอนาที ปริมาณน้ํา 50-90 ลิตรตอ
นาที ทําหนาสรางแรงดันในภายในเคร่ืองยนต  

       4.3.1.11 ทอน้ําและขอตอสายยาง ใชสายยาง
ทนแรงดันเสริมลวดขนาด ½ นิ้ว จํานวน 2 เสน ขนาดความ
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ยาวเสนละ 2.50 เมตร เพื่อใชตอระหวางเคร่ืองยนตและ
เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

    4.3.1.12 กระบอกกรองน้ําใชเพื่อตรวจสอบ
ความสะอาดของระบบน้ําในหมอน้ํารถยนตใชจํานวน 1 
กระบอก   

    4.3.1.13 สวิตช ปด-เปด นํามาใชตัดตอระบบ
ไฟใหกับมอเตอรไฟฟาและยังเปนสวิตชปองกันไฟฟาลัดวงจร 

    4.3.1.14 เกจวัดแรงดันใชเพื่อตรวจสอบ
แรงดันภายในปมและภายในระบบระบายความรอน 
ระหวางใชงาน  

รูปที่ 6 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

4.4 เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในโครงการวิจัย 

         ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการ
จัดทําโครงการวิจัย เร่ืองเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต ซึ่งมี
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการทดลองดังตอไปนี้ 
    4.4.1 แบบบนัทึกขอมูลการทดลองเคร่ืองลางหมอ
น้ํารถยนต 
    4.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 
       4.4.3 เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง
ทําการวิจัย 

     4.4.3.1 เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต โดยขนาด
ของตัวเคร่ืองมีความกวาง×ยาว×สูง เทากับ 60 × 36 × 90 
เซนติเมตร ใชในการลางหมอน้ํารถยนตและรถบรรทุกได  

    4.4.3.2 ร ถ ย น ต นั่ ง  4 ล อ  ISUZU TFR 
เคร่ืองยนต 2,500 ซีซี ใหกําลัง 90 แรงมา 

  4.4.3.3 หมอน้ํารถยนต 
                4.4.3.4 เกจวัดแรงดันน้าํ 

  4.4.3.4 นาฬิกาจบัเวลา รุน CASIO
4.5 ข้ันตอนการทดลองและเก็บผลขอมูล 

 ผูจัดทาํโครงการวิจัยไดดาํเนนิการทดลองใชเคร่ือง
ลางหมอน้ํารถยนต โดยการนําเคร่ืองมือที่สรางข้ึนไปเก็บผล
การทดลอง ซึ่งมีลาํดับข้ันตอนดงัตอไปนี ้
         4.5.1 ข้ันตอนการทดลองและเก็บขอมูล 

รูปที่ 7 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.5.2 การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

    วิธีการทดลอง ไดทําการทดลองและเก็บผล
การทดลองกับ เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนตกับรถยนต ISUZU 
TFR ที่ใชในการทดลองคร้ังนี้ แบงออกเปน 2 แบบ คือ ใช
คนถอดลางหมอน้ํากับใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

   4.5.2.1 การใช เค ร่ืองลางหมอน้ํ ารถยนต  

มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) ใหนํารถยนตมาจอดในที่ลาด เพื่อ
เตรียมที่จะลางหมอน้ํารถยนต โดยใชเคร่ืองลางหมอน้ํา
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รถยนต โดยเร่ิมทําการเตรียมขอตอของเคร่ืองลางหมอน้ํา
รถยนตเขากับเคร่ืองยนต    

รูปที่ 8 เตรียมเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

(2) ทําการติดตั้งทอตอทอน้ําจาก
เคร่ืองลางหมอน้ําเขากับเคร่ืองยนต 

(3) ตอทอน้ําที่ออกจากเคร่ืองลางหมอ
น้ํา เขาไปยังทอน้ําที่ตอเขาเคร่ืองยนตและอีกทอเขาตอจาก
ทางออกหมอน้ําเขาเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

รูปที่ 9 ติดตั้งทอทางเขา – ออกของระบบน้ําวน 

(4) จากนั้นใหตอน้ําจากกอกน้ําเขากับ
ทอทางเขาของเคร่ืองลางหมอน้ํา     

(5) เปดวาลวน้ําเขาเคร่ืองลางหมอน้ํา
รถยนต 

    (6) เปดสวิตชที่เคร่ืองลางหมอน้ํา  

รูปที่ 10 กดปุมเร่ิมการลางหมอน้ํา 

(8) ตรวจสอบแรงดันเกจวัดขณะ
เคร่ืองกําลังลางหมอน้ํา 

รูปที่ 11 ตรวจสอบแรงดนัขณะเคร่ืองกําลังทํางาน 

 (9) จบการทํางานของเครื่องลาง
หมอน้ํารถยนต 

 4.6 การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลผูจัดทําโครงการวิจัยไดดําเนิน 
การตามข้ันตอนดังนี้ คือ 

4.6.1 การวิเคราะหขอมูล ผลการออกแบบและสราง
เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต ผูจัดทําโครงการใชขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยใชการบรรยายประกอบความเรียงเก่ียวกับ
โครงสรางและลักษณะสวนประกอบขอมูลทางเทคนิคของ
เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 
  4.6.2 การหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองลาง
หมอน้ํารถยนต 

 4.6.2.1 แบบบันทึกขอมูลการทดลองเคร่ือง
ลางหมอน้ํารถยนต 

   4.6.2.2 แบบประ เมินประสิทธิ ภาพการ 
ทํางานของเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

     4.6.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการที่มี
ตอเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

4.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  4.7.1 การหาคารอยละ (Percentage:P) [7] 
  4.7.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) [8] 
  4.7.3 ค า ส ว น เบี่ ย ง เ บน มาต รฐ า น  ( Standard 

Deviation) [8] 
   4.7.4 การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) [9] 

5. ผลการวิจัย
  5.1 ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 
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    จากการออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํา

รถยนต มีลักษณะ ตัวเคร่ืองขนาด กวาง x ยาว x สูง เทากับ 

60 × 35 × 90 เซนติเมตร  มีมอเตอรปมน้ําขนาด 1 แรงมา 

0.75 kw. 220 V. มีโซลินอยดวาลวควบคุมการเปดปดของ

น้ํา และมีปมดูดน้ํายาจะทําหนาที่ดูดน้ํายาลางหมอน้ําเขาไป

ผสมในระบบการทํางานและอุปกรณอ่ืน ๆ อีก เชน สายยาง

ทนแรงดันสูง เบรกเกอร สวิตชปด-เปด วาลวทองเหลือง 

แยกทิศทางน้ําและและชุดควบคุมแรงดันน้ํา    

  5.2 ผลการหาประสิทธิภาพเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

         5.2.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพการทํางานของ

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

   จากผลการทดลองหาประสิทธภิาพการทํางาน

ของเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต โดยทําการทดลองกับรถ กับ

รถยนต ยี่หอ ISUZU รุน TFR 2.5 turbo และเทียบกับเวลา

ที่ใชในการลางทําความสะอาดหมอน้ํารถยนต 

 5.2.1.1 เปรียบเทียบผลการทดลองการลาง

หมอน้ํารถยนต โดยใชคนถอดลางหมอน้ํารถยนตกับการใช

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต กับรถทดสอบ ยี่หอ ISUZU รุน 

TFR 2.5 turbo และเทียบกับเวลาที่ใชในการลางทําความ

สะอาดหมอน้ํารถยนต

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดลองโดยการใชคนถอด

หมอน้ํารถยนต กับรถบรรทุกยี่หอ ISUZU รุน TFR 2.5 

turbo จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบเทียบกับเวลา 

        จากตารางที่  1 ผลการทดลองใชคนถอดหมอน้ํา

รถยนต กับรถยนต ยี่หอ ISUZU รุน TFR 2.5 turbo จํานวน 

3 คร้ัง และทําการเปรียบเทยีบกับเวลา พบวา การถอดหมอ

น้ํารถยนต โดยใชคนถอดหมอน้ํารถยนต มีคาเฉลี่ย เทากับ 

18.6 นาที และการประกอบหมอน้ํารถยนต มีคา เฉลี่ย 

เทากับ 23 นาที 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดลองโดยการใชเคร่ืองลาง

หมอน้ํารถยนต กับรถยนตยี่หอ ISUZU TFR 2.5 turbo 

จํานวน 3 คร้ัง และทําการเปรียบเทียบกับเวลา

    จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใชเคร่ืองลางหมอน้ํากับ
รถยนต กับรถยนต ยี่หอ ISUZU TFR 2.5 turbo จํานวน 3 
คร้ัง และทําการเปรียบเทียบกับเวลา พบวา การใชเคร่ืองลาง
หมอน้ํารถยนต มีคาเฉลี่ย ในการติดตั้ง เทากับ 7 นาที  และ
ทําการลางจนสิ้นสุดโดยใช เค ร่ืองลางหมอน้ํ ารถยนต  
มีคาเฉลี่ย เทากับ 16.3 นาที 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการทดลองการใชเคร่ืองลางหมอน้ํา

รถยนตเปรียบเทียบกับการใชคนถอดหมอน้ํารถยนตออกมา

ลาง กับรถยนต ยี่หอ ISUZU รุน TFR 2.5 turbo จํานวน 1 

คัน  และทาํการเปรียบเทียบเวลาการถอดหมอน้ํารถยนตกับ

การใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

    จากตารางที่ 3 ผลการทดลองการลางหมอน้ํารถยนต โดย
ใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เปรียบเทียบกับการใชคนถอด
หมอน้ํารถยนตออกมาลาง โดยทดลองจํานวน 3 คร้ัง กับ
รถยนต ยี่หอ ISUZU รุน TFR 2.5 turbo พบวา คาเฉลี่ยการ
ใชแรงงานคนในการถอดหมอน้ํารถยนต เทากับ 18.6 นาที 
และคาเฉลี่ยในการประกอบหมอน้ํา เทากับ 23 นาที และ
การใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต มีคาเฉลี่ยในติดตั้งอุปกรณ 
เท า กับ 7 นาที  และลางหมอน้ํ าจนสิ้นสุดการทํางาน 
มีคาเฉลี่ย เทากับ 16.3 นาที

6. สรุปผลการวิจัย

6.1 ผลการออกแบบและสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต

         ผูศึกษาโครงการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้การออก 

แบบและสรางสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต พบวาลักษณะ

ตัวเคร่ืองขนาด กวาง x ยาว x สูง เทากับ 60 × 35 × 90 

เซนติเมตร มีมอเตอรปมน้ําขนาด 1 แรงมา  220 V. มี 

โซลินอยดวาลวควบคุมการเปดปดของน้ํา และปมมอเตอร
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ดูดน้ํายา ซึ่งปมมอเตอรดูดน้ํายา จะทําหนาที่ดูดน้ํายาลาง

หมอน้ําเขาไปผสม ในระบบการทํางาน และอุปกรณอ่ืน ๆ 

อีก เชน สายทนแรงดันสูงเสริมลวด เบรกเกอร สวิตชปด-

เปด วาลวทองเหลืองแยกทิศทางน้ํา และและชุดควบคุม

แรงดันน้ํา 

6.2 ผลการหาประสิทธิภาพการใชงานเคร่ืองลางหมอน้ํา

รถยนต 

  ผูศึกษาโครงการวิจัยไดทําการทดลองเก็บรวบรวม
ขอมูลการหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองลางหมอน้ํา
รถยนต พบวา จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพการ
ทํางานของเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนตโดยทําการทดลองกับ
รถยนต ยี่หอ ISUZU รุน TFR 2.5 turbo กําหนดทําการ
ทดลองอยางละ 3 คร้ัง และทําการบันทึกผลการทดลอง โดย
ใชแบบบันทึกผลการทดลองในการใชคนลางหมอน้ํารถยนต 
และการใชเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต และนําผลการทดลอง
มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาประสิทธิภาพการทํางานแลวนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  
 6.2.1 ผลการทดลองสรุปไดวาการลางหมอน้ํา

รถยนต โดยใช เค ร่ืองลางหมอน้ํ ารถยนต นั้นมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีกวาเนื่องจากการเปรียบ 

เทียบผลการทดลองลางหมอน้ํารถยนต โดยใช เคร่ืองลาง

หมอน้ํารถยนต เปรียบเทียบกับการใชคนลางหมอน้ํารถยนต 

พบวา การใชคนลางหมอน้ํารถยนตนั้น ตองใชคนเพิ่มข้ึน  

1-2 คน และใชเวลามากกวาในการลางหมอน้ํารถยนต และ

อาจทําใหวัสดุอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหายได และทําการ

เปรียบเทียบกับเวลา พบวา การลางหมอน้ํารถยนต โดยใช

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต มีคาเฉลี่ยเวลาในการถอดลดลง 

เทากับ 11.6 นาที และการลางหมอน้ํา โดยใชเคร่ืองลาง

หมอน้ํารถยนต มีคา เฉลี่ยเวลาในการลางลดลง เทากับ 6.7 

นาที  ซึ่งเคร่ืองนี้สามารถชวยลดแรงงานคนลงได และชวย

ลดเวลาจากการปฏิบัติงานได   

 6.2.2 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพ การใชงาน

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ โดยรวม

อยูในระดับมาก ( X = 4.23, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการใชงาน 

( X = 4.64, S.D.= 0.49) รองลงมา คือ ดานคูมือการใชงาน 

( X = 4.48, S.D.= 0.37) และดานการออกแบบและสราง 

 ( X = 4.16, S.D.= 0.62) 

    6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ ที่มีตอ

เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต 

     ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอเคร่ือง

ลางหมอน้ํารถยนต ที่ผูศึกษาโครงการวิจัยไดสรางข้ึนและนํา

เคร่ืองนี้ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง พบวา ผูใช บริการได

เห็นข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต มีความ

พึงพอใจโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก  ( X = 4.23, 

S.D. = 0.49) หากพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูใชบริการ มี

ความพึงพอใจตอเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ไดแก ดานการสราง ( X = 4.64, S.D. = 

0.49) รองลงมา คือ ดานการใชงาน ( X = 4.48,S.D. = 

0.37) และดานการออกแบบ ( X = 4.16, S.D. = 0.62) โดย

พิจารณา  เปนรายดานดังนี ้

 6.3.1 ดานการสราง มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ  

พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคา 

เฉลี่ยสูงสุด ไดแก  มีความสะดวกสบายในการใชงาน 

รองลงมา คือ ใชวัสดุและอุปกรณที่มีความแข็งแรงทนทาน 

และใชงานงายไมสลับซับซอน 

  6.3.2 ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ 

พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด ไดแก มีความปลอดภัยในการใชงานสูง รองลงมา คือ 

นําไปใชลางทําความสะอาดหมอน้ํารถยนตโดยไมทําใหหมอ

น้ํารถยนตเสียหาน และนําไปใชลางทําความสะอาดหมอน้ํา

รถยนตในศูนยบริการรถยนตได  

     6.3.3 ดานการออกแบบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับ
พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก ขนาดมีความเหมาะสมกับการใชงาน รองลงมา 
คือน้ําหนักของเคร่ืองมีความเหมาะสม และตัวเคร่ืองสามารถ
ถอดประกอบและติดตั้งไดงาย 

    รูปที่ 12 นําเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนตไปสาธิตการทํางาน 
ใหผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพการใชงาน และประเมิน
ระดับความพึงพอใจ ณ. บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด 
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7. ขอเสนอแนะ
  7.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

     7.1.1 วัสดุที่นํามาใชสรางเคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต
ควรหาวัสดุที่มีความทนทาน มีน้ําหนักเบา ไมเปนสนิม และ
มีราคาถูก เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตอในเชิงพาณิชยได  
  7.1.2 มอเตอรปมน้ํา ควรเปนมอเตอรที่สามารถตัด
ตอการทํางานอัตโนมัติตามแรงดันน้ํา 
     7.1.3 ทําขอตอทางเขาออกหมอน้ําใหมีหลากหลาย
ขนาด สามารถใชงานไดกับรถยนตหลาย ๆ รุน 

7.2 ขอเสนอแนะในการทําโครงการวิจัยคร้ังตอไป 
  7.2.1 ควรปรับปรุงพัฒนา ใหเคร่ืองลางหมอน้ํา

รถยนต มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถจัดเก็บหรือเคลื่อนยาย
ไดงาย และสามารถนําไปใชงานในสถานที่ตาง  ๆ   ได  

      7.2.2 ควรจัดทําคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษา
เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต เปนเลมติดตั้งไวที่เคร่ือง ซึ่งผูที่จะ
นําเคร่ืองนี้ไปใชงานสามารถอานและทําความเขาใจกอนนํา 
ไปใชงานไดอยางถูกตอง         

กิตติกรรมประกาศ 

    การศึกษาโครงการเร่ือง เคร่ืองลางหมอน้ํารถยนต ฉบับนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปน
อยางดียิ่งจากวาที่รอยโทชินภัทร แกวโกมินทวงษ อาจารย
ประจําสาขาวิชาเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
วาที่เรือตรีอนุสรณ ตวงกระสินธุ อาจารยประจําสาขาวิชา
เคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคายและนายมนตชัย 
ราชกิจ อาจารยประจําสาขาวิชาเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย นายอภิชาต ออนแสง ตําแหนงชางบริการระดับ 
2 และนายสิทธิพงษ ธาตุทอง  ตําแหนงชางบริการระดับ 2 
บริษัทมิตซูเจียงหนองคาย จํากัด        
 ขอขอบพระคุณ ดร.วรวิทย ศรีตระกูล ผูอํานวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 1 และ
นายเดชวิชัย พิมพโคตร ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย และอาจารยประจําสาขาวิชาเคร่ืองกล ครูแผนก
วิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกทานที่ใหความ
อนุเคราะหชวยเหลือ สนับสนุน และใหใชสถานที่ในการ
จัดทําโครงการคร้ังนี้ 
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ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
Automotive Air Conditioning Demonstration Kit R-134a 

ลางวัน ด่าย1, วิจิตร บำเพ็ญ2*,กวางจี๋ เหง่ียบ3 และชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์4  
Lang Wan Dai 1, wijit bumpen2*, Kwang Ji Nguyeb and  Chinnapat kaewgominthawong4 

1*234สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  หนองคาย  43000 
1*234Field of Mechanical Technology, Nongkhai Technical College, Nongkhai, 43000 

บทคัดย่อ 

การศึกษาโครงการ  เรื่องชุดสาธิตการทำงานระบบปรับ
อากาศรถยนต์ R-134 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อ
ออกแบบสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a 2) เพื ่อหาประสิทธิภาพการใช้งานชุดสาธิตการ
ทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 3) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศ
รถยนต์ R-134a 

ผลการศึกษาโครงการวิจัย  พบว่า  ผลการออกแบบและ
สร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ มีลักษณะ
โครงสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม ใช้เหล็กขนาด 2 × 2 นิ้ว ขนาด
กว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 120 × 70 × 150 เซนติเมตร 
และทำการเชื ่อมยึดโครงสร้างทีละส่วนเข้าด้วยกัน และ
ด้านบนของชุดฝึก สามารถเก็บวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ มี
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า  เป็นตัวขับเคลื่อนโดยส่งกำลัง
ผ ่านสายพานมาข ับคอมเพสเซอร์ขณะทำงาน และมี
อินเวอร์เตอร์เป็นตัวจ่ายไฟฟ้าทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าในอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ประสิทธิภาพการใช้งานของชุดสาธิตการทำงานระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ R-134a ผลการประเมินหาประสิทธิภาพ
การใช้งานชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์  
R-134a ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X = 4.21, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่  ด้านการใช้งาน ( X = 4.33, 
S.D.= 0.57) รองลงมาด้านคู่มือการใช้งาน 

*วิจติร บำเพ็ญ
E-mail: aor.siriporn75@gmail.com 

( X = 4.25, S.D.= 0.55) และด้านการออกแบบและสร้าง 
( X = 4.06, S.D.= 0.43) 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุดสาธิต
การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ที ่ผ ู ้ศ ึกษา
โครงการวิจัยได้สร้างขึ้นและนำเครื่องนี้ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ผู้ใช้งาน ได้เห็นขั้นตอนการทำงานชุดสาธิต
การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์R-134a แล้วมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.45,  
S.D. = 0.11) หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์  
R-134a เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการสร้าง 
( X = 4.50, S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ด้านการออกแบบ 
(X = 4.44, S.D. = 0.21) และด้านการใช้งาน ( X = 4.44,  
S.D. = 0.34)   
คำสำคัญ : ชุดสาธติการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a, สารทำความเย็น R-134a, อินเวอร์เตอร์ 

Abstract 
The purposes of this research are to make and 

test an R-134a Automotive Air Conditioning Working 
Demonstration Set. Project Objective 1) To design 
and construct an R-134a Automotive Air 
Conditioning Working Demonstration Kit 2) To find 
the efficiency of a vehicle air conditioning system 
working demonstration unit 3) To study the 
satisfaction of the users of the vehicle air 
conditioning system demonstration set. 
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The results of the research project found that 
the design and construction of a vehicle air 
conditioning system demonstration set has a 
rectangular structure using steel size 2 × 2 inches, 
size width × length × height equal to 70 × 120 × 
150 centimeters, and the structure is 
weldedtogether as seen here or in photo. On top 
of the training set, it is possible to collect materials 
and other equipment. A 3-speed electric motor will 
drive power through a belt to drive the compressor 
while using the demonstration unit. It has a power 
inverter that serves to supply the electricity in 
various devices in the car air conditioning system. 

The efficiency of Operation of R-134a 
Automotive Air Conditioning Demonstration Unit 
Results of Performance Evaluation of R-134a 
Automotive Air Conditioning Working Demonstration 
by Experts Overall, it was at the highest level  
( X = 4.56, S.D. = 0.20). When considered on a single 
aspect, it was found that the side with the highest 
mean was in terms of use ( X = 4.60, S. D.  = 0.35), 
followed by design and construction ( X = 4.53, 
S. D.  = 0.31) and instruction manual ( X = 4.53, 
S.D. = 0.12). 

The efficiency of Operation of R-134a 
Automotive Air Conditioning Demonstration Unit 
Results of Performance Evaluation of R-134a 
Automotive Air Conditioning Working Demonstration 
by Experts Overall, it was at the high level ( X = 4.21, 
SD = 0.52). When considered on a single aspect, it 
was found that the side with the highest mean was 
in terms of use ( X = 4.33, SD = 0.57), followed by 
instruction manual ( X = 4.25, SD = 0.55) and design
and construction ( X = 4.06, SD = 0.43). 
Keywords: Automotive Air Conditioning Demonstration  
Kit R-134a, Refrigerant R-134a, Inverter 

1. บทนำ
ในปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตออกมานั้น จะนิยมติดตั้ง

ระบบปรับอากาศรถยนต์ออกมาพร้อมด้วย เพื ่อควบคุม
สภาพแวดล้อมของอากาศภายในห้องโดยสารให้อยู่ในสภาพ

ที่ทำให้ผู ้ขับขี่ หรือโดยสารเกิดความรู้สึกสบาย โดยการ
ควบคุมสิ่งต่าง ๆ คือ การควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม และ
ทำให้อากาศมีความสะอาดปราศจากฝุ่นละออง กลิ่นต่าง ๆ 
และเสียงรบกวน 
 ระบบปรับอากาศรถยนต์จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆ
ที่สำคัญอยู่ 5 อย่าง คือ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ รีซีฟ
เวอร์ดรายเออร์ เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว และอีวาพอเรเตอร์ [2] 
เมื ่อระบบปรับอากาศรถยนต์ มีการใช้งานเป็นเวลานานก็
จะต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน 
ซึ่งช่างซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์ในศูนย์บริการจะต้องมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง และ
บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์ให้กับรถยนต์ของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  มีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ 
ขั้นตอนการให้บริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์นั้น  จะมีผล
ต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์  ได้แก่  การ
ตรวจสอบหารอยรั่วของระบบ  การเติมสารความเย็น  การ
ทำสุญญากาศ  การติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ  การ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง  และการบำรุงรักษาระบบปรับ
อากาศรถยนต์  ดังนั้นช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ซ่อมเป็นอย่างดีถึงจะสามารถซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ศึกษาโครงการจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึก
ปฏิบัติงานระบบปรับอากาศรถยนต์ และการวิเคราะห์หา
สาเหตุข้อขัดข้อง รวมถึงการใช้เครื ่องมือพิเศษในการ
วิเคราะห์ และตรวจสอบแก้ไขข้อขัดข้องของระบบปรับ
อากาศรถยนต์ ซึ่งช่างใหม่ยังขาดทักษะ และประสบการณ์ใน
เร่ืองนี้ จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาโครงการเองได้เข้าไปฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพในศูนย์บริการรถยนต์  ซึ่งช่างเทคนิค
จะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้อง  และสามารถใช้เครื่องมือ
พิเศษช่วยวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องระบบปรับอากาศรถยนต์
ให้กับรถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ  ถ้าช่าง
วิเคราะห์แก้ไขไม่ถูกต้องแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นกับรถยนต์ของลูกค้าได้ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงการจึงได้เกิดแนวคิดใน
การพัฒนาสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a ขึ้น เพื่อให้ช่างที่ยังขาดประสบการณ์ในด้านนี้ได้
ศึกษาเรียนรู้ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และ
เป็นการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานให้กับช่างใหม่ประจำ
ศูนย์บริการรถยนต์ ได ้ม ีความรู ้  ความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และช่วยแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอีก
ด้วย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื ่อออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานชุดสาธิตการทำงาน

ระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
2.3 เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้ งานชุดสิตการ

ทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 

3. สมมติฐานของโครงการ
3.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ R-134a ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3.2 เมื่อช่างที่ยังขาดประสบการณ์ในด้านนี้ได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยชุดฝึกนี้แล้ว จะทำให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึน และ
สามารถใช ้เคร ื ่องม ือพ ิ เศษตรวจสอบว ิ เคราะห์แก ้ ไข
ข้อขัดข้องระบบปรับอากาศรถยนต์ให้กับรถยนต์ของลูกค้า
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานเพิ่มสูงขึ้น 

3.3 ระดับความพึงพอใจกลุ ่มตัวอย่างที ่ทดลองใช้ชุด
สาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การจัดทำโครงการวิจัยในครั ้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) โดยใช้สร้างชุดสาธิตการทำงาน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ที่ผู ้จัดโครงการวิจัยได้
สร้างขึ ้น ซึ ่งมีว ัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบสร้าง และหา
ประสิทธิภาพสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศ
รถยนต์ R-134a และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มตี่อ
สร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
ซึ่งผู้จัดทำโครงการวิจัยมีวิธีการดำเนินโครงการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1.1 ศ ึกษาทฤษฎีและงานว ิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ

โครงการวิจัย 
 4.1.2 ศึกษาหลักการและทฤษฎีของชุดสาธิตการ

ทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a และการออกแบบ
โครงสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์  
R-134a จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4.1.3 ขอคำนำแนะนำจากอาจารย์ที ่ปรึกษา และ
คณะครู -อาจารย ์  จากสาขาว ิชา เทคโนโลยี เคร ื ่องกล
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และช่างประจำศูนย์บริการ
รถยนต์ ในเรื่องการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทำงาน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 

 4.1.4 เสนอโครงการได้เสนอโครงการต่ออาจารย์ที่
ปร ึกษาโครงการและคณะกรรมการพ ิจารณาอน ุม ัติ
โครงการวิจ ัย ว ิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อทำการเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

 4.1.5 ทำการทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลชุด
สาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์  

4.2 การออกแบบโครงสร้าง 
ในขั้นตอนการดำเนินการออกแบบโครงสร้างชุดสาธิต

การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ผ ู ้จ ัดทำ
โครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  4.2.1 ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบสร้าง
ช ุดสาธ ิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
เนื่องจากผู้จัดทำได้ประสบปัญหาในการซ่อมบำรุงระบบแอร์
รถยนต์ ในศูนย์บริการรถยนต์ให้กับรถลูกค้าที่นำเข้ามารับ
บริการ จึงได้นำปัญหาต่าง ๆ ที่ได้จากทำงานมาขอคำปรึกษา 
และคำแนะนำจากผู ้เชี ่ยวชาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื ่องกล ครูแผนกช่างยนต์ ช่างซ่อมประจำ
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ที่มีประสบการณ์ใน
การให้บริการซ่อมระบบแอร์รถยนต์และนำข้อมูลที ่ได้มา
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อออกแบบ สร้างชุดสาธิตการ
ทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

 4.2.2 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็นำมาออกแบบและ
เขียนแบบ รูปร่าง ลักษณะ และกำหนดขนาด ตำแหน่งการ
ติดตั้งวัสดุอุปกณ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก่อน
นำไปสร้างจริง  

  4.2.3 ออกแบบโครงสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ R-134a ผู ้จ ัดทำโครงการได้ทำการ
ออกแบบ โดยยึดหลักการออกแบบ คือ มีความแข็งแรง
ทนทาน ใช้งานง่าย วัสดุอุปกรณ์หาง่ายภายในประเทศ 
โครงสร้างไม่ซับซ้อน มีราคาต้นทุนในการผลิตต่ำ และมี
ความปลอดภัยในการใช้งานสูง 

4.2.4 จัดซื้อและจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะ
ใช้ในการสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
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R-134 เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 แรง คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร ์รีซีฟเวอร์ดรายเออร์ และชุดอิวาพอเรเตอร์ 

 4.2.5 โครงสร้างส่วนประกอบโดยรวมของชุดสาธิต
การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R - 1 3 4 a ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ชุดสาธิตการทำงานระบบ 
ปรับอากาศรถยนต์ R-134a 

 4.3 ขั ้นตอนการสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับ
อากาศรถยนต์ R-134 

   4.3.1 ผู้จัดทำโครงการได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-
134 และเร ิ ่มดำเน ินการสร้างเครื ่องนี ้ข ึ ้นตามขั ้นตอน
ดังต่อไปนี้  

4.3.1.1 สร้างโครงชุดสาธิตการทำงานระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ R-134a มีลักษณะโครงสร้างรูปทรง
สี่เหลี่ยม ใช้เหล็กขนาด 2 × 2 นิ้ว ขนาดกว้าง × ยาว × สูง 
เท่ากับ 120 × 70 × 150 เซนติเมตร  และทำการเชื่อมยึด
โครงสร้างทีละส่วนเข้าด้วยกัน และด้านบนของชุดสาธิตจะมี
พื้นที่สามารถวางอุปกรณ์ในการใช้ชุดสาธิตได้  สามารถเก็บ
วัสดุและอุปกรณ์ได้ ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 โครงสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรบัอากาศ
รถยนต์ R-134a 

 4.3.1.2 แท่นยึดมอเตอร์ โดยใช้เหล็กขนาด 2 
× 2 นิ้ว จำนวน 3 เส้น โดยกำหนดกว้าง x ยาว ขนาด 50 
เซนติเมตร จำนวน 3 เส้น สำหรับยึดขาตั้งมอเตอร์ และทำ
การเชื่อมยึดติดเข้าด้วยกัน และตัดเหล็กขนาด 2 × 2 นิ้ว 2 

เส้น โดย 2 เส้น ขนาด 50 เซนติเมตร นำมาเชื่อมติดกันเพื่อ
เป็นฐานที่จะยึดคอมเพรสเซอร ์แล้วทำสีตัวเครื่อง 

 4.3.1.3 ชุดฝึกสาธิตการทำงานระบบปรับ
อากาศรถยนต์ R-134a ที่สร้างเสร็จ ต่อมาได้จัดทำใบงาน 
แบบทดสอบ นำไปทดลองกับนักศึกษา และช่างประจำ
ศูนย์บริการในจังหวัดหนองคาย แล้วทำการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยการให้ช่างทำแบบทดสอบความพึ่งพอใจที่มีต่อ
ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 

 4.3.1.4 สรุปและวิเคราะห์ปญัหาเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้าง ชดุสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศ
รถยนต์ R-134a ต่อไป 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล [1] [3]
5.1 ผลการหาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทำงานระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
     ประสิทธิภาพของชุดสาธิตการทำงานระบบปรับ

อากาศรถยนต์ R-134a หมายถึง ความสามารถของชุดสาธิต
การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ว่าทำงานได้
ตามจุดประสงค์หรือไม่ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระด ับความค ิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญท ี ่ประ เมิน
ประสิทธิภาพชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a ในด้านการออกแบบและสร้าง  

ด้านการออกแบบและสร้าง X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. การออกแบบรูปร่างมีความเหมาะสม 4.33 0.57 มาก 
2.จัดวางตำแหนง่อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 4.33 0.57   มาก 
3. การเลอืกใช้อุปกรณท์ี่มีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
4. มีความแข็งแรงทนทาน 4.00 0.42 มาก 
5. มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสม 3.66 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.43 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญที่
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเครื ่องนี ้ ด้านการ
ออกแบบและสร้าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, 
S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ คือ การออกแบบรูปร่างมีความเหมาะสม 
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( X = 4.33, S.D.= 0.57)  จัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ( X = 4.33, S.D.= 0.57) และมีความแข็งแรง
ทนทาน ( X = 4.00, S.D.= 0.42) ตามลำดับ 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระด ับความค ิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญท ี ่ประ เมิน
ประสิทธิภาพชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a ในด้านการใช้งาน 

ด้านการใช้งาน X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.มีความสะดวกสบายในการนำไปใช้งาน 4.66 0.57 มากที่สุด 
2. มีความปลอดภยัในการใช้งาน 4.66 0.57 มากที่สุด 
3. ง่ายต่อการซ่อมแซมและบำรุงรกัษา 4.33 0.57 มาก 
4.สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค ์ 3.66 0.58 มาก 
5. มีความสะดวกในการเคลือ่นย้าย 4.33 0.58 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.33 0.57 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญที่
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองนี้ ด้านการใช้งาน 
โดยรวมอยู ่ ในระด ับมาก ( X = 4.33, S.D.= 0.57) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ  มี
ความสะดวกสบายในการนำไปใช้งาน (X = 4.66,  S.D.= 0.57) มี
ความปลอดภัยในการใช้งาน ( X = 4.67, S.D.= 0.57) และ
มีความสะดวกในการเคลื ่อนย้าย( X = 4.33, S.D.= 0.58) 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระด ับความค ิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญท ี ่ประ เมิน
ประสิทธิภาพชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a ในด้านคู่มือการใช้งาน 

ด้านคู่มือการใช้งาน X S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.เนื้อหาเรียงลำดับได้อย่างเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 
2. ศึกษาทำความเข้าใจงา่ย 4.60 0.57 มากที่สุด 
3.บอกวิธกีารใช้งานได้ละเอียดชัดเจน 4.33 0.57 มาก 
4. มีภาพประกอบชัดเจน 4.00 0.00 มาก 
5. มีความเหมาะสมกับการใช้งาน 4.33 0.57 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.55 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องนี้  ด้านคู่มือการ

ใช้งาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.25, S.D.= 0.55) เมื่อ
พิจารณาเปน็รายข้อ  พบวา่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด3 อันดบั คือ 
ศึกษาทำความเข้าใจง่าย ( X = 4.60, S.D.= 0.57) บอก
วิธีการใช้งานไดล้ะเอียดชัดเจน( X = 4.33, S.D.= 0.57) และ
มีความเหมาะสมกับการใชง้าน ( X = 4.33, S.D.= 0.57) 
ตามลำดับ 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระด ับความค ิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญท ี ่ประ เมิน
ประสิทธิภาพชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ 
R-134a โดยภาพรวม 

 ด้าน X S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1.การออกแบบและสร้าง 4.06 0.43    มาก 
2. การใช้งาน 4.33 0.57    มาก 
3. คู่มือการใช้งาน 4.25 0.55 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.21 0.52  มาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญที่
ประเมินหาประสิทธิภาพการใช้งานชุดสาธิตการทำงาน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a นี้ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.21, S.D.= 0.52) 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อชุด
สาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อชุดสาธิตการ
ทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 

ท่ี รายการประเมิน 
ผู้ทดลองใช้ 

 N 
 X

S. D ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1
. 

ด้านการออกแบบ 

1.1 ขนาดมีความเหมาะสมกับ 
การใช้งาน 

10 4.40 0.84 มาก 

1.2 เลือกใช้วัสดแุละอุปกรณ ์
อย่างเหมาะสม 

10 4.60 0.70 มากที่สุด 

1.3 จัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ได้ 
อย่างเหมาะสม 

10 4.10 0.88 มาก 

1.4 ชิ้นงานสามารถถอดประกอบ 
และติดตั้งได้ง่าย 

10 4.40 0.52 มาก 
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1.5 น้ำหนกัของชิ้นงานมีความ
เหมาะสม 

10 4.50 0.53 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 10 4.44 0.21 มาก 
2

. 
ด้านการสร้าง 

ตารางที่ 5 (ต่อ)

รายการประเมิน 
ผู้ทดลองใช้ 

N 
X  S.D ระดับ

ความพึง
พอใจ 

2.1 ขนาดมีความเหมาะสมกับ 
การใช้งานจริง 

10 4.40 0.70 มาก 

2.2 ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง 10 4.60 0.52 มากที่สุด 
2.3 มีความสะดวกสบาย 
ในการใช้งาน 

10 4.30 0.68 มาก 

2.4 มีความปลอดภยัในการใช้งาน 10 4.40 0.70 มาก 
2.5 ใช้งานง่ายไม่สลับซับซ้อน 10 4.80 0.42 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวมรายด้าน 10 4.50 0.22 มาก 
3

. 
ด้านการใช้งาน 

3.1 มีความสะดวกสบาย 
ในการใช้งาน 

10 4.40 0.52 มาก 

3.2 มีความปลอดภยัในการ 
นำไปใช้งานสูง 

10 4.50 0.71 มาก 

3.3 นำไปใชเ้รียนรู้ในการซ่อม 
บำรุงระบบแอรร์ถยนต์ใน
ศูนย์บรกิารรถยนต์ได้เป็นอย่างดี 

10 4.30 0.82 มาก 

3.4เมื่อใช้ชุดสาธิตการทำงาน
ระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
แล้วจะไมท่ำให้เกิดความเสยีหาย 

10 4.50 0.53 มาก 

3.5 เป็นประโยชน์ต่อช่าง 
ในการซ่อมบำรุง 

10 4.50 0.53 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้าน 10 4.44 0.34 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน 10 4.45 0.10 มาก 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ต่อชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a 
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( X = 4.45,  
S.D. = 0.11) หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจต่อชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศ
รถยนต์ R-134a เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

 5.2.1 ด้านการสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด ( X = 4.50, S.D. = 0.22) โดยรายการที่มี
ความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ คือ ใช้งานง่ายไม่สลบัซบัซอ้น 
( X = 4.80, S.D. = 0.42) รองลงมาได ้แก ่ ใช ้ว ัสด ุและ
อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ( X = 4.60, S.D. = 0.52) 
และ ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง ( X = 4.40, 
S.D. = 0.70) 

 5.2.2 ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด อยู ่ใน
ร ะ ด ั บ พ ึ ง พ อ ใ จ ม า ก  ( X =  4.44, S.D. = 0.21) 
โดยรายการที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ คือ เลือกใช้
วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม (X = 4.60, S.D. = 0.70) 
รองลงมาได้แก่ น้ำหนักของชิ้นงานมีความเหมาะสม ( X = 4.50, 
S.D. = 0.53) และ ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน  
( X = 4.40 S.D. = 0.84) ตามลำดับ 

 5.2.3 ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.34) โดยรายการที่มีความ
พึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับ คือ มีความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน
สูง (X = 4.50, S.D. = 0.71) เมื่อใช้ชุดสาธิตการทำงานระบบ
ปรับอากาศรถยนต์  R-134a แล ้วจะไม่ทำให้เก ิดความ
เสียหาย ( X = 4.50, S.D. = 0.53) และเป็นประโยชน์ต่อ
ช่างในการซ่อมบำรุงระบบแอร์รถยนต์ ( X = 4.50,  
S.D. = 0.53) 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผู้การอภิปรายผลการศึกษาโครงการวิจัยครั้งนี้  ผู้ศึกษา

โครงการจะอภิปรายผลตามสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 6.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ R-134a จากผลการออกแบบและสร้าง
ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a พบว่า 
ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ที่ผู้
ศึกษาโครงการวิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสม  สามารถใช้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ศึกษาโครงการวิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาในการ
ออกแบบและสร้างชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศ
รถยนต์ R-134a ซึ่งได้นำปัญหาต่างๆ จากการใช้งานมาขอ
คำแนะนำจากผู ้ เช ี ่ยวชาญ  อาจารย์ประจำสาขาว ิชา
เครื่องกล  ครูแผนกช่างยนต์ และช่างประจำศูนย์บริการซ่อม
รถยนต์  ในจังหวัดหนองคาย  และนำข้อเสนอแนะที่ได้มา
ออกแบบ  เขียนแบบ  รูปร่าง  ลักษณะ  และกำหนดขนาด 
ตำแหน่งติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ ้นก่อนนำไปสร้างจริง  โดยยึดหลักการออกแบบให้มี
ความแข็งแรงทนทาน  ใช้งานง่าย  วัสดุและอุปกรณ์หาง่าย
ภายในประเทศ  โครงสร้างไม่สลับซับซ้อน มีราคาต้นทุนการ
ผลิตต่ำและมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง จากนั้นได้สร้าง
ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ตาม
หลักการออกแบบเครื่องจักรกลดังกล่าวนี้ จึงทำให้ชุดสาธิต
การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ที่สร้างขึ้นใช้

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

437

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามสมมติฐานของ
โครงการวิจัยที่ตั้งไว้ดังกล่าว 

 6.2 ผลผลการหาประสิทธิภาพการใช้งานชุดสาธิต
การทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์  R-134a ผลการ
ประเมินคุณภาพชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศ
รถยนต์ R-134a ที ่ประเมินโดยใช้ผู ้เชี ่ยวชาญ ด้านการ
ออกแบบและสร้าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ทั้งนี ้เพราะมีการออกแบบรูปร่างมีความ
เหมาะสม และจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม  
ด้านการใช้งาน ซึ่งผู ้เชี ่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที ่ส ุด ทั ้งนี ้เพราะมีความสะดวกสบายในการ
นำไปใช้งานและมีความปลอดภัยในการใช้งาน  ด้านคู่มือ
การใช้งาน  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที ่สุด ทั ้งนี ้เพราะศึกษาทำความเข้าใจง่ายและบอก
ว ิธ ีการใช ้ งานได ้ละเอ ียดช ัดเจนจากผลการ ศ ึกษา
โครงการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนพัฒน์ สมสร้าง
[4] ได้จัดทำงานวิจัยเรื่องการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการ
ทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R-134a การวิจัยครั้งมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบปรับอากาศรถยนต์   
R-134a โดยดำเนินการออกแบบและสร้างชุดฝึกแสดงการ
ทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R-134a นำมาใช้งาน
บริการของระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a และนำมาเป็น
สื่อการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
ระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ในวิชางานปรับอากาศ
ยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้มีความรู้
ความ เข ้ า ใจ ในภาคทฤษฎ ีและภาคปฏ ิบ ั ต ิ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ  หลังจากสร้างชุดฝึกแสดงการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ R-134a เสร็จ โดยทำการทดสอบ
ด้วยแบบทดสอบจำนวน 4 เร่ือง คือ การทำสุญญากาศ  การ
ตรวจสอบหารอยรั่ว การเติมสารความเย็น การวิเคราะห์
ปัญหาโดยใช้แมนิโฟลด์เกจ การหาประสิทธิภาพของระบบ
ปรับอากาศกับผู ้ เร ียนชั ้น  ปวช. 3 สาขางานยานยนต์ 
จำนวน 20 คน และทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน ผลปรากกฎว่า
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนด้วยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
5.11 คะแนน คิดเป็น 51.1 เปอร์เซ็นต์ จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งบ่งบอกว่าชุดฝึกแสดงการ
ทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ R-134a สามารถใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชางานปรับอากาศรถยนต์ได้
เป็นอย่างดี 

 6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อชุด
สาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a ความพึง
พอใจของผู ้ใช้งานที ่ม ีต่อชุดสาธิตการทำงานระบบปรับ
อากาศรถยนต์ R-134a โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ด้านการออกแบบ พบว่า เครื ่องนี ้เลือกใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสม น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม 
และขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ด้านการสร้าง ใช้
งานง่ายไม่สลับซับซ้อน ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรง
ทนทาน และขนาด        มีความเหมาะสมกับการใช้งานจริง 
ด้านการใช้งาน มีความปลอดภัยในการนำไปใช้งานสูง เมื่อใช้   
ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a แล้ว
จะไม่ทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นประโยชน์ต่อช่างใน
การตรวจสอบการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ 

7. ข้อเสนอแนะ
  7.1 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

 7.1.1 วัสดุที่นำมาใช้สร้างชุดสาธิตการทำงานระบบ
ปรับอากาศรถยนต์ R-134a ควรหาวัสดุที่มีความทนทาน มี
น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม และมีราคาถูก เพื่อที่จะสามารถ
พัฒนาต่อในเชิงพาณิชย์ได้  

 7.1.2 ขนาดของโครงสร้างควรออกแบบให้ง่ายต่อ
การเคลื่อนย้ายที่สะดวก   

7.2 ข้อเสนอแนะในการทำโครงการวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรปรับปรุงพัฒนาชุดสาธิตการทำงานระบบ

ปรับอากาศรถยนต์ R-134a ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถ
จัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถนำไปใช้งานใน
สถานที่ต่าง ๆ ได้ 

 7.2.2 ควรจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
ชุดสาธิตการทำงานระบบปรับอากาศรถยนต์ R-134a เป็น
เล่มติดตั้งไว้ที่ตัวเคร่ือง ซึ่งผู้ที่จะนำเครื่องนี้ไปใช้งานสามารถ
อ่าน และทำความเข้าใจก่อนนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง   

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาโครงการเรื ่องชุดสาธิตการทำงานระบบปรับ
อากาศรถยนต์ R-134a ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ
กรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก ว่าที่ร้อยโท 
ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายถาวร ราชรองเมือง อาจารย์
ประจำสาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และ 
ว่าที่เรือตรีอนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นายวิทวัส วรคันธ์ 
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หัวหน้าช่างศูนย์บริการ บริษัท วีแอนด์ มอเตอร์เซลล์ และ
นายพรชัย สัสนัน หัวหน้าช่างศูนย์บริการ บริษัท สยามนิส
สันไทยอุดม หนองคาย จำกัด  
 ขอขอบพระคุณ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู ้อำนวยการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 1 และ
นายเดชวิช ัย พิมพ์โคตร ผู ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล ครูแผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ใช้สถานที่ในการ
จัดทำโครงการครั้งนี้ 
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ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
Continuous Training System Kit for Working of Pneumatic Circuits 

เกียรติศักดิ์ ศรีจันทร์1,* , วัชรพงษ์ ค าสุนัน2 , มนต์ชัย ราชกิจ3 , ชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์4 และสุรศักด์ิ จิตประเสริฐ5  
Kattisak Srijan1,* ,   Watcharphog Khamsanan2,   Monchai Ratchakit3,  Chinnapat kaewgominthawong

4  and Surasak Jitprasert5 
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*12345Field of Mechanical Technology, Nongkhai Technical College, Nongkhai, 43000

  บทคัดย่อ 
การศึกษาโครงการเรื่องชุดฝึกปฏิบัติวงจร

กา รท า ง านระบบนิ วแม ติ กส์ แบบต่ อ เนื่ อ ง มี
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์ 3) เพื่อ
ศึกษาคามพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

      ผลการศึกษาโครงการวิจัย พบว่า ผลการ
ออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง โครงสร้างชุดฝึกใช้
เหล็กแผ่นอัดขึ้นรูปขนาด 0.8 เซนติเมตร ท าการต่อ
เหล็กให้ได้ตามขนาดและก าหนดขนาดความกว้าง × 
ยาว × สูง เท่ากับ 120 × 60 × 70 เซนติเมตร แล้ว
ท าการยึดเข้าล็อคด้วยน็อตของโครงสร้างหลักทั้ง 4 
มุม โดยใช้เหล็กยึดด้านข้าง มีขนาดความยาว เท่ากับ 
60 เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น เหล็กยึดโครงด้านข้าง
มีความยาวเท่ากับ 120 เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น 
และเมื่อน ามาประกอบเข้ามุมทั้ง 4 มุม แล้วท าการ 
ยึดเข้าล็อค ให้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง เมื่อยึดติด
คานเสร็จทั้ง 2 ด้าน ต่อไปท าการยึดเข้าล็อคเสา
โครงสร้ า งหลั กขนาดความยาว เท่ า กั บ  120 
เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น ทั้ง 4 มุม เสร็จแล้วน า
ตะแกรงเหล็กขนาดความกว้าง × ยาว เท่ากับ 120 

× 60 เซนติเมตร มาเป็นแผงยึดติดอุปกรณ์ และน า
อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์มาติดตั้ง ได้แก่ วาล์ว
บังคับทิศทางลมแบบต่าง ๆ ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพลม วาล์วควบคุมอัตราการไหล การท างาน
ด้วยลม กระบอกสูบสองทาง วาล์วควบคุมแบบ
ลูกกลิ้ง วาล์วเร่งระบายลม และวาล์วหน่วงเวลา  
            ผลการประเมินประสทิธิภาพของชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน เม่ือพิจารณาโดยรวม มีระดบั
ความพึงพอใจอยู่ในระดับอยู่ในระดับมาก (X = 
3.84, S.D.= 0.34)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นการออกแบบและสรา้ง มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 
3.92,S.D.= 0.18) รองลงมา ดา้นการใช้งาน 
มี ระดับความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมาก ( X = 
3.88,S.D.=0.36) และ ใบงานปฏิบัติ มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.72,S.D.=0.48) จะ
เห็นได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกปฏิบัติ
วงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับมาก ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
            ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง จ านวน 15 คน เมื่อพิจารณาโดย
รวมอยู่ ในระดับมาก ( X  = 3.93 , S.D. = 0.40) 
และ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
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ออกแบบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม าก  ( X  = 4 . 0 7 , S.D. = 0 . 4 0 ) 
รองลงมา คือ ด้านการสร้าง ระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.03, S.D. = 0.37 และ ด้าน
การใช้งาน (X  = 3.68, S.D. = 0.44) จะเห็นว่าผู้ใช้
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง มีความพึงใจอยู่ในระดับมาก ตรงตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ : ชุดฝึกปฏิบัติการท าท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง,ระบบนิวแมตกิส์,วาล์วควบคุมการ
ท างาน  
Abstract 

The purpose of this project were to 
1)design and make the Continuous Training
System Kit for Working of Pneumatic Circuits, 
2) to find the efficiency and 3) to study the
users’ satisfaction. 

The results of the research project 
found that the training kit structure was 
made with the steel sheet which 0.8 cm. The 
steel was welded according to the size and 
size, width × length × height equal to 120 × 
60 × 70 centimeters. After that, the main 
structure was secured with bolts of all 4 
corners by using 4 side brackets with a length 
of 60 cm and 4 side brackets with a length of 
120 cm. When there were assembled into all 
4 corners, fixed to lock both the top and 
bottom. After fixing the beams on both sides, 
fixed to the lock of the main structure 
columns with a length of 120 cm, number 4 
lines on all 4 corners. Then, a steel grating 
with a width × length equal to 120 × 60 
centimeters is used as a mounting panel for 
the equipment and the pneumatic system 
was installed as follows; Various pneumatic 

directional valves which are used to control 
and improve the air quality, Pneumatic 
operated flow control valve, Two-way 
cylinder, Roller control valve, Acceleration 
valve and delay valve. 

The performance evaluation results 
of the Continuous Training System Kit for 
Working of Pneumatic Circuits showed that 
the overall of 5 expert-assessed the practice 
kit satisfaction study was at the high level (
X = 3.84, S.D. = 0.34). When considering each 
aspect, it was found that the aspects with the 
highest was were design and make (X = 3.92, 
S.D. = 0.18). Next, the usage was at high ( X
= 3.88, S.D. =0.36) and worksheet was also at 
high ( X =3.72, S.D. =0.48). It should be seen 
that the experts had opinions on the practice 
set at a high level, consistent with the 
assumptions. 
            The results of the user satisfaction 
study found that the users were satisfied 
with the practice kit in the overall at a high 
level ( X  = 3.93, S.D. = 0.40).  If considered 
individually, it was found that the users were 
satisfied with the practice set in descending 
order, namely design (X  = 4.07, S.D. = 0.40), 
making ( X  = 4.03 , S.D. = 0.37 ) and usage (
X  = 3.68, S.D. = 0.44). It should be seen that 
the users had opinions on the practice set at 
a high level, consistent with the 
assumptions. 
Keywords : Continuous Training System Kit 
for Working of Pneumatic Circuits,pneumatic 

system,Actuation valve 
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1.บทน า
ในปัจจุบันระบบนิวแมติกส์เป็นระบบที่

ส าคัญมากในประเทศไทย มีการใช้ งานอย่า ง
แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบนิว
แมติกส์ใช้ลมอัดซึ่งไม่ติดไฟ หรือเกิดระเบิด ระบบนิว
แมติกส์ มีความรวดเร็วในการท างาน การส่งถ่ายลม
อัดง่าย สะดวกต่อการติดตั้ง มีความปลอดภัยสูง 
อุปกรณ์  ของระบบ   นิวแมติกส์จะไม่เกิดการ
เสียหายเมื่อใช้งานเกินก าลังเป็นระบบที่ใช้อากาศ
เป็นตัวท างานในการส่งก าลังขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ของเคร่ืองจักรให้เคลื่อนที่ท างาน เช่น กระบอกสูบ
หรือมอเตอร์ ส าหรับงานในระบบต่าง ๆ ของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ใช้ระบบนิวแมติกส์ ได้แก่ ระบบบรรจุ
หีบห่อ ระบบผลิตอาหาร งานการประกอบสิ่งต่าง ๆ 
งานขนย้ายวัสดุ งานพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่จะ
เข้าไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องมีความรู้
ด้านการใช้งาน การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบนิวแม
ติกส์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  
            ส าหรับระบบนิวแมติกส์นั้น ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการก าหนดไว้ใน
หลักสูตรให้นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ 
ปฏิบัติซึ่งผู้ศึกษาโครงการได้เคยเรียน และ ฝึกปฏิบัติ
ระบบนิวแมติกส์ พบปัญหาการขาดแคลน วัสดุ  
อุปกรณ์ และชุดฝึกปฏิบัติ มีจ านวนน้อยและไม่
เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ ท าให้นักศึกษาขาดทักษะ
ในการท างาน และอุปกรณ์ยังมีความล้าสมัยไม่ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ   
            จากข้อมูล และ สาเหตุของปัญหา บุคคลที่
จะไปท างานเกี่ ยวกับระบบนิวแมติกส์ยั ง ขาด
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยให้เกิดความรู้และทักษะ 
ดังนั้นเครื่องมือที่ท าให้เกิดความรู้และทักษะ คือ 
ชุดฝึกปฏิบัติ เป็น ชุดฝึกเป็นสื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม

เนื้อหา จนปฏิบัติได้อย่างช านาญ และ ให้ผู้ เรียน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
            จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้
ว่าชุดฝึกปฏิบัติเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ท าให้
เกิดการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ช่วยให้มีทักษะความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน ผู้จัดท าโคงการจึงมีความ
สนใจ ที่จะพัฒนาจัดท าชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  เพื่อต้องการให้
ผู้ใช้งาน มีความรู้     มีทักษะในการปฏิบัติงาน และ
ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดความสนใจ เข้าใจ 
และมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ก าลังปฏิบัติอยู่ 
ผู้จัดท าโครงการเชื่อว่าชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องนี้จะช่วยส่งเสริมให้
ผู้ใช้งานมีความรู้ มีทักษะในการต่อวงจรระบบนิวแม
ติกส์ และ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน
ให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป[1] 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างชดุฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
            1.2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งาน
ชุดฝึกปฏบิัติวงจรการท างานระบบนวิแมติกส์
แบบต่อเนื่อง 

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานชุดฝึกปฏิบตัิวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง 

1.3 สมมติฐานของโครงการ 

1.3.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง
ที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ 

1.3.2 เมื่ อผู้ ใช้ ได้ ฝึ กปฏิบัติ ว งจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องนี้แล้ว ท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
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1.3.3 ระดับความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่างที่
ทดสอบใช้ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่องนีอ้ยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

4.วิธีด าเนินการวิจัย[2]
            การจัดท าโครงการวิจัยในครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research)  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง การหาประสิทธิภาพ 
และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ
วงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  ซึ่งมี
วิธีการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

4.1 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
4.2 การออกแบบโครงสร้าง 
4.3 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจร

การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
4.4  เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ ใช้ ใน

โครงการวิจัย 
4.5 ขั้นตอนการทดลองและเก็บผล

ข้อมูล 
               4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
            ในการวางแผนการปฏิบัติงานนั้นคณะ
ผู้จัดท าโครงการได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
            4.1.1 ศึกษารายละเอียดต่างๆ  ได้แก่ 
ขอบเขตของเนื้อหา การออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง
จากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
            4.1.2 ศึกษาถึงรายละเอียดของสื่อการ
เรียนการสอนอ่ืน ๆ เช่น ชุดทดลองสาธิต ชุดสาธิต
หรือชุดการสอน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
            4.1.3 ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
และคณะครู -อาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และช่างประจ า

ศูนย์บริการ ในเรื่องการออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง   
            4.1.4 เสนอโครงการ ได้เสนอโครงการต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัตโิครงการวิจัย วทิยาลัยเทคนิค
หนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อท าการเสนออนุมัติ
โครงการ    
            4.1.5 ท าการทดลองใช้และเก็บรวบรวม
ข้อมูลชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง 
4.2 การออกแบบโครงสร้าง 

        ในขั้ นตอนการด า เนินการออกแบบ
โครงสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง ผู้จัดท าโครงการได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

        4.2.1 ศึกษาวิธีต่าง ๆ  เพื่อออกแบบสร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง เนื่องจากผู้จัดท าได้ประสบปัญหาใน
การเรียนรายวิชาระบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางาน
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ไม่มีทักษะในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ
นิวแมติกส์ มีสาเหตุมาจากชุดฝึกปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษา ทางผู้จัดท าจึงได้ขอค าปรึกษา
และได้ค าแนะน า  จากผู้เชี่ยวชาญ  อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  และครูแผนกช่างยนต์ 
จึงน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข สร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

          4.2.2 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็น ามา
ออกแบบและเขียนแบบ รูปร่าง ลักษณะ และ
ก าหนดขนาด ต าแหน่งการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก่อนน าไปสร้างจริง 
            4.2.3 ออกแบบโครงสร้างชุดฝึกปฏิบัติ
วงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
ผู้จัดท าโครงการได้ท าการออกแบบโดยยึดหลักการ
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ออกแบบ คือ มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย 
วัสดุอุปกรณ์หาง่ายภายในประเทศ  โครงสร้างไม่
สลับซับซ้อน มีราคาต้นทุนในการผลิตต่ าและมีความ
ปลอดภัยในการใช้งานสูง 
            4.2.4 เนื่องจากชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  ที่ผู้จัดท า
โครงการเป็นชุดฝึกที่จัดท าขึ้นมาใหม่ดังนั้น วัสดุ 
อุปกรณ์ต้องจัดซื้อใหม่ เช่น กระบอกลมนิวแมติกส์
สองทาง  เกจวัดความดันลม  วาล์วควบคุมทิศทาง
ลม 3/2 ,5/2 ,สวิตช์ ปิด-เปิด เป็นต้น 
            4.2.5 โครงสร้างส่วนประกอบโดยรวมของ
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของชุดฝกึปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

4.2.6 ส่วนประกอบชุดฝึกปฏบิตัิวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

จากภาพที่ 1 มีส่วนประกอบดงันี้ 

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

ล าดับ
ที่ 

ชื่ออุปกรณ์ จ านวน 

1 โต๊ะชุดฝึกปฏิบตัิระบบนิว
แมติกส์ 

1 ชุด 

2 วาล์วบังคับทิศทางลม
แบบ 5/2 

1 ตัว 

3 วาล์วบังคับทิศทางลม
แบบ 3/2 แบบกดค้าง           

1 ตัว 

4 วาล์วบังคับทิศทางลม
แบบ 3/2

2 ตัว 

5 ชุดควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพลมอัด

1 ตัว 

6 วาล์วควบคุมอัตราการ
ไหล 

2 ตัว 

7 วาล์วบังคับทิศทางลม
แบบ 5/2 แบบบังการ
ท างานด้วยลม        

1 ตัว 

8 แผงยึดชุดฝึกปฏิบัติระบบ
นิวแมติกส์

1 แผง 

9 วาล์เร่งระบายลม 1 ตัว 

10 วาล์วควบคุมแบบลูกกลิ้ง 1 ตัว 

11 วาล์วหน่วงเวลา 1 ตัว 

12 วาล์วบังคับทิศทางลม
แบบ 3/2 แบบบังการ
ท างานด้วยลม 

1 ตัว 

13 วาล์วความดันสองทาง           1 ตัว 

14 ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์                2 ลิ้นชัก 

15 สายลม 20 เมตร 

16 ปั๊มลมแบบลูกสบู  1 เคร่ือง 
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4.3 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกปฏบิัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
      4.3.1 ขั้นตอนการสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
               ผู้จัดท าได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการ
สร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 
ผู้จัดท าโครงการได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
สร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง  และเร่ิมด าเนินการสร้างเครื่องนี้ขึ้นมา
ตามขั้นตอนและน ามาประกอบเข้ากับชิ้นส่วนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  4.3.1.1 โต๊ะชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิว
แมติกส์แบบต่อเนื่อง 
          ใช้เหล็กแผ่นอัดขึ้นรูปขนาด 0.8 เซนติเมตร 
ให้ท าการต่อเหล็กให้ได้ตามขนาดและก าหนดขนาด 
กว้าง × ยาว × สูง เท่ากับ 120 × 60 × 70 เซนติเมตร 
เมื่อก าหนดขนาดเรียบร้อยแล้วท าการยึดเข้าล็อค
และยึดน็อต ของโครงสร้างหลักทั้ง 4 มุม โดยใช้
เหล็กยึดด้านข้าง มีขนาดความยาว เท่ากับ 60 
เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น และเหล็กยึดโครงด้านข้าง
ความยาวเท่ากับ 120 เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น 
เมื่อน ามาประกอบเข้ามุมทั้ง 4 มุม แล้วท าการยึดเข้า
ล็อค ให้ได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง เมื่อยึดติดคาน
เสร็จทั้ง 2 ด้านแล้ว ต่อไปท าการยึดเข้าล็อคเสา
โครงสร้ า งหลั กขนาดความยาว เท่ า กั บ  120 
เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น ทั้ง 4 มุม  และน าตะแกรง
เหล็กรู 6 มิลลิเมตร ประกอบใส่ กว้าง × ยาว เท่ากับ 
120 × 60 เซนติเมตร ดังภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 

ภาพที่ 2 โครงสร้างด้านล่างโตะ๊ชุดฝึกปฏบิัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

ภาพที่ 3 โครงสร้างด้านบนโต๊ะชุดฝึกปฏบิัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

               4.3.1.2 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 5/2 
การท างาน ในต าแหน่งปกติ สปริง

จะดันลูกสูบให้เลื่อนปิดรู 3 (S) ลมจาก 1 (P) จึงไหล 
ไปที่ 2 (B) ได้ ส่วนลมจาก 4 (A) จะระบายไปที่ 5 
(R) เมื่อกดก้านลูกสูบให้เลื่อน ท าให้ลมจาก 1 (P) 
สามารถที่จะไปยัง 4 (A) ได้ ส่วนลมจาก 2 (B) จะถูก
ระบายยัง 3 (S) และรู 5 (R) จะถูกปิด เมื่อท าการ
ปล่อยมือสปริงจะดันก้านสูบให้เลื่อนกลับต าแหน่ง
ปกติ  ดังภาพที่ 4      
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ภาพที่ 4 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 5/2 
3.3.1.3 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 3/2
          วาล์วแบบ 3/2 ปกติปิด บังคับการท างาน
ด้วยมือละกลับด้วยสปริง การท างานในต าแหน่งปกติ
ลมจาก P จะถูกปิดรู A และ R จะต่อถึงกัน เมื่ออก
แรงกดปุ่มกดจะท าให้ลิ้นเปิด ลมจาก P ผ่านไป A ได้ 
และเมื่อมือสปริงจะดันให้วาล์วกลับสู่ต าแหน่งเดิม 
ดังภาพที่ 5 

ภาพที่ 5 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 3/2 

 4.3.1.4 วาล์วเร่งระบายลม  
          วาล์วเร่งระบายลมมีหนา้ที่เร่งระบายลม
เพื่อให้ก้านสูบเคลื่อนที่ได้เร็วกวา่ปกติ ประโยชน์ของ
วาล์วชนิดนี้จะใช้กบังานที่ต้องการให้ก้านสูบเคลื่อนที่
เร็วกว่าปกติ  ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 วาล์วเร่งระบายลม 

4.3.1.5 ชุดบริการลมอัด (SERVICE UNIT) 
 ในระบบนิวแมติกส์ ก่อนที่จะน าลมอัด

เข้าไปใช้งานนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยท า
ความสะอาดลมอัดอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งรักษาขนาด
ของแรงดันให้ได้ตามความต้องการ และบางครั้ง
อาจจะมีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายสารหล่อลื่นให้กับ
อุปกรณ์ในวงจรนิวแมติกส์อีกด้วย อุปกรณ์ที่สามารถ
ท างานดังกล่าวได้ก็คือชุดบริการ   ดังภาพที่ 7 

ภาพที่ 7  ชุดบริการลมอัด 

  4.3.1.6 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 
          หลักการท างานเมื่อป้อนลมทางด้าน A ลม
จะถูกควบคุมปริมาณลมท าให้ลมทางด้าน B มี
ปริมาณลมน้อยกว่าทางด้าน A ในทางกลับกันเมื่อ
ป้อนลมทางด้าน B ลมจะถูกควบคุมปริมาณลมได้
เช่นเดียวกัน ซึ่งปริมาณลมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
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การปรับสกรูของวาล์วให้เปิดทางลมกว้างหรือแคบ 
ดังภาพที่ 8  

ภาพที่ 8 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

  4.3.1.7 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 5/2 แบบบังคบั
การท างานด้วยลม        
        วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 5/2 แบบบังคับ
การท างานด้วยลม หลักการท างาน เมื่อมีสัญญาณ
ลมเข้าทาง Y ลิ้นจะเลื่อนไปทางด้านซ้าย ลมจากรู P 
จะต่อถึงรู B และรู A จะต่อถึงรู R เมื่อมี 
สัญญาณลมเข้าทาง X ลิ้นจะเลื่อนไปทางด้านขวา 
ลมจากรู P จะต่อถึงรู A และรู B จะต่อถึงรู S  

ภาพที่ 9 วาล์วบังคบัทิศทางลมแบบ 5/2 แบบบังคบั
การท างานด้วยลม 

   4.3.1.8 แผงยึดชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบ
นิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง     

      แผงยึดชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง มีขนาด กว้าง x 

สูง  120 x 60 เซนติเมตร  หนา 0.3 เซนติเมตร
จ านวน 1 ตัว ดังภาพที่ 10  

ภาพที่ 10 แผงยึดชุดฝึกปฏิบตัวิงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง

3.3.1.9 กระบอกสูบสองทาง 
          กระบอกสูบชนิดท างานสองทิศทาง คือ 
อุปกรณ์ท างานชนิดหนึ่งที่ให้แรงในแนวเส้นตรง ทั้ง
จังหวะวิ่งออกและวิ่งเข้า กระบอกสูบชนิดนี้จะไม่มี
สปริงอยู่ภายในกระบอกสูบ ท างานโดยใช้ลมเข้าด้าน
ลูกสูบและลมออกทางด้านก้านสูบ ท าให้ลูกสูบ
เคลื่อนที่ออก และเคลื่อนที่กลับเมื่อลม เข้าทางด้าน
ก้านสูบและลมออกทางด้านลูกสูบ ท าให้ได้แรงทั้ง
สองทิศทาง ดังภาพที่ 11 

ภาพที่ 11 กระบอกสูบชนดิท างานสองทิศทาง หรือ
กระบอกสูบสองทาง 

ที่มา : http://utcc2.utcc.ac.th 

4.3.1.10 วาล์วควบคุมแบบลูกกลิ้ง 
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            การใช้งานวาล์วแบบลูกกลิ้ ง  (Roller) 
ควบคุมท างานของก้านสูบโดยติดตั้งไว้ปลายก้านสูบ
เมื่อก้านสูบเคลื่อนที่มากดท าให้วาล์วสามารถท างาน
ได้ ดังภาพที่ 12 

ภาพที่ 12 วาล์วควบคุมแบบลกูกลิ้ง 
 4.3.1.11 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 3/2 แบบ
บังคับการท างานด้วยลม 
     การท างาน ในต าแหน่งปกติลมจาก P จะถูกปิดรู 
A และ R จะต่อถึงกัน เมื่อมีลมป้อนเข้าที่รู Z จะดัน
ให้ลิ้นเลื่อนไปทางขวาเอาชนะแรงดันสปริง ลมจาก 
P จะผ่านไป A และเมื่อไม่มีแรงลมจากรู Z มากระท า 
สปริงจะดันให้วาล์วกลับสู่ต าแหน่งเดิม ดังภาพที่ 13 

ภาพที่ 13 วาล์วบังคับทิศทางลมแบบ 3/2 แบบ
บังคับการท างานด้วยลม 

4.3.1.12 วาล์วหน่วงเวลา
       ว า ล์ ว ห น่ ว ง เ ว ล า (Time 

Delay Valve) จะมีหน้าที่ควบคุมการท างานของ

ก้านสูบให้เคลื่อนที่กลับ ซึ่งสามารถปรับตั้งเวลาหรือ
หน่วงเวลาในการเคลื่อนกลับของก้านสูบได้ โดยการ
ปรับอัตราการไหลของลมที่เข้าไปที่วาล์วหน่วงเวลา 
ดังภาพที่ 14 

ภาพที่  14  วาล์วหน่วงเวลา   

4.3.1.13 ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์        
ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ จ านวน 2 

ลิ้นชัก ขนาดของแต่ล่ะลิ้นชัก กว้าง x ยาว x สูง 
50 x 45 x 10 เซนติเมตร เพื่อเก็บอุปกรณ์ เช่น สาย
ลม เคร่ืองมือต่าง ๆ ดังภาพที่ 15 

ภาพที่ 15  ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์  

4.3.1.14 สายลม    
  สายลมใช้ส าหรับเปน็สะพานเชื่อมแรงดันลมให้ครบ
วงจร ขนาด 1/4 นิ้ว  ยาว 20 เมตร ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่  16  สายลม   

 4.3.1.15 ปั๊มลมแบบลูกสูบ
       ปั๊มลมแบบลูกสูบหรือเครื่องอัดอากาศ ที่นิยม
ใช้กันมากที่สุดเนื่องจากมีความสามารถในการอัดลม 
คือ สร้างความดันหรือแรงดันได้ตั้งแต่ 1 bar ไล่
ระดับไปจนถึงเป็น 1,000 bar ท าให้ปั๊มลมแบบ
ลูกสูบท าได้ตั้งแต่ความดันต่ า ความดันปานกลาง จน
ไปถึงความดันสูง มีแบบใช้สายพาน จะมีเสียงเงียบ
กว่าแบบโรตารี่ที่มีมอเตอร์ในตัว ข้อดีของโรตารี่ คือ 
ได้ลมใช้งานที่เร็วกว่าแบบสายพาน   

ภาพที่  17  ปั๊มลมแบบลูกสบู 
5.ผลการวิจัย[3][4]
5.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
            จากการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  ผู้ ศึกษา
โครงการวิจั ยสามารถสรุปผลการด า เนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
            การออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง มีลักษณะ

ของขนาดความกว้าง x ยาว x สูง  120 x 60 x 70 
เซนติเมตร ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ 
เครื่องอัดลม ชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพลมอัด 
กระบอกสูบท างานทางเดียว กระบอกสูบท างานสอง
ทาง วาล์วควบคุมทิศทางลม วาล์วบังคับทิศทางลม 
วาล์ควบคุมการไหลทางเดียว วาล์วเร่งระบายลม 
วาล์วความดันสองทาง วาล์วหน่วงเวลา และสายลม 
ดังภาพที่ 18  

ภาพที่ 18 โครงสร้างส่วนประกอบของชุดฝึกปฏิบัติ
วงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏบิัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
           5.2.1 ผลการประเมินหาประสิทธิภาพการ
ใช้งานชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์ 
              5.2.2.1 ด้านการออกแบบและสร้าง 

ตารางที่ 2 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
             ชุดฝึกปฏบิัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่องในดา้นการออกแบบและสร้าง 
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จากตาตรางที่2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้แสดง
ความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  ด้านการ
ออกแบบและสร้างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =
3.92, S.D.=0.18) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การออกแบบรูปร่างมี
ความเหมาะสม (X =4.80, S.D.=0.45) รองลงมา คือ 
มีขนาดและน้ าหนักเหมาะสมกับการใช้งาน (X =4.00, 
S.D.=0.71) และ เลื อกใช้ วั สดุและอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสม และมีความแข็งแรงทนทาน (X =3.80, 
S.D.=0.84) ตามล าดับ 

5.2.1.2 ด้านการใช้งาน 
ตารางที่ 3 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
            ชุดฝึกปฏบิัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่องในดา้นการใชง้าน 

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่ได้แสดงความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพของชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
ด้านการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 
3.88, S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีความสะดวก

สะบายในการน าไปใช้งาน และง่ายต่อการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา (X = 4.00, S.D. = 1.00) รองลงมา 
คือ มีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษา (X
= 3.80, S.D. = 1.30)  และมีความปลอดภัยในการใช้
งาน และสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ (X = 3.80, S.D. = 0.84) ตามล าดับ  

5.2.1.3 ใบงานฝึกปฏบิัต ิ
ตารางที่ 4 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
            ชุดฝึกปฏบิัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง ใบงานฝึกปฏบิัต ิ

จากตารางที่ 4  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ได้แสดง
ความคิดเห็นถึงประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติวงจร
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง ด้านใบงานฝึกปฏิบัติ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.72, S.D. = 0.48) 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับคือ เนื้อหาเรียงล าดับได้อย่างเหมาะสม  (X = 
4.20, S.D. = 0.84) รองลงมา คือ บอกวิธีการใช้งานได้
ละ เ อียดชัด เจน (X = 4 .00 ,  S.D. = 0.71)  และ 
อธิบายหลักการท างานวงจรถูกต้อง (X = 3.80, S.D. 
= 0.84) 

ตารางที่ 5 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ 
            ชุดฝึกปฏบิัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง โดยภาพรวม 
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จากตารางที่ 5  พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
ประเมินหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X = 3.84, S.D. = 0.34)  

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง 

        จากการน าชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่ องพร้อมทั้ ง เอกสาร
ประกอบการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้ใช้จ านวน 15 คน ได้ท า
การฝึกปฏิบัติตามใบงาน และให้ผู้ใช้ได้ท าการประเมิน
คุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ  เก็บรวบรวมข้อมูลมาท า
การวิเคราะห์เพื่อหาความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติ
วงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง ซึ่งผลที่
ได้ดังนี้ 

  5.3.1 ด้านการออกแบบ 
ตารางที่ 6 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ 
        ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ในด้านการออกแบบ 

จากตารางที่ 6 ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ได้แสดงค่า
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องนี้ ด้านการออกแบบ  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  
(X  = 4.07, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ คือ ขนาดมีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน  (X  = 4.27, S.D. = 0.96) 
รองลงมา คือ  ชิ้นงานสามารถถอดประกอบและ
ติดตั้งได้ง่าย (X  = 4.20, S.D. = 0.78)  และน้ าหนัก
ของชิ้นงานมีความเหมาะสม (X  = 4.13,S.D. = 
0.92) ตามล าดับ 

              5.2.2 ด้านการสร้าง 
ตารางที่ 7 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ 

ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง ในด้านการออกแบบ 

จากตารางที่ 7  ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ได้แสดงค่า
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องนี้ ด้านการสร้าง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
(X = 4.03,S.D.=0.37)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน (X = 4.27, S.D. = 0.96) 
รองลงมา คือ มีความสะดวกสะบายในการน าไปใช้
งาน  (X = 4.13, S.D. = 1.13)  และใช้งานง่ายไม่
สลับซับซ้อน (X = 4.07, S.D. =0.96) ตามล าดับ 

4.2.3 ด้านการใช้งาน 
ตารางที่ 8 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ 
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            ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง ในด้านการใช้งาน 

           จากตารางที่8  ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ได้
แสดงค่าความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการ
ท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องนี้ ด้านการใช้
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (X
= 3.68,S.D.=0.15)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ น าไปฝึกปฏิบัติการ
ต่อวงจรนิวแมติกส์แบบท างานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี 
(X = 3 .80,  S.D. = 0.78) รองลงมา คือ มีความ
สะดวกสบายในการน าไปใช้งาน (X = 3.73, S.D. = 
1.03) และมีความปลอดภัยในการน าไปใช้งานสูง 
(X = 3.73, S.D. = 0.88) และเมื่อใช้ชุดฝึกปฏิบัตินี้
แล้วจะไม่ท าให้เกิดความเสียหาย (X = 3.67, S.D. 
=0.72) ตามล าดับ 

ตารางที่ 9 แสดงค่า (X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ 
            ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแม
ติกส์แบบต่อเนื่อง โดยภาพรวม 

จากตารางที่ 9  พบวา่ ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่แสดง
ค่าความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน

ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (X = 3.93, S.D. = 0.40) 

6.1  สรุปผลการวิจัย  
            6.1.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 

ผู้ศึกษาโครงการวิจัยสามารถสรุปผลได้
ดังนี้ การออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจร 
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง พบว่า ได้
สร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง  มีลักษณะเป็นโต๊ะชุดฝึกปฏิบัติโดยใช้
เหล็กแผ่นอัดขึ้นรูปขนาด 0.3 นิ้ว ให้ท าการต่อเหล็ก
ให้ได้ตามขนาดและก าหนดขนาด กว้าง × ยาว × สูง 
เท่ ากับ  120 × 60 × 70 เซนติ เมตร ท าการยึด
ด้วยน็อตเข้ากับโครงสร้างหลักทั้ง 4 มุม โดยใช้เหล็ก
ยึดด้านข้างมีขนาดความยาว เท่ากับ 60 เซนติเมตร 
จ านวน 4 เส้น และเหล็กยึดโครงด้านข้างความยาว
เท่ากับ 120 เซนติเมตร จ านวน 4 เส้น  เมื่อน ามา
ประกอบเข้ามุมทั้ง 4 มุม แล้วท าการยึดเข้าล็อค ให้
ได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง เมื่อยึดติดคานเสร็จทั้ง 2 
ด้านแล้ว และท าการยึดเข้ากับเสาโครงสร้างหลัก
ขนาดความยาวเท่ากับ 120 เซนติเมตร จ านวน 4 
เส้น ทั้ง 4 มุม  เสร็จแล้วน าตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 
× ยาว เท่ากับ 120 × 60 เซนติเมตร มาเป็นแผงยึด
ติดอุปกรณ์ และน าอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์มา
ติดตั้งตามลักษณะของใบงาน 
            6.1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง               

ผลการประเมินหาประสิทธิภาพใช้งาน
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์ 
แบบต่อเนื่อง ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.84, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การออกแบบและสร้าง ( X = 3.92,S.D.= 0.18) 
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รองลงมา คือ ด้านการใช้งาน (X = 3.88,S.D.=0.36) 
และด้านคู่มือการใช้งาน (X =3.72,S.D.=0.48) 

 6.1.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่
มีต่อชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ที่ผู้ศึกษาโครงการวิจัยได้สร้างขึ้นและ
น าเครื่องนี้ไปทดสอบใช้กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ผู้ทดสอบได้เห็นขั้นตอนการท างานของชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  
มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก (X  = 3.93, S.D. = 0.40)  หากพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบ ( X  = 4.07, S.D. = 0.40) รองลงมา คือ 
ด้านการสร้าง ( X  = 4.03, S.D. = 0.37) และด้าน
การใช้งาน (X  = 3.68, S.D. = 0.44)  โดยพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้ 
               6.1.4.1  ด้านการออกแบบ  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ขนาดมีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน รองลงมา คือ ชิ้นงานสามารถถอด
ประกอบและติดตั้งได้ง่าย และอันดับสุดท้าย คือ 
จัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

6.1.4.2 ด้านการสร้าง   มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความปลอดภัยในการใช้
งาน รองลงมา คือ มีความสะดวกสะบายในการ
น าไปใช้งาน  และอันดับสุดท้าย คือ ขนาดมีความ
เหมาะสมกับการใช้งานจริง  

6.1.4.3 ด้านการใช้งาน  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือน าไปฝึกปฏิบัติการต่อวงจรนิว
แมติกส์แบบท างานต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี รองลงมา

คือ  มีความสะดวกสบายในการน าไปใช้งานและ
ความปลอดภัยในการน าไปใช้งานสูง และอันดับ
สุดท้าย คือ เป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกปฏิบัติต่อวงจรนิว
แมติกส์แบบท างานต่อเนื่อง  
 6.2 อภิปรายผล 

            การอภิปรายผลการศึกษาโครงการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาโครงการจะอภิปรายผลตามสมติฐาน
และวัตถุประงสงค์ของโครงการวิจัย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
            6.2.1 ผลการออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
พบว่า ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ที่ผู้ศึกษาโครงการวิจัยสร้างขึ้นมีความ
เหมาะสม สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
เป็นไปตามสมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้
ศึกษาโครงการวิจัย ได้ศึกษาสภาพปัญหาในการ
ออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง ซึ่งได้น าปัญหาต่าง ๆ 
จากการใช้งานมาขอค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเครื่องกล ครูแผนกวิชาช่าง
ยนต์ ช่างประจ าศูนย์บริการรถยนต์ และช่างประจ า
หน่วยงานราชการ ในจังหวัดหนองคาย และน า
ข้อเสนอแนะที่ได้มาออกแบบ เขียนแบบ รูปร่าง 
ลักษณะ และก าหนดขนาด ต าแหน่งของวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก่อน
น าไปสร้างจริง โดยยึดหลักการออกแบบให้มีความ
แข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย วัสดุและอุปกรณ์หาง่าย 
โครงสร้างไม่สลับซับซ้อน มีราคาต้นทุนต่ าและมี
ความปลอดภัยในการใช้งานสูง จากนั้นได้สร้าง
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง ตามหลักการออกแบบเครื่องจักรกล
ดังกล่าวนี้ จึงท าให้ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  ที่สร้างขึ้นใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์  เป็นไปตามสมติฐานของ
โครงการวิจัยที่ตั้งไว้ดังกล่าว  
            6.2.2 ผลการหาประสิทธิภาพการใช้งาน
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
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แบบต่อเนื่อง ผลการประเมินประสิทธิชุดฝึกปฏิบัติ
วงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องที่
ประเมินโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านการออกแบบและ
สร้าง  ซึ่งผู้ เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะการออกแบบรูปร่างมีความ
เหมาะสม มีขนาดและน้ าหนักเหมาะสมกับการใช้
งาน เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์อย่างเหมาะสมและมี
ความแข็งแรงทนทาน ด้านการใช้งาน  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ได้แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะมี
ความสะดวกสะบายในการน าไปใช้งาน ง่ายต่อการ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  มีความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายและเก็บรักษา  ด้านคู่มือการใช้งาน ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งนี้
เพราะเนื้อหาเรียงล าดับได้อย่างเหมาะสมบอก
วิธีการใช้ งานได้ละเ อียดชัดเจน  และ มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน การศึกษาโครงการวิจัยนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของชุมสาย บวรศักดิ์เสถียร [5] 
ไ ด้ ท า ก า ร วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ห า
ประสิทธิภาพชุดประลอง พีแอลซีในการควบคุม
ระบบนิวแมติกส์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ปรากฏว่า 
ผลของคะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดท้ายใบประลอง
เฉลี่ยร้อยละ 86.70 และผลคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบภาคปฏิบัติของชุดประลองที่สร้างขึ้น เฉลี่ย
ร้อยละ 82.53 ซึ่ งสู งกว่ า เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ ใน
สมมติฐานของการวิจัย ร้อยละ 80/80 นอกจากนี้
ผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุด
ประลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นในด้านใบประลอง ด้าน
ประสิทธิภาพทางการสอน และด้านการออกแบบชุด
ประลองนั้นอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก          
  6.2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้
ชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์
แบบต่อเนื่อง 
            ความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติวงจร
การท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่องโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ด้านการออกแบบ 
พบว่า  ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

ชิ้นงานสามารถถอดประกอบและติดตั้งได้ง่าย ด้าน
การสร้าง  ความปลอดภัยในการใช้งาน รองลงมา 
คือ มีความสะดวกสะบายในการน าไปใช้งาน  ด้าน
การใช้งาน  น าไปฝึกปฏิบัติการต่อวงจรนิวแมติกส์
แบบท า ง านต่ อ เนื่ อ ง ได้ เป็ นอย่ า งดี  มี ความ
สะดวกสบายในการน าไปใช้งานและความปลอดภัย
ในการน าไปใช้งานสูง  

6.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  6.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

6.3.1.1 วัสดุทีน่ ามาใช้สร้างชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง 
ควรหาวัสดุที่มีความทนทาน  มนี้ าหนักเบา  ไม่เปน็
สนิม  และมีราคาถูก  เพื่อที่จะสามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณชิย์ได้  

6.3.1.2 อุปกรณ์ระบบนิวแมติกส์ควร
ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีใช้ในปัจจุบัน 

 6.3.2 ข้อเสนอแนะในการท า
โครงการวิจัยครั้งต่อไป  

6.3.2.1 ควรปรับปรุงพัฒนาชุดฝึก
ปฏิบัติวงจรการท างานระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  
ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถจัดเก็บหรือ
เคลื่อนย้ายไดง้่าย และสามารถน าไปใช้งานสถานที่
ต่าง ๆ ได้  

6.3.2.2 ควรจัดท าคู่มือการใช้งานและ
การบ ารุงรักษาชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างานระบบ 
นิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง  เป็นเลม่ติดตั้งไว้ทีต่ัวเคร่ือง  
ซึ่งผู้ที่จะน าชุดฝึกปฏิบัตนิี้นีไ้ปใช้งานสามารถอ่าน
และท าความเข้าใจก่อนน าไปใชง้านได้อย่างถูกต้อง   

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาโครงการเรื่องชุดฝึกปฏิบัติวงจรการท างาน
ระบบนิวแมติกส์แบบต่อเนื่อง ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง
จาก นายมนต์ชัย ราชกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
และเป็นประธานกรรมการสอบ ขอขอบพระคุณ  
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์  
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และนายสุรศักดิ์ จิตประเสริฐ กรรมการสอบ ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงของกรุงเทพมหานคร, 
ศึกษากรณีส านักงาน 
            ขอขอบพระคุณท่านผูเ้ชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบนิวแมติกส์ ที่ผู้ศึกษา
โครงการได้สร้างขึ้น คือ นายมนต์ชัย ราชกิจ 
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเครื่องกล วิทยาลยัเทคนิค
หนองคาย  นายณัฐพล  พนาลกิุล ช่างบริการ 
ศูนย์บริการฮโีนหนองคาย  และ นายวีระวฒัน์  มลู
หา  ช่างอาวุโสองค์การบริหารสว่นจังหวัดหนองคาย  
            ขอขอบพระคุณ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล 
ผู้อ านวยการสถาบนัการอาชวีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และนายเดชวิชัย พิมพโ์คตร  
ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคนิคหนองคาย  และ
อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเครื่องกล  ครูแผนกวิชาช่าง
ยนต์  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  ทุกท่านที่ให้ความ
อนุเคราะห์  ช่วยเหลือ สนับสนนุ และให้ใช้สถานที่
ในการจัดท าโครงการครั้งนี้   
            ผู้ศึกษาโครงการขอขอบพระคุณผู้เป็น
เจ้าของหนังสือ ต ารา เอกสารตา่ง ๆ ใน
บรรณานุกรมทุก ๆ ท่าน ทีผู่้ศึกษาโครงการได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการอ้างอิงจนท าให้โครงการฉบับนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาโครงการขอกราบ
ขอบพระคุณ บิดา มารดา ทีไ่ด้ให้การศึกษาแก่บุตร 
ตลอดจนสมาชิก ในครอบครัวทีค่อยให้การสนับสนนุ
และให้ก าลังใจตลอดระยะเวลาในการศึกษา
โครงการ 
อ้างอิง 
[1] ณรงค์ ตันชีวะวงษ์ ,นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เบื้องตน, สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่,พ.ศ. 
2544 พิมพ์คร้ังที่ 3 (แก้ไขปรับปรุงคร้ังที่ 2) 
[2] บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, 2545, 
พิมพ์ครั้งที่ 10, กรุงเทพ, สุวีริยาสาส์น, หน้า 66-74. 

[3] เสกสันต์ จั่นรัด, 2542, การสร้างและหา
ประสิทธิภาพชุดประลองเรื่องระบบนิวแมติกส์ 
นรหัสวิชา 31000108 ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช2540, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ. 
[4] ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, 
เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 5, กรุง
เทพ,สุวีริยาสาส์น, หน้า 73    
[5].  ชุมสาย บวรศักดิ์เสถียร, 2542, การพัฒนาและ
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การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

455

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณเม็ดโฟมตอคุณสมบัติฉนวนกันความรอนจากขีเ้ลื่อย 

THE EFFECT OF INCREASING AMOUNT OF FOAM PELLETS ON THE 

SAWDUST THEMAL INSULATION PROPERTIES 

นรนาถ  โกสิลา¹* ภรต  แซเฮีย2 และ พัชร ออนพรม3 
Noranat Kosila¹, Pharot  Saehia 2,  Patchara  Onprom3 

*1,2,3นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 หนองคาย 43000
*1,2,3Field of Clvil Teechnolory, Nongkhai College, Institute of Vocaational Education : Northesstern

Region 1 Nongkhai 43000 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลกระทบของการเพ่ิม

ปริมาณเม็ด   โฟมตอคุณสมบัติฉนวนกันความรอนจากข้ี

เลื่อยโดยการนําข้ีเลื่อยไมเนื้อแข็งท่ีเปนวัสดุเหลือใชมาผสม

กับเม็ดโฟมและกาวผงร็อควูด หลังจากท่ีใชเม็ดโฟมแทนข้ี

เลื่อยในอัตราสวนรอยละ 0 , 5 , 10 , 15 และ 20 โดย

ปริมาตร หลอตัวอยางแผนฉนวนกันความรอนขนาด 20 x 

20 x 2 เซนติเมตร ทําการถอดแบบ 24 ชั่วโมง ทําการ

ทดสอบความหนาแนน กําลังรับแรงอัด การพองตัว การดูด

ซึมน้ํา ปริมาณความชื้นและสัมประสิทธการนําความรอน 

อายุท่ี 28 วัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.

876-2547)  ผลการทดสอบพบวา การแทนท่ีขี้เลื่อยดวยเม็ด

โฟมในอัตรสวนผสมฉนวนกันความรอน สงผลให คากําลังรับ

แรงอัดและอัตราการดูดซึมน้ําเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี คาการพอง

ตัวและปริมาณความชื้นคงท่ี นอกจากนี้ คาความหนาแนน 

สัมประสิทธิการนําความรอน การแพรกระจายความรอน

และ คาความรอนเฉพาะมีแนวโนมลดลงซ่ีงจากผลการ

ทดลอสรุปไดวาสามารถใชเม็ดโฟมแทนท่ีข้ีเลื่อยบางสวนใน

อัตราสวนผสมฉนวนกันความรอนได 

คําสําคัญ : คุณสมบัติฉนวนความรอน , ขี้เลื่อย

*นรนาถ  โกสิลา (Noranat Kosila)

E-mail address : Torternoranat@gmail.com 

ABSTRACT

 This research is a study of the effect of 

increasing amount of foam pellets on the  sawdust 

thermal insulation properties by mixing sawdust 

hardwood with waste materials mixed with foam 

pellets and rockwood powder glue.  After that, use 

foam pellets instead of sawdust in the ratio 0%, 5%, 

10%, 15%, and 20% by volume. For specimens, the 

insulation sheet size 20 x 20 x 2 cm. and demolded 

after 24 hours. Density, cmpressive strength, swelling 

water absorption, moisture content and the 

coefficient of heat conduction were determined 

Industrial Standard ( TIS 876-2547)   at the age of 2 8 

days. The test results showed that sawdust 

replacement with foam pellets at the ratio of 

insulation ingredients resulting in the compressive 

strength and water absorption increase while the 

swelling and moisture content are constant. Thermal 

conductivity, Thermal diffusivity, and specific heat 

tends to decrease. From the experiment results, it 

that can be concluded that the foam pellets to 

replace sawdust of insulation ingredients. 

Keyword : INSULATION PROPERTIES , SAWDUST 
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1. บทนํา

     ฉนวนกั นความร อนคื อ วั ต ถุห รือ วั ส ดุ ท่ี  มี

คุณสมบัติในการปองกัน สกัดกั้น หรือชะลอ ความรอนไมให

สงผานจากดานหนึ่งไปสู อีกดานหนึ่งไดโดยงาย เพ่ือให

อุณหภูมิคงอยูในสภาพท่ีตองการโดยการติดต้ังฉนวนความ

รอนกับอาคารอยางถูกวิธีไมวาจะเปนอาคารท่ีพักอาศัยหรือ

โรงงานนั้นมีสวนชวยในการประหยัดพลังงาน [4] 

   ปจจุบันฉนวนกันความรอน เปนวัสดุท่ีนิยมใชใน

อาคารสิ่งกอสรางตางๆ เนื่องจากฉนวนกันความรอน 

สามารถ ชวยลดการถายเทความรอนเขาสูตัวอาคารทําให

ชวยลด การทํางานของเคร่ืองปรับอากาศสงผลใหลดคา

ไฟฟาได อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากฉนวน

กันความรอนโดยท่ัวไปผลิตจากใยแกว (Fiber glass) และใย

หิน (Rockwool) ซ่ึงมีความเปนพิษตอ รางกาย โดยใยแกว

และใยหินเม่ือผานเขาสูรางกายทาง ระบบหายใจเปนระยะ

เวลานานจะทําใหผูรับเกิดอาการปวยได นอกจากนี้กาวฟอร

มัลดีไฮดซ่ึงเปนสารเชื่อมประสานท่ีนิยมใชในปจจุบัน โดย

จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา สามารถทําใหเกิดอาการ

ระคายเคืองท่ีอวัยวะสัมผัส และ ถารางกายรับสารดังกลาว

ในระยะเวลานานจะทําใหเกิดผลเสียกับระบบตางๆ ของ

รางกายได [1] 

แนวทางแกปญหาผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการนําขี้เลื่อยมาใชประโยชน จึงมีแนวคิดท่ีจะ

ประยุกตใชขี้เลื่อยไมนื้อแข็งจากโรงเลื่อยไมมาทําฉนวนกัน

ความรอนเพ่ือลดตนทุนในการผลิต นอกจากนี้ยัง [3] 

2. วัตถุประสงค

 ศึกษาคุณสมบัตขิองแผนฉนวนกันความรอนจาก

ข้ีเลื่อยผสมเม็ดโฟม   

3. ขอบเขตงานวิจัย

       3.1 ขี้เลื่อยจาก บานหวยน้ําเย็น หมูท่ี 3 ต.เหลา

ตางคํา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

       3.2 เม็ดโฟมจาก เว็บไซต Lazada 

https://www.lazada.com   ขนาดเสนผานศูนยกลางเม็ด

โฟมเทากับ 0.1 มิลลิเมตร 

  3.3 ทําการผสมข้ี เลื่อยไมและเม็ดโฟมตาม 

อัตราสวน 100:0, 95:5, 90:10, 85:15  

และ 80:20 ตามลําดับ เพ่ือผลิตแผนฉนวนกันความรอน

ขนาด 20.0 x 20.0 x 2.0 เซนติเมตร 

  3.4 ทําการอัดขึ้นรูปแบบเย็น และถอดแบบท่ี

อายุ 24 ชั่วโมง 

    3.5 ทดสอบความหนาแนน กําลังรับแรงอัด การ

ดูดซึมน้ํา ปริมาณความชื้น และ สัมประสิทธ์ิการนําความ

รอน  

ท่ีอายุ 28 วัน [5] 

4. วิธีการดําเนินวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการเพ่ิมปริมาณเม็ดโฟ

มตอคุณสมบัติของแผนฉนวนกันความรอนท่ีทําจากข้ีเลื่อย 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

4.1 วัสดุและอุปกรณ 

4.1.1  เครื่องอัดไฮดรอลิค   

 4.1.2  ขี้เลื่อยไมรวม         

4.1.3  เม็ดโฟม        

4.1.4  กาวผงร็อควูด        

4.1.9  ผงข้ีเลื่อยละเอียด    

4.1.5 เครื่องชั่งน้ําหนัก 

4.1.6 อุปกรณในการการชั่ง 

4.1.7 ถาดผสม 

4.1.8  เกรียงเหล็ก 

4.1.10 น้ํามันทาแบบหลอ 

4.1.11  เคร่ืองทดสอบ Hot disk Thermal 

 Constant Analysus (TCA) 

4.2 อัตราสวนผสม ดังแสดงในตาราง 

Mixture  WS 

ขี้เลื่อย 

(g) 

FB 

โฟม 

(g) 

RW 

กาว 

(g) 

WA 

น้ํา 

(g) 

100WS : 

0 FB  

250.00 0 150 150 

95WS : 5FB 237.50 6.00 150 150 

90WS : 10FB 225.00 12.00 150 150 

85WS : 15FB 212.50 18.00 150 150 

80WS : 20FB 200.00 24.00 150 150 
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    อัตราสวนผสมแผนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อย

ผสมเม็ดโฟม 

สัญลักษณในงานวิจัย 

   WS  ( Sawdust )  หมายถึง ขี้เลื่อย 

   FB   ( Foam Beads )  หมายถึง เม็ดโฟม 

   RW  ( Rockwood glue )  หมายถึง กาวร็อควูด 

   WA  (Water)  หมายถึง น้ํา 

อัตราสวน 

80 WS : 20 FB หมายถึง ฉนวนกันความรอน

ท่ีมีสวนผสมของข้ีเลื่อยรอยละ 80 และ เม็ดโฟมรอยละ 

20 โดยปริมาตร 

4.3 วิธีเตรียมตัวอยางขี้เลื่อยและโฟม 

4.3.1 นําขี้เลื่อยไปผึ่งใหแหง 

4.3.2 นําขี้เลื่อยมาใสในภาชนะท่ีเตรียมไว   

4.3.3 สั่งซ้ือเม็ดโฟมขนาด0.1มิลลิเมตรจาก 

https://www.lazada.co.th เพ่ือรอทําการหลอตัวอยาง  

ทดสอบ 

4.4 วิธีเตรียมตัวอยางแผนฉนวนกันความรอน 

 4.4.1  ทําความสะอาดแบบหลอเครื่องอัดไฮดรอ 

ลิคและทาน้ํามันแบบหลอใหท่ัว 

  4.4.2  ชั่งน้ําหนัก ขี้เลื่อย โฟม กาว และน้ําตาม

ตารางอัตรสวนผสม  

4.4.3  นําขี้เลื่อยท่ีชั่งแลวเทลงบนถาดผสม 

4.4.4  ผสมกาวและน้ําใหเขากัน  

4.4.5  นําขี้เลื่อยไมเนื้อยแข็งคลุกเคลากับโฟม 

 น้ํา และกาว 

  4.4.6  นําข้ีเลื่อยท่ีผสมโฟมและกาวเรียบรอย

แลว เขาในแบบเครื่องอัดไฮดรอลิกและกดใหแนน  

(ท้ิงไว  24 ชั่วโมง) 

    4.4.7  ทําการถอดแบบท่ีระยะเวลา 24  ชั่วโมง 

4.5 การทดสอบ  

 4.5.1 การทดสอบความหนาแนน (Density) 

       หาความหนาแนนของแผนฉนวนกันความรอน

จากน้ําหนักของตัวอยางแผนฉนวนกันความรอน (กิโลกรัม) 

หารดวยปริมาตรของตัวอยางแผนฉนวน 

กันความรอน (m3) หนวยเปนกรัมตอลูกบาศกเมตร ดังแสดง

ในสมการในสมการท่ี (1) 

  P = (m/v)    ……………..(1) 

  เม่ือ      P   = ความหนาแนน

  (กิโลกรัม/ ลูกบาศกเมตร) 

   M   = น้ําหนัก (กิโลกรัม) 

   V   = ปริมาตร (ลูกบาศกเมตร) 

    4.5.2 การทดสอบคากําลังอัด (Compression 

strength) นําแผนฉนวนขนาด 20 x 20 x 2 เซนติเมตร 

วางบนแทงรองรบัซ่ึงมีระยะหางกัน 15 เทาของความหนา

ระบุของชิ้นทดสอบ (ตัวเลขท่ีไดใหปดเปนเลขจํานวนเต็ม 

ของ 10 mm) แตตองไมนอยกวา 150 mm ใหปลายชิ้น

ทดสอบย่ืนออกไปจากจุดท่ีรองรับขางละประมาณ 25 mm 

ใหแรงกดลงท่ีจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบโดยมีอัตราการเพ่ิม

แรงกดอยางสมํ่าเสมอ เวลาท่ีใชตั้งแต เริ่มกด จนกระท่ังชิ้น

ทดสอบหักตองไมนอยกวา 30 s แตไมนอยกวา 90 s 

(ความเร็วในการกดประมาณ 10 mm/min) ดังแสดงใน

สมการท่ี (2) 

คากําลังอัด   fm = 
3 Fmax−𝐼𝐼1

2 b t2
   .................(2) 

เม่ือ    fm   =  ความตานแรงดัดเปนเมกะพาสคัล 

  F max  =  แรงกดสูงสุดท่ีชิ้นทดสอบรับได       (นิวตัน) 

  I1   =  ระยะหางของแทงรองรับ    (มิลลิเมตร) 

          b   =  ความกวางท่ีจุดกึ่งกลางดานยาว 

(มิลลิเมตร) 

  t   =  ความหนาท่ีจุดกึ่งกลาง (มิลลิเมตร) 

 4.5.3 การทดสอบการดูดซึมน้ํา(Waterabsorption) 

ตัดชิ้นทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบคา

ปริมาณความชื้น ซ่ึงมีขนาดความกวาง 5 เซนติเมตร และ

ความยาว 5 เซนติเมตร ชิ้นทดสอบท่ีใชตรวจสอบโดยไมตอง

ปรับ สภาวะแลวนํา ชิ้นทดสอบแตละชิ้นมาชั่งน้ําหนักโดยใช

เคร่ืองชั่งท่ีมีความละเอียดถึง 0.01 กรัม น้ําหนักท่ีชั่งไดเปน

น้ําหนักเปนน้ําหนักกอนแชน้ํา นําชิ้นทดสอบท่ีชั่งน้ําหนัก

แลวแชลงในน้ําสะอาดท่ีอุณหภูมิหองโดยต้ังใหชื้นทดสอบได

ฉากกับระดับผิวน้ํา ใหขอบบนของชิ้นทดสอบอยูใต ระดับผิว

นา ประมาณ 25 มิลลิเมตร เวลาท่ีใชในการแชน้ํา 2 ชั่งโมง 

และ 24 ชั่วโมง เม่ือครบ 2 ชั่วโมงแลว รีบนําชิ้นทดสอบ

ข้ึนมาซับน้ํา ท่ีผิวออกใหหมด แลวนํา ไปชั่งน้ําหนัก ทันที
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น้ําหนัก ท่ีชั่งไดเปนน้ําหนักหลังแชน้ํา2 ชั่วโมง จากนั้นนําชิ้น

ทดสอบไปแชน้ํา ตออีก 22 ชั่ว โมง เม่ือครบเวลาท่ี กําหนด

แลวนํา ข้ึนมาชั่งน้ําหนักตามวิธีเดิม น้ําหนักท่ีชั่ง ไดเปน

น้ําหนักแชน้ํา 24 ชั่วโมง นําคาน้ําหนักท่ีชั่งไดมาคํานวณหา

คาการดูดซึมน้ํา ท่ี 2 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงคํานวณไดจาก

สมการท่ี (3)  

  การดูดซึมน้ํา  

MA =  
W1−W2
W1

 x 100 ..(3) 

 เม่ือ   MA = คาการดูดซึม (%) 

 W1 = น้ําหนักกอนแชน้ํา (กรัม) 

         W2 = น้ําหนักหลังแชน้ํา (กรัม) 

4.5.4 การทดสอบปริมาณความชื้น (Moisture 

content) 

นําแผนฉนวนขนาด 5 x 5 x 2 เซนติเมตร มาชั่ง

กอนอบแลวทําการบันทึกคา อบชิ้น ทดสอบในตูอบท่ี

อุณหภูมิ 103±2 องศาเซลเซียส จนไดมวลคงท่ี คือ มวลของ

ชิ้นทดสอบ เม่ือชั่ง 2 คร้ังเวลา หางกัน 6 ชั่วโมง ตองไม

แตกตางกันเกิน 0.1 เปอรเซ็นต ของมวลของชิ้นทดสอบ

นําไปใสในตูดูดความชื้นปลอยไว ใหเย็น จากนั้นชั่งชิ้น

ทดสอบเปนมวลของชิ้นทดสอบ หลังอบแหงการคํานวณหา

คาปริมาณความชื้นไดจาก สมการท่ี (4) 

ปริมาณความชื้น 

(รอยละ) =   
m1−m2
m1

 x 100  .................(4)

เม่ือ    m1 = มวลชิ้นทดสอบกอนอบ    (กรัม)       
         m2 = มวลชิ้นทดสอบหลังอบ    (กรัม) 

4.5.5 การทดสอบการพองตัว (Inflation test) 

   นําแผนฉนวนขนาด 5 x 5 x 2เซนติเมตร วัด

ความหนากอนแลวทําการบันทึกคา แชน้ํา ทดสอบในน้ํา

สะอาดท่ีอุณหภูมิ (20±2) องศาเซลเซียส โดยตั้งชิ้นทดสอบ

ใหไดฉากกับระดับผิวน้ําใหขอบบนอยูใตระดับผิวน้ํา 

ประมาณ 25 mm แตละชิ้นตองหางจากกัน และ ตองหาง

จากผนัง และ กนภาชนะท่ีใส ไมนอยกวา 10 mm เม่ือแช

ชิ้นทดสอบครบ 1 วัน แลว รีบน้ําชิ้นทดสอบขึ้นมาซับน้ําท่ี

ผิวออกใหหมดดวยผาหมาด แลวปลอยไวท่ีอุณหภูมิหอง โดย

วางใหขอบดานใดดานหนึ่งอยูบนแผนวัสดุท่ีไมดูดซึมน้ํา 

ปลอยชิ้นทดสอบไวอีก 1 วัน แลวนําชิ้นทดสอบขึ้นมาวัด

ความหนาตามตําแหนงเดิม เปนความหนาหลังแชน้ําไดจาก 

ดังแสดงในสมการท่ี (5) 

  การพองตัวตามความหนา 

(รอยละ) = 
t2−t1
t1

 x 1................(5) 

เม่ือ     t2  = ความหนาของชิ้นทดสอบกอนแชน้ํา 

(มิลลิเมตร) 

   t1  = ความหนาของชิ้นทดสอบหลังแชน้ํา 

(มิลลิเมตร) [6] 

4.5.6 การทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

(Thermal conductivity) 

 คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Thermal 

Conductivity) คือ คาท่ีแสดงความสามารถในการถายเท

ความรอนดวยการนําความรอนของวัสดุ หรือท่ีเรียกกันวา 

“คา K” มีหนวยเปน W/(m.K) หรือ  Btu/(hr ft °F)  

โดยคา K ย่ิงสูงจะย่ิงนําความรอนมาก  เชน วัสดุประเภท

โลหะ มักมีคา K สูงกวาวัสดุประเภทพลาสติก เปนตน ดังนั้น

หากตองการปองกันความรอนเขาสูตัวบาน ควรเลือกใชวัสดุ

ท่ีมีคา K ต่ํา ท้ังนี้ ในวงการวัสดุกอสรางมักพิจารณาคา K ท่ี

สัมพันธกับ “คาความตานทานความรอน” (คา R)  ซ่ึงจะมี

คาเทากับความหนาของวัสดุหารดวยคา K จากสมการท่ี (6) 

      K  =  Q   L
 A ∆T 

    (W/m.K) ………(6) 

เม่ือ   k = สภาพนําความรอน (W/m.K) 

 Q = ความรอนท่ีไหลผานตอพ้ืนท่ีผิว (W) 

 A = พ้ืนท่ีท่ีความรอนไหนผาน (m² ) 

 L = ความหนาของชิ้นทดสอบ (m) 

     ∆T = อุณหภูมิท่ีแตกตางระหวางผิววัสดุดาน  

 อุณหภูมิสูงและดานอุณหภูมิตํ่า (K) 

5. ผลการทดลอง

  จากการทดลองโครงการมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา

ผลกระทบของการเพ่ิมปริมาณเม็ดโฟมตอคุณสมบัติของแผน

ฉนวนกันความรอนท่ีทําจากขี้เลื่อย โดยมีผลการทดลอง

ดังตอไปนี้ 
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5.1 ผลการทดสอบความหนาแนน 

ภาพที่ 5.1 ความหนาแนนของแผนฉนวนกันความรอนจากขี้

เลื่อยผสมเม็ดโฟม ท่ีอายุ 28 วัน 

         ภาพท่ี 5.1 พบวา ฉนวนกันความรอนจากขี้ลื่อยมีคา

ความหนาแนนลดลงตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมี

ความหนาแนนอยูระหวาง 323 ถึง 528 kg / m3 ซ่ึงผาน

เกณฑมาตรฐาน มอก.876 – 2547 ท่ีมีความหนาแนนอยู

ระหวาง 400-900 kg/ m3  [2] 

5.2 ผลการทดสอบคากําลังอัด 

ภาพที่ 5.2 การทดสอบคากําลังอัดของแผนฉนวนกันความ

รอน ท่ี 28 วัน 

         ภาพท่ี 5.2 พบวา กําลังรับแรงอัดของฉนวนกันความ

รอนจากขี้เลื่อย เพ่ิมขึ้น เม่ือแทนท่ีขี้เลื่อยดวยเม็ดโฟมใน

อัตราสวนผสม โดยการแทนท่ี รอยละ 10 โดยปริมาตร ให

คากําลังรับแรงอัดสูงท่ีสุด  

5.3 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ํา 

 ภาพที่ 5.3 อัตราการดูดซึมน้ําแผนฉนวนกันความรอน ท่ี

อายุ 28 วัน 

          ภาพท่ี 5.3  พบวา การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเม็ด

โฟมในอัตราสวนผสมฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลให

อัตราการดูดซึมน้ําเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับฉนวนกัน

ความรอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม 

5.4 ผลการทดสอบการพองตัว 

ภาพที่ 5.4 อัตราการพองตัวแผนฉนวนกันความรอน ท่ีอายุ 

28 วัน 

        ภาพท่ี 5.4 พบวา การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเม็ดโฟม

ในอัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยไมสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราการพองตัวท้ังท่ีอายุ 2 ชั่วโมง และ  

24 ชั่วโมง เม่ือเปรียบเทียบกับฉนวนกันความรอนท่ีไมผสม

เม็ดโฟม 

5.5 ผลการทดสอบปริมาณความชื้น 

ภาพที่ 5.5 ปริมาณความชื้นแผนฉนวนกันความรอน ท่ีอายุ 

28 วัน 

ภาพท่ี 5.5  พบวา การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเม็ดโฟม

ในอัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลใหปริมาณ

ความชื้นมีแนวโนมคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับฉนวนกันความ

รอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม ยกเวนการแทนท่ีขี้เลื่อยดวยเม็ดโฟม 

ในปริมาณรอยละ 10 โดยปริมาตร 
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 ท่ีมีคาปริมาณความชื้นสูงกวา เม่ือเปรียบเทียบกับฉนวนกัน

ความรอนจากขี้เลื่อยท่ีไมมีเม็ดโฟมในอัตราสวนผสม 

5.6 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอน 

ภาพที่ 5.6 คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน ท่ีอายุ 28 วัน 

      ภาพท่ี 5.6  พบวา การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเม็ด

โฟมในอัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลใหคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอนของแผนฉนวนลดลง เม่ือ

เปรียบเทียบกับฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยท่ีไมผสมเม็ด

โฟม 

ภาพที่ 5.7 อัตราการแพรกระจายความรอน ท่ีอายุ 28 วัน 

   ภาพท่ี 5.7   พบวา การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเม็ด

โฟมในอัตราสวนผสมฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลให

การแพรกระจายความรอนของคาสัมประสิทธิ์การนําความ

รอนของแผนฉนวนมีแนวโนมลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ

ฉนวนกันความรอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม 

ภาพที่ 5.8 ความรอนเฉพาะ ท่ีอายุ 28 วัน 

     ภาพท่ี 5.8 พบวา การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเม็ด

โฟมในอัตราสวผสมนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลให

ความรอนเฉพาะจากขี้เลื่ของแผนฉนวนมีแนวโนมลดลง เม่ือ

เปรียบเทียบกับฉนวนกันความรอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม 

6.1 สรุปผลการทดลอง 

        จากการศกึษาแผนฉนวนกันความรอนขี้เลื่อยผสมเม็ด

โฟม สามารถสรุปผลการทดลองไดดังตอไปนี้ 

 6.1.1   ฉนวนกันความรอนมีคาความหนาแนน 

ลดลงตามปริมาณเม็ดโฟมท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีความหนาแนนอยู

ระหวาง 323 ถึง 528 kg / m3 ซ่ึงผานเกณฑมาตรฐาน 

มอก.876 – 2547 ท่ีมีความหนาแนนอยูระหวาง 400-900 

kg/m³ 

 6.1.2  แผนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยมีคา

กําลังรับแรงอัดเพ่ิมขึ้น เม่ือแทนท่ีขี้เลื่อยดวยเม็ดโฟม โดย

การแทนท่ีรอยละ 10 โดยปริมาตร ใหคากําลังรับแรงอัดสูง

ท่ีสุด 

 6.1.3   การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเม็ดโฟมใน

อัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลใหอัตราการ

ดูดซึมน้ําเพ่ิมขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับฉนวนกันความรอนท่ีไม

ผสมเม็ดโฟม 

 6.1.4   การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเม็ดโฟมใน

อัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลใหใหอัตราการ

พองตัวมีแนวโนมคงท่ีท้ังท่ีอายุ 2 และ 24 ชั่วโมง เม่ือ

เปรียบเทียบกับฉนวนกันความรอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม 

 6.1.5   การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเม็ดโฟมใน

อัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลใหปริมาณ

ความชื้นมีแนวโนมคงท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับฉนวนกันความ

รอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม 
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 6.1.6  การเพ่ิมข้ึนของปริมาณเม็ดโฟมใน

อัตราสวนฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยสงผลใหคา

สัมประสิทธิ์การนําความรอน การแพรกระจายความรอน

และคาความรอนเฉพาะมีแนวโนมลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับ

ฉนวนกันความรอนท่ีไมผสมเม็ดโฟม 

6.2 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

         จากการศึกษาฉนวนกันความรอนจากขี้เลื่อยผสม

เม็ดโฟมในงานวิจัยครั้งนี้ พบวา คากําลังรับแรงอัดยังต่ํา

อยู จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการนําวัสดุผสมหรือวัสดุ

สําหรับยึดประสาน เพ่ือเพ่ิมกําลังรับแรงอัดใหกับฉนวนกัน

ความรอน 
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article&Id=539349949: ( 6 มกราคม 2563 ) 
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การศึกษาคุณสมบัติฉนวนกนัความร้อนจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
A study of thermal Insulation properties from Parawood sawdust 

ปรียาภรณ์ รัตนติสร้อย1* ศตวรรษ ทองชาติ2 และ พัชร อ่อนพรม3

Preeyaporn  Rattanatisoi1, Sataeat  Tongchat2 and Patchara  Onprom3

1,2นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 
3อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  วทิยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 

1,2 Student of Civil Technology, Nongkhai Technical College, institute of Vocational Education Northeastern Region 1
3Lecturer of Civil Technology, Nongkhai Technical College, institute of Vocational Education Northeastern Region 1

บทคัดย่อ 
       งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของแผ่น

ฉนวนกันความร้อนที่ท าจากขี้เลื่อย โดยการน าขี้เลื่อยไม้
เนื้อแข็งและขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่เป็นวัสดุเหลือใช้มาผสม
กับกาวผงร็อควู๊ด โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแทนที่ขี้เลื่อย
ไม้เนื้อแข็งในอัตราส่วนผสม ร้อยละ 0, 25, 50, 75, และ 
100 โดยปริมาตร ตัวอย่างแผ่นฉนวนกันความร้อนขนาด 
20.0 x 20.0 x 2.0 เซนติเมตร ท าการถอดแบบ 24 ช่ัวโมง 
ท าการทดสอบความหนาแน่น การดูดซึมน้ า การพองตัว 
ปริมาณความช้ืน และ สัมประสิทธ์ิการน าความรอ้น ที่อายุ 
28 วันวัน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.
876-2547) ผลการทดสอบพบว่า การแทนที่ข้ีเลื่อยไม้เนื้อ
แข็งด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของค่าก าลังรับแรงอัดและการพองตัว ในขณะที่ปริมาณ
ความช้ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส าหรับคุณสมบัติ
ฉนวนกันความร้อนในอัตราการดูดซึมน้ า ค่าสัมประสิทธิ์
การน าความร้อน และ การแพร่กระจายความร้อนมี
แนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ค่าความหนาแน่นของแผ่น
ฉนวนกันความร้อน จากงานวิจัยในครั้งนี้ ผ่านเกณฑ์ มอก.
876 – 2547 แผ่นไม้อัดชนิดราบ 

ค าส าคัญ : ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง, ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, กาวผง
ล็อควู๊ด และก าลังรับแรงอัด 

*ปรียาภรณ์ รัตนติสร้อย (Preeyaporn Rattanatisoi)
E-mail address : TomNoey2541@gmail.com 

ABSTRACT 
        This research is to study the properties of 

the insulation sheet made from sawdust by using 
sawdust, hardwood and rubber wood sawdust, 
which is a waste material mixed with rock powder 
glue, measured by using rubber wood sawdust 
instead. Solid wood sawdust at a mixture ratio of 
0% , 25% , 50% , 75% , and 100%  by volume, for 
example, insulation sheets in the size of 20. 0 x 
20.0 x 2.0 cm  Test for density, water absorption, 
swelling, moisture content and thermal 
conductivity Following Thai Industrial Standard 
( TIS 876- 2547)  at 28 days.  The results showed 
that replacing hardwood sawdust with rubber 
wood sawdust did not affect the change in the 
Compressive strength and swelling, while the 
moisture content tends to increase slightly For 
insulation properties at water absorption, thermal 
couduconductivity and thermal diltusiuity also 
tends to decrease. Inaddi tion, the density of the 
insulation sheet from this research through the 
TIS 876 - 2547 Flatpressed Pariclelooards.  

Keywords :  sawdust hardwood, rubber wood 
sawdust, rock powder glue and Compressive 
strength.
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1. บทน า
ปัจจุบันฉนวนกันความร้อนเป็นวัสดุที่นิยมใช้ใน

อาคาร เนื่องจากฉนวนกันความร้อน สามารถช่วยลดการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร ท าให้ช่วยลดการท างาน
ของเครื่องปรับอากาศส่งผลให้ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฉนวนกันความร้อน
โดยทั่วไปผลิตจากใยแก้ว (Fiber  glass) และใยหิน 
(Rockwool) [1] ซึ่งมีความเป็นพิษต่อร่างกาย โดยใยแก้ว
และใยหินเมื่อผ่านเข้าสู่ร่างกายทาง ระบบหายใจเป็น
ระยะเวลานานจะท าให้ผู้รับเกิดอาการป่วยได้ ตัวอย่างโรค
ที่เกิดจากแร่ใยหิน ได้แก่ โรคแอส เบสโตซสี (Asbestosis) 
หรือโรคปอดเรื้อรังโรค เนื้องอก และโรคมะเร็งบริเวณ
อื่นๆ ของร่างกาย  

ปัจจุบันมีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยมีการน าเอาทรัพยากรที่
เหลือใช้กลับมาแปรสภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบกับประเทศไทยมีการผลิตสินค้าที่มีส่วนประกอบ
จากวัตถุดิบประเภทไม้จ านวนมาก  ท าให้เกิดเศษขี้เลื่อย
จากเศษไม้ที่เกิดจากการผลิตเป็นจ านวนมากและเพื่อเป็น
การเพิ่มมูลค่าของเศษข้ีเลื่อยดังกล่าว  จึงมีการน าเอาเศษ
ขี้ เลื่อยไม้ชนิดต่างๆ นั้นมาแปรสภาพต่างๆให้ เกิด
ประโยชน์ ตามลักษณะการใช้งาน หรือน ามาใช้ภายใน
บ้านพักอาศัยและตามโรงงานต่างๆ [2] 

ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าขี้เลื่อย
มาใช้ประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยจาก
โรงเลื่อยไม้มาท าฉนวนกันความร้อนเพื่อลดต้นทุนในการ
ผลิต โดยใชกาวเปนตัวประสานในการท าฉนวนกันความ
ร้อน 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย
ศึกษาคุณสมบัติความหนาแน่น ก าลังอัด การดูด

ซึมน้ า ปรมิาณความช้ืน และสมัประสิทธ์ิการน าความร้อน
ของแผ่นฉนวนกันความร้อนจากขีเ้ลื่อย  

3. ขอบเขตงานวิจัย
3.1 ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง จาก บ้านห้วยน้ าเย็น 

หมู่ที่ 3 ต.เหล่าต่างค า อ.โพน พิสัย จ.หนองคาย 
 3.2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา จาก บ้านค าแค          ต.

โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

   3.3 การใช้ปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราแทนที่ขี้
เลื่อยไม้เนื้อแข็งในปริมาณร้อยละ 0,25,50,75 และ 100 
โดยปริมาตร 

3.4 ตัวอย่างฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย 
ขนาด 20.0 x 20.0 x 2.0 cm 
        3.5 ท าการอัดขึ้นรูปแบบเย็น และท าการถอด

แบบท่ีอายุ 24 ช่ัวโมง 
 3.6 ทดสอบความหนาแน่น ก าลังอัด การดูดซึม

น้ า ปริมาณความช้ืน และ สัมประสิทธ์ิการน าความร้อน ที่
อายุ 28 วัน  

4. การด าเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความ

หนาแน่น ก าลังอัด การดูดซึมน้ า การพองตัว ปริมาณ
ความช้ืน และสัมประสิทธิ์การน าความร้อน ของแผ่น
ฉนวนกันความร้อนที่ท าจากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง และ ขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
4.1 วัสดุและอุปกรณ์ 

 4.1.1 เครื่องอัดไฮดรอลิค 
 4.1.2 ขีล้ื่อยไม้ 
4.1.3 ขี้เลื่อยไม้พารา 
4.1.4 กาวล็อควูด๊ 
4.1.5 เครื่องช่ังน้ าหนัก  
4.1.6 อุปกรณ์ในการการช่ัง 
4.1.7 ถาดผสม 
4.1.8 เกรียงเหล็ก 
4.1.9 ผงขี้เลื่อยละเอียด 
4.1.10 น้ ามันทาแบบหล่อ 
4.1.11 เครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต 
 4.1.12 ตู้อบความร้อนมาตรฐาน      
4.1.13 เครื่องมือวิเคราะห์ค่าการน าความ

ร้อนคงที่ 
4.2 อัตราส่วนผสม 
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมแผ่นฉนวนกันความร้อนจากข้ี
เลื่อย   

   
สัญลักษณ์ใช้ในโครงการ  
Mixture                       หมายถึง อัตราส่วนผสม 
WS (Wood Sawdust)      หมายถึง ข้ีเลื่อยไมเ้นื้อแข็ง 
RS (Parawood Sawdust) หมายถึง ขี้เลื่อยไมย้างพารา 
RW (Rock Wood glue)    หมายถึง กาวล็อควู๊ด 
WA (Water)                   หมายถึง น้ า 

ตัวอย่างการอ่านสัญลักษณ ์
      75 WS : 25 RS หมายถึง ฉนวนกันความร้อนที่มี
ส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งร้อยละ 75 และขี้เลื่อยไม้
ยางพาราร้อยละ 25 โดยปริมาตร 

4.3 วิธีเตรียมตัวอย่างข้ีเลื่อย 
      4.3.1 น าขี้เลื่อยไปผึ่งให้แห้ง 

      4.3.2 น าขี้เลื่อยมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ 
4.4 วิธีเตรียมตัวอย่างแผ่นฉนวนกันความร้อน 
      4.4.1  ท าความสะอาดแบบหล่อเครื่อง

อัดไฮดรอลิกและทาน้ ามันแบบหล่อให้ท่ัว 
      4.4.2  ช่ังน้ าหนัก ขี้เลื่อย กาว และน้ าตาม

ตารางอัตราส่วนผสม  
 4.4.3  น าขี้เลื่อยท่ีช่ังแล้วเทลงบนถาดผสม 
 4.4.4  ผสมกาวและน้ าให้เข้ากัน   
 4.4.5 น ากาวที่ผสมแล้ว มาเทรอบๆ ขี้

เลื่อยในถาดผสมแล้วคลุกให้เข้ากัน 
      4.4.6  น าขี้เลื่อยที่ผสมกาวเรียบร้อยแล้ว 

เข้าในแบบเครื่องอัดไฮดรอลิกและกดให้แน่น  
 4.4.7  ท าการถอดแบบท่ีอายุ 24 ช่ัวโมง 

4.5 การทดสอบ 
     4. 5. 1 ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ห น า แ น่ น 

(Density) หาความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกันความร้อน
จากน้ าหนักของตั วอย่ างแผ่นฉนวนกันความร้ อน 
(กิโลกรัม) หารด้วยปริมาตรของตัวอย่างแผ่นฉนวนกัน

ความร้อน (m3) หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังแสดง
ในสมการที่ (1)  
P = (m/v)   ……………………………..(1) 
        เมื่อ        P   หมายถึง ความหนาแน่นของตัวอย่าง
แผ่นฉนวนกันความร้อน (กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

        M  หมายถึง น้ าหนักของตัวอย่างฉนวน
กันความร้อน (กิโลกรัม) 

        V  หมายถึง ปริมาตรของตัวอย่างแผ่น
ฉนวนกันความร้อน (ลูกบาศก์เมตร) 

4.5.2 การทดสอบค่าก าลังอัด (Compression 
strength) น าแผ่นฉนวนขนาด 200 x 200 x 2 มิลลิเมตร 
วางบนแท่งรองรับซึ่งมีระยะห่างกัน 15 เท่าของความหนา
ระบุของช้ินทดสอบ (ตัวเลขที่ได้ให้ปัดเป็นเลขจ านวนเต็ม 
ของ 10 mm) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 150 mm ให้ปลายช้ิน
ทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับข้างละประมาณ 25 
mm ให้แรงกดลงที่จุดกึ่งกลางของช้ินทดสอบโดยมีอัตรา
การเพิ่มแรงกดอย่างสม่ าเสมอ เวลาที่ใช้ตั้งแต่ เริ่มกด 
จนกระทั่งช้ินทดสอบหักต้องไม่น้อยกว่า 30 s แต่ไม่น้อย
กว่า 90 s (ความเร็วในการกดประมาณ 10 mm/min) ดัง
แสดงในสมการที่ (2)  
ค่าก าลังอัด   fm = 

3 Fmax−I1

2 b t2
  .............(2)

        เมื่อ    fm  หมายถึง  ความต้านแรงดัด เป็น เมกะ
พาสคัล 

        F max   หมายถึง  แรงกดสูงสุดที่ช้ินทดสอบ
รับได้ เป็น นิวตัน 

        I1         หมายถึง  ระยะห่างของแท่งรองรับ 
เป็น มิลลิเมตร 

       b        หมายถึง  ความกว้างที่จุดกึ่งกลาง
ด้านยาวของช้ินทดสอบ เป็น มิลลิเมตร 

       t         หมายถึง  ความหนาที่จุดกึ่งกลาง
ของช้ินทดสอบ เป็น มิลลิเมตร 

4.5.3 การทดสอบการดู ดซึ มน้ า  ( Water 
absorption) ตัดช้ินทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบค่า
ปริมาณความช้ืน ซึ่งมีขนาดความกว้าง 50 มิลลิเมตร และ
ความยาว 50 มิลลิเมตร ช้ินทดสอบที่ใช้ตรวจสอบโดยไม่
ต้องปรับสภาวะแล้วน า ช้ินทดสอบแต่ละชิ้นมาช่ังน้ าหนัก
โดยใช้เครื่องช่ังที่มีความละเอียดถึง 0.01 กรัม น้ าหนักที่
ช่ังได้เป็นน้ าหนักเป็นน้ าหนักก่อนแช่น้ า น าช้ินทดสอบที่
ช่ังน้ าหนักแล้วแช่ลงในน้ าสะอาดที่อุณหภูมิห้องโดยตั้งให้
ช้ืนทดสอบได้ฉากกับระดับผิวน้ า ให้ขอบบนของช้ิน
ทดสอบอยู่ใต้ ระดับผิวน้า ประมาณ 25 มิลลิเมตร เวลาที่
ใช้ในการแช่น้ า 2 ช่ังโมง และ 24 ช่ัวโมง เมื่อครบ 2 
ช่ัวโมงแล้ว รีบน าชิ้นทดสอบขึ้นมาซับน้ า ที่ผิวออกให้หมด 

Mixture WS 
(g) 

RS 
(g) 

RW 
(g) 

WA 
(g) 

100 WS:0 RS 250 0 150 150 

75 WS:25 RS 187.5 62.5 150 150 

50 WS:50 RS 125 125 150 150 

25 WS:75 RS 62.5 187.5 150 150 
0 WS:100 RS 0 250 150 150 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

465

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



แล้วน า ไปช่ังน้ าหนัก ทันทีน้ าหนัก ที่ช่ังได้เป็นน้ าหนัก
หลังแช่น้ า2 ช่ัวโมง จากนั้นน าช้ินทดสอบไปแช่น้ า ต่ออีก 
22 ช่ัว โมง เมื่อครบเวลาที่ ก าหนดแล้วน า ขึ้นมาช่ัง
น้ าหนักตามวิธีเดิม น้ าหนักที่ช่ัง ได้เป็นน้ าหนักแช่น้ า 24 
ช่ัวโมง น าค่าน้ าหนักที่ช่ังได้มาค านวณหาค่าการดูดซึมน้ า 
ที่ 2 ช่ัวโมงและ 24 ช่ัวโมงค านวณได้จาก ดังแสดงใน
สมการที่ (3)  

การดูดซึมน้ า   MA =  
W1−W2

W1
 x 100  ..........(3) 

เมื่อ    MA   หมายถึง ค่าการดูดซึมน้ า มีหน่วย
เป็น เปอร์เซ็นต์ (%)  

 W1   หมายถึง น้ าหนักก่อนแช่น้ า มีหน่วยเป็นกรมั 
(g) 

 W2   หมายถึง น้ าหนักหลังแช่น้ า มีหน่วยเป็นกรมั 
(g) 

4.5.4 การทดสอบการพองตัว (Inflation test) 
น าแผ่นฉนวนขนาด 50 x 50 x 20 มิลลิเมตร วัดความ
หนาก่อนแล้วท าการบันทึกค่า แช่น้ า ทดสอบในน้ าสะอาด
ที่อุณหภูมิ (20±2) องศาเซลเซียส โดยตั้งช้ินทดสอบให้ได้
ฉากกับระดับผิวน้ าให้ขอบบนอยู่ใต้ระดับผิวน้ า ประมาณ 
25 mm แต่ละช้ินต้องห่างจากกัน และ ต้องห่างจากผนัง 
และ ก้นภาชนะที่ใส่ ไม่น้อยกว่า 10 mm เมื่อแช่ช้ิน
ทดสอบครบ 1 วัน แล้ว รีบน้ าชิ้นทดสอบขึ้นมาซับน้ าที่ผิว
ออกให้หมดด้วยผ้าหมาด แล้วปล่อยไว้ที่อุหภูมิห้อง โดย
วางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ า 
ปล่อยช้ินทดสอบไว้อีก 1 วัน แล้วน าช้ินทดสอบขึ้นมาวัด
ความหนาตามต าแหน่งเดิม เป็นความหนาหลังแช่น้ าได้
จาก ดังแสดงในสมการที่ (4) 

การพองตัวตามความหนา (ร้อยละ) =    
t2−t1

t1
 x 100................................(4) 

เมื่อ    t2 หมายถึง ความหนาของช้ินทดสอบ
ก่อนแช่น้ า (มิลลิเมตร) 

       t1 หมายถึง ความหนาของช้ินทดสอบ
หลังแช่น้ า (มิลลิเมตร) 

4.5.5 การทดสอบปริมาณความช้ืน (Moisture 
content) น าแผ่นฉนวนขนาด 50 x 50 x 20 มิลลิเมตร 
มาช่ังก่อนอบแล้วท าการบันทึกค่า อบช้ิน ทดสอบในตู้อบ
ที่อุณหภูมิ 103±2 องศาเซลเซียส จนได้มวลคงท่ี คือ มวล
ของช้ินทดสอบ เมื่อช่ัง 2 ครั้งเวลา ห่างกัน 6 ช่ัวโมง ต้อง
ไม่แตกต่างกันเกิน 0.1 เปอร์เซ็นต์ ของมวลของช้ิน
ทดสอบน าไปใส่ในตู้ดูดความช้ืนปล่อยไว้ ให้เย็น จากนั้น
ช่ังช้ินทดสอบเป็นมวลของช้ินทดสอบ หลังอบแห้งการ

ค านวณหาค่าปริมาณความช้ืนได้จาก ดังแสดงในสมการที่ 
(5)  
ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)  =  

m1−m2

m1
 x 100  .......(5)

 เมื่อ      m1 หมายถึง มวลช้ินทดสอบก่อนอบ 
(กรัม) 

m2 หมายถึง มวลช้ินทดสอบหลังอบ 
(กรัม) 

4.5.6 การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์การน า
ความร้อน (Thermal conductivity) ค่าสัมประสิทธิ์การ
น าความร้อน (Thermal Conductivity) คือ ค่าที่แสดง
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนด้วยการน าความ
ร้อนของวัสดุ หรือที่เรียกกันว่า “ค่า K” มีหน่วยเป็น 
W/(m.K) หรือ  Btu/(hr ft °F) โดยค่า K ยิ่งสูงจะยิ่งน า
ความร้อนมาก  เช่น วัสดุประเภทโลหะ มักมีค่า K สูงกว่า
วัสดุประเภทพลาสติก เป็นต้น ดังนั้นหากต้องการป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ควรเลือกใช้วัสดุที่มีค่า K ต่ า ทั้งนี้ 
ในวงการวัสดุก่อสร้างมักพิจารณาค่า K ที่สัมพันธ์กับ “ค่า
ความต้านทานความร้อน” (ค่า R)  ซึ่งจะมีค่าเท่ากับความ
หนาของวัสดุหารด้วยค่า K จากดังแสดงในสมการที่ (6) 
K  = 

Q   L

 A ∆T 
 หน่วย วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W/m.K) .........(6) 

เมื่อ    k หมายถึง สภาพน าความร้อน หน่วย 
วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน (W/m.K)  

      Q หมายถึง ความร้อนที่ไหลผ่านต่อ
พื้นที่ผิวตัวอย่าง หน่วย วัตต์ (W)  

      A หมายถึง พื้นที่ที่ความร้อนไหนผ่าน 
หน่วย ตารางเมตร (m² )  

L หมายถึง ความหนาของช้ินทดสอบ 
หน่วยเมตร (m) 

       ∆T หมายถึง อุณหภูมิที่แตกต่าง
ระหว่างผิววัสดุด้านอุณหภูมิสูงและด้านอุณหภูมิต่ าหน่วย
เคลวิล (K)  
5. ผลการวิจัย

5.1  ผลการทดสอบความหนาแน่น ค่าก าลังอัด 
การดูดซึมน้ า การพองตัว ปริมาณความช้ืน และค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อน ดังแสดงในภาพที่ 5.1 ถึง
ภาพที่ 5.7 และตารางที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 ความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่
อายุ 28 วัน   

ความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกันความร้อนดัง
แสดงในภาพที่ 5.1 พบว่า การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง
ด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความ
หนาแน่นเพียงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนกันความ
ร้อนจากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งเพียงอย่างเดียว ซึ่งค่าความ
หนาแน่นของฉนวนกันความร้อน จากการวิจัยในครั้งนี้อยู่
ในเกณฑ์ มอก.876 – 2547 [3] ที่มีความหนาแน่นอยู่
ระหว่าง 400-900 kg/m3 
5.2  ผลการทดลองค่าก าลังอัดของแผ่นฉนวนกันความ
ร้อน ที่อายุ 28 วัน ดังแสดงในภาพที่ 5.2 

ภาพที่ 5.2 ค่าก าลังอัดของแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่อายุ 
28 วนั 

ก าลังอัดของแผ่นฉนวนกันความร้อนดังแสดงใน
ภาพที่ 5.2 พบว่า การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อย
ไม้ยางพาราไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าก าลังอัด โดย

ฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อยจากการวิจัยในครั้งนี้ มีค่า
ก าลังรับแรงอัดประมาณ 1 KSC 
5.3 ผลการทดลองอัตราการดูดซึมน้ าแผ่นฉนวนกันความ
ร้อน ที่อายุ 28 วัน บ่มน้ า 24 ชม. ดังแสดงในภาพที่ 5.3  

ภาพที่ 5.3 อัตราการดูดซึมน้ าแผ่นฉนวนกันความร้อน ที่
อายุ 28 วัน บ่มน้ า 24 ช่ัวโมง 

อัตราการดูดซึมน้ าที่อายุ 28 วัน บ่มน้ า 24 
ช่ัวโมงของแผ่นฉนวนกันความร้อนดังแสดงในภาพที่ 5.3 
พบว่า การแทนที่ข้ีเลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา
ส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ าของแผ่นฉนวนกันความร้อนมี
แนวโน้มลดลง เมื่อ เปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อนที่
ไม่มีขี้เลื่อยไม้ยางพาราในอัตราส่วนผสมแนวโน้มลดลง 
เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อนที่ไม่มีขี้เลื่ อยไม้
ยางพาราในอัตราส่วนผสม 
ตารางที่ 5.1 ผลการทดลองการพองตัวของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อน ท่ีอายุ 28 วัน บ่มน้ า 24 ช่ัวโมง 
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การพองตัวของแผ่นฉนวนกันความร้อนดังแสดง
ใน ตารางที่ 5.1 พบว่า การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้
เลื่อยไม้ยางพารา ไม่เกิดการพองตัวของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อน  
5.4 ผลการทดลองปริมาณความช้ืนของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อน ที่อายุ 28 วัน บ่มน้ า 24 ชม. ดังแสดงในภาพที่ 
5.4 

ภาพที่ 5.4 อัตราการปริมาณความช้ืนแผ่นฉนวน ท่ีอายุ 
28 วัน อบ 24 ช่ัวโมง 
        ปริมาณความช้ืนของแผ่นฉนวนกันความร้อนดัง
แสดงใน ภาพที่ 5.4 พบว่า การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง
ด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราส่งผลให้ค่าปริมาณความช้ืนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อ เปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อน
จากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งเพียงอย่างเดียว (ไม่มีขี้เลื่อยไม้
ยางพาราในอัตราส่วนผสม) 
5.5 ผลการทดลองค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของ
แผ่นฉนวนกันความร้อน ที่อายุ 28 วัน ดังแสดงในภาพที่ 
5.5 ถึง ภาพที่ 5.7  

ภาพที่ 5.5 ค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของแผ่น  
ฉนวนกันความร้อน ท่ีอายุ 28 วัน 

ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของแผ่นฉนวน
กันความร้อนดังแสดงในภาพที่ 5.5 พบว่า การแทนที่ขี้
เลื่อยไม้ เนื้อแข็งด้วยขี้ เลื่อยไม้ยางพาราส่งผลให้ค่า
สัมประสิทธิ์การน าความร้อนมีแนวโน้มลดลง เมื่อ 
เปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง
เพียงอย่างเดียว 

ภาพที่ 5.6 อัตราการแพร่กระจายความร้อน ท่ีอายุ 28 
วัน 

การแพร่กระจายความร้อนของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อนดังแสดงในภาพที่ 5.6 พบว่า การแทนที่ขี้เลื่อย
ไม้ เนื้อแข็งด้วยขี้ เลื่อยไม้ยางพาราส่งผลให้ค่าการ
แพร่กระจายความร้อนมีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งเพียงอย่าง
เดียว 
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ภาพที่ 5.7 ความร้อนเฉพาะ ท่ีอายุ 28 วัน 
ความร้อนเฉพาะของแผ่นฉนวนกันความร้อนดัง

แสดงในภาพที่ 5.7 พบว่า การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง
ด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราส่งผลให้ค่าความร้อนเฉพาะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับฉนวนกัน
ความร้อนจากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งเพียงอย่างเดียว 
5. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากขี้
เลื่อยไม้เนื้อแข็งและขี้เลื่อยไม้ยางพาราสามารถ สรุปผล 
การทดลองได้ดังต่อไปนี้ 

5.1 การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยค่าความหนาแน่น
จากการวิจัยในครั้งนี้อยู่ในเกณฑ์ มอก.876– 2547 ที่มี
ความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 400-900 kg/m  

       5.2 การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าก าลังอัดของ
ฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อย  

       5.3 การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราส่งผลให้ค้าอัตราการดูดซึมน้ าของแผ่นฉนวนกัน
ความร้อนมีแนวโน้มลดลง 

       5.4 การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราไม่มีผลกระทบต่อค่าการพองตัวของแผ่นฉนวน
กันความร้อน ท้ังที่อายุ 2 ช่ัวโมง และ ท่ีอายุ 24 ช่ัวโมง  

       5.5 การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราส่งผลให้ค่าปริมาณความช้ืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
เมื่อ เปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้เนื้อ
แข็งเพียงอย่างเดียว 

       5.6 การแทนที่ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งด้วยขี้เลื่อยไม้
ยางพาราส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนและค่า
การแพร่กระจายความร้อนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ค่า
ความร้ อน เฉพาะมีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้ น เล็กน้อย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับฉนวนกันความร้อนจากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง
เพียงอย่างเดียว 
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การใชงานโปรแกรม OPC-Server ในระบบอัตโนมัติ 

USING THE OPC-SERVER PROGRAM IN AN AUTOMATED SYSTEM 

เอกบุตร วินานันท1 และนายอภิเดช ศิริตัง2  

Eagabut winanan1 and Apidech Siritang2

*1234สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*1234Field of Electronic Technology, Udonthani Technical College, Institute of Vocational Education : Northeastern
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บทคัดยอ 

 โครงการนี้เปนการพัฒนา Programmable 

Logic Control System (PLC) ในโรงงานไปสู โรงงาน

อัตโนมัติในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ดวยเทคโนโลยีการ

สื่อสารขอมูลผาน OPC-Server 

ในการดําเนินโครงการนี้  ไดใชการจําลอง

อุตสาหกรรมโดยใชซอฟตแวร Mitsubishi PLC และ GX 

Work-2  เป น ตั วควบคุ มและ ยั ง มี ก า ร ใช  MX-OPC 

Configurator ของ Mitsubishi รวมดวย เซิรฟเวอร OPC 

จะถูกติดต้ังระหวางตัว PLC กับเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

สวนเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมนั้นจะใชโปรแกรม Factory-

IO จําลองการทํางานของเคร่ืองจักร 

ผลการวิจัยพบวา สวนประกอบท้ัง 3 ท่ี

ประกอบเขาดวยกัน สามารถควบคุมเคร่ืองจักรในระบบ

อัตโนมัติในโรงงาน ใหทํางานไดอยางถูกตอง โครงการนี้ 

 สามารถพัฒนาสู การควบคุมกํากับดูแล และเก็บขอมูล 

( Supervisory Control and Data Acquisition : 

SCADA)  

คําสําคัญ : การควบคุมอัตโนมัติ, OPC-Server, PCL, 
SCADA

  

Abstract 

This project is to develop the 

programmable logic controlling System (PLC) in a 

factory into the automated factory in the age of 

industry 4.0 with information communication 

technology via OPC-Server 

In conducting this Project, the industrial 

simulation using Mitsubishi PLC and GX Work-2 

software as a controller was used and also the 

Mitsubishi’s MX-OPC Configurator. The OPC Server 

was installed between the PLC and the industrial 

machines. For traditional industrial machinery use 

the Factory-IO program to simulate the machine 

operation. 

The research finding reveals all 3 

components fitted together is able to control the 

machines in the factory automation worked 

correctly. 

This Project will be implied into 

Supervisory Control and Data Acquisition, (SCADA). 

Keywords : Automatic Control,  OPC-Server, 
PCL, SCADA 
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1. บทนํา

อุตสาหกรรมในประเทศไทยกําลังกาวเขาสูยุค

อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงอุตสาหกรรม 4.0 ได

มีการน าเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีทันสมัย ระบบอัตโนมัติ และ

เครือขายอินเทอรเน็ต เขามาใชในโรงงานอุตสาหกรรม

มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตใหมีความ

รวดเร็ว ถูกตอง และตอบรับความตองการของลูกคาท่ีมี

ความหลากหลายมากย่ิงขึ้น [1]  

โครงงานนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษา การใชเทคโนโลยี

การสื่อสารขอมูลผาน OPC Server เพ่ือพัฒนาระบบการ

ควบคุมอัตโนมัติ และสรางสื่อมัลติมีเดียระบบอัตโนมัติ

สําหรับนําเสนอ โดยชุดจําลองทางอุตสาหกรรมใน

หองปฏิบัติการพีแอลซี โดยมีคอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปน

เซิรฟเวอร ทํางานบนโปรแกรมคอมพิวเตอรซ่ึงในท่ีนี้ใช 

PLC  ย่ีหอ Mitsubishi  รุน GX Works 2 เปนตัวควบคุม 

โดยมีการสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณควบคุม (PLC) กับ

อุปกรณฮารดแวรในโรงงานอุตสาหกรรม ผาน OPC 

Server ในท่ีนี้ใชโปรแกรม MX OPC Configurator ซ่ึง

เปน OPC ของ Mitsubishi  สวนเคร่ืองจักรในโรงงาน

อุตสาหกรรม ใชโปรแกรม Factory I/O ใชเพ่ือจําลองการ

ทํางาน  

OPC ย อมาจาก OLE For Process Control 

คือ การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนเซิรฟเวอรเพ่ือการ

สื่อสารกับอุปกรณควบคุมอ่ืน ๆ เชน HMI, SCADA หรือ 

Remote Unit ตางๆ ท่ีคนละย่ีหอกันเพ่ือใหสามารถ

สื่อสารกันไดจะตองใช OPC ถาใหเปรียบเทียบ ก็คือเปน

เหมือนตัวแปลภาษาของอุปกรณใหคุยกันรูเร่ือง แตถา

หากอุปกรณเปนย่ีหอเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองใช OPC 

Server ก็ได [2] 

2. วัตถุประสงคการวิจัย

2.1 เพ่ือสรางตัวอยางการใชงาน OPC Server 

เบือ้งตน 

2.2 เพ่ือสรางตัวอยางการใชงาน OPC Server 

เบือ้งตน 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

ในบทนี้จะกลาวถึงสวนของการออกแบบและ

การสรางชุดโหลดชิ้นงานเขาระบบอัตโนมัติ ดังตอไปนี้ 

3.1  การออกแบบ 

  เพ่ือความสะดวกในศึกษาระบบควบคุม

ด วย  PLC ทํางานร วม OPC-Server เบื้ อ งตน  จึ ง ใช

โปรแกรม Factory I / O  สําหรับจําลองการทํางานของ

เค ร่ืองจักร โดยสามารถสรางเปนภาพเคลื่ อนไหว 

(Animation) และควบคุมการเคลื่อนไหวดวย PLC ผาน 

OPC      

3.2  การสราง 

ภาพที่ 1 การสื่อสารในระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช 

OPC-Server 

จากภาพท่ี 1  ระบบสื่อสารขอมูลดังกลาว มี

คอมพิวเตอรทําหนาท่ีเปนเซิรฟเวอร ทํางานบนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ในท่ีนี้โดยใช PLC  ย่ีหอ Mitsubishi  รุน 

GX Works 2 เปนตัวควบคุม มีการสื่อสารขอมูลระหวาง

อุปกรณควบคุม (PLC) กับอุปกรณฮารดแวรในโรงงาน

อุตสาหกรรม ผาน OPC Server ในท่ีนี้ใชโปรแกรม MX 

OPC Configurator ซ่ึงเปน OPC ของ Mitsubishi  สวน

เคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ใชโปรแกรม Factory 

I/O ใชเพ่ือจําลองการทํางาน [3]  

ข้ันตอนการออกแบบระบบโรงงานอัตโนมัติ 

เพ่ือใชเปน Plant สําหรับการควบคุม  ซ่ึงประกับไปดวย 

อุปกรณ Control , Actuator ,Sensor , Alarm รวมถึง 

Pallet ชิ้นงาน  เม่ือจัดสรางโครงสรางเสร็จแลว จากนั้น

กําหนดข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองจักร และกําหนด 

Tag name  เขียนโปรแกรม PLC ควบคุมตาม Tag name 

และทําการทดสอบความถูกตองตามท่ีกําหนดหรือไม  

ในสวนของการสราง ชุดโหลดชิ้นงานเขา

ระบบอัตโนมัติคือการนําวงจรชุดโหลดชิ้นงานเขา 
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รูปที่ 2  โรงงานคัดแยกและตรวจนับพัสดุตามน้ําหนัก 

4. ผลการวิจัย

ในการวิเคราะหขอมูล คณะผูจัดทําไดเสนอ 

ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

4.1  การทดลองและผลการทดลอง 

ผูจัดทําไดติดต้ังชุดโหลดชิ้นงานเขาระบบอัตโนมัติ ใน

โปรแกรมจําลอง แลวทดลองเขียนโปแกรมใหเขากันกับ

งาน พรอมตรวจสอบวาสามารถทําไดตามประสิทธิภาพท่ี

ไดต้ังไวหรือไมตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

4.2  ข้ันตอนการทดลอง 

การทดลองการควบคุมการเลื่อนพัสดุของ 

โรงงานคัดแยกและตรวจนับพัสดุตามน้ําหนัก ไดออกแบบ

การทดลองดังนี้ 

1. มีระบบชั่งน้ําหนักและเซ็นเซอรตรวจ

แยกของตามน้ําหนัก 

2. มีระบบเซ็นเซอรนับของตอนเขา

สายพานและออกสายพานกันพัสดุสูญหาย 

3. แสดงผลผานทางหนาจอชดัเจน

4. มีสัญญาณเตือนกอนจะปลอยพัสดุลง

จากสายพาน 

5. สามารถนําไปตอยอดสูระบบใหญๆได

6. สามารถอัพลง PLC ได

7. สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง

5. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยใชกับการศึกษาเรื่อง ระบบสื่อสาร

ขอมูล สําหรับการความคุม สังเกต โดยการจับเวลา มี

ผูเรียน สามาถปฏิบัติไดทุกคน และใชเวลาภายในกําหนด  

6. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการทดลองเม่ือใชสื่อมัลติมีเดีย ทําการ

ทดลองช้ํา กับกลุมทดลองอ่ืน ก็สามารถปฏิบัติได เชนกัน

อยางไมแตกตาง 

6. ขอเสนอแนะ

โครงการนี้ เปนเพียงตัวอยางอยางงาย ใน

ระบบอัตโนมัติ อ่ืนๆ หลายรูปแบบ เชน การเฉื่อยของ

มอเตอร ความเร็ว/ชา ของการเคลื่อนท่ีของมอเตอร เปน

ตน ในงานจริง อาจควบคุมความเสถียรของมอเตอรไมได 

ดังนั้นในการแนะนํานี้ควรจะเพ่ิมจากชุดโปรแกรมจําลอง  

เปนของจริงแบบชุดทดลอง ซ่ึงก็ ยังจะสามารถลด

คาใชจายไดอยางมาก ในขอเสนอแนะนี้จะทําใหโครงการ

ครั้งตอไป มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น  

กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานการวิจัย สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเมตตา

ชวยเหลืออยางดีย่ิงของทานผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิค

อุดรธานี ทานรองผูอํานวยการทุกทาน คุณครูอภิเดช  ศิริตัง 

สนับสนุนการทํารูปเลมและเขียนรายงานการจัดทํางานวิจัย ท่ี

ปรึกษาดานวิชาการ คุณครูคําปน  สิงคปน ท่ีปรึกษาจัดทํา

ชิ้นงานการวิจัย คุณครูราเชน  ชิ้นสวัสดิ์ ท่ีปรึกษาและให

คําแนะนําภาษาอังกฤษ รวมท้ังคณะครูอาจารยประจํา

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกสทุกทานท่ีไดใหคําแนะนําและ

ขอคิดเห็นตาง ๆ ของการทํางานมาโดยตลอด และทุนการ

ทํางานไดรับอุดหนุนการทํางานจาก วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

จึงขอขอบพระคุณทุก ๆ  ทานท่ีไดสนับสนุนการทํางาน และให

กําลังใจแกผูจัดทําเสมอมา  กระท่ังการศึกษาคนควางานวิจัยนี้

สําเร็จลุลวงดวยดี และความดีอันเกิดจากการศึกษาคนควาครั้ง

นี้ ขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน  

ผูจัดทํางานวิจัยมีความซาบซ้ึงในความกรุณา

อันดี ย่ิงจากทุกทานท่ีไดกลาวนามมา และขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
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พฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐบล็อกที่มีเศษพลาสติกจากขวดน ้าด่ืม และตะกร้าผลไม้ 
ที่ผ่านการย่อย บด แทนที่หินฝุน่ 

COMPRESSIVE BEHAVIOR OF BRICKS CONTAINING PLASTIC SCRAPS FROM DRINK BOTTLES 
AND PIASTIC FRUIT BASKETS THAT THROUGH DIGESTION INSTEAD OF STONE DUST 

สมพงษ์  เค้านวล1*, นันทวัฒน์  ศรีวิชัย2และ ปรัชญาพร  ชาติโสม3  
Sompong  Khaonaun1*, NuntawatSriwichai2 and PrachyaphornChatsom3 

123*เทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
123*Civil Technology Kanchanaphiesk Udon Thani Technical College 41000 

บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัด

ของอิฐบล็อกท่ีมีเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืม และตะกร้าผลไม้ 
แทนที่หินฝุ่น โดยเศษพลาสติกที่ใช้ในงานวิจัยน้ีผ่านการย่อย 
หรือบด ซึ่งขนาดโตสุดไม่เกิน 1 ซม. โดยอัตราส่วนผสมของเศษ
พลาสติกทั้ง 2 ชนิด อยู่ที่3 ระดับ20% ,30% และ40%เมื่อผ่าน
บ่มที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน จากการศึกษาพบว่าอิฐบล็อกที่มี
เศษพลาสติกจากตะกร้าผลไม้เป็นส่วนผสม สามารถรับกา้ลัง
แรงอัดได้ดีกว่า อิฐบล็อกท่ีมีเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืมเป็น
ส่วนผสม ซึ่งเกิดจากส่วนคละของเศษพลาสติกจากตะกรา้ผลไม้
ที่มีลักษณะคล้ายหินฝุ่นมากกว่าเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืม 
ส่วนก้าลังอัดของอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสมของเศษพลาสติกทั้ง 2 
อย่างเป็นส่วนผสมสามมารถน้าไปใช้ได้จริงไม่ควรเกิน 30% 
เน่ืองจากก้าลังอัดจะลดลง เมื่อเพ่ิมปริมาณเศษพลาสติกในอัตรา
ที่มากข้ึน 
ค้าส้าคัญ : การรับแรงอัดของอิฐบล็อก, เศษพลาสติก,  
อิฐบล็อก  

ABSTRACT 

This research purpose to 1. to study the 

compressive behavior of brick that containing plastic 

scraps from drinking bottle and fruit basket that has 

been decomposed, pressed instead of stone dust. 2. 

to analysis the research variablessuch as the amounts 

of plastic scraps instead of rock dust, the age of curing 

*สมพงษ์  เค้านวล

E-mail:Soompong2765@gmail.com

prior to use that affects behavior and compressive 

loads. 3. To compare the efficiency of brick that 

contain scraps of plastic bricsthat available in the 

market. The plastic scraps used in this research were 

decomposed, crushed at maximum size not more 

than 1 cm. The component ratio of both types of 

plastic scraps was at 3 levels of 20%, 30% and 40% 

after curing at the age of 7, 14 and 28 days 

The study found that the brick with plastic 

scraps from the fruit basket could compressed better 

than brick with plastic scraps from drinking bottle.This 

was caused by the mixture of plastic scraps from the 

fruit basket, which resembles a rock more dust than 

plastic from drinking bottle.The compressive of brick 

that contain both plastic scraps as a mixture can be 

used should not exceed 30% because the 

compressive would be reduced when amount of 

plastic scraps increased at a higher rate 
Keyword: the compressive strength of block brick , 
plastic scraps, block brick 
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การศึกษาโครงการฉบับน้ีส้าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา 
และความช่วยเหลือเป็นไปอย่างดีย่ิงขอบคุณอาจารย์ทศธชัย  
บุญเลิศ และ อาจารย์ภาคภูมิ  ประทุมวัน อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการศึกษาโครงการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐ
บล็อกที่มีส่วนผสมของเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืม และตะกร้า
ผลไม้ ที่ผ่านการย่อย สับ แทนที่หินฝุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ท่ีช่วยเสียสละเวลาและเอื้ออ้านวยความสะดวกในการ
ท้างาน อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้โครงการน้ีส้าเร็จไป
ด้วยดี 

 ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่แผนก
โยธา ก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ที่ช่วย
แนะน้าและชี้แนะแนวทาง การท้างานและการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสม
ของเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืม และตะกร้าผลไม้ ที่ผ่านการ 
ย่อย สับ แทนที่หินฝุ่น จึงส้าเร็จไปด้วยดี 

1. บทน้า

เน่ืองจากปัจจุบันพลาสติกถูกน้ามาใช้เป็นจ้านวน
มากและเพ่ิมจ้านวนข้ึนทุกปี เพราะเป็นสิ่งที่อ้านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ้าวัน พลาสติกเป็นวัสดุที่น้ามาใช้อย่างแพร่หลายทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตและในครัวเรือน โดยใช้ในรูปแบบ
ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ 
ซึ่งเมื่อใช้เสรจ็แล้วจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วน้าไปท้ิง ซึ่ง
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยเป็นจ้านวนมาก ซึ่งการจัดเก็บขยะใน
ปัจจุบันไม่มีการคัดแยกท้าให้การก้าจัดขยะมูลฝอยน้ันท้าได้
ล้าบากย่ิงข้ึน และการย่อยสลายของพลาสติกต้องใช้เวลานานถึง 
45 ปี ในขณะเดียวกันความต้องการใช้พลาสติกมีปริมาณเพ่ิมข้ึน
ทุกปี จากอัตราการเพ่ิมของประชากร รวมถึงการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดขยะ
จากพลาสติกเป็นจ้านวนมาก เช่นกัน  

ดังน้ัน คณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการน้า
พลาสติกที่ผ่านการย่อยจากเครื่องบดหรือสับเป็นชิ้นเล็กๆมาเป็น
ส่วนผสมในการท้าอิฐบล็อก ซึ่งเศษพลาสติกมีน้้าหนักเบา
ลักษณะคล้ายหินฝุ่นที่มีเหลี่ยมคมสามารถได้ดี จึงน้ามาทดแทน
ในอัตราส่วนผมสมในปริมาณท่ีต่างกัน เพ่ือเปรียบเทียบกับอิฐ
บล็อกก่อผนังอาคารทั่วไปตามท้องตลาดว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาใช้ในงานก่อสร้างและ
สามารถพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพานิชย์ ต่อไป 

การวิจัยน้ีมีความสนใจในคุณสมบัติของวัสดุดังกล่าว 
จึงได้น้ามาใช้ในงานวิจัย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการข้ึนรูปของอิฐ
บล็อกท่ีมีเศษพลาสติกแทนที่หินฝุ่น จากงานวิจัยที่ผ่านมาใน
อดีตโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิฐบล็อกที่มี
ส่วนผสมของเม็ดพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซต์เคิลจนได้เป็น
เม็ดพลาสติก ในการวิจัยน้ีจึงได้ท้าการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับ

แรงอัดของอิฐบล็อกท่ีมีเศษพลาสติกที่ได้จากการ ย่อย สับ หรือ 
บด เป็นชิ้นเล็กๆ แทนที่หินฝุ่นในอัตราส่วนผสมที่ 20%,30% 
และ40% 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต่างๆได้แก่
ปริมาณของเศษพลาสติกแทนที่หินฝุ่น  อายุการบ่ม
ก่อนน้าไปใช้งาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและคุณสมบัติ
การรับแรงอัด 
2.2 ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอิฐ

บล็อกท่ีมีส่วนผสมของเศษพลาสติก และอิฐบล็อกท่ีมีจ้าหน่าย
ตามท้องตลาด 

3. ขอบเขตโครงการ
  3.1 ศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐบล็อกท่ีมี

เศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืมเป็นส่วนผสมในระยะเวลาการบ่มที่ 
7, 14, และ 28 วัน 

      3.2 ศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐบล็อกท่ีมี
เศษพลาสติกจากตะกร้าผลไม้เป็นส่วนผสม  ในระยะเวลาการ
บ่มที่ 7,14, และ 28 วัน 

         3.3 เปรียบเทียบก้าลังอัดระหว่างอิฐบล็อกท้ังสอง
ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น กับอิฐบล็อกตามท้องตลาด 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      4.1 ทราบตัวแปรต่างๆได้แก่ปริมาณของเศษ

พลาสติกแทนที่หินฝุ่น  อายุการบ่มก่อนน้าไปใช้งาน ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและคุณสมบัติการรับแรงอัด          

4.2 ทราบประสิทธิภาพของอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสม
ของเศษพลาสติก และอิฐบล็อกท่ีมีจ้าหน่ายตามท้องตลาด 

5. วิธีด้าเนินงานการวิจัย
   การทดลองอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ การทดลอง

คุณสมบัติการรับแรงอัดของอิฐบล็อกที่มี เศษพลาสติกเป็น
ส่วนผสม รวมถึงการออกแบบส่วนผสมในอัตราส่วนที่แตกต่าง
กันออกไป 

5.1 ข้ันตอนการด้าเนิดการวิจัย 
  5.1.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

   5.1.2 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น หนังสือการทดสอบวัสดุเพ่ืองานโยธา วัสดุ อุปกรณ์ 
ขอมูลในอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

   5.1.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้น แล้ว
น้ามาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

 5.1.4 สรุปผลข้อมูล  เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการ
ด้าเนินการจัดท้าโครงการต่อไป จากข้ันตอนวิธีการด้าเนินการ
โครงงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังที่แสดงไว้ในภาพที่ 3.1 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด 
ดังน้ี 

ภามที่ 3.1 แสดงข้ันตอนการศึกษาข้อมูล 

5.2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 
5.2.1 เศษพลาสติกที่ได้จากขวดน้้าพลาสติก

บดสับ 
   5.2.2 เศษพลาสติกจาตะกร้าผลไม้บดสับ 
 5.2.3 หินฝุ่น ใช้หินที่คัดเลือกจากแหล่งที่ ใช้ในการ

ก่อสร้าง ขนาดที่ผ่านตะแกรง ½ น้ิว และค้างบนตะแกรงเบอร์ 
3/8 น้ิว 

     5.2.4 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 
   5.2.5 ทรายใช้ทรายน้้าจืดร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 ค้างบน

ตะแกรงเบอร์ 100 
     5.2.6 น้้าใช้น้้าสะอาด ในการทดลองครั้งน้ีใช้น้้าประปา 

6. ผลการวิจัย
  ในบทน้ีจะกล่าวถึง ผลการทดสอบและการวิเคราะห์

ผลที่ได้จากการทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์หาพฤติกรรมการรับ
แรงอัดของอิฐบล็อกที่มี เศษพลาสติกจากขวดน้้า และเศษ
พลาสติกจากตะกร้าผลไม้ ที่ผ่านการสับหรือบดจนละเอียดเป็น
ส่วนผสม ท่ีอัตราส่วน0,20,30,40 ซึ่งได้ผลการทดสอบดังน้ี   

6.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน้าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

   ผลการทดสอบพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐบล็อกที่
มีส่วนผสมของเศษพลาสติกที่ได้จากขวดน้้าด่ืม แทนที่หินฝุ่น 

ภาพที ่6.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงอัดของ
ชิ้นตัวอย่าง ที่มีปริมาณการแทนที่ของเศษพลาสติกจากขวดน้้า 
และเศษพลาสติกจากตะกร้าผลไม้ ท่ีผ่านการสับหรือบดจน
ละเอียดเป็นส่วนผสม ที่อัตราส่วน0,20,30,40  อายุการบ่ม 7 
วัน 

สรุผลการทดสอบ การเปรียบเทียบพฤติกรรมรับแรงอัด
ของอิฐบล็อก ที่มีเศษพลาสติกจากขวดน้้า และเศษตะกร้าผลไม้
ที่บดจนละเอียดแล้ว เพ่ือน้ามากดด้วยเครื่องทดสอบแรงอัด
คอนกรีต ที่อายุของอิฐบล็อก 7 วัน อิฐบล็อกตามท้องตลาดรับ
แรงอัดได้ดีกว่าอิฐบล็อกท่ีผสมเศษพลาสติก  

ภาพที ่6.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงอัดของ
ชิ้นตัวอย่าง ที่มีปริมาณการแทนที่ของเศษพลาสติกจากขวดน้้า 
และเศษพลาสติกจากตะกร้าผลไม้ ท่ีผ่านการสับหรือบดจน
ละเอียดเป็นส่วนผสม ที่อัตราส่วน0,20,30,40  อายุการบ่ม 14 
วัน 
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สรุผลการทดสอบ การเปรียบเทียบพฤติกรรมรับแรงอัดของ
อิฐบล็อก ที่มีเศษพลาสติกจากขวดน้้า และเศษตะกร้าผลไม้ที่บด
จนละเอียดแล้ว เพ่ือน้ามากดด้วยเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต 
ที่อายุของอิฐบล็อก 14 วัน อิฐบล็อกตามท้องตลาดรับแรงอัดได้
ดีกว่าอิฐบล็อกท่ีผสมเศษพลาสติก  

ภาพที ่ 6.3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับแรงอดัของชิ้น
ตัวอย่าง ที่มีปริมาณการแทนที่ของเศษพลาสติกจากขวดน้้า และ
เศษพลาสติกจากตะกร้าผลไม้ ท่ีผ่านการสับหรือบดจนละเอียด
เป็นส่วนผสม ท่ีอัตราส่วน0,20,30,40  อายุการบ่ม 28 วัน) 

สรุผลการทดสอบ การเปรียบเทียบพฤติกรรมรับแรงอัดของอิฐ
บล็อก ที่มีเศษพลาสติกจากขวดน้้า และเศษตะกร้าผลไม้ที่บดจน
ละเอียดแล้ว เพ่ือน้ามากดด้วยเครื่องทดสอบแรงอัดคอนกรีต ท่ี
อายุของอิฐบล็อก 28 วัน อิฐบล็อกตามท้องตลาดรับแรงอัดได้
ดีกว่าอิฐบล็อกท่ีผสมเศษพลาสติก  

7. สรุปผลการวิจัย
7.1 ในงานวิจัยน้ีได้พัฒนาคอนกรีตอิฐบล็อกที่มีเศษ

พลาสติกเป็นส่วนผสมในคอนกรีต โดยที่คอนกรีตสามารถที่จะมี
ก้าลังอัด เมื่อมีการใช้ปริมาณเศษพลาสติกแทนที่หินฝุ่นใน
ปริมาณที่เหมาะสม เช่นในงานวิจัยเศษแทนที่หินฝุ่นที่เหมาะสม
เท่ากับร้อยละ 10 

7.2 อิฐที่มีเศษพลาสติกจากตะกล้าผลไม้และเพลา
สติกจากขวดพลาสติก มีพฤติกรรมการรับแรงอัดที่คล้ายกับอิฐ
ทั่วไปตามท้องตลาดปกติ  

7.3 ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อก้าลังและพฤติกรรม
การรับแรงอัดของอิฐที่มีเศษพลาสติกจากตะกล้าผลไม้และเศษ
พลาสติกจากขวดพลาสติก ท่ีผ่านการย่อยสับละเอียดมาเป็น
ส่วนผสมแทนที่หินฝุ่นปกติคือ 

 7.4 อายุการบ่ม ที่มากข้ึน จะให้ค่าก้าลังและพฤติกรรม
การรับแรงอัดของอิฐที่มีเศษพลาสติกจากตะกล้าผลไม้และเศษ
พลาสติกจากขวดพลาสติก ท่ีผ่านการย่อยสับละเอียดมาเป็น
ส่วนผสมแทนที่หินฝุ่นสูงข้ึน 

8. ข้อเสนอแนะ
 8.1 ควรพัฒนาอิฐที่มีเศษพลาสติกจากตะกล้าผลไม้

และเศษพลาสติกจากขวดพลาสติก ท่ีผ่านการย่อยสับละเอียดมา
เป็นส่วนผสมแทนที่หินฝุ่น ที่มีก้าลังอัดที่หลากหลาย ต้ังแต่ก้าลัง
อัดปานกลางถึงก้าลังอัดที่สูงพิเศษ 

 8.2 ควรลองพิสูจน์โดยน้าเอาอิฐที่มีเศษพลาสติกจาก
ตะกล้าผลไม้และเศษพลาสติกจากขวดพลาสติก ท่ีผ่านการย่อย
สับละเอียดมาเป็นส่วนผสมแทนที่หินฝุ่น ที่ได้จากการวิจัยน้ีไปใช้
ในโครงสร้างที่ใช้งานจริง 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาโครงการฉบับน้ีส้าเร็จลุล่วงไปด้วยความ
กรุณา และความช่วยเหลือเป็นไปอย่างดีย่ิงขอบคุณอาจารย์ทศธ
ชัย  บุญเลิศ และ อาจารย์ภาคภูมิ  ประทุมวัน อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการศึกษาโครงการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐ
บล็อกท่ีมีส่วนผสมของเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืม และตะกร้า
ผลไม้ ที่ผ่านการย่อย สับ แทนที่หินฝุ่น อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ท่ีช่วยเสียสละเวลาและเอ้ืออ้านวยความสะดวกในการ
ท้างาน อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้โครงการน้ีส้าเร็จไป
ด้วยดี 

 ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่แผนก
โยธา ก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ที่ช่วย
แนะน้าและชี้แนะแนวทาง การท้างานและการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการศึกษาพฤติกรรมการรับแรงอัดของอิฐบล็อกท่ีมีส่วนผสม
ของเศษพลาสติกจากขวดน้้าด่ืม และตะกร้าผลไม้ ที่ผ่านการ 
ย่อย สับ แทนที่หินฝุ่น จึงส้าเร็จไปด้วยดี 
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การบริหารความเส่ียงงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 
RISK MANAGEMENT OF FINANCIAL, ACCOUNTING AND SUPPLIES OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS UNDER VOCATIONAL EDUCATION IN NONGKHAI PROVINCE 

ถิรดา ตรีรัตน1 สิริภัค วงษเสียงดัง2 อทิตยา อ้ัวชนะ3* และ ปภาภัทร แสงแกว4 
Thirada Trirat1 Siriphak Wongsiangdang2 Athitaya Ouachana3* and Paphaphat Saengkaew4 

1,2,3*,4สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารความเสี่ยงงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
หนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 2) ศึกษาความคิดเห็นตอ
ปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดหนองคาย 3) ศึกษาการ
บริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย  ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
หัวหนางานการเงิน หัวหนางานบัญชี หัวหนางานพัสดุ 
ผูชวยหัวหนางานการเงิน ผูชวยหัวหนางานบัญชี ผูชวย
หัวหนางานพัสดุ เจาหนาที่งานการเงิน เจาหนาที่งานบัญชี 
และเจาหนาที่งานพัสดุ จํานวน 32 คน จํานวน 3 แหงใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการศึกษา พบวา การบริหารความเสี่ยงงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมดานการปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 
ดานปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
โดยภาพรวมมีระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
และการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับมากทุกดาน  
คําสําคัญ : บริหารความเสี่ยง, งานการเงิน, งานบัญชี, งาน
พัสดุ 

*อทิตยา อ้ัวชนะ (Athitaya Ouachana)
Athitaya.2465@gmail.com 

Abstract 

 The purposes of this project were to 1) 
study opinions on Financial, Accounting and 
Supplies performance of the Educational 
Institutions under Vocational Education in 
Nongkhai Province, 2) to study opinions on risk 
factors in the operational and 3) to study risk 
management. The populations were 32 people 
who were Deputy Directors of Resource 
Management, Finance supervisors, Accounting 
supervisors, Procurement Supervisors, Assistant 
Head of Finances, Assistant Chief Accountants, 
Assistant Head of Supplies, Finance officers, 
Accounting staffs and parcel workers of 3 
institutions. Questionnaires were the tools and the 
statistics for data analysis were: Percentage, Mean 
and Standard Deviation. 

The result of the project study were as 
follows : The overall of the performance were 
also at the highest, The risk factors in the 
operational were at the least and the risk 
Management Financial, Accounting and Supplies 
performance of the Educational Institutions under 
Vocational Education in Nongkhai Province in the 
overall were at the highest at all sides. 

Keyword : Risk Management, Financial, 
Accounting,  
Supplies 
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1. บทนํา
 การดําเนินงานของสถานศึกษานั้นมีวัตถุประสงค

หลักเพื่อสรางคุณคาใหกับผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา              
ซึ่ งประกอบดวยรัฐบาล บุคลากรในสถานศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ในปจจุบันการดําเนินงานภายใตสภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ ทั้งจากระบบ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
ความตองการของสังคม การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ 
ในการดําเนินงานอาจมีผลกระทบจากความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานที่เกิดข้ึนทั้งจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ของสถานศึกษา และสงผลกระทบใหคุณคาที่ควรจะมีแกผูมี
สวนไดสวนเสียนั้นตองลดลงหรือหมดไป ดังนั้น ภาครัฐจึงได
มีการพัฒนาแบบองครวม [1] และการบูรณาการเปนกรอบ
ในการดําเนินการเพื่อนําไปสู “รูปแบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม” ที่มีประสิทธิภาพ มีการกํากับดูแล
สถานศึกษาที่ดี และทํางานดวยความโปรงใส 

 ในปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายเรงปฏิรูประบบการ

บริหารและการปฏิบัติงานทางดานการเงินการคลังใหมุงสู

ระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหาร

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  โดยไดริเร่ิมใหมี “ระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส” หรือ 

ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management 

Information System) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและ

ยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปจจุบัน รัฐบาลได

กําหนดใหทุกสถานศึกษาภาครัฐ ใชระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS : 

Government Fiscal Management Information 

System) ยกระดับการปฏิบัติงานจากเดิมที่ทําดวยมือมาใช

ระบบอิเล็กทรอนิกสชวยในการปฏิบัติงานทั้ง ในดาน

งบประมาณ ดานการจัดซื้อจัดจาง ดานการจัดทําบัญชี 

การเงินบัญชีบริหาร และดานบุคลากรและเพื่อลดความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดข้ึนทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาได และมี

การนําเอาระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน 

สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ที่ประกอบไปดวย

ระบบงานหลักสูตร ระบบงานทะเบียน ระบบงานวัดผล

ระบบงานเคร่ืองมือผูดูแลระบบ ระบบงานฐานขอมูล 

ระบบงานสงขอมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล ระบบงานสง

ขอมูล GPA ระบบงานหลักสูตร (สําหรับสวนกลาง) ระบบ

บริการงานครูผูสอน On-Line (ครูที่ปรึกษา) ระบบงาน

บริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา สําหรับกลุม

ผูบริหาร ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียน

นักศึกษา สําหรับกลุมสถานประกอบการ และงานการเงิน

การบัญชี ที่มุงไปใหถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการ

พัฒนาประเทศดานการอาชีวศึกษาทั้งในปจจุบัน และระยะ

ยาวอยางมีประสิทธิภาพ สภาพแวดลอม ก็เปนสวนสําคัญ

สําหรับกรอบบริหารความเสี่ยง สภาพแวดลอมนี้มีอิทธิพล

ตอการกําหนดกลยุทธและเปาหมายของสถานศึกษา และ

การจัดการความเสี่ยง สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา

ประกอบดวยหลายปจจัย เชน จริยธรรมวิธีการทํางานของ

ผูบริหารและบุคลากร รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย ร่ัวไหล หรือเหตุการณไมพึง

ประสงคซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให

การดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายของสถานศึกษาทั้งในดานปฏิบัติงาน การเงิน และ

การบริหารงานบัญชีและพัสดุ [2] 

 สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 

ประกอบดวย 3 สถานศึกษา ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หนองคาย วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุสาหกรรมการตอเรือหนองคาย ผูวิจัยใน

ฐานะเปนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดหนองคาย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหาร

ความเสี่ยงดานการเงิน     การบัญชี และพัสดุ สถานศึกษา

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย เพื่อเปนขอมูลให

ผูเก่ียวของมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อ

ปองกันและลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึน ขอผิดพลาดใน

การปฏิบัติงานนอยลง ลดความขัดแยงหรือไมเขาใจกันของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีผลทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน

การเงิน การบัญชีและพัสดุ มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติการ

ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ  สถานศึกษาสัง กัดอาชีวศึกษาจังหวัด
หนองคาย 
 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย 

  2.3 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน                  

บัญชี และพัสดุ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population) 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 

ผูที่ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ ในสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย จํานวน [3] กําหนด

ประชากรและกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเจาะจง (Purposive 

Sampling) [4] 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ แบบสอบถามได

ดําเนินการสรางแบบสอบถามแบงออก  
เปน 4 ตอน รายละเอียดดังนี้  

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
สถานศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณทํางาน 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประกอบดวย ดานงานบัญชี 
จํานวน 15 ขอ และดานงานพัสดุ จํานวน 15 ขอ ลักษณะ
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย

วิธีการวัดระดับความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรทสเกล (Likert 
Scale) ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
   ระดับคะแนน 5 หมายถึง ปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด          
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง   

     ระดับคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติงาอยูในระดับนอย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติงานอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอ
ปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด อ า ชี ว ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย 
ประกอบดวย ดานงานการเงิน จํานวน 15 ขอ  ดานงาน
บัญชี จํานวน 15 ขอ และดานงานพัสดุ จํานวน 15 ขอ 
ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
โดยวิธีการวัดระดับความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรทสเกล 
(Likert Scale) ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

   ระดับคะแนน  1 หมายถึง เกิดข้ึนนอยที่สุด    
   ระดับคะแนน  2 หมายถึง เกิดข้ึนนอย 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง เกิดข้ึนปานกลาง 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง เกิดข้ึนมาก 
   ระดับคะแนน  5 หมายถึง เกิดข้ึนมากที่สุด  

ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามการบริหารความเสี่ยง
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย ดานกลยุทธ จํานวน 4 ขอ 
ดานบุคลากร จํานวน 4 ขอ ดานการดําเนินงาน จํานวน  
4 ขอ และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ขอบังคับ จํานวน 3 ขอ ลักษณะคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยวิธีการวัดระดับความ
คิดเห็นตามวิธีของลิเคิรทสเกล (Likert Scale) ซึ่งแบงเปน  
5 ระดับ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  ระดับคะแนน 5 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับมากที่สุด  
  ระดับคะแนน 4 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับมาก 
  ระดับคะแนน 3 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับนอย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง การบริหารความเสี่ยงระดับนอยทีส่ดุ 

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 เพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้สามารถตรวจสอบและวัด

ไดตามขอบเขตการศึกษา ผูศึกษาจึง ดําเนินการสราง
เคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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  ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาความหมายทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามจาก [7] 

  ข้ันตอนที่  2 แนวคิดและกรอบแนวคิด
ความคิดความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย เพื่อ
เปนแนวทางในการคัดเลือกตัวแปล 

  ข้ันตอนที่ 3 นําขอมูลที่ไดศึกษาประมวลเปน
โครงสรางของแบบสอบถาม โดยขอคําปรึกษา จากอาจารย
ที่ปรึกษาและผู เชี่ยวชาญ 3 ทาน โดยนําแบบสอบถาม
สําหรับผูเชี่ยวชาญการหาคา IOC มีคาเทากับ 1 

  ข้ันตอนที่ 4 จะทําขอคําถามในแตละสวน 
โดยสรางแบบสอบถามแบบมาตราประมาณคา 3 ระดับ โดย
ผู วิ จัย ไดนํ าขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทั้ งหมดของ
ผูเชี่ยวชาญมาประมวลและปรับปรุงแกไข ใหสมบูรณ 

  ข้ันตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับหนวยงาน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 32 ชุดแลวนําแบบสอบถามที่ทดลองเพื่อหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ความเชื่อมั่น 
0.95 มากกวา 0.75 ข้ึนไปถือไดวาเปนแบบสอบถามที่มี
ความเชื่อ มั่นจึงนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมายได มีคา
เทากับ 0.91 

  ข้ันตอนที่  6 นําแบบสอบถามที่ผานการ
ทดลองใชแลว เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบ ข้ัน
สุดทาย แลวจัดทําเปนฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาเร่ืองการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน

บัญชีและพัสดุสถานศึกษาสั ง กัดอาชีว ศึกษาจั งหวัด
หนองคาย คร้ังนี้ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ดังกลาวขางตนเพื่อใหได รับความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามและไดขอมูลตามความเปนจ ริงผู วิ จั ย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปนี้  

1) ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูตอบแบบสอบถามเพื่อ
อธิบายจุดมุงหมายและความสําคัญของการวิจัย 

2) รวบรวมแบบสอบถาม และสรุปจํานวน
แบบสอบถามที่ไดรับคืน 

3) ตรวจความสมบูรณ และความถูกตองของ
แบบสอบถามแตละชุด 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ก า รวิ เ ค ร าะห ข อมู ลที่ ร วบรวม ได จ า ก

แบบสอบถามดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยแบงไดดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ไดแก รอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหเก่ียวกับความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยใชวิธีการประมวลผลหลัก
ทางสถิติเชิงพรรณนา นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหา
คาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Descriptive Statistics) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ช ว งคะแนนของ ระดั บค วาม คิด เ ห็นแปล
ความหมายได ดังนี้ 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเก่ียวกับความคิดเห็นตอ
ปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยใชวิธีการ
ประมวลผลหลักทางสถิติเชิง พรรณนา นําขอมูลที่รวบรวม
ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Descriptive 
Statistics) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation 

ช ว งคะแนนของ ระดั บค วาม คิด เ ห็นแปล
ความหมายได ดังนี้  

คาความเฉลี่ยระหวาง  4.51 – 5.00  หมายถึง
ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิานมากที่สุด 

คาความเฉลี่ยระหวาง  3.51 – 4.50  หมายถึง
ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิานมาก 

คาความเฉลี่ยระหวาง  2.51 – 3.50  หมายถึง
ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิานปานกลาง 

คาความเฉลี่ยระหวาง  1.51 – 2.50  หมายถึง
ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิานนอย 

คาความเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง
ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัตงิานนอยที่สุด  

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

482

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ตอนที่ 4 การวิเคราะหเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดหนองคาย โดยใชวิธีการประมวลผลหลักทางสถิติเชิง
พรรณนา นําขอมูล ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ 
ไดแก คาเฉลี่ย (Descriptive Statistics) และสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ช ว งคะแนนของ ระดั บค วาม คิด เ ห็นแปล
ความหมายได ดังนี้ 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง นอย 
   คาความเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด 

4.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ส ถิ ติ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  ผู วิ จั ย ไ ด ใ ช

คอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับคาสถิติดังนี้ 

1) สถิติที่ใชในการพัฒนาเคร่ืองมือ ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา(Index of Concurrence : IOC) [5] 

2) คาสถิติพื้นฐาน  คารอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

5. สรุปผลการวิจัย

ตารางที่ 5.1 ระดับความเก่ียวกับการปฏิบัตงิาน 

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 

𝐱� S.D. แปลผล 

1.ดานงานการเงิน 
2. ดานงานบัญชี
3. ดานงานพัสดุ

4.57 
4.54 
4.79 

0.25 
0.61 
0.26 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมคาเฉลี่ย 4.63 0.94 มากที่สุด 

 5.1 ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานดานงาน
การเงิน ดานงานบัญชี และดานงานพัสดุ โดยภาพรวม มี

การปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด (x�=4.63) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 

ดานงานพัสดุ (x�=4.79) ดานงานการเงิน (x�=4.57) และ

ดานงานบัญชี (x�=4.54)  

ตารางที่ 5.2 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน  

ความคิดเห็นตอ
ปจจัยเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน 

𝐱� S.D. แปลผล 

1. ดานงาน
การเงิน 
2. ดานงานบัญชี
3. ดานงานพัสดุ

1.28 
1.70 
1.20 

0.31 
1.09 
0.23 

นอยที่สุด 
นอย 

นอยที่สุด 
รวมคาเฉลี่ย 0.54 0.31 นอยที่สุด 

 5 .2 ระดับความคิด เ ห็นตอปจจัย เสี่ ย ง ในการ
ปฏิบัติงานดานงานการเงิน ดานงานบัญชี และดานงานพัสดุ
โดยภาพรวม มีระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานนอยที่สุด 

(x�=0.54) เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากนอยไปหานอยที่สุด 

พบวา ดานงานบัญชี มีระดับความเสี่ยงนอย (x�=1.70) ดาน

งานการเงิน มีระดับความเสี่ยงนอยที่สุด (x�=1.28) และดาน

งานพัสดุ มีระดับความเสี่ยงนอยที่สุด(x�=1.20)  

ตารางที่ 5.3 ระดับการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง 𝐱� S.D. แปลผล 

1. ดานกลยุทธ
2. ดานบุคลากร
3. ดานการดําเนินงาน
4.ดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ 
และขอบังคับ 

4.33 
4.25 
4.08 
4.44 

0.14 
0.43 
0.58 
0.19 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวมคาเฉลี่ย 4.28 0.24 มาก 

 5.3 การบริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาหนองคาย โดยภาพรวม 

มีการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับมาก (x�=4.28) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุก
ดาน ดานการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ และขอบังคับ 

(x�=4.44) ดานกลยุทธ (x�=4.33) ดานบุคลากร (x�=4.25) 

และดานการดําเนินงาน (x�=4.08)   

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

483

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



6. อภิปรายผล
 จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยงงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
หนองคาย พบวา 

6.1 การปฏิบัติงานดานงานการเงิน ดานงาน
บัญชี และดานงานพัสดุ โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับ
มากที่ สุดทุกดาน ในการปฏิบัติ งานดานงานการเงิน
สถานศึกษามีการนําสงเงินฝากคลังเปนไปตามระเบียน
ข้ันตอนที่ถูกตอง มีคําสั่งมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงาน 
และการเบิกจายเงินตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร การ
ปฏิบัติงานดานงานบัญชีมีการตรวจสอบยอดเงินในมือ
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เอกสาร ที่นํามาลงบัญชีทุกฉบับมี
การประทับตราลงบัญชีแลว และเมื่อออกใบเสร็จรับเงินมี
การบันทึกบัญชีภายในวันที่ไดรับเงินการปฏิบัติงานดานงาน
พัสดุมีการดําเนินการจัดทําใบ PO ทุกคร้ังเมื่อมียอดจัดซื้อ
จัดจางตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไปมีการจัดทําหนังสือขออนุมัติ
ดําเนินการจัดซื้อ/จางพัสดุทุกคร้ังที่มีการจัดซื้อ/จาง และ
บันทึกรายการสั่งซื้อ/จาง ผาน บส.01ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ  

 6.2 ปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานงานการเงิน 
ดานงานบัญชี และดานงานพัสดุ โดยภาพรวม พบวา มี
ระดับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานนอยที่สุด ปจจัยเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานดานงานการเงิน คือ ความลาชาของการลง
นามในเช็ค ปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานงานบัญชี  คือ 
กระทบยอดลูกหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS ไมตรงกับยอด
งานการเงิน เอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย ออก
ใบเสร็จแลวไมนํามาบันทึกบัญชีทันที ไมมีการลางครุภัณฑ
ทันทีเมื่อมีการเบิกจายเสร็จสิ้นและไมมีการฝกอบรมอยาง
เพียงพอใหแกเจาหนาที่ ปจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานดาน
งานพัสดุ คือ ตรวจรับพัสดุที่มีความซับซอนมาก มีเอกสาร
มาก [6] การพัฒนาประสิทธิภาพ การใหบริการงานการเงิน
และบัญชี เพื่อเสริมสรางความพึงพอใจของผูรับบริการใน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พบวา ลําดับ
ความสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) เอกสารการเบิกจายเงินไม
ถูกตองครบถวน 2) เบิกจายเงินลาชา  ไม เปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 3) ขอมูลทางการ และหลักฐานการเบิก
จายเงินใชเวลานาน 4) บุคลากรใหขอเสนอแนะและตอบ
คําถามในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบตาง ๆ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานไมชัดเจน 

6.3 การบริหารความเสี่ยงงานการเงิน บัญชี และ
พัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาหนองคาย โดยภาพรวมมี
การบริหารความเสี่ยงอยูในระดับมากทุกดาน พบวา ดานกล

ยุทธมีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานของ
สถานศึกษา มีความชัดเจน และบุคลากรเขาใจตรงกัน 
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา มีความชัดเจนและความเขาใจที่ตรงกันใน
เปาหมายของการดําเนินงานของสถานศึกษา ดานบุคลากร 
บุคลากรมีความรูความสามารถในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
เขาใจเปาหมายในการปฏิบัติงานไปในทศิทางเดียวกัน และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง ดานการดําเนินงาน มี
เคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมีความสะดวก
ทันสมัย มีการจัดโครงสรางการดําเนินงานของสถานศึกษาที่
เอ้ือยอํานวยตอวัตถุประสงค      ของสถานศึกษา และมีการ
จัดโครงสรางการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เอ้ือยอํานวย
ตอวิสัยทัศนของสถานศึกษา [7] 

7. ขอเสนอแนะ

 ควร ศึกษาแนวทางการลดปจจัย เสี่ ย ง ในการ
ปฏิบัติงานการเงิน งานบัญชี และพัสดุใหมากข้ึน เพื่อใหเกิด
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาจริยธรรมทาง

วิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ

นั ก วิ ช า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี ส ห ก ร ณ  ใ น เ ข ต ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาคือ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ จํานวน 53 

คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม

เกี่ยวกับจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม และความสําเร็จใน

การปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเชื่อม่ันของเครื่องมือท่ี 0.93 

 พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับจริยธรรมทาง

วิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานของ

นั ก วิ ช า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี ส ห ก ร ณ ใ น เ ข ต ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ พบวา จริยธรรมทาง

วิชาชีพ บัญชีสมัยใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด          

มีคาเฉลี่ย 4.52 เม่ือพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย 

พบวา ดานการรักษาความลับ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

4.62 ดานความสามารถในหนาท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.58 ดานความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.49 และดานความมีจุดยืนอันม่ันคง อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40 

คําสําคัญ : จริยธรรม, บัญชีสมัยใหม, ความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน  

ABSTRACT 

The purpose of this study was to study Modern 

Professional Accounting Ethics which effect on the 

Performance success of Cooperative Auditing Scholars 

in the Upper Northeastern Region, A Case Study; 

Cooperative Auditing Office in Nong Khai, Udonthani, 

and Bueng Kan. The populations were 53 Cooperative 

Auditing Scholars. The tools were questionnaires 

about Modern professional ethics and operational 
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success. The statistics for data analysis were: 

Percentage, Mean and standard deviation. The 

reliability was at 0.93. The analysis of the data showed 

that the overall of ethics in modern accounting 

profession are at the highest level, with an average of 

4.52. When considered on a descending side, it was 

found that confidentiality was the highest with an 

average of 4.62. Next, abilities in duties were at the 

highest level, with an average of 4.58. Then, 

operational standards were at a high level with an 

average of 4.49 and stability was at a high level with 

an average of 4.40. 

Keyword : Ethic, Modern Accounting, Operational 

success 

1. บทนํา

ในปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันเพ่ือความอยูรอด เนื่อง

ดวยทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ทําใหเกิดกลไกตาง ๆ ท่ีจะทํา

ใหตนเองอยูรอด ไมวาจะเปนในระดับบุคคลหรือธุรกิจ รวมไป

ถึงการดําเนินธุรกิจของสหกรณท่ีมีการแขงขันเชนกัน ทําให

สหกรณขนาดใหญ มีทุนดําเนินงานสูง ซ่ึงอาจจะนําไปสูการ

ทุจริตได โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรธุรกิจ ซ่ึงมีผูเกี่ยวของหลาย

ฝายดวยกัน ท้ังผูถือหุน เจาหนี้ ลูกหนี้ ลูกจาง รวมถึงหนวยงาน

กํากับดูแล ท้ังภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูนํา 

หรือผูบริหารขององคกรเหลานี้ จะตองกําหนดกลยุทธในการ

แขงขันบนพ้ืนฐานของจริยธรรมท่ีดี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและ

เปนธรรมตอทุก ๆ ฝาย ท้ังนี้ จะเห็นไดวาในปจจุบันมีกรณีการ

ดําเนินงานขององคกรตาง ๆ มากมาย ท่ีสะทอนใหเห็นถึงการ

บริหารท่ีขาดจริยธรรมทางธุรกิจท่ีดี เชน การยักยอกและ

ดํา เนินงานโดยทุจ ริตของคณะกรรมการบ ริหาร  และ       

ผูตรวจสอบความถูกตองของบัญชีสหกรณ จากการกระทํา

ดังกลาว ไดสงผลกระทบตอสมาชิกของสหกรณ รวมถึงผูมีสวน

เกี่ยวของทุกภาคสวน ดังนั้น จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีผูมีบทบาท

สํ าคัญ และเปนบุคคล ท่ีสาธารณชนยอมรับ ในความรู

ความสามารถรวมถึงใหการใหความคาดหวังในเร่ืองของการ

ปฏิบัติอยางมีจริยธรรมทางวิชาชีพ จะตองดํารงตนอยาง

เครงครัดตอจริยธรรมทางวิชาชีพ เพ่ือคงไวซ่ึงคุณภาพและความ

เชื่อถือไดของวิชาชีพบัญชีตอไป [1]   

 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม (Modern Accounting 

Professional Ethics) เปนความประพฤติอันพึงปฏิบัติของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี ท่ีมีตอตนเองและตอสาธารณชนเพ่ือให

ประชาชนเกิดความไววางใจในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี

และเปนภาพสะทอนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตนของบุคคลวา

เปนไปตามหลักแหงความดีอยูในแนวทางของจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพ และเปนท่ียอมรับของผู เกี่ยวของทุกฝาย โดยการ

ประกอบอาชีพใหเปนไปเพ่ือประโยชนอันชอบธรรม ท้ังตนเอง

และเพ่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้การดํารงตนและประกอบอาชีพ

บนพ้ืนฐานของกรอบจริยธรรมแหงวิชาชีพนั้น ซ่ึงหลักจริยธรรม

ในสมัยเดิมอาจไมครอบคลุมตอการยึดถือปฏิบัติหรือมีขอจํากัด

บางประการ ท่ีสงผลใหผูปฏิบัติไมมีความใสใจในหนาท่ีและไม

คํานึงถึงหลักจริยธรรมท่ีเปนคุณธรรมพ้ืนฐานของชีวิต และ

ประกอบกิจการงานของทุกคนใหประพฤติปฏิบัติอยูในความถูก

ตองชอบธรรม [2] 

 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี บุคคลท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

รวมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุม

ภายใน และกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมกับ

ประเภท และลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ และกลุม

เกษตรกร ตรวจสอบความถูกตองของรายงานในงบการเงิน และ

เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบ

วิเคราะหความครบถวนถูกตองของการบันทึกรายได คาใชจาย 

สินทรัพย หนี้สิน และทุน จัดทํารางรายงานการสอบบัญชี 

พรอมท้ังวิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณ และกลุม

เกษตรกร และใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติทางบัญชี 

ผลงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จึงมีผลกระทบตอ

สาธารณชนผูบริหาร คณะกรรมการของสหกรณในตรวจสอบ

และการแสดงความเห็นตองบการเงิน ท่ีจะตองเปนไปตาม

มาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ีกําหนดโดยคํานึงถึง
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จริยธรรมในวิชาชีพท่ีทุกคน ตองยึดถือปฏิบัติ เพ่ือดํารงไวซ่ึง

ความเปนมืออาชีพและเสริมสรางเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพการ

สอบบัญช ีใหเปนประจักษแกสาธารณชน และผูเกี่ยวของในการ

บริหารงานภาครัฐ ท่ีจะเชื่ อ ถือ และไว วางใจในผลงาน 

ความสําเร็จของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีนั้น นอกจากจะมา

จากการทํางานท่ีมีเปาหมายและทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค

แลวนั้น ยังตองอาศัยถึงจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

บัญชี สหกรณ ท่ี ส งผล ทํา ใหประสบความสํ า เ ร็จภายใต

สภาวการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว [3] 

 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ (The Cooperative Auditor 

Officer) ซ่ึงเปนหนวยงานสําคัญในการใหบริการเกี่ยวกับ

งานสอบบัญชีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชีสหกรณและกลุม

สหกรณใหเปนไปตามกําหมาย ระเบียบและมาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และงานดานวิสาหกิจชุมชน งานตาม

โครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม

บรมราชกุมารี ตลอดจนงานโครงการเสริมสรางภูมิปญญาทาง

บัญชีแก เกษตรกรไทย ซ่ึงการทํางานในปจจุบันยังตองมี

ปฏิสัมพันธกับบุคคล และหนวยงานตาง ๆ มากมาย [4]  

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูศึกษาจึงศึกษาจริยธรรม

ทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมี ตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

ของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เพ่ือสงเสริมและทําใหผลการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะสรางคุณคาใหแกผู

ประกอบวิชาชีพตอไปในระยะยาว 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เ พ่ือศึกษาจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม ท่ี มีตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรณีศึกษา 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีดําเนินการศึกษา

4.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 3 แหง ประกอบดวย 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณอุดรธานี และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบึงกาฬ รวม 

53 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม 

(Questionnaires) สรางข้ึนโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป ลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบดวย  เพศ, 

อายุ, ระดับการศึกษา, ตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่ือง 

จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม ลักษณะเปนแบบ มาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 4 ดาน  ดังนี้ ดาน

ความมีจุดยืนอันม่ันคง, ดานความสามารถใน หนาท่ี, ดานความ

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานการรักษาความลับ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 4 ดาน ดังนี้ 

ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ, ดานมาตรฐาน 
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และความนาเชื่อถือ, ดานความทันเวลาของผลลัพธ และ   

ดานความพึงพอใจ 

 4.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม ท่ี มีตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สหกรณในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา 

ผูศึกษาไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามขั้นตอน ดังนี้ 

 4.4.1 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ถึงจริยธรรมวิชาชีพบัญชีสมัยใหม และความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการคัดเลือกตัวแปร และ

สรางแบบสอบถามจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สหกรณในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา 

สํานกังานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ 

 4.4.2 กําหนดขอบเขตดานเนื้อหาของแบบสอบถามให

ครอบคลุมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ 

 4.4.3 สรางขอคําถามในแบบสอบถามแตละดานให

ครอบคลุมจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี  บึงกาฬ และเสนอให

ผู เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของขอความ เนื้อภาษา 

และสํานวนท่ีใช โดยในแบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญ ผูศึกษา

กําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+ 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายในประเด็นหลัก

ของเนื้อหา 

0 เม่ือไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายในประเด็นหลัก

ของเนื้อหา 

- 1 เม่ือแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายในประเด็น

หลักของเนื้อหา 

4.4.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเชี่ยวชาญ

เสนอ 

 4.4.5 นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใชกับประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความถ่ีชื่อม่ัน 

ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-

Coefient) มีคาเทากับ 0.93 

 4.4.6 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ 

และปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว นําไปจัดพิมพเปนแบบสอบถาม

ฉบับจริง เพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาได  

ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 4.5.1 ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท้ัง 3 แหง คือ สํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณหนองคาย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ อุดรธานี 

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบึงกาฬ 

 4.5.2 เก็บขอมูลจากนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

ดวยตนเอง 

4.5.3 ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ซ่ึงเปนฉบับท่ี

สมบูรณ นํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding From) แลว

นํามาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 

4.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.6.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวย

ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 4.6.2 วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรม

ทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

ของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณในเขตภาคตะวันออกเฉียง 

เหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ ดวยความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย

(Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) 

 4.6.3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จ

ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณในเขต
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา สํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี  บึ งกาฬ ดวยความถ่ี  

(Frequency) คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) 

 4.6.4 วิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัว

แปรท่ีใชในการศึกษาจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สหกรณในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ 

5. สรุปผลการวิจัย

 5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง จํานวน 47 คน (คิดเปน

รอยละ 88.70) มีอายุ 30 – 35 ป จํานวน 24 คน (คิดเปนรอย

ละ 45.30) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน (คิด

เปนรอยละ 75.50) มีตําแหนงงานนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 

จํานวน 28 คน (คิดเปนรอยละ 52.80) มีประสบการณในการ

ทํางาน 3 - 6 ป จํานวน 36 คน (คิดเปนรอยละ 67.90)  

 5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเร่ือง

จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม 

 โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมทาง

วิชาชีพบัญชีสมัยใหม ท้ัง 4 ดาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x� = 4.52, S.D.= 0.33) เม่ือพิจารณาเปนรายดานจากมากไป

หานอย พบวาดานการรักษาความลับ อยูในระดับมากท่ีสุด 

(x� = 4.62, S.D.= 0.38) ดานความสามารถในหนาท่ี อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = 4.58, S.D.= 0.39) ดานความมีมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (x� = 4.49, S.D.= 0.34) 

และดานความมีจุดยืนอันม่ันคง อยูในระดับมาก (x� = 4.40, 

S.D.= 0.43)  

 5.3 ผลการวิเคราะหการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นเร่ืองความสําเร็จในการปฏิบัติงานของนักวิชาการ

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ  

 โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ ท้ัง 4 ดาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก (𝐱𝐱� = 4.49, S.D.= 0.33)  เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน จากมากไปหานอย พบวา  ดานความทันเวลาของ

ผ ล ลั พ ธ  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  (𝐱𝐱� = 4.57, S.D.= 0.40)  

ดานความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (𝐱𝐱� = 4.57, S.D.= 0.40) 

ดานมาตรฐานและความเชื่อถือ อยูในระดับมาก (𝐱𝐱� = 4.49, 

S.D.= 0.34) และดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ อยูใน

ระดับมาก (𝐱𝐱� = 4.41, S.D.= 0.39)   

6. อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมท่ีมีตอ

ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

สหกรณ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กรณีศึกษา 

ระดับความคิดเหน็เรื่อง

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน

ของนักวิชาการตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ 

𝐗𝐗� S.D. 
ระดับ 

ความ

คิดเหน็ 

1.ดานการบรรลุเปาหมาย

ความสําเร็จ 

2.ดานมาตรฐานและความ

เชื่อถือ 

3.ดานความทันเวลาของ

ผลลัพธ 

4.ดานความพึงพอใจ 

4.41 

4.49 

4.57 

4.50 

0.39 

0.34 

0.40 

0.36 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.49 0.33 มาก 

ระดับความความคดิเห็น 

เรื่องจริยธรรมทางวิชาชีพ

บัญชีสมัยใหม 
𝐗𝐗� S.D. 

ระดับ 

ความ

คิดเหน็ 

1.ดานความมีจุดยืนอันมั่นคง  

2.ดานความสามารถในหนาที่ 

3.ดานความมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน 

4.ดานการรักษาความลับ 

4.40 

4.58 

4.49 

4.62 

0.43 

0.39 

0.34 

0.38 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.52 0.33 มากที่สุด 
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สํานักงานตรวจ บัญชีสหกรณหนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ เปน

รายดาน สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  

 จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหมโดยรวมและเปนรายดาน 

ผลปรากฏวา ดานการรักษา ความลับ อยูในระดับมากท่ีสุด ดาน

ความสามารถในหนาท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด ดานความมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก และดานความมี

จุดยืนอันม่ันคง อยูในระดับมาก เนื่องจาก 

 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ มีความรูความเขาใจใน

พ้ืนฐานเกี่ยวกับ สาระสําคัญท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี  ทําใหมี

ความเชี่ยวชาญทางดานจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี อันสงผลให

เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย [5] 

ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง จรรยาบรรณปฏิบัติงาน ทางการ

บัญชีกับความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานของนัก บัญชีธุรกิจ

รับเหมา กอสรางในประเทศไทย พบวา 1) จรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานคุณธรรมใน การปฏิบัติงาน 

มีความสัมพันธ และ ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม และ เปนรายดาน  ในดานคุณภาพงาน ดาน

ความชัดเจน ดานงานเสร็จทันเวลา ดานความกาวหนา และ 

ดานความรูความชํานาญ 2) จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชี ดานความเปนอิสระในวิชาชีพ มีความสัมพันธ

และ ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวม 

และเปนรายดาน ในดานความรู   ความชํานาญ และ 3) 

จรรยาบรรณในการปฏิบั ติงาน ทางการบัญชี ดานความ

ระมัดระวังรอบคอบ มีความสัมพันธ มีความสัมพันธ  และ

ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความรู 

ความชํานาญ 
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คุณสมบัติเจาหนาท่ีงานบัญชีตามความตองการของ สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

Qualifications of Accountants According to the Needs of Education Institutions 
in Vocational Institutions in the Northeast 1 

อรศิริ ศรีนครดี1* จิราพัชร นาคํา2* ธวัชชัย สพุรม3* และ พรทิพย เทือกประเสริฐ4* 
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1-3*นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 
4* อาจารย สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติ

เจาหนาท่ีงานบัญชีตามความตองการของสถานศึกษาในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาคือ รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 

คน และหัวหนางานบัญชี จํานวน 1 คน ในสถานศึกษาของ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จํานวน 10 

แหง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม

เก่ียวกับคุณสมบัติของเจาหนาท่ีงานบัญชีตามความตองการของ

วิทยาลัยในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเช่ือมั่น

ของเครื่องมือท่ี .974  

ผลการศึกษา พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ

คุณสมบัติเจาหนาท่ีงานบัญชีตามความตองการของ สถานศึกษา

ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  พบวา 

โดยรวมอยูในระดับมาก ทักษะในการสื่อสารและการทํางาน

รวมกับผูอ่ืน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.61 ทักษะดาน

เทคนิคและการปฏิบัติหนาท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 

4.59 ทักษะดานบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.56 

ทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจและองคกร อยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ย 4.51 และทักษะดานสติปญญาหรือการเรียนรูอยาง

ชาญฉลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 

คําสําคัญ : คุณสมบัติเจาหนาท่ีงานบัญชี 

Abstract 

 The purpose of this project study was 

to study the desirable properties of accountants 

according to the needs of educational institutions in 

vocational institutions in the northeast region. The 

populations were a Deputy Director of Resource 

Management and an accounting supervisor from 10 

educational institutions in vocational institutions, the 

northeast 1. The tool used was a questionnaire and the 

statistics for data analysis were: percentage, mean and 

standard deviation. The reliability was at 0. 974. 

 The analysis result of the qualification of 

accountants according to the needs of educational 

institutions in vocational institutions, the northeast 1 in 

the overall was high. The interpersonal and 

communication skills were at the highest level with an 

average of 4.61. Next, the academic skill on practical 

and work duties was at the highest level with an 

average of 4.59. Then, the skills of individual 

characteristics were at the highest level with an average 

of 4.56. The organizational and business management 

skills were at a high level with an average of 4.51. And 

the problem-solving skills with an average of 4.48. 

Keyword : Accounting staff qualifications 
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1. บทนํา
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ทําหนาท่ีผลิตและ

พัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบความตองการกําลังคนในการ

พัฒนาประเทศทําใหมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน

เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน ในขณะเดียวกันไดใชกิจกรรมการบริการ

สังคมในโครงการ และวาระพิเศษตาง ๆ เพ่ือใหสังคมไดรับรูถึง

ศักยภาพของผูเรียนอาชีวศึกษา และเปนการสรางประสบการณ

ใหกับผูเรียนท้ังในดานการฝกงานวิชาชีพ และปลูกฝงสํานึกการ

บริการสังคมและขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสําหรับผูท่ี

เรียนท่ีเปนผูมีงานอยูแลว ผูท่ีตองการพัฒนาศักยภาพและผูท่ี

กําลังหางานทําใหมากข้ึน และใหความสําคัญกับการคนหา 

พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือสรางและพัฒนาอาชีพใหเกิด

ประโยชนในเชิงพาณิชยของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

หนวยตรวจสอบภายใน ในสังกัดคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษามีหนาท่ีในการสรางความเช่ือมั่น และใหคําปรึกษา

กับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําใหหนวย

ตรวจสอบภายในตองจัดทําตัว ช้ี วัดเ พ่ือกําหนดคุณสมบัติ

เจาหนาท่ีงานบัญชีตามความตองการของ สถานศึกษาในสถาบัน

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดานงานบัญชี 

รวมท้ังโครงการตาง ๆ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จํานวน 10 แหง ประกอบดวย  

1) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน

และรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน 

2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  เจาหนาท่ีงานบัญชี 

จํานวน  

1 คน และรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 

คน 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ 

เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และรองผูอํานวยการฝาย

บริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน 4) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และรองผูอํานวยการฝาย

บริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน 5) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา

ภิเษกอุดรธานี เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และรอง

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน 6) วิทยาลัยอา

ชีวอุดรธานี เจาหนา ท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และรอง

ผู อํ านวยการฝ า ยบริห ารทรัพยากร  จํ านวน  1  คน  7 ) 

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และ

รองผู อํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน 8) 

วิทยาลัยเทคนิคเลย เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และรอง

ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1คน 9) วิทยาลัย 

อาชีวศึกษาเลย เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน และรอง

ผู อํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน และ 10) 

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู เจาหนาท่ีงานบัญชี จํานวน 1 คน 

และรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 1 คน [1] 

ปฏิบัติงานท่ียากพอสมควร หรือมีความรับผิดชอบไมมากนัก

เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยาง

หน่ึง หรือหลายอยาง เชน ตรวจสอบหลักฐาน และใบสําคัญการ

เบิกจายเงิน จัดทํา บัญชีท่ัวไปของราชการ เชน ทํา บัญชีเงินสด 

บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เปนตน ชวยพิจารณา

ตั้งงบประมาณหมวดท่ีไมมีปญหา เชน คาเชาบาน คาลวงเวลา 

คาใชสอย คาวัสดุ เปนตน ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ 

ตรวจทางการตั้งฎีกาเบิกจาย ทํา หนังสือโตตอบเก่ียวกับการเงิน 

การบัญชี การงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณ รายจายตาม

ยอดท่ีไดรับอนุมัติแลว ตรวจสอบงบเดือน ทํา รายงานการเงิน 

ใหคํา ปรึกษาแนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับ

รองลงมา ติดตอประสานงานและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 เ พ่ือศึกษาคุณสมบัติ เจาหนา ท่ีงานบัญชีตามความ

ตองการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1     

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีดําเนินการศึกษา

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population) 

 ประชากรกลุมตัวอยาง (Sample Population) ท่ีใช

ในการศึกษา ไดแก ไดแก  หัวหนางานบัญชี สถานศึกษาละ 1 
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คน และรองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร สถานศึกษาละ 1 

คน ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 จํานวน 

10 แหง ประกอบดวย1) วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 2) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาหนองคาย 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การตอเรือ 4) วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 5) วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี 6) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  

7) วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 8) วิทยาลัยเทคนิคเลย 9) วิทยาลัย

อาชีวศึกษาเลย 10) วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) สรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิด

การศึกษาท่ีกําหนด โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาท่ีงานบัญชีตาม

ความตองการของสถานศึกษาในสถาบัน 

การอา ชีวศึ กษาภาคตะ วันออกเ ฉียง เห นือ  1  ลั กษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน  

5 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของ

หัวหนางานบัญชี และรองผูอํานวยการ 

ฝายทรัพยากรท่ีมีตอการทํางานดานตามความตองการของ 

สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 มีคําถามจํานวน 25 ขอ ลักษณะแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปน

แบบใหเลือกตอบแบบมาตราสวน (Likert Scale) อาชีวศึกษา

จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย ดานงานการเงิน จํานวน 15 ขอ 

ดานงานบัญชี จํานวน 15 ขอ และดานงานพัสดุ จํานวน 15 ขอ 

ลักษณะคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยวิธีการวัดระดับ

ความคิดเห็น 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก

สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

2 . เ ก็บขอมูลจากเจาหนาท่ีงานบัญชีตามความ

ตองการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ดวยตนเอง 

3. ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ซึ่งเปนฉบับท่ี

สมบูรณ นํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding From) แลว

นํามาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 

4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชคอมพิวเตอร

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคาสถิติดังน้ี 

1. สถิติท่ีใชในการพัฒนาเครื่องมือ

 -  ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง ต า ม เ น้ื อ ห า ( Index of 

Concurrence : IOC) [2] 

2. คาสถิติพ้ืนฐาน 

- คารอยละ (Percentage) 

- คาเฉลี่ย (Mean) 

- สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) 

5. สรุปผลการวิจยั

ระดับความตองการคุณสมบตัิเจาหนาที่
งานบัญชีตามความตองการของ 

สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

x� S.D. แปลผล 

1. ทักษะดานสติปญญาหรือการเรียนรูอยาง

ชาญฉลาด 

2. ทักษะดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาที่

3. ทักษะดานบุคคล

4. ทักษะในการส่ือสารและการทํางาน

รวมกับผูอื่น 

5. ทักษะดานการบริหารจัดการธุรกจิและ

องคกร 

4.45 

4.59 

4.56 

4.61 

4.51 

0.52 

0.46 

0.49 

0.55 

0.55 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.46 0.43 มาก 

 5.1 ความตองการเก่ียวกับคุณสมบัติเจาหนาท่ีงานบัญชี

ตามความตองการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (x� = 

4.46, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย 

พบวา ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x� = 4.61, S.D.=0.55) ทักษะดานเทคนิคและ

การปฏิบัติหนาท่ี อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.59, S.D.=0.46) 

ทักษะดานบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.56, S.D.=0.49) 

ทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจและองคกร อยูในระดับมาก

ท่ีสุด (x� = 4.51, S.D.=0.55) และทักษะดานสติปญญาหรือการ

เรียนรูอยางชาญฉลาด อยูในระดับมาก (x� = 4.45, S.D.=0.52) 
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6. อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาคุณสมบัติเจาหนาท่ีงานบัญชีตามความ

ตองการของ สถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

   ความตองการเก่ียวกับคุณสมบัติเจาหนาท่ีงานบัญชีตาม

ความตองการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดาน

สติปญญาหรือการเรียนรูอยางชาญฉลาด มีความรู และความ

เขาใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางการบัญชี และ

สามารถติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานได

อยางถูกตองครบถวน ดานเทคนิคและการปฏิบัติหนาท่ี มีความ

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของสถาบันและสังคม มีจิตสํานึก และพฤติกรรมท่ีคํานึงถึง

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนดานบุคคล สามารถ

จัดแจงงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา สามารถท่ีจะเลือกและ

เรียงลําดับทรัพยากรท่ีมีจํากัด และจัดแจงงานใหเสร็จตาม

กําหนดเวลา ดานทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ มนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 

และปรับตัวใหเขากับสถานการณไดเปนอยางดี และสามารถ

เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม

กับงาน ดานการบริหารจัดการธุรกิจและองคกร สามารถ

วางแผนเชิงกลยุทธการจัดการบุคคลากรและทรัพยากรและ

ตัดสินใจได และมีภาวะความเปนผูนํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ [3] ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง

ประสงคของผูบริหาร และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคของผูบริหาร บริษัท ผาแดง

อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ท่ีมีเขตพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานแตกตาง

กัน มีความคิดเห็นเ ก่ียวกับคุณสมบัติ  ท่ี พ่ึงประสงค  เชน 

องคประกอบท่ี 1. ทัศนคติตอคุณสมบัติ 

ของนักบัญชีท่ีพึงประสงคดานคุณสมบัติตาม พระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2547 องคประกอบท่ี 2. ทัศนคติตอคุณสมบัติ

ของนักบัญชีท่ีพึงประสงค ดานคุณสมบัติดานทักษะทางวิชาชีพ 

องคประกอบท่ี 3. ทัศนคติตอคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค 

ดานคุณสมบัตดิานการควบคุมการประกอบวิชาชีพบัญชี 

7. ขอเสนอแนะ

 7.1 ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาใน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ควรมีการ

สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ีงานบัญชีมากข้ึน 

โดยสงเสริมใหศึกษาตอ อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรู

หรือ พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนอยางมีความเหมาะสม 

และเปนธรรม    

 7.2 ดานจรรยาบรรณควรปลูกฝงจรรยาบรรณของนัก

บัญชีท่ีดีใหกับเจาหนาท่ี ท่ีเขารับการปฏิบัติงาน 
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คุณภาพการใหบริการของบริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
THE SERVICE QUALITY OF NONG KHAI HONDA AUTOMOBILE Co., Ltd. 

ณัฏฐยา วงคคําหาญ1,* มะลดิา หลวงชา2, และ ธัญลักษณ พลพิทักษ 3  
Nuttaya Wongkhamharn1,* Malida Luuangcha2, and Thanyalak Ponpitak 3 

1-3*นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1 
1-3*Accounting Nongkhai Vocational College Institute of Vocational Education Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้ ง น้ีมี วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษา
คุณภาพการใหบริการของ บริษัท หนองคายฮอนดา 
ออโตโมบิล จํากัด ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคือ ลูกคาท่ีเขามาใชบริการท่ี บริษัท หนองคาย
ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด จํานวน 334 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม
คุณภาพการใหบริการของ บริษัท หนองคายฮอนดา 
ออโตโมบิล จํากัด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน      คา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือท่ี 0.85 

ผลการศึกษา พบวา คุณภาพการใหบริการของ
บริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
จากมากไปหานอย พบวา ดานพนักงานผูใหบริการ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 ดานคุณภาพการใหบริการ 
อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.41 ดานกระบวนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.39 และดานสถาน
ท่ีตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก   มี
คาเฉลี่ย 4.36  

คําสําคัญ :  คุณภาพ, การใหบริการ 

ณัฏฐยา วงคคําหาญ1,* (Nuttaya Wongkhamharn) 
E-mail : tnty2210@gmail.com 

ABSTRACT 
The purpose of this project was to study 

the Service quality of Nong Khai Honda 
Automobile Co., Ltd. The populations were 334 
customers of the Nong Khai Honda Automobile 
Co., Ltd. The tools were questionnaires and the 
statistics for data analysis were : percentage, 
mean and standard Deviation. The reliability was 
at 0.85. 

The results of the study showed that the 
overall of Service quality of Nong Khai Honda 
Automobile Co., Ltd was at high with the average 
at 4.41. When considered in descending order, it 
was found that the employees who served the 
service were at a high level with an average of 
4.48. Next, the service quality was at a high level 
with an average of 4.41. Then, the service process 
was at a high level with an average of 4.39 and 
the location and facilities were at a high level 
with an average of 4.36. 

Keyword : Quality, Service 
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1. บทนํา

 ธุรกิจหรือกิจการท่ีทําการลงทุน ลวนตองการ
ผลตอบแทนหรือผลตอบรับจากลูกคาเพ่ือเพ่ิมผลกําไร
และตอยอดใหธุรกิจดําเนินงานตอไปได แตกิจการจะ
สามารถอยูรอดหรือสามารถสูกับคูแขงไดตองอาศัยปจจัย
หลักท่ีสําคัญ คือลูกคาท่ีเขามาใชบริการหรือมาซื้อสินคา 
ซึ่งทางผูประกอบธุรกิจจึงตระหนักถึงความสําคัญในการ
ใหบริการลูกคา หากลูกคาประทับใจในการบริการ ลูกคา
ก็จะกลับมาใชบริการอีกครั้ง ผลพลอยไดท่ีอาจจะตามมา
คือลูกคาท่ีไดรับการบริการเปนท่ีพึงพอใจก็จะเผยแพร
บอกเลาขอมูลท่ีตนประทับใจใหคนรอบขางฟง ทําใหคน
ท่ีไดรับขาวสารน้ันสนใจและมาใชบริการหรือซื้อสินคา 
เปนการเพ่ิมฐานลูกคาใหมและยังรักษาฐานลูกคาเกาไวได
อีกดวยบุคลากรในองคการถือเปนปจจัยสําคัญในการ
บริหารองคการบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจมี
ความคิดมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและผูประกอบการธุรกิจ
สวนใหญจะหาวิธีการเพ่ิมยอดขายและคุณภาพการ
บริการเพ่ือเพ่ิมยอดขายและลดความเสี่ยงจากการ
รองเรียนถึงคุณภาพการบริการ  

 การพัฒนางานดานคุณภาพการบริการจึ งมี
ความสําคัญอยางมากตอธุรกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
สภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยการแขงขันเพราะการบริการ
ท่ีดีหมายถึงการสรางลูกคาใหมและรักษาลูกคาเกาใหคง
อยูตอไปอยางไรก็ตามการประเมินเรื่องความสําเร็จใน
การบริการตองตอบสนองความตองการของลูกคามาก
ท่ีสุดโดยกําหนดนโยบายและการวางแผนการบริการจึง
จําเปนตองคนหาความตองการของลูกคาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการและความคาดหวังของลูกคาและจะตอง
รวมมือกันและพัฒนาอยางตอเน่ืองวิธีการปฏิบัติตอลูกคา
ใหเกิดความประทับใจและปรับปรุงระบบคุณภาพการ
บริการใหเหนือกวาบริษัทคูแขงอ่ืน ๆ 

ทางผูบริหาร บริ ษัท หนองคายฮอนดา 
ออโตโมบิล จํากัด จึงไดใหความใสใจในคุณภาพการ
บริการลูกคาตั้งแตการตอนรับของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย เจาหนาท่ีท่ีปรึกษาการบริการ เจาหนาท่ี      
ท่ีปรึกษาการขายรวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
เพ่ือตอบโจทยการบริการอยางดีท่ีสุด ท้ังน้ีในประเทศไทย
มีปริมาณศูนยบริการรถยนตหลายศูนย หลายยี่หอเปน
จํานวนมากอีกท้ังยังมีอูซอมรถดานนอกท่ีคอยจะแยง
ลูกคาการท่ีจะรักษาลูกคาไวน้ันทางผูประกอบการจึงตอง
มีกลยุทธดานการบริการ ทางศูนยฮอนดา ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนศูนยใหญไดวางมาตรการ
ดานการบริการใหกับศูนยบริการยอยในแตละสาขาได
ปฏิบัติเพ่ือใหลูกคาเกิดความประทับใจ [1] 

ดังน้ัน การบริการตองมีการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ การบริการใหมีมาตรฐานอันจะนํามาซึ่งคุณภาพ
การใหบริการท่ีดี เกิดความพึงพอใจเปนการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานผูรับบริการไดรับการบริการท่ี
รวดเร็วตามกําหนดเวลาเสมอภาคและมีความเปนธรรม
ไดรับการตอบสนองความตองการเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ท้ังน้ีเพ่ือนําไปพัฒนาการบริการใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เพ่ือจะใชเปนขอเสนอแนะและเปนแนวทางใน
การแก ไ ขปรั บปรุ งด านคุณภาพการบริ ก า ร ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน และตรงกับความตองการของผูท่ีมา
ใชบริการมากท่ีสุด เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและความรูสึกท่ี
ดีแกผูท่ีมาใชบริการ 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

เ พ่ือศึกษาคุณภาพการใหบริการของบริ ษัท 
หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 

3. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา

4. วิธีดําเนินการ

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population) 
ท่ีใชในการศึกษา ไดแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการ จํานวน 
334 ราย 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาครั้งน้ี แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูท่ีมาใชบริการบริษัท 
ห น อ งค า ย ฮ อ น ด า อ อ โ ต โ ม บิ ล  จํ า กั ด  ลั ก ษ ณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
และการศึกษา 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการ
ใหบริการของบริษัท หนองคายฮอนดา 
ออโตโมบิล จํากัด มีคําถาม จํานวน 22 ขอลักษณะ
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเปนแบบใหเลือกตอบแบบมาตรา
สวน (Likert Scale) ใหเลือกตอบเพียง คําตอบเดียว 
คําตอบแบงเปน 5 ระดับ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของคุณภาพการ
ใหบริการของบริษัท หนองคายฮอนดา  
ออโตโมบิล จํากัด โดยลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด 
(Open-End question) โดยผูตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

คุณภาพการใหบริการของบริษัท หนองคายฮอนดา ออโต
โมบิล จํากัด และนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม 
โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน โดยพิจารณา
เน้ือหาให ครอบคลุมกับความมุงหมายและกรอบแนวคิด
ในการวิจัย 

4.3.2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารย 
ท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการ
ตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองกับแบบสอบถามดวย
วิธี IOC (Index of Congruence) เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองของเน้ือหาละใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมนํามา
ปรับปรุงโดยใชสูตรการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Item Objective Congruence: IOC)  มีค าระหวาง 
0.67 – 1.00 ซึ่งตรงตามวัตถุประสงคของขอคําถาม 

4.3.3 การหาความเช่ือมั่น (Reliability)   ของ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม โ ด ย ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธ์ิ แ อ ล ฟ า 
( AlphaCoefficient) ข อ ง ค ร อ น บ า ค  ( Cronbach) 
โดยการนําแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการของบริษัท 
หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด จํานวน 334 คน 
และนําผลการตอบแบบสอบถามวิเคราะหหาคาความ
เช่ือมั่นไดคา 0.85 ถือวาผานเกณฑท่ีกําหนดไว สามารถ
นําแบบสอบถามฉบับน้ี ใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลได 

4.3.4 นําแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใช
แลวมาตรวจแกไข นําสงใหกับกลุมตัวอยางและ รวบรวม
เก็บแบบสอบถาม 

4.3.5 นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมแลว 
ดําเนินการตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 
แลวนําขอมูลบันทึกลงรหัส 

4.3.6 นําขอมูลลงรหัสแลวไปดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางสถิติ 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได

ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
 4.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม

ขอมูลจากลูกคาบริษัท หนองคายฮอนดา 
ออโตโมบิล จํากัด 

  4.4.2 เก็บขอมูลจากลูกคาท่ีมาใชบริการ
บริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ดวยตนเอง 

  4.4 .3 ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา 
ซึ่งเปนฉบับท่ีสมบูรณ นํามาบันทึกลงใน แบบลงรหัส 
( Coding From)  แ ล ว นํ า ม า วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ด ว ย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
ตอนท่ี 1 ดานสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเปนคําถามใหเลือกตอบวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติพ้ืนฐาน คารอยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 ศึกษาคุณภาพการใหบริการของ
บริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด วิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติพ้ืนฐาน คือ คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standara Deviation) [2] 

5. สรุปผลการศึกษา

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 52.10  มีอายุระหวาง 41-45 ป 
คิดเปนรอยละ 27.20 ประกอบอาชีพขาราชการหรือ
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 37.10  มีสถานภาพ
สมรสหรือแตงงานคิดเปนรอยละ 59.90 การศึกษาอยูใน
ระดับช้ัน ม.6 หรือ ปวส. คิดเปนรอยละ 39.50  

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับคุณภาพ
การใหบริการของบริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล 
จํากัด 
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โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  (x�=4.41, S. D.=0.25)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอจากมากไปหานอย พบวา ดาน

พ นักงานผู ใ ห บ ริ ก า ร  อยู ใ น ระดั บมาก  (x�=4.48, 
S. D. =0.27)  ดานคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมาก 

(x�=4.41, S. D. =0.29) ดานกระบวนการใหบริการ อยูใน

ระดับมาก (x�=4.39, S. D.=0.42) และดานสถานท่ีตั้ง

และสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (x�=4.36,

S. D.=0.40) 

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการของบริษัท 
หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-45 ป 
ประกอบอาชีพขาราชการหรือลูกจางรั ฐ วิสาหกิจ         
มีสถานภาพสมรสหรือแตงงาน การศึกษาอยูในระดับช้ัน 
ม.6 หรือ ปวส. ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการของ
บริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด พบวา
คุณภาพการใหบริการ 4 ดาน ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานพนักงานผูใหบริการ ดานสถานท่ีตั้งและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานคุณภาพการใหบริการ จัดอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา คุณภาพการ
ใหบริการดานพนักงานผู ใหบริการเปนอันดับแรก
รองลงมาดานคุณภาพการใหบริการ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และดานสถานท่ีตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวก
เปนอันดับสุดทาย ดานกระบวนการใหบริการ จัดอยูใน
ระดับมาก โดย การบริการเปนไปตามความคาดหวัง  
จัดอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การนําเทคโนโลยี
เขามาใช  การใหบริการตามลําดับกอนหลังมีความ
เหมาะสม ข้ันตอนการใหบรกิารสะดวก รวดเร็ว ตอผูเขา
รับบริการ และพนักงานใหขอมูลตรงตามความตองการ 
ตามลําดับ โดยสอดคลองกับงานวิจัย [3] ไดศึกษาเรื่อง
ความคิดเห็นของผูใชบริการของสํานักงานจังหวัดระยอง
ผลการวิจัย พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ใหบริการของสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองใน
ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ดาน คือ
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และอยูในระดับมาก จํานวน 2 ดาน 
โดยเรียงลําดับจากมาก ไปหานอยคือดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
ใหบริการสํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จําแนกตาม

ปจจัยส วนบุคคล พบว าผู ใชบริการ ท่ีมี  เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการ
ทํางาน ตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการผูใชบริการท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา แตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จํานวน 2 รายการ คือ เจาหนาท่ีมนุษยสัมพันธบุคลกิภาพดี 
ดูแลเอาใจใสในการใหบริการเปนอยางดี และเจาหนาท่ีมี
ความรู สามารถอธิบายข้ันตอนการใชบริการไดเปนอยางดี 

7. ขอเสนอแนะ

การศึ กษาคุณภาพการใหบริ การของบริ ษัท
หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด ไดดําเนินการตาม
ข้ันตอนของการศึกษาวิจัย พบวา ดานกระบวนการใหบริการ 
และดานสถานท่ีตั้งและสิ่งอํานวยความสะดวก    มีคาเฉลี่ย
นอยกวาดานอ่ืน ๆ ดังน้ัน ผูบริหารควรพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานข้ันตอนกระบวนการใหบริการเพ่ือใหพนักงาน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน ปรับปรุงดาน
สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือใหลูกคา   ท่ีเขามาใช
บริการไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

ดานกระบวนการใหบริการ พนักงานใหขอมูลตรง
ตามความตองการจัดอยูในระดับนอยท่ีสุด ดังน้ันผูบริหาร
ควรมีการประชุมหรือจัดอบรมใหความรูกับพนักงาน เพ่ือให
ทราบถึงขอมูลตาง ๆ ในการนําเสนอลูกคาใหเปนไปตาม
ความตองการของลูกคา 

ดานพนักงานผู ใหบริการ เมื่อลูกคาพบปญหา 
สามารถเขาถึงพนักงานเพ่ือแกไขปญหาไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว จัดอยูในระดับนอยท่ีสุด ดังน้ันพนักงานควรมี 
ไหวพริบในการบริการลูกคาสามารถเขาถึงลูกคาไดอยาง
รวดเร็วและแกไขปญหาใหลูกคาไดอยางสะดวก 

ด านสถานท่ีตั้ งและสิ่ ง อํ านวยความสะดวก 
มีปาย/สัญลักษณ/ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการชัดเจน 
จัดอยู ในระดับนอยท่ีสุด ดั งน้ันทางบริ ษัทควรมีการ
ปรับเปลี่ยนความทันสมัย เพ่ือใหลูกคาเห็นไดอยางชัดเจน  

ดานคุณภาพการใหบริการ ทานเขาใจถึงขอมูลและ
ไดรับขอมูลท่ีถูกตอง จัดอยู ในระดับนอยท่ีสุด ดังน้ัน
พนักงานควรใหขอมูลท่ีถูกตองและเขาใจงายใหกับลูกคา 
เพ่ือใหลูกคาเขาใจถึงขอมูลท่ีลูกคาตองการ 
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7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
จากการศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพการ

ใหบริการของ บริษัท หนองคายฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด 
เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งน้ีเปนประโยชนและสามารถขยาย
ตอไป ผูวิจัยควรศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการในดานอ่ืน ๆ 
มาเปรียบเทียบ และนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพ การใหบริการของบริษัท หนองคายฮอนดา ออโต
โมบิล จํากัด ใหดียิ่งข้ึน 
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vocational education institutions under the Northeastern Region 1 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมรรถนะ
ทางการบญัชีสมยัใหมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีบ่ัญชีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสถาบนัการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ เจาหนาที่บัญชี ในสถานศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จํานวน 10 แหง  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม
เก่ียวกับคุณสมบัติของเจาหนาทีง่านบัญชีตามความตองการ
ของวิทยาลัยในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1  
คารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ความเชื่อมั่น
ของเคร่ืองมือที่ 0.93 

พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหมและประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของเจาหนาที่
บัญชีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.50 พิจารณา
เปนรายขอ ดังนี้  ดานความรูทางดานบัญชีอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 ดานการจัดทําและนําเสนอขอมูล
ทางการบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจ อยูในระดับมากที่สุด 
มีคาเฉลี่ย 4.55 ดานจริยธรรมในวิชาชีพ อยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 ดานการตรวจสอบภายใน อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.45 และ ดานการวางแผนและควบคุม
การเงิน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35 

คําสําคัญ : สมรรถ, บัญชีสมัยใหม, ประสิทธิภาพ 

ABSTRACT 

ABSTRACT 
    The purpose of this study was to study 

the modern accounting competencies and 
accountants efficacy of working of educational 
institutions at vocational in the northeast 1.The 
populations were accountants in 10 places of the 
educational institutions of vocational in the 
northeast 1.The tools were questionnaires about 
Qualifications of accountants in accordance with 
the requirements of colleges in the Northeastern 
Vocational Institutions 1 and the statistics for data 
analysis were: Percentage, Mean and standard 
deviation. The reliability was at 0.93. 

The result was found that the level of 
opinions on modern accounting competencies 
and accountants efficacy of working in vocational 
education institutions under the Northeastern 
Region of Vocational Education Institutes 1 in the 
overall was very high with the average of 4.50. 
When considered in each as followed; accounting 
knowledge was at the highest level, with an 
average of 4.61. Next, The preparation and 
presentation of accounting information for used to 
making decision was at high, with an average of 
4.55. Then, professional ethics were at the highest 
level, with an average of 4.53. Next, the internal 
audit was at high level with an average of 4.45 
and financial planning and control were at the 
high level with an average of 4.35. 
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Keyword : Competencies, Modern accounting, 
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1. บทนํา
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยาง

รวดเร็วเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมามีเทคโนโลยีใหม เกิด
ข้ึนอยูเสมอ มีการติดตอสื่อสาร มีธุรกิจและองคกรตางๆ 
เกิดข้ึนมากมายและเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจนั้น องคกรทุกองคกรตองมีการจัดทํา
บัญชีตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อบันทึกรายการคาตางๆ ที่
เกิดข้ึน จําแนก สรุปผล เพื่อใหไดสารสนเทศทางการบัญชี 
เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ของผูมีสวนไดเสีย 
ไมวาจะเปนผูบริหารองคกรพนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่
เก่ียวของ ขอมูลทางการบัญชีเหลานี้จะชวยใหองคกรทราบ
ถึงฐานะทางการเงินขององคกรในขณะใดขณะหนึ่ง และ
ทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาและเพื่อใช
เปนไปตามที่กฎหมายไดกําหนด บุคคลสําคัญที่มีหนาที่ใน
การจัดทําบัญชีใหองคกร นั้นก็คือนักบัญชีหรือผูทําบัญชี ซึ่ง
มีหนาที่ในการทํารายงาน เพื่อใหแสดงถึงผลการดําเนินงาน 
และฐานะทางการเงินที่เปนอยูตามความเปนจริง และตาม
มาตรฐานการบัญชีที่สภาวชิาชีพบัญชีไดกําหนดไว [1]  

ดังนั้น ผูทําบัญชีจึงจําเปนตองมีคุณลักษณะ ความรู 
ทักษะ และความสามารถในดานการบัญชี เปนอยางดี เพื่อ
นํามาใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะ ความรู ทักษะ 
และความสามารถเหลานั้น เปนสมรรถนะในตัวของผูทํา
บัญชีเอง ผูทําบัญชีตองพยายามปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบันอยูสมอ ซึ่งสมรรถนะในการทํางานของผูทําบัญชีจะ
สงผลไปยังสมรรถนะทากรบัญชีขององคกร สมรรถนะของ
ผูทําบัญชีในองคกรจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่จะผลักดัน
ธุรกิจใหมีรายงานทางการเงินที่มี คุณภาพ เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจ และสงผลใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายและแผนการดําเนินงานที่วางไว [2] 

จากเหตุการณที่กลาวขางตนผูวิจัยจึงไดศึกษา สมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่บัญชีในสถาบันการอาชีวะภาคตะวันออกเฉียเหนือ 1 ซึ่ง
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากสถานศึกษาที่สังกัดบัญชี
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของเจาหนาที่
บัญชีเพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปใชประโยชนตอการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเกิดประโยชนตอประเทศชาติและสวนรวม
ตอไป [3] 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึกษาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมและ

ประสิทธิภาพการป ฏิบั ติ งานของเจ าหน าที่ บัญ ชี ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3. กรอบแนวความคิดวิจัย

4. ขอบเขตของการศึกษา
4.1  ประชากร (Population)
4.2 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง  (Sample) เจ า ห น าที่ บั ญ ชี

สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา

- วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 1 เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

5. วิธีดําเนินการศึกษา
5.1. ประชากรกลุมตัวอยาง

ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักบัญชี
ในสถานศึกษาสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จํานวน 10 แหง จํานวน 21 
คน [3] 

5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา 

คร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยข้ันตอน 
ของการสรางแบบสอบถามเร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรม 
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ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่ เก่ียวของจากนั้นได สอบถาม 
ผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป 
สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น สมรรถนะ

ทางการบญัชีสมยัใหมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีบ่ัญชีในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1 

5.3 การสรางและการหาคุณภาพเร่ืองมือ 
 5.3.1ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับ

คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงคของผูประกอบการ
ธุรกิจ พระราชบัญญัติการบัญช ีพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการบัญชี พ.ศ. 2557 มาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสําหรับผูประกอบการวชิาชพี ฉบับที่ 1-3 และนํา
ผลการศึกษามาสรางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 4 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให ครอบคลุมกับความ
มุงหมายและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 5.3.2 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหอาจารยที่ปรึกษา
และผูทรงคุณวฒุิจํานวน 3 ทาน เพื่อทําการ ตรวจสอบคา
ดัชนีความสอดคลองกับแบบสอบถามดวยวิธี IOC (Index 
of Congruence) เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับปรุงโดยใชสูตร 

5.3.3 การหาความเชื่อมั่น(Reliability)ของ
แบบสอบถามโดยคาสัมประสิทธิ์แอลฟ (AlphaCoefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach)โดยการนําแบบสอบถามทดสอบ
กับเจาหนาทีบ่ัญชี ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และ
นําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
ไดคา0.93ถือวาผานเกณฑที่กําหนดไวสามารถนาํ
แบบสอบถามฉบับนีใ้ชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลได 

5.3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมา
ตรวจแกไขนําสงใหกับกลุมตัวอยางและรวบรวมเก็บ
แบบสอบถาม 

 5.3.5 นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมแลว
ดําเนินการตรวจสอบใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดแลวนาํ
ขอมูลบันทึกลงรหัส  

  5.3.6 นําขอมูลลงรหัสแลวไปดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทาง
สถิต 

5.4 การเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 5.4.1 ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวน
ประชากร พรอมกับตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และ
ความสมบูรณ 

 5.4.2 ดําเนินการแจกแบบสอบถามใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
จํานวน 10 แหง 

 5.4.3 ทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

 5.4.4 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณและนาํมาวิเคราะหขอมูลใน
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร เพื่อคํานวณหาขอมูลทางสถิต ิ

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเภทหญิง จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 100 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
อายุ 31-35 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ผูตอบ
แบบสอบถามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 14 คน รอยละ 
66.67 

6.2 การจัดการความรูแบบสอบถามเก่ียวกับ สมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหมและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่บัญชีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.50 
พิจารณาเปนรายขอ ดังนี้  ดานความรูทางดานบัญชีอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.61 ดานการจัดทําและนําเสนอ
ขอมูลทางการบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจ อยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.55 ดานจริยธรรมในวิชาชีพ อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 ดานการตรวจสอบภายใน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 และ ดานการวางแผนและ
ควบคุมการเงิน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35 

6.3การจัดการความรูแบบสอบถามเก่ียวกับการ
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่บญัชีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
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พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.51 
พิจารณาเปนรายขอ ดังนี้ ดานการทํางานตองเชื่อถือได อยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.59 ดานงานสําเร็จทันเวลา 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.50 และ ดานผลงานมาตรฐาน 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45  

7. อภิปรายผล
ผลวิ จั ย  ส ม รรถน ะท างก ารบั ญ ชี ส มั ย ให ม แ ล ะ

ประสิทธิภาพการป ฏิบั ติ งานของเจ าหน าที่ บัญ ชี ใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 7.1 นักบัญชีในสถานศึกษามีการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและ
บัญชีของนโยบายและแผน พบวา  สุจิตตรา ประครองสี 
ขจิต กอนทอง" และไพลิน นิลนิยม' (2557)  การวิจัยคร้ังนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหมกับความสําเร็จในวิชาชีพของผูทํา
บัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 
105 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะห
สนสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยแบบ
พหุคูณ ซึ่งสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมไดถูกกําหนดให
เปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธและผลกระทบตอ
ความสําเร็จในวิชาชีพผลการวิจัย พบวา สมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม ดานการวางแผนและควบคุมการเงิน และ
ดานจริยธรรมในวิชาชีพมีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกกับความสําเร็จในวชิาชีพโดยรวม 
 7.2 สุจิตตรา ประครองสี (2557) ผลการวิจัยพบวา 
ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมกับ
ค วาม สํ า เ ร็ จ ใน วิ ช า ชี พ ข อ งผู ทํ า บั ญ ชี ใน เข ต ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผูทําบัญชี มีความคิดเห็นดวย
เก่ียวกับการมีสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมโดยรวมและ
เปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการวางแผนและ
ควบคุมการเงินดานการตรวจสอบภายในดานการจัดทําและ
นําเสนอขอมูลทางการบัญชีเพื่อใชในการตัดสินใจดาน
ความรูและทักษะดานบัญชี และดานจริยธรรมในวิชาชีพ 

และมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความสําเร็จในวิชาชีพ
โดยรวมและเปนรายดาน อยู ในระดับมาก ไดแก ดาน
ความสุขในการทํ างานดานความกาวหน าด านความ
ภาคภูมิใจ และดานการยอมรับนับถือ 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลผลิตการวิจัยไปใช
- ควรใหมีการจัดทํากิจกรรมที่เก่ียวกับการจดัการความรู

ทางการบัญชีสมัยใหมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทาง
การเงินและบัญชีของเจาหนาที่การเงินการบัญชี อยาง
สม่ําเสมอ 
 - ตองจัดทําสื่อตางๆเพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจใน
การจัดการความรูทางการบัญชีสมัยใหมกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของเจาหนาที่การเงิน
การบัญชี ในแตละวิทยาลัย 
 - เพื่อให เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในใหความรูในการ
จัดการความรูทางการบัญชีสมัยใหมกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีของเจาหนาที่การเงินการ
บัญชี 

8.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 - ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร จากสถานศึกษาตนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

- ควรศึ กษ า เพิ่ ม ระยะ เวล า ใน การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของผลวิจัยใหมีความแมนยํามากข้ึน โดยควร
ศึกษาเฉพาะตําแหนงอยางเจาะจง 
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การศึกษาความเสี่ยงบริษัท ลักขณาแพค จำกัด 
The Study Of Risk Of Lakkhana Pack Company Limited 

จินดารตัน์  แก้วมหาดไทย1 ฐิติกุล ก้อมอ่อน2 และปภาภัทร แสงแกว้3 
Jindarat kaewmahatthai1 Thitikul Kom-on2 And Paphaphat Sangkaew 

*12นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันกี่อาชีวภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ1

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยง
บริษัทลักขณาแพคจำกัดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้     
คือ ผู้ปฏิบัติงานในบริษัทลักขณาแพคจำกัดจำนวน 40 คน 
เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงบริษัท ลักขณาแพค จำกัด จำนวน 
3 ส่วน   6 ด้าน คำนวณค่าทางสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเช่ือมั่น ของเครื่องมือท่ี 1.00 
วิเคราะห์ผลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความเสี ่ยงบริษัท 
ลักขณาแพค จำกัด โดยภาพรวมอยู ่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านท่ีมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ความเสี ่ยงด้านงานการขายลูกค้ามีจำนวนมากทำให้การ
บริการลูกค้าล่าช้า และมีผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีการค้าระหว่างประเทศความเสี่ยงด้านงานคลังสินค้า/
ตรวจนับสินค้ามีการตัดสต๊อก เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวอย่าง
เป็นปัจจุบันทำสต๊อกการ์ดเพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าในส
ต๊อกควบคุมสินค้าให้อยู่ในจุดสูงสุด-ต่ำสุดความเสี่ยงด้านงาน
บัญชีเอกสารแก้ไขไม่ครบตามที ่ได้รับการร้องขอจากงาน
จัดซื ้อและเอกสารเกิดการสูญหายในระหว่างการทำงาน 
ความเสี ่ยงด้านงานยกสินค้า/จัดส่งสินค้า รถบรรทุกมีการ
ตรวจสภาพก่อนใช้งานน้อย และจัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ
ผิดพลาด ความเสี ่ยงด้านงานการเงิน ไม่มีการกำหนดให้
จ ัดซ ื ้อภายในวงเง ิน งบประมาณ และตามคุณลักษณะ
เฉพาะที่กำหนดและมีการบันทึกบัญชี/กระทบยอดเงินสด
และเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน ความเสี่ยงด้านงานจัดซื้อ 
ไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อ สินค้าไม่ตรงตามฤดูกาล 

คำสำคัญ : ความเสี่ยง ,พนักงาน,อัตราแลกเปลี่ยน 

Abstract 
  The purposes of this project was to study the 

risk management of Lakkhana Pack Co., Ltd. The 
populations were 40 employees of Lakkhana Pack 
Co., Ltd. The tools for data collection were 

questionnaires about risks of Lakkhana Pack 
Company Limited which with 3 parts and 6 aspects 
to calculate the statistical values, percentage, mean 
and standard deviation. The Reliability of the tools 
at 1.00 was analyzed using descriptive statistics. 

 The result of the project study were as 
follows: the overall of the risk management of 
Lakkhana Pack Co., Ltd. was at low. When 
considered in an individual area with moderate risk, 
the first one was sales risk. Due to the large number 
of customers which delayed customer service and 
affected the exchange rate in the case of 
international trade. Secondary, The risk of 
warehouse work, Stock counting and inventory 
update were moving up to date. There was a stock 
card to control the issued - dispatch of goods in the 
stock and control the product at the highest-lowest 
point. Then, accounting risk, the revised documents 
were not sometimes complete as requested by the 
Purchasing department and documents lost during 
the job. Next, the risk of lifting / delivery, the trucks 
were inspected before using and the products were 
shipped according to the purchase order. In the 
same way, financial risks, purchasing is determined 
within budget limits and on specific characteristics, 
and a cash account / reconciliation is recorded and 
bank deposits were not current. Finally, purchasing 
risk, it was not in accordance with the purchase 
order following the seasonal. 

Keywords : Risk, employee, exchange rate 

1. บทนำ
 ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนั ้น ต้องเผชิญกับ

ความเสี่ยงในหลายรูปแบบ อาจเกิดจาก  ความบกพร่องใน
การปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื ่องมือ 
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เครื่องใช้ต่างๆ ในการทำงาน ขีดความสามารถของบุคลากร
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย ที่สำคัญที่สุดในการบริหารองค์กร คือ การพยายาม
สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร เพื่อให้
สามารถนำองค์กรภาคธุรกิจนั้นไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้โดย
คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพและการพัฒนา
ธุรกิจ ในการทำงานที ่ม ีระบบงานซับซ้อน อาจมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ทั้งความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์โดยไม่
ตั ้งใจ ระบบงานที ่ไม่มีประสิทธิภาพ หรือขาดระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบงานผิด กระบวนการปฏิบัติงานผิด 
ปัจจัยต่อไปนี้ล้วนส่งผลต่อความเสี่ยง แก่บริษัททั้งสิ้น เพราะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัทในรูปแบบของตัวเงิน ค่าใช้จ่าย เกิด
การสูญเสีย หรืออาจจะเป็นภาพลักษณ์บริษัท ส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ทรัพย์สินของบริษัทสูญหาย ซึ่ง
ประมาณการผลขาดทุนที ่เกิดจากการทุจริตของบริษัท 
ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และการบริหารการดำเนินงานอยู่ภายใต้ความ
ไม่แน่นอนที่เมื่อเกิดขึ้น นำไปสู่ความสูญเสีย ถ้าไม่สามารถ
บริหารจัดการได้ทัน [1] 

 บริษัท ลักขณาแพค จำกัด เป็นบริษัทขายส่งเกี่ยวกับ
อุปกรณ์เบเกอรี่รายใหญ่ใน จังหวัดหนองคาย  ซึ ่งมีสินค้า
หลากหลายชนิด มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้นความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การวางสินค้าผิด
ตำแหน่ง การติดราคาสินค้าผิด เป็นต้น การบริหารความเสีย่ง 
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจาก
จะสนับสนุนให้บริษัท ลักขณาแพค จำกัด ดำเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและความน่าเช่ือถือให้แก่
บริษัท สร้างความมั่นใจในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของ
บริษัท ให้ความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
และข้อบังคับต่างๆ เพิ ่มประสิทธิภาพของระบบงานอัน
นำไปสู่ความยั่งยืนของบริษัท มีความเสี่ยงประกอบ ไปด้วย 
ความเสี่ยงด้านงานบัญชี ความเสี่ยงด้านงานการเงิน ความ
เสี่ยงด้านงานการขาย ความเสี่ยงด้าน งานจัดซื้อ ความเสี่ยง
ด้านงานคลังสินค้า/ตรวจนับสินค้า ความเสี ่ยงด้านงานยก
สินค้า/จัดส่งสินค้า ดังนั้น บริษัทจึงเกิดความเสี่ยงจากความ
เสียหายหลายด้าน เพราะว่าขาดการบริหารจัดการ ให้เกิด 
ความมีประสิทธิภาพ จึงบริหารจัดการความเสี ่ยงให ้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อขจัดผลเสียที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต 
นอกจากความเสี่ยงท่ีอาจเกิดแล้วนั้น อาจมีความเสี่ยงด้านอ่ืน
ที่เกิดจากปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ จึงศึกษาความเสี่ยง
เกิดขึ้นในบริษัท ลักขณาแพค จำกัด เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ต่างๆเกิดความเสี่ยงอยู่เสมอ แม้ว่าบุคลากรจะปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้วก็ตาม ความเสี่ยง
ส่งผลเกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สิน สูญเสียโอกาสเสียเวลา 

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย รวมถึงหาก มีการทุจริตหรือการรั่วไหล
เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบในวงกว้าง 

 ซึ่งผู้จัดทำวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ความเสี่ยงของ บริษัท ลักขณาแพค จำกัด เพื่อช่วยให้บริษัท
สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ เพื่อหาแนวทางในการควบคุม
และบริหารความเสี ่ยงที ่ช ่วยให้บริษัทตัดสินใจได้อย่าง
รอบคอบและรวดเร็ว สามารถระบุและจัดการกับความ
สูญเสียต่างๆ อันเป็นอุปสรรคในการทำงานได้เพื ่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ ยังส่งผลให้บริษัทสามารถนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเสี่ยง บริษัท ลักขณาแพค จำกัด 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม           

 
 

  

    
    

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ในศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกวิธีเจาะจง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานใน บริษัท
ลักขณาแพค จำกัด รวมทั ้งสิ ้น 40 คน ดังรายละเอียดที่
ปรากฏในตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 จำนวนประชากรการแจกแบบสอบถาม 

ลำดับ ตำแหน่งงาน  จำนวน(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

งานการบัญช ี
งานการเงิน 
งานการขาย 
งานจัดซื้อ 
งานคลังสินค้า/ตรวจนบัสินค้า 
งานยกสินค้า/จัดส่งสินค้า 

5 
4 
8 
5 
7 
11 

รวม 40 

ความเสี่ยงในการปฏิบตัิงาน 
1. ความเส่ียงด้านงานบัญชี
2. ความเส่ียงด้านงานการเงิน
3.ความเส่ียงด้านงานการขาย 
4. ความเส่ียงด้านงานจัดซื้อ
5.ความเส่ียงด้านงานคลังสินค้า/

ตรวจนับสินค้า 
6.ความเส่ียงด้านงานยกสินค้า/

จัดส่งสินค้า 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

ได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน 
ตำแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ

ในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลแล้วผู ้วิจัยนำเอา
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
หาความน่าเชื่อถือโดยนำแบบสอบถามและทฤษฎีต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้กับกิจการ  จำนวน 40 คน เพื่อหาข้อบกพร่องที่
อาจเกิดขึ้นจากการสอบถามนั้น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปทำ
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีหลังจากที ่ได ้ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วจึงมาเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ดังกล่าว 
แบบสอบถามได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนตามรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ  
อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน 
ตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี ่ยงบริษัท 
ลักขณาแพค จำกัดตาม มีทั ้งหมด 3 ส่วน 6 ด้าน ลักษณะ
คำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย 
วิธีการวัดระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง (ตามทฤษฎีของ 
Likelihood) ให้คะแนน ดังนี้ 

   ระดับคะแนน 5 หมายถึง เกิดขึ้นสูงมาก 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง เกิดขึ้นสูง 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง เกิดขึ้นปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง เกิดขึ้นน้อย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง เกิดขึ้นน้อยมาก 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับความเสี่ยง และ

แนวทางแก้ไขความเสี่ยงบริษัท ลักขณาแพค จำกัด ลักษณะ
ข้อคำถามแบบปลายเปิด 

4.3 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.3.1 การสร้างเครื่องมือ 

1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ
วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามซึ่งผู้
ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาโดยการศึกษาจากงานวิจัย [2] 

2) ผ ู ้ศ ึกษาสร ้างแบบสอบถามเป ็นแบบ
ตรวจเช็ครายการ (Checklist ) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จำนวน 60 ข้อ โดยผู้ศึกษาค้นคว่ากำหนด 
ค่าคะแนนของระดับความคิดเห็นแปลความหมายได้ ดังนี ้[3] 

  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความเสี่ยงมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความเสี่ยง
มาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความเสี่ยงน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความเสี่ยงนอ้ย
มาก 

3) นำแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตาม 
เนื้อหาและความชัดเจนทางภาษา 

4) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการแจกแบบสอบถาม
พนักงานในบริษัท ลักขณาแพค จำกัด  ซึ ่งได้รับคืนและมี

ความ 
สมบูรณ์  จำนวน  40 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 

4.3.2 การทดสอบเครื่องมือ 
 ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่

ใช้ในการศึกษาโดยการนำแบบสอบถามที ่สร้างขึ ้นมาไป
ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา และค่าความเชื่อมั่นดังนี้ 

1) การหาความตรงเชิงเนื ้อหา ผู ้ศึกษานำ
แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ความตรง และความสมบูรณ์ของเนื้อหา คำถาม
ในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการหา
ค่า IOC ได้เท่ากับ 1.0 

2) ก า ร ห าค วา ม เ ช ื ่ อ ม ั ่ น  ผ ู ้ ศ ึ ก ษานำ
แบบสอบถามที ่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
บริษัทอื่น ซึ่งไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และนำมาหา
ค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของ แอลฟาครอน
บาค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 แสดงได้ว่าแบบสอบถาม
มีความน่าเช่ือถือสามารถนำไปใช้จริงกับประชากรที่ศึกษาได้ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ขอความ

ร่วมมือจากพนักงานบริษัท ลักขณาแพค จำกัด ในการตอบ
แบบสอบถาม การศึกษาความเสี ่ยง บริษัท ลักขณาแพค 
จำกัด โดยเก็บแบบสอบถามด้วยตัวเอง  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามและนำ

ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลของการศึกษา
ครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยสถิติพื้นฐาน โดยการแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความเสี่ยง

บริษัท ลักขณาแพค จำกัด ประกอบด้วย ด้านงานบัญชี ด้าน
งานการเงิน ด้านงานการขาย ด้านงานจัดซื ้อ ด้านงาน
คลังสินค้า/ตรวจนับสินค้า ด้านงานยกสินค้า/ยกสินค้า  

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง 
บริษัท ลักขณาแพค จำกดั  

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
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2) ค่าเฉลี่ยประชากร  (Mean)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (Standard Deviation)

4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสอบถามและนำ

ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อย
ละในส่วนของข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี ่ยง โดยการหาค่าเฉลี ่ย นำข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมทางสถิติ นำเสนอในรูปตาราง  

ความเส่ียง ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ด้านงานบัญชี
2. ด้านงานการเงิน
3. ด้านงานการขาย
4. ด้านงานจัดซื้อ
5. ด ้ า นคล ั ง ส ิ นค ้ า /
ตรวจนับสินค้า 
6. ด้านงานยกสินค้า/
จัดส่งสินค้า 

2.22 
2.15 
2.38 
1.82 

2.35 

2.20 

0.22 
0.38 
0.79 
0.24 

0.15 

0.47 

น้อย 
น้อย 
น้อย 
น้อย 

น้อย 

น้อย 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.18 0.37 น้อย 

 จากตารางพบว่า ความเสี ่ยงบริษัท ลักขณาแพค 
จำกัด โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อยทั้งหมด มีค่าเฉลีย 2.18   
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านงานการขาย มีค่าเฉลี่ย 
2.38 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ความเสี ่ยงด้านงาน
คลังสินค้า/ตรวจนับสินค้า  มีค่าเฉลี่ย 2.35 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.15 ความเสี่ยงด้านงานบัญชี มีค่าเฉลี่ย 2.22 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 ความเสี่ยงด้านยกสินค้า/จดัส่ง
สินค้า มีค่าเฉลี่ย 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ความ
เสี่ยงด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ย 2.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.38 และความเสี่ยงด้านงานจัดซื ้อ มีค่าเฉลี่ย 1.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 

5.สรุปผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุ 26 - 35 ปี จำนวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 สถานภาพสถานภาพโสด จำนวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 มีระยะเวลา
การทำงาน น้อยกว่า 2 ปี จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
จำแนกตามตำแหน่งงานเป็นพนักงานยกสินค้า/จัดส่งสินค้า 

จำนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สูงกว่า 10,000บาท จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความเสี ่ยงบริษัท 
ลักขณาแพค จำกัด ประกอบด้วย ด้านงานบัญชี ด้านงาน
การเงิน ด้านงานการขาย ด้านงานจัดซื้อ ด้านงานคลังสินค้า/
ตรวจนับสินค้า  ด้านงานยกสินค้า/ยกสินค้า โดยภาพรวม 
พบว่า อยู่ในระดับน้อยท้ังหมด มีค่าเฉลี่ย 2.18 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.37 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ความเสี ่ยงด้านงานการขาย มีค่าเฉลี ่ย 2.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ความเสี่ยงด้านงานคลังสินค้า/ตรวจ
นับสินค้า มีค่าเฉลี่ย 2.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 ความ
เสี่ยงด้านงานบัญชี มีค่าเฉลี่ย 2.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.22 ความเสี่ยงด้านยกสินค้า/จัดส่งสินค้า มีค่าเฉลี่ย 2.20 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ความเสี่ยง  ด้านการเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 2.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และความเสี่ยง
ด้านงานจัดซื้อ มีค่าเฉลี่ย 1.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 

 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี่ยงด้านงานบัญชี โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.22 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไป
หาน้อย พบว่า เอกสารแก้ไขไม่ครบตามที่ได้รับการร้องขอมี
ค่าเฉลี่ย 3.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51 เอกสาร เกิดการ
สูญหายในระหว่างการทำงาน มีค่าเฉลี่ย 2.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.30 และบันทึกตัวเลข ไม่ตรงกับเอกสาร  มี
ค่าเฉลี่ย 1.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 

 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี่ยงด้านงานการเงิน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.15 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไป
หาน้อย พบว่า กำหนดให้จัดซื ้อภายในวงเงิน งบประมาณ 
และตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 3.00 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีการบันทึกบัญชี/กระทบยอด เงิน
สดและเงินฝากธนาคาร มีค่าเฉลี ่ย 3.00 ส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 และมีการนำฝากเงินโดยวิธีที่ปลอดภัยและ
ภายในเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ย 1.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.50 

 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี ่ยงด้านงานการขาย 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไป
หาน้อย พบว่า ลูกค้า มีจำนวนมากทำให้การบริการลูกค้า
ล่าช้า มีค่าเฉลี่ย 3.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อัตรา
แลกเปลี่ยน กรณีการค้าระหว่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย 2.62 
ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 และ การบริการ อารมณ์ 
บุคลิกภาพ ของพนักงานขายไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 2.00 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 
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 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี ่ยงด้านงานจัดซื้อ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.82 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไป
หาน้อย พบว่า การสั่งซื้อสินค้า ไม่ตรงตามฤดูกาล มีค่าเฉลี่ย 
2.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน มีค่าเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 
และกำหนดสินค้าให้มีจุดสูงสุด-ต่ำสุดของสินค้า มีค่าเฉลี่ย 
1.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89      

 ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี่ยงด้านงานคลังสินคา้/
ตรวจนับสินค้า โดยภาพรวม อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 เมื ่อพิจารณา
เป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า ตัดสต๊อก เพื่อให้มีการ
เคลื่อนไหวอย่างเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 2.71 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48 ทำสต๊อกการ์ดเพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายสนิคา้
ในสต๊อก มีค่าเฉลี่ย 2.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และ
ตรวจนับสินค้าในคลังไม่ละเอียดครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 2.14 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 

   ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี่ยงด้านงานยกสินค้า/
จัดส่งสินค้า โดยภาพรวม อยู ่ในระดับความเสี ่ยงน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 เมื ่อพิจารณา
เป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า รถบรรทุกมีการตรวจ
สภาพก่อนใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 2.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.82 จัดส่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ มีค่าเฉลี่ย 2.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.98 และพนักงานขาดการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 
2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

6. อภิปรายผล
 การศึกษาความเสี่ยงบริษัท ลักขณาแพค จำกัด โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อที่มีความ
เสี ่ยงในภาพรวมของทุกด้านและพิจารณาเป็นรายข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านงานการ
ขาย ลูกค้ามีจำนวนมาก ทำให้การบริการลูกค้าล่าช้า และมี
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนกรณีการค้าระหว่างประเทศ 
ความเสี่ยงด้านงานคลังสินค้า/ตรวจนับสินค้า มีการตัดสตอ๊ก 
เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นปัจจุบัน ทำสต๊อกการ์ดเพื่อ
ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าในสต๊อก ควบคุมสินค้าให้อยู่ใน
จุดสูงสุด-ต่ำสุด ความเสี่ยงด้านงานบัญชี เอกสารแก้ไขไม่ครบ
ตามที่ได้รับการร้องขอจากงานจัดซื้อ และเอกสารเกิดการสูญ
หายในระหว่างการทำงาน ความเสี่ยงด้านงานยกสินค้า/จัดสง่
สินค้า รถบรรทุกมีการตรวจสภาพก่อนใช้งานน้อย และจัดส่ง
สินค้าตามใบสั่งซื้อผิดพลาด ความเสี่ยงด้านงานการเงิน ไม่มี
การกำหนดให้จัดซื ้อภายในวงเงิน งบประมาณ และตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และมีการบันทึกบัญชี/กระทบ
ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน ความเสี่ยง

ด้านงานจัดซื ้อ ไม่เป็นไปตามใบสั ่งซื ้อ สินค้าไม่ตรงตาม
ฤดูกาล ผลการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ  [4] ประโยชน์
ของการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลต่อองค์กร ได้แก่ 1) ทำให้
ผู้บริหารสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างเช่น 
การควบคุมยอดการขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
2) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการสร้างฐานลูกค้า
และมูลค่าเพิ ่มได้  3) ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที ่ไม ่พึง
ประสงค์หรือไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน 
ที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด 4) สร้างความเชื่อมั ่นให้แก่
องค์กร/บุคคลภายนอกและภายใน 5) สนับสนุนการตัดสินใจ
ในกระบวนการดำเนินงานในองค์กรทุกแผนกงาน เพื่อให้ไป
ในทิศทางเดียวกัน  

7. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาความเสี่ยงบริษัท ลักขณาแพค จำกัด ดังน้ี 

1) การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที ่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง หรือโอกาสที่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากการบริหาร
จัดการงานด้านต่างๆ 

2) ควรศึกษาวิธีการ หรือขั ้นตอนการควบคุม
ความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
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การศึกษาการจัดทำบัญชีวิสาหกจิชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
THE STUDY OF ACCOUNTING FOR COMMUNITY ENTERPRISE IN THABO DISTRICT, NONGKHAI 
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บทคัดยอ 
การศึกษาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอ 

ทาบอ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการจัดทำ
บัญชีวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูจัดทำ
บัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
ทั้งหมด 40 กลุม กลุ มละ 1 คน รวม 40 คน กำหนดโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

ผลการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุ 31-40 ป มีระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. และ     
มีความร ู และประสบการณด านการเง ินและบัญชี 1-3 ป        
การจัดทำบัญชีว ิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก โดยดานความรู
ความสามารถ  มีทักษะในการจัดทำบัญชีอยางถูกตอง มีการ
บันทึกและรายงานการทำบัญชีอยางเปนระบบ และมีการ
ปฏิบัติงานที่เปนขั้นตอนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
ด านเอกสารและว ิธ ีการทางบ ัญช ี  ม ี เอกสารท ี ่ ใช  ในการ
ประกอบการบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก บันทึกบัญชีเปนปจจุบัน
ตามหลักบัญชีคูที่รับรองโดยทั่วไป และบันทึกรายการบัญชสีมุด
เงินสด สมุดบันทึกรายการท่ัวไป และสมุดตนทุนกำไร ดานความ
รวมมือและประสานงาน ความรวมมือจากผูตรวจสอบบัญชีใน
การใหคำแนะนำการจัดทำบัญชี และดานเครื่องมือที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บขอมูลการจัดทำบัญชีที่เปนระบบ ความ
ปลอดภัยในการเขาใชงานการจัดทำบัญชี และความสะดวก 
ในการปฏิบ ัต ิงานและการบันทึกรายการรวดเร ็ว ถ ูกต อง 
ครบถวน 
คำสำคัญ : วิสาหกิจชุมชน, ผูจัดทำบัญชี, การจัดทำบัญชี 

Abstract 
A Study of the Accounting of Community 

Enterprises in Tha Bo District, Nong Khai Province has a 
purpose to study the preparation of community 
enterprise accounts in the area of Tha Bo district, Nong 
Khai Province.  Population and sample groups used in 
this study were 40 community enterprise accountants 
in the area of Tha Bo district, Nong Khai Province. 
Determined by selecting a specific (Purposive Sampling) 
and using a questionnaire as a tool. The statistics used 
for data analysis were Percentage, Mean and Standard 
Deviation. 

 The results of the study showed that the 
knowledge and understanding of accounting records, 
storage of commercial documents, commercial reporting, 
internal control and account auditing accounting of 
community enterprises in Tha Bo district, Nong Khai found 
that the accounts were recorded by handwriting. The 
nature of business operation was own production, own 
investment, and selling. There were financial documents, 
documents which used for assembly of accounting 
recordings and accounts books. The frequency of record 
keeping, the account was recorded in the book all the 
time. Storage of documents which used for assembly of 
accounting recordings were stored separately in each type 
of document folder. The frequency of summing income 
and expenses were summed up every week. There was 
an audit of the preparation of financial reports and an 
audit of the accounting of the bookkeeper. The 
bookkeepers’ comment on the accounting that it wasn't 
complicated. Registers and sub-accounts that were used 
to record details of a person /a minority such as product 
control registration, share member registration, raw 
material control registration, customer sub account for 
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selling credit, permanent property registration and sub-
accounts of creditor. They had created a manual for the 
operation of the company. In the same way, there was a 
structure of duties in the performance. And government 
agencies took a part in organizing training to provide 
accounting knowledge in the topic of accounting 
management. 
Keywords : Community Enterprise, Bookkeepers, 
Accounting 

1. บทนำ
สภาพเศรษฐกิจทั ่วไปในเขตอำเภอทาบอ จ ังหวัด

หนองคาย ประชาชนในเขตเทศบาลฯ สวนใหญจะประกอบอาชีพ
ประเภทคาขาย รองลงมา คือ การทำเกษตร ซึ ่งสภาพการมี
รายไดของประชาชนในเขตจะอยูในระดับปานกลาง เน่ืองจากเขต
เทศบาลเมืองทาบอมีการคาขายและการปลูกพืชไร พืชสวนกัน
มากประกอบกับมีสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรม ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมใน
ทองถิ่นแบงเปน พื้นที่เกษตรรวม พื้นที่ทำนา พื้นที่ปลูกผลไม 
พื ้นที ่บอปลา พื ้นที ่ทำไร พื ้นที ่ปลูกผักและดอกไม ผลผลิต 
ทางเกษตรที ่สำคัญ ได แก  ข าว (ข าวนาป) ปร ิมาณ ยาสูบ 
การปศุสัตว สำหรับการประกอบการปศุสัตวในทองถิ่นจะเปน
ลักษณะในเชิงคาขายและการอุปโภค บริโภค ผลผลิตทางการ 
ปศุสัตวท่ีสำคัญ ไดแก โค กระบือ สุกร เปด ไก  สุนัข แมว มูลคา 
ปจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบอมีสมาชิก 40 กลุม  

ปจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบอมีสมาชิก 40 
กลุม ซึ่งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนแลววิสาหกิจชุมชน
หลายแหงในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ขาดการวาง
แผนการดำเนินงาน การควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากขาดทักษะ
การบันทึกบัญชีที่ถูกตองเหมาะสม การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ ้นไดยาก เนื ่องจากการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบ
บัญชีท่ีเหมาะสม 

จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพในการปฏิบัติงานดานการบัญชีวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอ
ทาบอ  จังหวัดหนองคาย โดยคาดวาขอคนพบท่ีไดจากการศึกษา
ครั ้งนี ้จะสามารถเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยนำสภาพปญหาที่เกิดข้ึน
จริงไปเปนสวนประกอบในการวางแผนเพื่อพัฒนาใหการปฏิบัติ
ด านการบัญชีว ิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบ อ จ ังหวัด
หนองคาย มีความถูกตองและเหมาะสม [1]  

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอ 

ทาบอ จังหวัดหนองคาย 

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร 

(Population) และกลุมตัวอยาง (Sampling) ประชากรและกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ คือ ผูจัดทำบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย จำนวนทั้งหมด 40 
กลุม กลุมละ 1 คน รวม 40 คน กำหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (ขอมูล ณ 25 ธันวาคม 2562) [2] 

3.2  ขอบเขตดานเน้ือหา 
การศึกษาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอ 

ทาบอ จังหวัดหนองคาย สภาพการจัดบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
3.3  ขอบเขตดานพื้นท่ี ศึกษาเฉพาะวิสาหกิจชุมชน ใน

เขตพ้ืนท่ีอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
3.4 ขอบเขตดานเวลา ดำเนินการศึกษา ระยะเวลาใน

ระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 – 1 กุมภาพันธ 2564 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม 

การจัดทําบัญชี

วิสาหกิจชุมชนใน

เขตอําเภอทาบอ 

จังหวัดหนองคาย 

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการบันทึก

บัญชี การจัดเก็บ

เอกสารทางการคา 

การรายงานขอมูล

ทางการคา การ

ควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบบัญชี 

ขอมูลเก่ียวกับสภาพ

ในกรจัดทําบัญชี

วิสาหกิจชุมชน 

- ดานความรู

ความสามารถ 

- ดานเอกสารและ

วิธีการทางบัญชี 

- ดานความรวมมือ

และประสานงาน 

- ดานเครื่องมือท่ีใช

ในการปฏิบัติงาน 
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5. วิธีการดำเนินการศึกษา
5.1  ป ร ะ ช า ก ร แ ล ะ ก ล ุ  ม ต ั ว อ ย  า ง ป ร ะ ช า ก ร 

(Population) และกลุ มตัวอยาง (Sampling) ประชากรและ
กลุ มตัวอยางที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ ผู จ ัดทำบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย จำนวน
ทั้งหมด 40 กลุม กลุ มละ 1 คน รวม 40 คน กำหนดโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ มวิสาหกิจ
ชุมชนท้ัง 40 กลุม [3] 

5.2 เครื ่องมือที่ใชในการศึกษา เครื ่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาปญหาในการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ 
จังหวัดหนองคาย สรางขึ ้นโดยการศึกษาแนว ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบงเปน 3 สวน 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบันทึกบัญชี การ

จัดเก็บเอกสารทางการคา การรายงานขอมูลทางการคา การ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพในกรจัดทำบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชน 

5.3  ก า ร ส ร  า ง และก า รห าค ุ ณภาพ เ ค ร ื ่ อ งมื อ
แบบสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานดานบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยไดดำเนินการ
สรางและหาคุณภาพ ตามข้ันตอนดังน้ี 

5.3.1  ศึกษาความหมายทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัย
ที ่เกี ่ยวของกับสภาพในการปฏิบัติงานดานบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

5.3.2  กำหนดขอบเขตดานเน้ือหาของ 
แบบสอบถามใหครอบคลุมกับสภาพในการปฏิบัติงานดานบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

5.3.3  สรางขอคำถามในแบบสอบถามแตละดานให
ครอบคลุมกับสภาพในการปฏิบัติงานดานบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย และเสนอให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาความ
เหมาะสมของขอความเนื้อหา ภาษาและสำนวนที่ใช โดยใน
แบบสอบถามสำหรับผูเช่ียวชาญผูวิจัยกำหนดระดับความคิดเหน็
ของผูเช่ียวชาญ 

5.3.4  นำแบบสอบถามมาวิเคราะหหาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคำถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาโดยใช
สูตรการหาดัชนีความสอดคลอง [4] 

5.3.5  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูเช่ียวชาญ
เสนอแนะ 

5.3.6  นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพ
และปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ
จริงเพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

5.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   ในการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการ
ตามข้ันตอนดังน้ี 

5.4.1  ทำบันทึกขออนุญาตเก็บรวมรวบขอมูล
วิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

5.4.2  เก็บขอมูลจากผู จ ัดทำบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยการลงพื้นท่ี
เก็บเอกสารดวยตนเอง 

5.4.3  ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาซึ่งเปน
ฉบับที่สมบูรณนำมาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 
แลวนำมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป 

5.5  การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดจัดทำขอมูลโดยตรวจสอบความสมบูรณของการ

ตอบแบบสอบถามและเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณมา
วิเคราะหขอมูลประมวลผล จากน้ันนำไปวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

5.5.1  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบ 
แบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยแจกแจงความถ่ี รอยละ 
และนำเสนอในรูปรอยละ เพ่ือแจกแจงความถ่ีของประชากร 

5.5.2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานดานบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชน ใชการแจกแจงความถี่ในรูปของรอยละ 
คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยวิธีการวัดระดับความคิดเห็น
ตามวิธีของลิเคิรท สเกล (Likert Scale) 5 ระดับ  

5.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
      สถิติที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ว ิจัยไดใชคอมพิวเตอร
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคาสถิติ ดังน้ี 

5.6.1  สถิติท่ีใชในการพัฒนาเครื่องมือ 
1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Index of

Concurrence : IOC) 
5.6.2  คาสถิติพ้ืนฐาน 

1) คารอยละ (Percentage)
2) คาเฉลี่ย (Mean)
3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

6. สรุปผล
6.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูจัดทำบัญชี

ของวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย พบวา 
ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31-40 ป มี
ระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. และมีความรู และ
ประสบการณดานการเงินและบัญชี 1-3 ป 

6.2 ความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับการบันทึกบัญชี การ
จัดเก็บเอกสารทางการคา การรายงานขอมูลทางการคา การ
ควบค ุมภายใน และการตรวจสอบบ ัญช ี  พบว า ผ ู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ บันทึกบัญชีโดยวิธีการบันทึกดวยมือ 
จำนวน 17 กลุม ลักษณะของการประกอบธุรกิจ เปนธุรกิจกลุม
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ผลิตเอง ลงทุนเอง ขายเอง จำนวน 24 กลุม การออกเอกสาร
ทางการเงินของกิจการ  มีการออกเอกสารทางการเงินทุกครั้ง 
จำนวน 33 กลุม เอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี ไดแก 
ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 39 กลุม รองลงมาใบเบิกเงิน จำนวน 26 
กลุม และใบรับสินคา จำนวน 21 กลุม สมุดบัญชีที่ใชในการ
จัดทำบัญชี ไดแก สมุดบันทึกรายการทั่วไป จำนวน 37 กลุม 
รองลงมาสมุดเงินสด จำนวน 29 กลุม สมุดบันทึกรับผลผลิตจาก
สมาชิก จำนวน 15 กลุม ความถ่ีในการบันทึกบัญชี มีการบันทึก
บัญชีในสมุดบัญชีทุกครั ้งที่มีรายการเกิดขึ้น จำนวน 37 กลุม 
การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี มีการจัดเก็บ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี โดยเก็บแยกแฟมเอกสารแตละ
ประเภท จำนวน 21 กลุม ความถี่ในการรวมยอดรายรับ และ
รายจาย ทุกอาทิตย จำนวน 26 กลุม การตรวจสอบการจัดทำ
รายการทางการเงิน มีการตรวจสอบ จำนวน 38 การตรวจสอบ
การจัดทำบัญชีของผูจัดทำบัญชี มีการตรวจสอบการจัดทำบญัชี
ของผูจัดทำบัญชี จำนวน 35 กลุม ความเห็นของผูจัดทำบัญชี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ไมมีความยุงยาก จำนวน 
18 กลุม ความเห็นของผูจัดทำบัญชี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
จัดทำบัญชี ไมมีความยุงยาก จำนวน 18 กลุม ทะเบียนและบัญชี
ยอยที ่ใชบันทึกรายละเอียดรายคน/รายยอย สวนใหญใช
ทะเบียนคุมสินคา จำนวน 31 กลุม รองลงมาทะเบียนสมาชิกหุน 
จำนวน 23 กลุม ทะเบียนคุมวัตถุดิบ จำนวน 22 กลุม การสราง
คูมือสำหรับปฏิบัติงานของกิจการ มีการสรางคูมือ จำนวน 35 
กลุม การกำหนดโครงสรางหนาที่ในการปฏิบัติงานของกิจการ 
มีการกำหนดโครงสรางหนาท่ีในการปฏิบัติงาน จำนวน 33 กลุม 
หน วยงานภาคร ัฐเข ามาช วยให ความร ู  ในด านการบ ัญชี 
มีหนวยงานภาครัฐเขามาชวยใหความรูในดานการบัญชี จำนวน 
31 กลุม ผู จัดทำบัญชีไดรับการอบรมในเรื ่องการจัดทำบัญชี
หรือไม การอบรมในเรื่องการจัดทำบัญชีของผูจัดทำบัญชี ไดรับ
การอบรมเรื่องการจัดทำบัญชี จำนวน 36 กลุม  

6.3 สภาพในการจัดทำบัญชีของผูจัดทำบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย  

สภาพในการจัดทำบัญช ี x� S.D. ระดับ 

1. ดานความรูวามสามารถ 3.69 .47 มาก 
2. ดานเอกสารและวิธีการ
ทางบัญชี 

3.65 .53 มาก 

3. ดานความรวมมือและ
ประสานงาน 

3.55 .56 มาก 

4. ดานเครื่องมือท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน 

3.53 .59 มาก 

รวมคาเฉลี่ย 3.61 .43 มาก 

จากตารางท่ี 1 สภาพในการจัดทำบัญชีของผูจัดทำบัญชี
วิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดย

ภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก (x� = 3.61) เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน จากมากไปหานอย พบวาดานความรูความสามารถ 

อยูในระดับมาก (x� = 3.69) รองลงมาดานเอกสารและวิธีการ

ทางบัญชี อยูในระดับมาก (x� = 3.65) ดานความรวมมือและ

ประสานงาน อยูในระดับมาก (x� = 3.55) และดานเครื่องมือท่ี

ใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (x� = 3.53) 
1) ดานความรูความสามารถในการทำบัญชี โดยรวมอยู

ในระดับมาก (x�= 3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูจัดทำ
บัญชีมีทักษะในการจัดทำบัญชีอยางถูกตอง อยูในระดับมาก 

(x� = 4.03) รองลงมาผู จ ัดทำบัญชีมีการบันทึกและการทำ
รายงานบัญชีรวมท้ังการเงินอยางเปนระบบและมีการปฏิบัติงาน
ที่เปนขั้นตอนตามมาตรฐานการบัญชทีี่รับรองทั่วไป อยูในระดับ

มาก (x� = 3.73) ผูจัดทำสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ

จัดทำบัญชีได อยูในระดับมาก (x� = 3.52) และการวางแผนการ

ใชเงินทุนเพียงพอตอการทำงาน อยูในระดับปานกลาง (x� = 
3.45) 

2) ดานเอกสารและวิธีการทางบัญช ีโดยรวมอยูในระดับ

มาก (x� = 3.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา เอกสารที่ใชใน
การประกอบการบันทึกมีประมาณมาก และบันทึกบัญชีเปน

ปจจุบันตามหลักบัญชีคูท่ีรับรองโดยท่ัวไป อยูในระดับมาก (x� = 
3.80) รองลงมาการบันทึกรายการบัญชีลสมุดเงินสด สมุดบันทึก

รายการท่ัวไป และสมุดตนทุนกำไร อยูในระดับมาก (x� = 3.78) 
แยกหมวดหมูเอกสารกอนการบันทึกบัญชีอยางชัดเจน อยูใน

ระดับมาก (x� = 3.70) และการบันทึกรายละเอียดงานคน/ราย

ยอยในทะเบียน และบัญชียอย อยู ในระดับปานกลาง (x� = 
3.20) 

3) ดานความรวมมือและประสานงาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x�= 3.55) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ
รวมมือจากผูตรวจสอบบัญชีในการใหคำแนะนำการจัดทำบัญชี 

อยูในระดับมาก (x� = 4.10) รองลงมา ความรวมมือจากบุคคล
ทั ้งภายในและภายนอกองคกรตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวกับการจัดทำบัญชี อยูในระดับปานกลาง (x� = 3.35) และ
ความรวมมือจากผูจัดการ/ผูบริหารในการใหขอมูล อยูในระดับ

ปานกลาง (x� = 3.20) 
4) ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูใน

ระด ับมาก (x� = 3.53) เม ื ่อพ ิจารณาเป นรายข อพบวา 
การจัดเก็บขอมูลการจัดทำบัญชีที่เปนระบบ อยูในระดับมาก  

(x� = 3.63) รองลงมา ความปลอดภัยในการเขาใชงานการจัดทำ

บัญชี อยูในระดับมาก (x� = 3.62) ความสะดวกใรการปฏิบัตงิาน 
และการบันทึกรายการรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน อยูในระดับมาก 

(x� = 3.55) และมีการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง อยูในระดับ

ปานกลาง (x� = 3.30) 
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7. อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในเขต

อำเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 
7.1 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารทางการคา การรายงาน
ขอมูลทางการคา การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี 
การจัดทำบัญชีว ิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย พบวา บันทึกบัญชีโดยวิธีการบันทึกดวยมือ ลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจ เปนธุรกิจกลุมผลิตเอง ลงทุนเอง ขายเอง 
มีการออกเอกสารทางการเงินทุกครั้งที่ทำรายการ เอกสารที่ใช
ประกอบการบันทึกบัญชี คือ ใบเสร็จรับเงิน สมุดบัญชีที่ใชใน
การจัดทำบัญชี คือ  สมุดบันทึกรายการทั่วไป มีการบันทึกบญัชี
ในสมุดบัญชีทุกครั้งที่มีรายการคาเกิดขึ้น มีการจัดเก็บเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีโดยเก็บแยกแฟมเอกสารแตละประเภท 
มีการรวมยอดรายรับและรายจาย ทุกอาทิตย มีการตรวจสอบ
การจัดทำรายงานทางการเงิน มีการตรวจสอบการจัดทำบัญชี
ของผูจัดทำบัญชี ความเห็นของผูจัดทำบัญชี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีไมมีความยุงยาก ทะเบียนและบญัชียอย
ที่ใชบันทึกรายละเอียดรายคน/รายยอย คือ ทะเบียนคุมสินคา 
มีการสรางคู ม ีสำหรับปฏิบัติงานของกิจการ มีการกำหนด
โครงสรางหนาที่ในการปฏิบตังิาน มีหนวยงานภาครัฐเขามาชวย
ใหความรู ในดานการบัญชี ไดรับการอบรมเรื ่องการจัดบัญชี 
สอดคลองกับงานวิจัยของ [5] พบวา การจัดทำบัญชี โดยมีการ
บันทึกบัญชีดวยมือ มีสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี ไดแก สมุดเงินสด สมุดบันทึกรายการทั่วไป ทะเบียนคุม
สินคา ทะเบียนสมาชิกหุนและใบเสร็จรับเงิน  

7.2 สภาพในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอ
ทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 
พบวา ดานความรูความสามารถ มีทักษะในการจัดทำบัญชีอยาง
ถูกตอง มีการบักทึกและรายกงานการทำบัญชีรวมทั้งการเงิน
อยางเปนระบบ และมีการปฏิบัติงานท่ีเปนข้ันตอนตามมาตรฐาน 
การบัญชีที ่ร ับรองทั ่วไป ดานเอกสารและวิธ ีการทางบัญชี 
มีเอกสารที่ใชในการประกอบการบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก 
บันทึกบัญชีเปนปจจุบันตามหลักบัญชีคูที่รับรองโดยทั่วไป และ
บันทึกรายการบัญชีสมุดเงินสด สมุดบันทึกรายการทั่วไป และ
สมุดตนทุนกำไร ดานความรวมมือและประสานงาน ความ
รวมมือจากผูตรวจสอบบัญชีในการใหคำแนะนำการจัดทำบัญชี 
และดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บขอมูลการ
จัดทำบัญชีที ่เปนระบบ ความปลอดภัยในการเขาใชงานการ
จัดทำบัญชี และความสะดวกในการปฏิบัติงานและการบันทึก
รายการรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน 

8. ขอเสนอแนะ
วิสาหกิจชุมชนคอนขางมีความรวมมือจากผูจัดการ/

ผู บริหารในการใหขอมูลนอย รวมทั้งความรวมมือของบุคคล
ภายในองคกร ตลอดจนกลุมวิสาหกิจชุมชนใกลเคียง และการ
เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังดวยเชนกัน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ใน
การศึกษาคือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเขตกรม
ชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 
13 แห่ง จ านวน 124 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามการศึกษาแรงจูงใจ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าพนักงาน
การ เ งินและบัญ ชีกรมชลประทานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเช่ือมั่นของเครื่องมือท่ี 0.84 
 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
การ เ งินและบัญ ชีกรมชลประทานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยจูงใจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 
ด้านความส าเร็จในการท างาน, ด้านความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 ด้านเงินเดือน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 และปัจจัยค้ าจุน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ด้านสถานะของอาชีพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ย 
4.68 ด้านความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมากที่สุด     

มีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 

ค ำส ำคัญ : ประสิทธิภาพในการท างาน, แรงจูงใจ

Abstract 

 The purpose of this project study was to 
study the Motivation which affect efficiency 
in the Performance of financial and 
accounting officers at the Royal Irrigation 
Department, Northeast. The populations were 
124 Finance and Accounting Officers who 
work at 13 Royal Irrigation Departments in the 
Northeast. The tools were questionnaires and 
the statistics for data analysis were:
Percentage, Mean and standard deviation. 
The reliability was at 0.84. 
 The result of the project study were as 
follows: The overall of the Motivation which 
affect efficiency in the Performance of 
financial and accounting officers at the Royal 
Irrigation Department, Northeast was at the 
highest, the Mean equal 4.52. When 
considered on a descending side, it was 
found that the types of the work performed  
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the salary was at the highest level, with an 
average of 4.51. The overall support factor 
was at the highest level with an average of 
4.58. When considered in descending terms, it 
was found that the occupation status was the 
highest, with an average of 4.68, the job 
security was at the highest level with an 
average of 4.67 and the relationships with 
associates were at the highest level with an 
average of 4.64. 

Keyword : Efficiency In The Performance, 
Motivation 

1. บทน ำ
ในปัจจุบันองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนได้ให้

ความส าคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็น ปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของการท างานที่ส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังมีผลต่อ
ความก้าวหน้าและเสื่อมถอยขององค์กร บุคลากรเป็น
ทรัพยากรที่มีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันภารกิจให้
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ สิ่งส าคัญนี้ คือจะ
ท าอย่างไรให้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรท างานอย่าง
เต็มความสามารถ มีความจงรักภักดีในองค์กร ท างาน
ได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
การท างานที่มุ่งเพิ่มปริมาณองค์กรจึงจ าเป็นต้องสร้าง
แรงจูงใจ เนื่องจากแรงจูงใจนั้นมีอิทธิผลต่อผลิตผล
ของงาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับการจูง
ใจในการท างาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่พนักงานจะ
ตอบสนองต่องานโดยที่ขาดแรงจูงใจ [1] 

แรงจูงใจเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมั่น
ที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะท า
กิจกรรมนั้น ๆ อย่างทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถ
ขณะเดียวกันหากมนุษย์ไม่มีแรงจูงใจและความพึง
พอใจจะท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาใน
เชิงลบ เช่น มีสภาพแวดล้อมที่เฉื่อยชาท ากิจกรรมนั้น 
ๆ ให้ ผ่าน ๆ ไปไม่ตั้งใจหรือไม่เอาใจใส่กับการท า
กิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ภายในองค์กรในระยะยาวได้ หากบุคลากรใน

องค์กรไม่มีการปรับตัวและไม่ยอมรับในสภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านปัจจัยภายใน
หรือภายนอกองค์กรสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผล
กระทบต่อองค์กรทั้งสิ้น แม้ว่าเรื่องของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานจะมีการศึกษาอย่างมากในช่วงครึ่งศตวรรษ
ที่ผ่านมาแล้ว แต่ในปัจจุบันก็ยังมีผู้ให้ความสนใจ
ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่
เสมอ สาเหตุอาจเนื่ องจากว่ าแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้แทบทุกองค์กร และ
ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่ งการศึกษาที่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างหลากหลายแนวทางนี้ จึงเป็น
สิ่ งจู ง ใจให้มีการศึกษาเรื่ องนี้ตลอดมา ส าหรับ
การศึกษาในครั้งนี้มีสาเหตุส าคัญหลายประการสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่ง ที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่
ผู้บริหารองค์กรควรให้ความสนใจและควรตระหนักว่า 
แรงจูงใจของพนักงานส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตาม
สภาพการณ์หรือจังหวะเวลา ดังนั้น การได้มีโอกาส
ส ารวจประเด็นของปัญหาไม่ว่าจะใช้แนวทางหรือ
วิธีการใดก็จะท าให้วิเคราะห์สภาพขององค์กรได้
ชัดเจนมากขึ้น และจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด ซึ่งจะน ามาวางแผนการพัฒนาองค์กรในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ยังอาจจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจปัจจัยด้านอ่ืน ๆ  
ที่จะช่วยเสริมสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร 
ได้รวมทั้งผู้วิจัยยังเห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      
จะมีประโยชน์อย่างแท้จริง หากสามารถน าไปใช้        
เพื่อการวางแผนในเชิงปฏิบัติการ [2] 
         กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ าเพื่อ กัก
เก็บรักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือ แบ่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือการ
อุตสาหกรรม และหมายรวมถึงการป้องกันความ
เสียหายอันเกิดจากน้ ากับการคมนาคมทางน้ าซึ่งอยู่ใน
เขตชลประทานงานชลประทานในประเทศไทย เริ่มขึ้น
อย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลอง และขุดคลองขึ้นใหม่ใน
บริเวณที่ราบภาคกลางจ านวนมาก ด าเนินการโดย
เอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam 
Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับ
พระบรมราชานุญาตเมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อ 
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พ.ศ. 2433 มีระยะเวลาด าเนินการ ตามสัมปทาน   
25 ปี ใน พ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้างนายเย โฮมัน วันเดอร์ 
ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาด าเนินงาน
ชลประทานประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้  นายเย 
โฮมัน เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 
พร้อมท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" 
และทรงแต่งตั้งนาย เย โฮมัน เป็นเจ้ากรมคลองคน
แรกเพื่อท าหน้าที่ดูแลท านุบ ารุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้น
เขินต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรด
เกล้าฯ ให้จัดตั้ง "กรมทดน้ า" ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี 
อาร์  วิ ล  สัน  เป็น เจ้ ากรมทดน้ า จน ในรั ชสมั ย
พระบาทสม เ ด็ จพระปก เ กล้ า เ จ้ า อยู่ หั ว  ไ ด้ มี
พระราชด าริว่า หน้าท่ีของกรมทดน้ ามิได้ปฏิบัติงานอยู่
เฉพาะแต่การทดน้ าเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ า
ปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ า 
รวมทั้งการส่งน้ าตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน้ าเพื่อ
ช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนช่ือจาก กรมทดน้ าเป็น กรมชลประทาน เมื่อ
วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานการขุดคลอง การทดน้ า การส่งน้ า และการสูบน้ า
ช่วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกอย่างท่ัวถึง [3]     

กรมชลประทานมีปัญหาในการบริหารงาน
ในหลายด้าน เช่น การบริหารด้านการเงินและบัญชี 
เช่น พนักงานปฏิบัติงานผิดพลาดในการจัดท างบด้าน
ต่าง ๆ ท าให้เกิดความวุ่นวายและเสียเวลาในการ
ปฏิบัติงาน กรมชลประทานควรให้ความส าคัญในการ
ก ากับดูแลอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่
ยังขาดหรือเป็นจุดอ่อน เพื่อให้องค์การสามารถพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรทุก
ด้านให้ได้มาตรฐานต่อไป โดยประสิทธิภาพของงาน
จ า เป็นต้องอาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานแต่
เนื่องจากภาวะดังกล่าวเป็นผลให้พนักงานและลูกจ้าง
ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน องค์การคลังสินค้า 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจที่จะ
ท าให้พนักงานและลูกจ้างเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แรงจูงใจมีความส าคัญ
อย่างยิ่ งต่อประสิทธิภาพของงานที่จะส่งผลไปสู่
ความส าเร็จขององค์กร ซึ่งความส าเร็จที่ส าคัญๆนั้น
ต้องมีกระบวนการที่ดีเริ่มตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจที่ดี 
เพื่อให้พนักงานมีจิตส านึกท่ีดีในการท างาน       

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึง
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าพนักงานและลูกจ้าง เพื่อน าข้อมูลและผลงานวิจัย
มาเป็นประโยชน์ส าหรับ เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาพนักงาน และลูกจ้ าง  ให้มีคุณภาพและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพส่งผลต่อองค์การได้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรม
ชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งน้ี คือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรม
ชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
จ านวนทั้งสิ้น 13 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 124 คน [3] 

4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็น

แบบสอบถามแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ง านของพนักงานการเ งินและบัญชีกรม
ชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างขึ้น
โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แบ่งเป็น 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การ เ งินและบัญ ชีกรมชลประทานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

4.3 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ร ง จู ง ใ จ ที่ มี ผ ล ต่ อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงิน
และบัญชีกรมชลประทานในเขตภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ
ตามขั้นตอนดังน้ี  

 4.3.1 ศึกษาความหมายทฤษฎีแนวคิด
และงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องกับแรงจู ง ใจที่มี ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการคัด เลือกตั วแปร และสร้ าง
แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ ง านของพนักงานการเ งินและบัญชีกรม
ชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 4.3.2 น าข้อค าถามไปให้ผู้เชียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตาม
เนื้อหา (Content validity) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

4.3.3 น าข้อค าถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วมาสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับการวิจัย จากนั้น
น าไปขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 4.3.4 จั ดท าแบบสอบถามให้ เป็น
เครื่องมือส าหรับการวิจัย  

 4.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ในสถานที่  ผู้ตอบแบบสอบถามคือ 
พนักงานการเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด จ านวน 124 คน 
เพื่อหาความเที่ยง (Reliabiliy) สัมประสิทธิ์ แอล
ฟ่าตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach’s coefficient) 
ได้ความเที่ยง 0.84 

 4.3.6 จัดท าแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
หลังการทดลองใช้  

 4.3.7 จัดท าแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้   

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจั ย ได้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

4.4.1 ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกรมชลประทานในเขตภาคตะวันออก      
เฉียงเหนือ 

4.4.2 เก็บข้อมูลจากพนักงานพนักงาน
การเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ   

4.4.3 ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มา ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ น ามาบันทึกลงในแบบรหัส 
(Coding Form) แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ล โดยใ ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  

 4.5.1 วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบค าบรรยาย  

4.5.2 วิ เคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนัก งาน
การเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ โดยใช้สถิติพื้นฐานค านวณหาค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

4.6.1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้ใน
การอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

4.6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการ
อธิบายระดับแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรม
ชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด 

4.6 .1.3 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายค่าความ
แปรปรวนของข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม 
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5. สรุปผลกำรวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่     
เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 58.10            
มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.20  จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 
93.80 รายได้ต่อเดือน รายได้ 10,001 บาท –15,000 
บาท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 รายได้ 
20,001 บาทขึ้นไป จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.70 และประเภทต าแหน่งงานเป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10    

  5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
จูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ    

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.52, 
S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหา
น้อย พบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X =4.64, S.D=0.33) ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน, ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด
(X =4.53, S.D.=0.32) ด้านเงินเดือน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (X =4.51, S.D.=0.35)

 5.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค้ า
จุนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ     
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 
(X =4.58, S.D.=0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านสถานะของอาชีพ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X =4.68, S.D.=0.29) ด้านความมั่นคง
ในงาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.67,      
S.D. =0.30) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X =4.64, S.D.=0.31)

6. อภิปรำยผล
จากผลการศึ กษาแร งจู ง ใ จที่ มี ผ ลต่ อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
การ เ งินและบัญ ชีกรมชลประทานในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

ปัจจัยจูงใจทีม่ีผลต่อ
ประสิทธภิำพ 

ในกำรปฏบิัติงำน 

X S.D. แปลผล

1. ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน

4.53 0.32 มากที่สุด 

2. ด้านการได้รับการยอมรับ 4.43 0.38 มาก 
3. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.64 0.33 มากที่สุด 
4. ด้านความรับผิดชอบ 4.53 0.32 มากที่สุด 
5. ดา้นความก้าวหน้า 4.47 0.34 มาก 
6. ด้านเงินเดือน 4.51 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.20 มำกที่สุด 

ปัจจัยค  ำจุนที่มีผลต่อ
ประสิทธภิำพ 

ในกำรปฏบิัติงำน 

X S.D. แปลผล

1.ด้านโอกาสที่ได้รับ
ความก้าวหนา้ในต าแหน่งงาน 

4.29 0.47 มาก 

2. ด้านความสัมพันธก์ับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.61 

0.29 มากที่สุด 

3. ด้านสถานะของอาชีพ 4.68 0.29 มากที่สุด 
4.ด้านความสัมพันธก์ับ
ผู้บังคับบัญชา

4.58 0.31 มากที่สุด 

5. ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน 4.64 

0.31 มากที่สุด 

6. ด้านการปกครองบังคับบัญชา 4.58 0.30 มากที่สุด 

7. ด้านนโยบายและการบรหิาร 4.57 0.33 มากที่สุด 

8. ด้านสภาพการท างาน 4.63 0.34 มากที่สุด 
9. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 4.52 0.32 มากที่สุด 
10.ด้านความมั่นคงในงาน 4.67 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.18 มำกที่สุด 
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เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมชลประทานในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลว่าปรากฏว่า ปัจจัยจูงใจ

โ ด ย ภ า พร วม อยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด (X =4.52, 
S.D.=0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหา
น้อย พบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X =4.64, S.D=0.33) ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน,ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด

(X =4.53, S.D.=0.32) ด้านเงินเดือน อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X =4.51, S.D.=0.35) และปัจจัยค้ าจุน

โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บม ากที่ สุ ด  (X =4.58,
S.D.=0.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหา
น้อย พบว่า ด้านสถานะของอาชีพ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X =4.68, S.D.=0.29) ด้านความมั่นคงในงาน

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X =4.67, S.D.
=0.30) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (X =4.64, S.D.=0.31) เนื่องจากเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีมีความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับ สามารถ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่ นได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมเสนอแนวคิดต่าง ๆ ใน
การท างาน ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย [1]
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยจูงใจ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ในด้านความส าเร็จใน
งานที่ ท าของบุคคล  รองลงมา  คื อ  ด้ านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือและด้านความก้าวหน้าตามล าดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัย
สุขศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุดในดา้น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานรองลงมา คือ ด้านสถานะ
ทาง อาชีพ ด้านความมั่นคงในการท าางาน ด้านการ
นิเทศงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
นโยบายและการบริหาร และด้านค่ าตอบแทน
ตามล าดับและสอดคล้องกับงานวิจัย [4] ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวม อยู่ในระดับสูง เมื่อ

พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ตามรายด้านทั้ง 15 ด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จใน
การท างานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านนโยบายการ
บริหารงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
ด้านกานท างานเป็นทีม  ด้ านการใส่ ใจคุณภาพ 
ด้านการรักษาค ามั่นสัญญา ด้านการมุ่งสู่ความส าเร็จ 
และด้านการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อยู่ ในระดับ
มาก ส่วนด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 
ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
และด้านความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน พนักงาน
ที่มี เพศ และอายุแตกต่างกันมีแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกันในส่วนพนักงานที่มี
ระดับการศึ กษาแตกต่ า งกันมี แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานทุกด้านแตกต่าง ยกเว้นด้านความสะอาด 
พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ยกเว้นด้านคุณภาพที่แตกต่างกัน ปัจจัยแรงจูงใจ คือ
ความส า เ ร็ จและความสั มพันธ์ ในการ ท า ง าน 
ความก้าวหน้าและการยอมรับ สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และปัจจัยสมรรถนะองค์กรคือ มุ่ งมั่น
ความส าเร็จการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และรักษา
ค ามั่นสัญญาการท างานเป็นทีมและใส่ใจคุณภาพมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ [5] คุณลักษณะพนักงาน
บัญชีตามความต้องการของส านักงานจัดท าบัญชี ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมี
ความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชีทักษะทางวิชาชีพ 
และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ด้านมีความ
ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ด้านมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาทักษะ
วิชาชีพ และทักษะทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยได้อย่างมี และด้านมีความสามารถในการ
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บริ หาร เ วลา  มี วิ นั ย  และสามารถปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบขององค์กรหรือหน่วยงาน 

7. ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการได้รับการยอมรับ กรมชลประทาน

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีมากขึ้นและส่งเสริมให้มีการอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาเพิ่มความรู้ ให้กับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญช ี

2. ด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่ง
งาน กรมชลประทานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ควรสนับสนุนให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้รับ
ความก้าวหน้าอย่างมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
และประกาศให้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีใน
หน่วยงานทราบอย่างเปิดเผยโดยใช้ผลการปฏิบัติงาน
มาเป็นองค์หลักในการที่จะได้รับโอกาสความก้าวหน้า
ในต าแหน่งงาน 
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การศึกษาการทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

Community Enterprise Accounting Study : a Case Study of Communitu Enterprise 

in Agricultural Group in NongKhai 

จุฑามาศ ดูริป1*  จีระประภา ลาพานิช2  

Chudamat Duripee1* Jieraprapha Laphanit 2 

*1,2นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

บทคัดยอ 

การศกึษาการทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย ใน

ครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการทําบัญชี

วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร ใน

เขตจังหวัดหนองคาย 2) เพ่ือศึกษาถึงปญหาในการจัดทํา

บัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุม

เกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย ประชากรท่ีใช ใน

การศึกษาครั้งน้ีไดแก ผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุม

เกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย จํานวน  69 กลุมกลุมละ 

1 คน รวม 69 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บขอมูล คํานวณคาทางสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความชื่อม่ันของเครื่องมือท่ี 

0.85 วิเคราะห ผลการวิจัยโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษา พบวา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร

โดยสวนใหญบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมี

ใบเสร็จรับเงินเปนเอกสารประกอบการบันทึกบัญช ี

บันทึกรายการในสมุดตนทุนกําไร ทะเบียนสมาชิกและหุน 

ใชระบบการบันทึกเงินฝาก ใชขอมูลจากสมุดเงินสดในการ

วางแผนการใช เงิน ใชขอมูลทางบัญชีจากสมุดแยก

ประเภทในการพิจารณารายการเคลื่อนไหวของบัญชีตางๆ 

ใชขอมูลจากสมุดตนทุนกําไรในการพิจารณาคาใชจายใน

การดําเนินงานเพ่ือควบคุมคาใชจาย ใชขอมูลจากทะเบียน 

สมาชิกและหุนในการคํานวณเงินปนผลจากมูลคาของ 

*จุฑามาศ ดูริป (Chudamat Duripee)

E-mail address : Worada485@gmail.com 

สมาชิก ใชขอมูลจากทะเบียนสินทรัพยในการพิจารณา 

การใชงานสินทรัพยใหเต็มประสิทธิภาพ ใชขอมูลจาก 

ทะเบียนคุมสินคาในการตรวจสอบความถูกตองของ

วัตถุดิบคงเหลือใชขอมูลจากทะเบียนคุมสินคาในการวาง

แผนการผลิต/การซื้อสินคา  ใชขอมูลจากทะเบียนวัตถุดิบ 

ในการตรวจสอบความถูกตองของวัตถุดิบคงเหลือใชขอมูล

จากทะเบยีนยอยลูกหน้ีในการตรวจสอบความถูกตองยอด

ลูกหน้ีคงเหลือและติดตามทวงหน้ีท่ีคางนาน ใชขอมูลจาก

ทะเบียนยอยเจาหน้ีเพ่ือใหทราบถึงยอดหน้ีคงเหลือของ

เจาหน้ีแตละชนิด ใชขอมูลจากงบทดลองในการพิจารณา

คาใชจายดําเนินงานเพ่ือควบคุมใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

ใชขอมูลจากงบการเงินในการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ

ดําเนินงานท่ีแทจริง สภาพในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ

ชุมชน กลุมการเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคายพบวา 

โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลางท้ังหมด  

ดานความสามารถในการบริหารการจัดการ  มีการบริการ

จัดการอยางมีระบบและกรรมการและสมาชิกมีสวนรวม

ในการกําหนดกฎระเบียนและขอบังคับของกลุมดาน

เอกสารและวิธีทางบัญชี มีเอกสารท่ีใชในการประกอบการ

บันทึกบัญชีมีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามหลักการ

บัญชี ดานความรวมมือและประสานงาน มีความรวมมือ

จากผูตรวจสอบบัญชีในการใหคําแนะนําการจัดทําบัญชี 

ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความสะดวกและงาย

ในการปฏิบัติงาน 

คําสําคัญ : การทําบัญชีวิสาหกิจ 
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Abstract 

The purposes of this study were to 1) 

study the process of accounting for community 

enterprises and 2) study problems in the 

accounting of community enterprises. The 

populations were 69 groups, a person who was 

an accountant of Agricultural Community 

Enterprises per a group and then there were 69 

groups. Questionnaires were used as a tool to 

collect data. There were calculated the 

statistical values such as percentage, mean and 

standard deviation. The reliability of the 

instrument at 0.85 was analyzed by using 

descriptive statistics. 

The results of the study showed that the 

most of the agricultural community enterprises used 

computer programs to record their accounts. They 

had a receipt as a supporting document for 

accounting records, record entries in the profit cost 

book, membership and share. They used a system 

to save deposits, used information from the cash 

journal to plan the use of money, used the 

information from the ledger accounts to determine 

the statements of different accounts, used the 

information from the cost - profit book to determine 

operating expenses in order to control expenses, 

the information of the member and shares were 

used to calculate the dividend from the value of 

members, used information from the asset register 

to determine the optimal use of the asset, used 

information from the inventory control register to 

verify the accuracy of the inventory and make 

planning / purchasing, used information from the 

raw material register to verify the accuracy of the 

remaining raw materials, used information from the 

accounts receivable sub-register to verify the 

accuracy of the debtor's balance and keep track 

of long outstanding debts, used information 

from the creditor sub-registers to know the 

outstanding balance of each creditor, used the data 

from the trial balance to determine operating 

expenses in order to control them within 

appropriate limits ,and used the information from 

the financial statements to allocate the net profit 

based on the actual operating results. The condition 

of the accounting of community enterprises in 

Nongkhai Agricultural Group found that all four 

aspects were at a moderate level as follow; firstly, 

manageability in management, they hada systematic 

management service, and the directors and 

members were involved in setting rules, and 

regulations of the group. Then, Documentation and 

accounting method, they had supporting 

documents for accounting records which having 

accurate and complete details according to 

accounting principles. Next, Cooperation and 

coordination, they had the cooperation of the 

auditors to provide accounting advice. And In terms 

of operational tools, they were convenient and easy 

to perform. 

Keyword : Enterprise accounting 

1. บทนํา

ในชวงหลายปท่ีผานมา ประเทศไทยไดเผชิญ 

กับวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหรัฐบาลแตละสมัย ตางก็มี

แนวความคิดท่ีจะหาวิธีทําใหประเทศสามารถกําหนด

ยุทธศาสตรของประเทศ ใหมีความสามารถในการแขงขัน

ท่ีเ พ่ิมสูง ข้ึน ซึ่ งสอดคลองกับการเปลี่ ยนแปลงของ

เศรษฐกิจโลกรัฐบาลไทยจึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยมองภาพของเศรษฐกิจอยางเปนระบบและมี

เปาหมายท่ีจะรักษาไวซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจอยางมี

คุณภาพ โดยเนนความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ระดับรากฐาน และการสรางความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก อยางรูเทาทันภายใน
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ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีดวยความเชื่อมั่นวาสังคมไทยยังมี

ศักยภาพ และสามารถพัฒนาข้ึนมาไดแนวทางการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชน เปนแนวทางหน่ึงท่ีจะชวยแกปญหาความ

ยากจนของประชาชนและเปนแนวทางท่ีสรางเศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชนใหมีความย่ังยืน เพราะเปนการสงเสริม

ใหชุมชนรูจักใชทรัพยากรทองถ่ิน ทําใหพวกเขาสามารถ

พ่ึงพาตนเองในระยะยาวไดอยางม่ันคงซึ่งกรมสงเสริม

การเกษตร ไดอธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไววา 

วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro 

community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนท่ี

เ ก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการหรืออ่ืน ๆ ท่ี

ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถีชี วิต

รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาวไมวาจะเปน

นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล เพ่ือสราง

รายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และ

ระหวางชุมชน [1] 

ในพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548 มีเจตนารมณเพ่ือใหมีการสงเสริมความรูและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางรายได การชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและการ

พัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลใหชุมชนพ่ึงพา

ตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความ

เขมแข็ง พรอมสําหรับการแขงขันทางการคาในอนาคตไม

วาในระดับใดรวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการเปน

ผูประกอบกิจการในระดับสูงข้ึนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ท่ีมีจุดมุงหมาย ในการ

แกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

สวนใหญของประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและ

ความอยู ดีมีสุขของคนไทย ภายใตแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

และสังคมใหเปนรากฐานการพัฒนาท่ีสําคัญของประเทศ 

โดยใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ

ชุมชน ซึ่งจากท่ีกลาวมาน้ัน จะพบวาการศึกษาเก่ียวกับ

วิสาหกิจชุมชนแมจะพบประโยชนในดานตาง ๆ ท่ีจะเกิด

ข้ึนกับชุมชนในการปรับนําไปใช แตปญหาท่ีเกิดข้ึนอันเกิด

จากการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนก็ยังมีอยู อาทิเชน 

ดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการเงินบัญชี

ดานการสนับสนุนจากภาครัฐ ดานการพัฒนาองคความรู 

และอ่ืน ๆ อีกมากมาย [2] ดังน้ันจึงเปนเรื่องสําคัญและ

จําเปนตองศึกษาคนควาเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนใหมีความชัดเจนและนําไปปรับใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในชุมชนตอไปซึ่งปจจุบันมีวิสาหกิจชุมชน

เกิดข้ึนท่ัวประเทศไทยมีการนําไปประยุกตใชอยาง

แพรหลายในหลายพ้ืนท่ีรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริเวณพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดหนองคาย ก็มีกลุมวิสาหกิจ

การเกษตรท่ีนาสนใจและสามารถพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน ซึ่ง

กลุมวิจัยศึกษาเก่ียวกับการทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนของ

กลุมวิสาหกิจชุมชนการเกษตร ซึ่งประชากรท่ีใชใน

การศึกษาครั้งน้ีไดแก ผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนกลุม

เกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย จํานวน69 กลุม กลุมละ 

1 คน รวม 69 คน 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือศึกษาถึงความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

บันทึกบัญชี และการใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงาน

ของวิสาหกิจชุมชนกลุมการเกษตร ในเขต 

จังหวัดหนองคาย 

2.2 เพ่ือศึกษาถึงเกี่ยวกับสภาพในการจัดทําบัญชี

ของวิสาหกิจชุมชน กลุมการเกษตร ในเขต 

จังหวัดหนองคาย 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ครั้งน้ี คือ ผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

จํานวน 69 กลุม กลุมละ 1 คน รวม 69 คน 

[3] โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

[4] 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

เครื่ องมื อท่ี ใช ในการรวบรวมข อมู ลเป น

แบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาปญหาในการปฏิบัติงาน 

ดานบัญชีของบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

สรางข้ึนโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวของ

แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมการเกษตร ในเขต 

จังหวัดหนองคาย 

สวนท่ี 2 ขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

บันทึกบัญชี และการใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงานของ

วิสาหกิจชุมชนกลุมการเกษตร ในเขต 

จังหวัดหนองคาย 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพในการจัดทําบัญชี

ของวิสาหกิจชุมชน กลุมการเกษตร ในเขต 

จังหวัดหนองคาย 

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานดานการ

บัญชีของบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมเกษตร ในเขตจั งหวัดหนองคาย ผู วิจัยได

ดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังน้ี 

4.3.1 ศึกษาความหมายทฤษฎี  แนวคิดและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสภาพในการปฏิบัติงานดานบัญชีของ

วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร ในเขต

จังหวัดหนองคาย 

4.3.2 กํ าห นดขอบ เ ขตด าน เ น้ื อห าขอ ง

แบบสอบถามใหครอบคลุมสภาพในการปฏิบัติงาน 

ดานบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

4.3.3 สรางขอคําถามในแบบสอบถามแตละ

ดานใหครอบคลุมกับสภาพในการปฏิบัติงานดานการบัญชี

ของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร 

ในเขตจังหวัดหนองคาย และเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาความเหมาะสมของ

ข อ ค ว า ม เ น้ื อ ห า  ภ า ษ า แ ล ะ สํ าน วน ท่ี ใ ช โ ด ย ใ น

แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญผูวิจัยกําหนดระดับความ

คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี  

+1  เมื่อแนใจวาเปนคําถามตรงกับขอบขายใน

ประเด็นหลักของเน้ือหา 

0  เม่ือไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขาย

ในประเด็นหลักของเน้ือหา 

-1  เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขาย

ในประเด็นหลักของเน้ือหา 

 4.3.4 นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของ

เน้ือหาโดยใชสูตรการหาดัชนีความสอดคลอง 

4.3.5 ปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามตามท่ี

ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 

4.3.6 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ

คุณภาพและปรับปรุงแกไขสมบูรณแลวไปจัดพิมพเปน

แบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูล 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยได

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

4.4.1 ทําบันทึกขออนุญาตเก็บรูปรวมขอมูล

วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน 

กลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

 4.4.2 เ ก็บข อ มูลจากพนักงานบัญชี และ

การเงินวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุม

เกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย โดยการลงพ้ืนท่ีเก็บ

เอกสารดวยตนเอง 

4.4.3 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาซึ่ง

ฉบับท่ีสมบูรณนํามาบันทึกและวิเคราะหขอมูลดวย

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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4.5 การวิเคราะหขอมูล 

ผู วิจัยไดจัดทําขอมูลโดยตรวจสอบความ

สมบูรณของการตอบแบบสอบถามและเลือกแบบสอบถามท่ี

มีความสมบูรณมาวิเคราะหขอมูลประมวลผล จากน้ันนําไป

วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

4.5.1 ข อมู ลพ้ื นฐานท่ั วไปของผู ตอบ

แบบสอบถามใชสถิติเชิงพรรณนา โดยแจกแจงความถ่ี 

รอยละและนําเสนอในรูปแบบรอยละ เพ่ือแจกแจงความถ่ี

ของประชากร 

4.5.2 ขอมูลเก่ียวกับสภาพในการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน

กลุมเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย ใชการแจกแจงความถ่ี

ในรูปของรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งมี

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย

วิธีการวัดระดับความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรทสเกล (Likert 

Scale) 5 

ระดับ คือ 

ระดับคะแนน 5  หมายถึง มากท่ีสุด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง นอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง นอยท่ีสุด 

4.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ส ถิ ติ ท่ี ใช ในการ วิ จั ยครั้ ง น้ี  ผู วิ จั ย ได ใ ช

คอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

สําหรับคาสถิติ ดังน้ี 

4.6.1 สถิติในการพัฒนาเครื่องมือ 

 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 

(Index of Concurrence: IOC)  

4.6.2 คาสถิติพ้ืนฐาน [5] 

1) คารอยละ (Percentage)

2) คาเฉลี่ยกลุม (Mean)

3) ค า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน (Standard

Deviation) 

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 45 คน (รอยละ 65.20) 

อายุ 41-50 ป จํานวน 25 คน (รอยละ 36.20) 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 30 คน 

(รอยละ 43.50) มีประสบการณดานการเงินหรือบัญชี

มากกวา 11 ปข้ึนไป จํานวน 41 คน (รอยละ 59.40) 

เปนเหรัญญิก จํานวน 31 คน (รอยละ 44.90) 

5.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับการบันทึกบัญชี 

และการใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงานของวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมการเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

ตารางที่ 5.1 การปฏิบัติงานโดยการใชขอมูลทางบัญชี 

รายการ 
รายการ 

รอยละ ไมใช 

1. การใชขอมูลจากสมุดเงินสด

  1.1 การวางแผนการใชเงิน 

  1.2 การรายงานเก่ียวกับการเงิน 

  1.3 การพิจารณาความตองการที่จะใช

เงิน 

  1.4 การตรวจสอบความถูกตองของเงิน

สดคงเหลือ 

2. การใชขอมูลจากสมุดแยกประเภท

  2.1 การใชประโยชนจากยอดคงเหลือแต

ละบัญชี 

  2.2 การพิจารณารายการเคลือ่นไหวของ

บัญชีตาง ๆ 

  2.3 สามารถนํารายการบญัชีตางๆ ไป

จัดทํางบการเงิน 

  2.4 เปรียบเทียบจํานวนเงินเพิ่ม/ลดของ

แตละบัญชีของแตละเดือนหรือระยะเวลา

ที่ตองการทราบ 

3. การใชขอมูลจากสมุดบันทึกตนทุนกําไร

  3.1 การปรับปรุงการผลิตเพื่อลดตนทุน

กําไร 

  3.2 การรายงานตนทุนการผลิต 

  3.3 การปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อลดการ

สูญเสีย 

  3.4 การพิจารณาคาใชจายในการ

ดําเนินงานเพื่อควบคุมคาใชจาย 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

97.10 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

- 

- 

- 

- 

2.90 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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  ตารางที่ 5.1 (ตอ) ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

รายการ 
รายการ 

รอยละ ไมใช 

4. การใชขอมูลจากทะเบียนสมาชิกและ

หุน 

  4.1 การขยายเงินทุนดวยการับสมาชิก

เพิ่ม 

  4.2 การคํานวณเงินปนผลจากมูลคาของ

สมาชิก 

  4.3 การขยายปริมาณธุรกิจดวยการรับ

สมาชิกเพิ่ม 

  4.4 การพิจารณาจํานวนสมาชิกที่

เหมาะสมตอการบริหารจัดการ 

5. การใชขอมูลจากทะเบียนสินทรัพย

  5.1 การพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะ

ลงทุนในสินทรัพยถาวร 

  5.2 การตรวจสอบความถูกตองของยอด

คงเหลือของสินทรัพย 

  5.3 การพิจารณาการใชงานสินทรัพยให

เต็มประสิทธิภาพ 

  5.4 การพิจารณาการคํานวณคาเสื่อม

ราคาที่เหมาะสมกับสินทรัพย 

6. การใชขอมูลจากทะเบียนคุมสินคา

  6.1 การตรวจสอบความถูกตองของ

วัตถุดิบคงเหลือ 

  6.2 การวางแผนการผลิต/การซ้ือสินคา 

  6.3 การประมาณการ การผลิต/การซ้ือ

สินคา 

7.การใชขอมูลจากทะเบียนคุมวัตถุดิบ

7.1 การตรวจสอบความถูกตองของ

วัตถุดิบคงเหลือ 

  7.2 การวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

  7.3 การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใชทดแทน

กันเพื่อลดตนทุนผลิต 

8. การใชขอมูลจากทะเบียนยอยลูกหน้ี

  8.1 การพิจารณาลูกหน้ีกอนการให

เครดิตทางการคา/สินเชื่อ 

  8.2 การพิจารณาผลการกระทบของ

ลูกหน้ีที่มีตอการดําเนินธุรกิจ 

  8.3 การตรวจสอบความถูกตองยอด

ลูกหน้ีคงเหลือ 

  8.4 การติดตามทวงหน้ีที่คางนาน 

  8.5 การพิจารณาแกไขปญหาเก่ียวกับ

ลูกหน้ี 

37.70 

100.00 

37.70 

100.00 

92.80 

100.00 

100.00 

97.10 

100.00 

100.00 

97.10 

100.00 

100.00 

97.10 

78.30 

84.10 

85.50 

85.50 

84.10 

62.30 

- 

62.30 

- 

7.20 

- 

- 

2.90 

- 

- 

2.90 

- 

- 

2.90 

21.70 

15.90 

14.50 

14.50 

15.90 

รายการ 
รายการ 

รอยละ ไมใช 

9. การใชขอมูลจากทะเบียนยอยเจาหน้ี

  9.1 รูยอดหน้ีคงเหลือของเจาหน้ีแตละ

ชนิด 

  9.2 พิจารณาระยะเวลาการคางชําระ

และไดชําระตามลําดับความสําคัญ 

9.3 พิจารณาสาเหตุเจาหน้ีรายที่มี 

การคางชําระเปนเวลานานหรือไมเปนไป

ตามกําหนด 

  9.4 พิจารณาความสามารถในการชําระ

หน้ีเพื่อวางแผนในการเปนลูกหน้ีที่ดีคร้ัง

ตอไป 

10. การใชขอมูลจากงบทดลอง

  10.1. การพิจารณาคาใชจายดําเนินงาน 

เพื่อควบคุมใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม 

  10.2 การพิจารณาการเคลื่อนไหวทาง

การเงินของแตละบัญชี เพื่อดูการ

เปลี่ยนแปลงวาเปนไปในทางที่กาวหนา

หรือถอยหลัง 

  10.3 การพิจารณาการเคลื่อนไหวของ

บัญชีที่สําคัญ เพื่อแกไขปญหาหรือการ

ขยายธุรกิจ 

11. การใชขอมูลจากงบการเงิน

  11.1 การนํางบการเงินไปใช เพื่อการ

เพิ่มทุนดําเนินงาน (เขาถึงแหลงทุน) 

  11.2 การจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ

ดําเนินงานที่แทจริง 

  11.3 การพิจารณาแกไขปญหาสภาพ

คลองทางการเงิน 

  11.4 การพิจารณา ภาระหน้ีสินที่เปนอยู

ในปจจุบัน เพื่อวางแผนการชําระหน้ี 

  11.5 การพิจารณาเพิ่มทุนดําเนินงาน 

โดยการระดมหุน/รับฝากเงิน/กูยืม 

  11.6 การพิจารณาขยายปริมาณธุรกิจ 

เพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น 

85.50 

85.50 

85.50 

84.10 

100.00 

100.00 

100.00 

82.60 

100.00 

100.00 

100.00 

98.60 

100.00 

14.50 

14.50 

14.50 

15.90 

- 

- 

17.40- 
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ตารางที่ 5.2 สภาพในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน

กลุมการเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

สภาพในการจัดทํา

บัญช ี
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1. ความสามารถใน

การบริหารจัดการ 

2. ดานเอกสารและ

วิธีทางบัญช ี

3. ดานความรวมมือ

และประสานงาน 

4. ดานเคร่ืองมือที่ใช

ในการปฏิบัติงาน 

2.85 

2.82 

2.85 

2.65 

0.61 

0.71 

0.70 

0.66 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 2.79 0.67 ปานกลาง 

จากตาราง พบวา สภาพในการจัดทําบัญชีของ

วิสาหกิจชุมชน กลุมการเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย 

ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (x� = 2.79, 

S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไป  

หานอย พบวา ดานความรวมมือและประสานงาน  

อยูในระดับปานกลาง (x� = 2.85, S.D. = 0.70)  

ดานความสามารถในการบริหารจัดการ (x� = 2.85,  

S.D. = 0.61) ดานเอกสารและวิธีทางบัญชี อยูในระดับ

ปานกลาง (x� = 2.82, S.D. = 0.71) และดานเครื่องมือท่ี

ใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง (x� = 2.65, 

S.D. = 0.66)  

6. อภิปรายผล

จากการศึ กษาการ ทําบัญชี วิส าห กิจชุมชน 

กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตร พบวา โดยสวน

ใหญบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรใชสมุดรายวัน

ท่ัวไปเปนเครื่องมือท่ีใชในการบันทึกบัญชีมีใบเสร็จรับเงิน

เปนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ปฏิบัติการบันทึก

รายการในสมุดตนทุนกําไร ปฏิบัติการบันทึกรายการใน

ทะเบียนสมาชิกและหุน มีการเขาใชระบบการบันทึกดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบเงินฝาก มีการปฏิบัติงานโดย

ใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงาน ใชขอมูลจากสมุดเงิน

สดในการวางแผนการใชเงินจัดทํารายงานเกี่ยวกับการเงิน

เพ่ือพิจารณาความตองการท่ีจะใชเงิน และตรวจสอบ

ความถูกตองของเงินสดคงเหลือ ใชขอมูลทางบัญชีจาก

สมุดแยกประเภทในการพิจารณารายการเคลื่อนไหวของ

บัญชีตาง ๆ เพ่ือใหสามารถนํารายการบัญชีตาง ๆ ไป

จัดทํางบการเงินและเปรียบเทียบจํานวนเงินเพ่ิม/ลดของ

แตละบัญชีของแตละเดือนหรือระยะเวลาท่ีตองการทราบ

ใชขอมูลจากสมุดตนทุนกําไรในการปรับปรุงการผลิตเพ่ือ

ลดตนทุนกําไร ปรับปรุงวิธีการผลิตเพ่ือลดการสูญเสีย 

เพ่ือรายงานตนทุนการผลิต และพิจารณาคาใชจายในการ

ดําเนินงานเพ่ือควบคุมคาใชจาย ใชขอมูลจากทะเบียน

สมาชิกและหุนในการคํานวณเงินปนผลจากมูลคาของ

สมาชิก และพิจารณาจํานวนสมาชิกท่ีเหมาะสมตอการ

บริหารจัดการ ใชขอมูลจากทะเบียนสินทรัพยในการ

ตรวจสอบ ความถูกตองของยอดคงเหลือของสินทรัพย

และพิจารณาการใชงานสินทรัพยใหเต็มประสิทธิภาพ ใช

ขอมูลจากทะเบียนคุมสินคาในการตรวจสอบความถูกตอง

ของวัตถุดิบคงเหลือ และวางแผนการผลิต/การซื้อสินคา 

ใชขอมูลจากทะเบียนวัตถุดิบในการตรวจสอบความ

ถูกตองของวัตถุดิบคงเหลือและวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ 

ใชขอมูลจากทะเบียนยอยลูกหน้ีในการตรวจสอบความ

ถูกตองยอดลูกหน้ีคงเหลือและติดตามทวงหน้ีท่ีคางนาน 

ใชขอมูลจากทะเบียนยอยเจาหน้ีเพ่ือใหทราบถึงยอดหน้ี

คงเหลือของเจาหน้ีแตละชนิด เพ่ือพิจารณาระยะเวลาการ

คางชําระและไดชําระตามลําดับความสําคัญและพิจารณา

สาเหตุเจาหน้ีรายท่ีมีการคางชําระเปนเวลานานหรือไม

เปนไปตามกําหนดใชขอมูลจากงบทดลองในการพิจารณา

คาใชจ ายดําเ นินงาน เ พ่ือควบคุมใหอยู ในเกณฑ ท่ี

เหมาะสม พิจารณาการเคลื่อนไหวทางการเงินของแตละ

บัญชี เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงวาเปนไปในทางท่ีกาวหนา

หรือถอยหลังและพิจารณาการเคลื่อนไหวของบัญชีท่ี

สําคัญ เพ่ือแกไขปญหาหรือการขยายธุรกิจ ใชขอมูลจาก

งบการเงินในการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานท่ี

แทจริงเพ่ือพิจารณาแกไขปญหาสภาพคลองทางการเงิน

พิจารณาภาระหน้ีสินท่ีเปนอยูในปจจุบัน เพ่ือวางแผนการ

ชําระหน้ี การพิจารณาขยายปริมาณธุรกิจ เพ่ือสรางรายได

เพ่ิมข้ึน 
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สภาพในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 

กลุมการเกษตร ในเขตจังหวัดหนองคาย พบวา 

โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับปานกลางท้ังหมด 

ดานความสามารถในการบริหารการจัดการ 

กลุมมีการบริการจัดการอยางมีระบบและกรรมการ 

และสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดกฎระเบียน 

และขอบังคับของกลุม ดานเอกสารและวิธีทางบัญชี 

มีเอกสารท่ีใชในการประกอบการบันทึกบัญชี 

มีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชี  

ดานความรวมมือและประสานงาน มีความรวมมือ 

จากผูตรวจสอบบัญชีในการใหคําแนะนําการจัดทําบัญชี 

ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความสะดวกและงาย

ในการปฏิบัติงาน 

7. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป

ควรมีการศึกษาการใหความรูการจัดอบรมแนว

ทางการจัดทําบัญชีดวยมือท้ัง 29 กลุม ใหเขาสูการบันทึก

บัญชีดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี 
ในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

Modern Accounting Competencies Affecting on the Success of 
the Performance of the Accountant in the Northeastern Accounting Office 1 
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บทคัดย่อ 
การศึกษา เรื่อง สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ที่มี

ผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในส านักงาน
บัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อความส าเร็จ
ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า นขอ ง ผู้ ท า บั ญ ชี ใ น ส า ง า นบั ญ ชี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 2) เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ ท า บั ญ ชี ใ น ส า นั ก ง า น บั ญ ชี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
ผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี จ านวน 3  คน ลละใช้ลบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ลก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ลละการวิเคราะห์การถดถอยลบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ลละผลการทดสอบความสัมพันธ์การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ 
5 ด้านต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานสมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
พบว่า สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านการวางลผนลละ
การควบคุมทางการเงินมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จใน      
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ยอมรับสมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดับ 0.05 สมรรถนะทางการบัญชีสมัย ใหม่ ในด้าน           

การตรวจสอบภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จใน         
การปฏิบัติงานทางวิชาชีพ สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ใน
ด้านการท าลละน าเสนอข้อมูลทางการบัญชี มีอิทธิพลทางบวก
ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ สมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม่ในด้านความรู้ ลละทักษะด้านบัญชีมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ สมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านจริยธรรมในวิชาชีพมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ยอมรับ
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ค าส าคัญ : สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่, ผู้จัดท าบัญชี      

Abstract 

The purposes of this project study 
were to 1) study the competencies and 
2) Study the performance success. The
populations were 39 bookkeepers in the 
accounting office. The tools were 
questionnaires and the statistics for data 
analysis were: Percentage, Mean, Standard 
Deviation and Multiple Regression Analysis. 

The result of the project study were 
as follows: the opinions about the Modern 
Accounting Competencies in the overall was at 
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the highest and the comments of the success 
in the profession in the overall was at the 
highest The results of the correlation test of 
multiple regression analysis of five modern 
accounting competencies on operational 
success as follow; Modern accounting 
competencies positively influence operational 
success found that  the Modern accounting 
competencies in financial planning and control 
were associated with success in professional 
practice. The hypothesis was accepted 
statistically significant at 0.05. Next, the 
modern accounting competencies in internal 
auditing have a positive influence on the 
success of our professional practice. Then, the 
preparation and presentation of accounting 
information had a positive influence on the 
success of professional practice. In the same 
way, the modern accounting competencies in 
the knowledge and accounting skills also had 
positively influence the success of professional 
practice. And the finally, the modern 
accounting competencies in professional ethics 
still had a positive influence on the success of 
professional practice. They were accepted the 
hypothesis to be statistically significant at the 
level of 0.01. 

1. บทน า
 ในปัจจุบันที่เข้าสู่ยุค Digital Economy หรือ เศรษฐกิจ

ดิจิทัล หมายถึง เศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
อินเทอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารลละโทรคมนาคมไปใช้ลละพัฒนาธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมสาขาหรือประเภทต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง 
เป็นปัจจัยส าคัญ การน าเทคโนโลยีเข้ามาในด้านต่าง ๆ น้ันมีทั้ง

ข้อดีลละประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นการเปิด
โลกกว้างของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ท างานที่ไหนก็ได้เพราะ
ข้อมูลทุกอย่างสามารถอัพโหลดออนไลน์ได้ ท าให้ผู้บริหารมีเวลา
ในการวางลผนลละการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการ  
ไ ด้ ดี ข้ึ นลละรวด เร็ ว  เ น่ื อง จ าก เทค โนโ ล ยีช่ วยลด เวล า              
ลละกระบวนการท างานให้สั้นลงลละน้อยลง เพ่ิมความได้เปรียบ
ทางการลข่งขันให้กับผู้ประกอบการ 

 การบัญชี เป็นหน่ึงในวิชาชีพที่มีความต้องการทาง
ตลาดลรงงาน ซึ่งต้องการนักบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี ลละสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบันได้อย่างดีอีกทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับทุก ๆ ฝ่าย        
ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ  
ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต เป็นต้น การท างานเป็นทีม วิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถูกต้องทันเวลา มีความเข้าใจในหลักการบัญชีเป็นอย่างดี

สมรรถนะทางการบัญชี (Accounting Competency) 
เป็นคุณลักษณะด้านความรู ทางวิชาชีพ ความสามารถ ลละ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้มีความหลากหลาย ลละเป็น
การเพ่ิมทักษะความสามารถของผู้ท าบัญชีให้สามารถปฏิบัติงาน
ทางด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนลละเป็นคุณลักษณะ
ของผู้ท าบัญชีที่ต้องมีการปรับตัวไปตามสภาพลวดล้อมของการ
ท างานที่เปลี่ยนลปลงไป เพ่ือให้ทันต่อโลกปัจจุบัน ซึ่งคุณลักษณะ
สมัยใหม่น้ีจะเน้นการปฏิบัติงานตามทักษะในการประกอบอาชีพ
มากกว่าการเน้นให้มีความรูความเข้าใจในเรื่องของวิชาการเพียง
อย่างเดียวลต่จะลตกต่างจากคุณลักษณะลบบเดิม  

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบัญชีสมัยใหม่ที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในส างานบัญชี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 2.2 เพ่ือศึกษาความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท า

บัญชีในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
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3. กรอบแนวคิดการวิจัย

4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ 

ในด้านการวางลผนลละการควบคุมทางการเงินที่ มีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.2 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านการควบคุม
ภายในทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.3 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านการจัดท า
ลละน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน 

4.4 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านความรู้ลละ
ด้านทักษะทางการบัญชีทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.5 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านจริยธรรมใน
วิชาชีพที่มีผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย
5.1 ประชากรลละกลุ่มตัวอย่าง (Population) 

ประชากรลละกลุ่ ม ตัวอ ย่างที่ ใช้ศึกษาในครั้ ง น้ี      
ผู้ท าบัญชีในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ท้ังหมด 5  จังหวัด 
ไ ด้ลก่  จั งหวัดหนองบัวล าภู  จั งหวัดเลย จั งหวัดบึงกาฬ     
จังหวัดอุดรธานี ลละจังหวัดหนองคาย จ านวน 3  ลห่ง 
ลห่งละ 1 คน รวม 3  คน [1]  

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีใช้ลบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลไ ด้สร้าง ข้ึนตามวัตถุประสงค์ลละกรอบลนวคิดโดย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นลบบสอบถาม (Questionnaire) 
สร้างตามวัตถุประสงค์ลละกรอบลนวคิดที่ก าหนดข้ึนโดยลบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี          
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 1 ลักษณะลบบสอบถามเป็น
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 5 ขอ ประกอบด้วย เพศ 
อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณในการท าบัญชี รายไดเฉลี่ย
ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะทางการบัญชี
สมั ย ใหม่ ของผู้ ท าบัญชี ในภาคตะ วันออกเ ฉียง เห นือ  1  
ลักษณะลบบสอบถามเป็นลบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จ านวน 28 ขอ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ทั้ง 5 ด้าน ได้ลก่ ด้านการวางลผนลละการ
ควบคุมการ เงิ น  จ านวน 6  ข อ ด้านตรวจสอบภาย ใน 
จ านวน 6 ขอ ด้านการจัดท าลละน าเสนอข้อมูลทางการบัญชี 
จ านวน 5 ขอ ด้านความรู้ลละทักษะทางการบัญชี จ านวน 6 ขอ 
ด้านจริยธรรมวิชาชีพ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ผู้ ท า บั ญ ชี ใ น ส า นั ก ง า น บั ญ ชี ภ า ค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ1 ลักษณะลบบสอบถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 18 ขอ โดยครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับความ ส าเร็จในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 
ด้านความสุขในการท างาน จ านวน 4 ขอ ด้านความก้าวหน้า 
จ านวน 4 ขอ ด้านความภาคภูมิใจ จ านวน 6 ขอ ลละด้านการ
ยอมรับนับถือ จ านวน 4 ขอ ลละข้อเสนอลนะ  

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ส านักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในส านักงานบัญชี

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
      3 .ตรวจสอบลบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา ซึ่งเป็นฉบับ
สมบูรณ์ น ามาบันทึกลงในลบบลงรหัส (Coding From) ลล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรลกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ  

สมรรถนะทางการบัญชี

สมัยใหม ่

1. ด้านการวางลผนลละ
ควบคุมทางการเงิน 
2. ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 
3. ด้านการจัดท าลละ
น าเสนอข้อมูลทางการ
บัญช ี
4. ด้านความรู้ลละ
ทักษะทางการบัญชี 
5.ด้านจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

ความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงาน 

1. ด้านความสุขในการ

ท างาน 

2. ด้านความก้าวหน้า 

3. ด้านความภาคภมูิใจ 

4. ด้านการยอมรับนับถือ
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5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมได้จากลบบสอบถาม  

ด้วยโปรลกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยลบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล 
ไดดังน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าบัญชี     
ในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดลก ความถ่ี (Frequency) ลละร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ลละความส าเร็ จ ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  
โ ดย ใช้ วิ ธี ก า รปร ะมวลผลทางหลั ก ส ถิ ติ เ ชิ ง พร รณนา 
(Descriptive Statistic) น าข้อมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย คา (Mean) ลละส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปลบบ
ตารางควบคูกับการบรรยายลละสรปุผลการด าเนินการวิจัย  
โดยก าหนดการให้คะลนนค าตอบของลบบสอบถาม [3]  

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

 5.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลทั่วไปพ้ืนฐานได้ลก่ 

5.5.2 ค่าความถ่ี (Frequency) ลละค่าร้อยละ
(Percentage) ใช้ในการอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ตอบลบบสอบถาม 

5.5.3 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการอธิบายความ
คิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ลละความส าเร็จ
ใ น วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู้ ท า บั ญ ชี ใ น ส า นั ก ง า น บั ญ ชี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยลบ่งออกเป็น 5 ระดับ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อยลละน้อยที่สุด 

5 . 5 . 4  ส่ วน เบี่ ย ง เบนมาตร ฐาน  (  Standard
Deviation) ใช้ในการอธิบายค่าความลปรปรวนของข้อมูลที่ได้
จากลบบสอบถาม    

5.5 .5  การ วิ เคราะห์การถดถอยลบบพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

6. สรุปผลการวิจัย
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบลบบสอบถาม 

ผู้ตอบลบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 
25-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การท าบัญชี 
5-10 ปี ลละรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-30,000 บาท 

ตารางที่ 6.2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ x̅ S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการวางลผนลละควบคุม
การเงิน 

4.42 0.49 มาก 

2. ด้านการตรวจสอบภายใน 4.47 0.38 มาก 
3. ด้านการจัดท าลละน าเสนอ
ข้อมูลทางการบัญชี 

4.53 0.43 มากที่สุด 

4. ด้านความรู้ลละทักษะด้าน
บัญชี 

4.73 0.47 มากที่สุด 

5. ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ 4.53 0.35 มากที่สุด 
รวม 4.53 0.32 มากท่ีสุด 

6.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบัญชี

สมัยใหม่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.53)       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้ลก่ ด้านความรู้ลละทักษะด้านบัญชี 

(�̅� = 4.73) ด้านการจัดท าลละน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีลละ

ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ (�̅� = 4.53) อยู่ในระดับมาก จ านวน 

2 ข้อ ได้ลก่ ด้านการตรวจสอบภายใน (�̅� = 4.47) ลละด้านการ

วางลผนลละควบคุมการเงิน (�̅� = 4.42)    
6.2.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะ    

ทางการบัญชี สมั ย ใหม่ ของผู้ ท าบัญชี ในส า นักงานบั ญชี          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการวางลผนลละควบคุม

การเงิน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42) เมื่อพิจารณา
เป็นราย ด้าน โดยเรี ยงล า ดับจากมากไปหาน้อย พบ ว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด การวางลผนลละควบคุมสินทรัพย์ต่าง ๆ 

(x̅ = 4.51) อยู่ในระดับมากจ านวน 5 ข้อ ได้ลก่ การวางลผน

ลละควบคุมเงินสด (x̅ = 4.49) การวางลผนลละควบคุมลูกหน้ี 

(x̅ = 4.46) ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการวางลผนลละการ
ควบคุมทางการเงินการวางลผนลละควบคุมหน้ีสินลละส่วนของ
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เจ้าของการจัดประเภทหน้ีสิน (x̅ = 4.41) ลละการวางลผนงาน
ก่อนลงมือปฏิบัติได้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด (x̅ = 4.28) 
6.2.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับสมรรถนะ     

ทางการบัญชี สมั ย ใหม่ ของผู้ ท าบัญชี ในส า นักงานบัญชี                  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ด้านการตรวจสอบภายใน          

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด  จ านวน 3 ข้อ  ไ ด้ลก่  การตรวจสอบทางการ เงิ น            
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลลละตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน 

การบัญชีลละรายงานทางการเงิน (x̅ = 4.64) การตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (x̅ = 4.62) ลละการตรวจสอบ
ด าเนินงาน เช่น การบริหารงานด้านพัสดุ การบริหารงานบุคคล 

การจัดการด้านการเงินลละบัญชี (x̅ = 4.51) อยู่ในระดับมาก 
จ านวน 3 ข้อ ได้ลก่ การตรวจสอบ ผลการด าเนินงานตาม

ลผนงานลละโครงการขององค์กร (x̅ = 4.44) การตรวจสอบ
สารสนเทศ พิสูจน์ความถูกต้องลละเชื่อถือได้ของระบบงานลละ

ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ (x̅ = 4.38) การ

บริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ (x̅ = 4.28)  
6.2.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับสมรรถนะ      

ทางการบัญชี สมั ย ใหม่ ของผู้ ท าบัญชี ในส า นักงานบัญชี         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านการจัดท าลละน าเสนอข้อมูล

ทางการบัญชี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ ได้ลก่ มีการจดบันทึก
บัญชีวิเคราะห์รายการทางบัญชี จัดท ารายงานทางการบัญชี   
ลละงบการเงินได้อย่างถูกต้อง ลละมีทักษะด้านการวิเคราะห์
ตัวเลขการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าการจัดท า

งบการเงิน (x̅ = 4.62) เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิงกับการเพ่ิมพูน
ทักษะลละการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าบัญชีให้เป็นไปตาม 
ลละมุ่งเน้นในการน าเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง เชื่อได้

ครบถ้วน ลละทันต่อเวลา (x̅ = 4.54) อยู่ในระดับมาก ได้ลก่ 
มีการก าหนดลนวทางในการฝึกฝนทักษะลละพัฒนาทักษะ

ทางการบัญชีของตนอยู่เสมอ (x̅ = 4.36)  
6.2 .4  ระ ดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับสมรรถนะ      

ทางการบัญชี สมั ย ใหม่ ของผู้ ท าบัญชี ในส า นักงานบัญชี        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านความรู้ลละทักษะด้านบัญชี 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 3 ข้อ ได้ลก่ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ดี  

ลละส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (x̅ = 4.56) 
ความรู้ ด้านโปรลกรมประยุกต์ด้านการเงินลละบัญชีดิจิทัล 

(x̅ = 4.54) ความรู้ด้านโปรลกรมส าเร็จรูปในงานบัญชีลละ

ตรวจสอบบัญชี (x̅ = 4.51) อยู่ในระดับมาก จ านวน 3 ข้อ 
ได้ลก่ ความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความรู้ด้านการ

ตรวจสอบภายใน ลละการควบคุมภายใน ( x̅ = 4.49) 
ลละวิเคราะห์ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้า ระหว่าง

ประเทศที่ไม่ซับซ้อน (x̅ = 4.44) 
6.2 .5  ระ ดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับสมรรถนะ  

ทางการบัญชี สมั ย ใหม่ ของผู้ ท าบั ญชี ในส า นักงานบัญชี        
ภาคตะ วันออกเ ฉียง เห นือ  1 ด้านจริ ยธรรมในวิชาชีพ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 5 ข้อ ได้ลก่ ใช้ดุลยพินิจผู้ประกอบวิชาชีพ   

โดยไม่มีความล าเอียง (x̅ = 4.79) ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือ
บิดเบือนความจริงอันเป็นสาระส าคัญลละสามารถตรวจสอบได้ 
ลละประพฤติอย่างตรงไปตรงมา ซื่อตรงต่อวิชาชีพปฏิบัติงานบน

หลักฐานที่เป็นจริงเชื่อถือได้ (x̅ = 4.77) การไม่น าข้อมูลของ

องค์กรไปเปิดเผย (x̅ = 4.74) ลละปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจาก

อิทธิพลของบุคคลอื่น (x̅ = 4.62)   

ตารางที่ 6.3 ระดับความคิดเห็นความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความส าเร็จในวิชาชีพ x̅ S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. ด้านความสุขในการท างาน 4.68 0.36 มากที่สุด 
2. ด้านความก้าวหน้า 4.68 0.39 มากที่สุด 
3. ด้านความภาคภูมิใจ 4.61 0.45 มากที่สุด 
4. ด้านการยอมรับนับถือ 4.63 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.65 0.37 มากท่ีสุด 

     6.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในวิชาชีพ
ของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.65) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 4 ข้อ ได้ลก่ ด้านความสุขในการท างานลละด้าน
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ความก้าวหน้า (x̅ = 4.68) ด้านการยอมรับนับถือ (x̅ = 4.63)    

ด้านความภาคภูมิใจ (x̅ = 4.61)  
 6.3.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จใน

วิชาชีพของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 ด้านความสุขในการท างาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅ = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ ได้ลก่ มีความ
พึงพอใจกับงานที่ท าก่อให้ เกิดความสุขในการปฏิบั ติงาน        

(x̅ = 4.72) มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงานลละมี

มนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (x̅ = 4.69) มีความศรัทธา     
ในวิชาชีพลละองค์กรลละมีความพึงพอใจในความสามารถ

ศักยภาพของตนเอง (x̅ = 4.67) 
6.3.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จใน

วิชาชีพของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 ด้านความก้าวหน้า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด           

(x̅ = 4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ ได้ลก่ มี
ความก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบมากข้ึนลละผู้บังคับบัญชา

มอบหมายงานที่ส าคัญให้ (x̅ = 4.74) มีความก้าวหน้าในเรื่อง

ความรู้ ทักษะลละความช านาญ (x̅ = 4.72) มีความก้าวหน้า
ทางรายได้ลละผลตอบลทนที่มีความเหมาะสมกับภาระงานที่

รับผิดชอบ (x̅ = 4.67) มีความก้าวหน้า ลละมีโอกาสได้รับการ

เลื่อนต าลหน่งงาน (x̅ = 4.62) 
6.3.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จ       

ใ น วิ ช า ชี พ ข อ ง ผู้ ท า บั ญ ชี ใ น ส า นั ก ง า น บั ญ ชี ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้านความภาคภูมิใจ โดยภาพรวม อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 5 ข้อ ไ ด้ลก่  ยอมรับความรับผิดชอบได้โดยง่าย            

(x̅ = 4.77) มีความอดทนต่อความคับข้องใจได้เป็นอย่างดี      

(x̅ = 4.64) ความภูมิใจในอาชีพ (x̅ = 4.62) ท างานใหม่ ๆ ด้วย

ความกระตือรือร้น (x̅ = 4.59) มีความรู้ความสามารถที่จะโน้น

น้าวจิตใจผู้อื่นได้ (x̅ = 4.56) อยู่ในระดับมาก ได้ลก่ สามารถ

ลสดงความรู้สึกลละอารมณ์ให้หลายลักษณะ (x̅ = 4.49) 
6.3.4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จใน

วิชาชีพของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 ด้านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด    

(x̅ = 4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ ได้ลก่ ได้รับ
ความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงานในการเป็นผู้น ากลุ่มงาน ลละ

เพ่ือนร่วมยอมรับฟังความคิดเห็นของท่าน (x̅ = 4.67) มีการให้
ความร่วมมือลละท างานเป็นทีมเมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรลละได้รับการยอมรับจากผู้บริหารระดับสูงทั้ง       

ในลักษณะค าพูดลละหนังสือชมเชย (x̅ = 4.64) ได้รับการยก
ย่องชมเชยในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงานลละเป็นที่ยอมรับ

ของทุกฝ่าย (x̅  = 4.59)  

ตารางที่ 6.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์การถดถอยลบบพหุคูณ 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t-value Sig. 

ด้านการวางลผนลละควบคุม
การเงิน 

.31  2.048 .048 

ด้านการตรวจสอบภายใน .535 3.84  .000 

ด้านการจัดท าลละน าเสนอ
ข้อมูลทางการบัญชี 

.6   5. 41 .000 

ด้านความรู้ลละทักษะด้าน
บัญชี 

.554 4.050 .000 

ด้านจริยธรรมในวิชาชีพ .851  .871   .000 

หมายเหตุ: n = 39, R = 0.770, R2 = 0.593, F = 53.798, Sig = 0.000 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 6.4 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า สมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่ในด้านการวางลผนลละการควบคุมทางการเงิน 
มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
ยอมรับสมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 สมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านการตรวจสอบภายในมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ยอมรับ
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมรรถนะทางการ
บัญชีสมัยใหม่ในด้านการท าลละน าเสนอข้อมูลทางการบัญชี 
มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
ยอมรับสมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 สมรรถนะ
ทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านความรู้  ลละทักษะด้านบัญชี        
มีอิทธิพลทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
ยอมรับสมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สมรรถนะ
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ทางการบัญชีสมัยใหม่ในด้านจริยธรรมในวิชาชีพมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ยอมรับ
สมมติฐานมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 [2] 

8.ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ท าบัญชี ควรมีการพัฒนาสมรรถนะทางการบัญชี

อย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านการจัดท าบัญชียุคดิจิทัล 
ด้านภาษีอากร เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสถานการณในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนลปลงไปอย่าง
รอบด้าน 

2. ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เช่น คุณภาพการท างาน ผลการ 
ปฏิบั ติงาน เพ่ือน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการท าบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษา

ระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ของนักศ ึกษาฝ กอาชีพ ระด ับปร ิญญาตรี  
สาขาวิชาการบัญชี  ว ิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูดูแล
น ักศ ึ กษาฝ  กอาช ีพจำนวน  34  คน จากสถาน
ประกอบการ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 
แบบสอบถามเกีย่วกับการศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ท่ีม ีต อค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงคของ
นักศึกษาฝกอาชีพ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือท่ี 
0.919 

  ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ที ่ม ีต อค ุณลักษณะที ่พึงประสงคของ
นักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พบวา โดยรวมอยู ใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.34 เมื่อพิจารณาเปนรายขอจาก
มากไปหานอย พบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ทักษะทางปญญา อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 
ดานทักษะสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 ดานความรู อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.22 และดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 3.95 

คำสำคัญ :  ความพึงพอใจ, สถานประกอบการ, 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

Abstract 

 The purpose of this study was to study the 
Satisfaction of the Establishment towards 
Desirable Characteristics of the trainee Students, 
bachelor degree of Accounting, Nong Khai 
Vocational College.  The sample was 34 
vocational training students from companies. 
The tools were satisfaction questionnaires.  The 
statistics for data analysis were:  Percentage, 
Mean and standard deviation. The reliability was 
at 0.919. 

 The result was found that the Satisfaction 
of the Establishment towards Desirable 
Characteristics of the trainee Students, bachelor 
degree of Accounting, Nong Khai Vocational 
College in the overall was at high level with the 
average of 4.34. When considered in descending 
order, it was found that moral, ethical and 
intellectual skills were at the highest level with 
an average of 4. 53.  Next, the human relations 
and responsibility were at a high level with an 
average of 4. 45.  Then, knowledge was at a high 
level with an average of 4. 22 and numerical 
analysis skills, communication and using 
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information technology were at high level with 
an average of 3.95. 

Keyword : Satisfaction, Establiment, 
Desirable features 

1. บทนำ

 สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาน ับได ว าเป นองค กรท ี ่มี

ความสำคัญเปนอยางยิ ่งในการผลิตบัณฑิตที่พรอมจะ

ออกไปทำงาน โดยใชความรูความสามารถไดอยางเต็ม

ศักยภาพ  และเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพจากนโยบาย

การพัฒนาการศึกษาของรัฐบาลจึงทำใหสถาบันอุดม 

ศึกษา ตองปรับกลยุทธในการจัดการเรียนการสอนใหมี

ความหลากหลายเพ่ือสงเสริมการเรยีนรูและเพ่ิมศักยภาพ

ของผู เรียนใหมีความเชี ่ยวชาญโดยสามารถสรางและ

ประยุกต ใช ความรู  เพ ื ่อพัฒนาตนเองและสังคม  มี

จิตสำนึกและปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึด

หลักคุณธรรม จริยธรรม  และสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน  และการเรียนจากประสบการณจริง

ด วยการฝ กงานจ ึงเป นระบบการศึกษาที ่ เน นการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยจัดใหนักศึกษาไป

ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ  ระบบนี้จะสงผล

ใหนักศึกษาไดรับโอกาสเรียนรูประสบการณ  จากการไป

ปฏิบัติงานทำงานรวมกับผูอื่นเกิดทักษะการสื่อสารกับ

ผ ู อ ื ่นซ ึ ่ ง เป นค ุณล ักษณะท ี ่พ ึงประสงค ของสถาน

ประกอบการ  ในขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได

แรงงานซึ่งมีทักษะความพรอมระดับหนึ่งไปชวยงาน  ซึ่ง

อาจไดรับความคิดใหม ๆ จากนักศึกษาฝกงานอีกทั้งเปน

การแบงเบาภาระใหพนักงานประจำสามารถไปทำงานท่ี

ยากกวาไดในสวนสถาบันศึกษาจะไดนำผลของระบบน้ีมา

ปรับปรุงหลักสูตรตาง ๆ ใหเหมาะสมสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน [1] 

การศึกษาเก ี ่ยวกับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงานเปนแนวทางหนึ่งใน

การประเม ินศักยภาพนักศึกษาและสัมฤทธิผลของ

หลักสูตรขอคนพบที่ไดจะเปนกระจกสะทอนใหเห็นท้ัง

จุดเดนและจุดที ่ควรพัฒนาอันจะเปนประโยชนตอ

นักศึกษาในการคงไวซึ ่งคุณลักษณะที ่เหมาะสมและ

ปรับปรุงขอบกพรองของตนเองเพื่อเตรียมความพรอมใน

การเขาสูโลกแหงการทำงานรวมทั้งเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

เพื่อสรางนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตาม

ความตองการของผูประกอบการซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาส

การไดงานของนักศึกษาในหลักสูตร [2] 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงไดทำวิจัยครั ้งนี ้ขึ ้นเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที ่ม ีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกอาชีพระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย  เพื ่อจะนำความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ี
สะทอนจากผูดูแลการฝกงานของนักศึกษาโดยตรงมาใช
เปนขอมูลสำคัญในการประเมินและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาในหลักสูตร  รวมถึงการนำไปใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิต
นักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการ
ของตลาดแรงงานในรุนถัดไป 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบ การ
ที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกอาชีพ
ระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

3. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา

4. วิธดีำเนินการศึกษา

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population)  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูดูแลนักศึกษาฝก

อาชีพจำนวน 34 คนจากสถานประกอบการ 
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 4.2 เครื ่องมือที่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้เปนแบบ 

สอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการท่ีมีตอนักศึกษา 

ฝกอาชีพ แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี ่ยวกับขอมูลพื้นฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค ของ
นักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายใน 5 ดาน 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู  3) ดานทักษะทางปญญา 4) 
ด านท ักษะความส ัมพ ันธ ระหว างบ ุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประ 

กอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝก
อาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคายผูศึกษาไดดำเนินการสรางและหา
คุณภาพตามข้ันตอนดังน้ี  

 4.3.1 ศึกษาและรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 4.3.2 ศึกษาร ูปแบบและวิธ ีการสราง
แบบสอบถามและกำหนดขอบเขตขอคําถามตามวัตถุประ
สงคการศึกษา 

4.3.3 สรางแบบสอบถาม 
 4.3.4 นำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา(Content Validity) 
จำนวน 3 ทาน ท้ังน้ีคาท่ีไดตองมากกวาหรือเทากับ 0.50 
ผลการตรวจสอบคา IOC พบวา มีคาระหวาง 0.67 – 
1.00 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 0.93 จากนั้นปรับปรุงแบบ 
สอบถามใหครอบคลุม กระชับ ชัดเจน และสมบูรณยิ่งข้ึน
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

4. 3.5 น ำแบบสอบถามท ี ่ ผ  านการ
วิเคราะห แลวไปทดลองใชเพ ื ่อหาคาความเชื ่อมั่น 
( Reliability)  โ ดย ใช  ค  า ส ั มประส ิทธ ิ ์ แ อลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s Alpha) หาคาที ่ ได จากการ
วิเคราะหมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป แสดงวาแบบสอบถาม น้ัน
มีความนาเชื ่อถือสามารถนำไปทดสอบสมมติฐานและ
นำไปใชในกระบวนการวิจัยตอไดเมื ่อผูศึกษาทำการ
ทดสอบคาความเชื่อมั่นขอแบบสอบถาม ตนแบบรวมกัน
ไดคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของ Cronbach ไดคาความ
นาเช่ือถือเทากับ 0.919 

 4.3.6 จัดทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใช   

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลครั ้งนี ้ผู ศึกษาไดเก็บ

รวบรวมขอมูลจากบุคลากรของสถานประกอบการในสวน
งานที่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีฝกประสบการวิชาชีพ 
ท่ีเลือกเปนกลุมตัวอยางโดยดำเนินการดังน้ี 

 4.4.1 สงหนังสือขอความอนุเคราะหใน
การตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถามที ่ เสร็จ
สมบูรณไปยังสถานประกอบการที่เปนกลุมตัวอยางทาง
ไปรษณีย 

4.4.2 จากการส งแบบสอบถามไปยัง
สถานประกอบการณตาง ๆ  และไดดำเนินการติดตาม
แลวปรากฏวาไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนมา 
จำนวน  34  ฉบับ   

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาครั ้งน ี ้  ใช แบบสอบถามเปน

เครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี  

 4.5.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และ
คารอยละ (Percentage) แลวนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคำบรรยาย  

4.5.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบ 
การที ่มีตอคุณลักษณะที ่พึงประสงคของนักศึกษาฝก
อาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคายโดยใชสถิติพื ้นฐานคำนวณหา
คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 
4.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
 4.6.1.1 รอยละ (Percentage) ใชใน

การอธิบายขอมูลเกี ่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 

4.6.1.2 คาเฉลี ่ย (Mean) ใชในการ
อธิบาย ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาฝกอาชีพระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ ระดับ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 
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 4.6.1.3 ส วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 
( Standard Deviation)  ใช  ในการอธ ิบายค  าความ
แปรปรวนของขอมูลท่ีไดรับจากแบบสอบถาม 

5. สรุปผลการศึกษา

5.1 ผลการวิเคราะหข อม ูลทั ่วไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 64.70 มีอายุ

ระหวาง 30 - 40 ป จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 61.80 

เปนตำแหนงหัวหนางาน จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

35.30 และมีประสบการณทำงาน 5 - 10 ป และ 11 - 

20 ป จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 29.40     

5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของนักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ

บัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.34, S.D.= 0.63)เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอจากมากไปหานอย พบวา ดาน
คุณธรรม จริยธรรม อยู ในระดับมากที ่ส ุด(X�= 4.53, 
S.D.= 0.54) ดานทักษะทางปญญา อยูในระดับมากที่สุด 
(X�= 4.53, S.D.=0.53) ดานทักษะสัมพันธ ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก (X�= 4.45, S.D.= 
0.60 ) ดานความรู  อยู ในระดับมาก (X�= 4.22, S.D.= 
0.70 ) และดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก 
(X�= 3.95, S.D. = 0.79) 

6. อภิปรายผล

 จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที ่ม ีต อค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงคของ
นักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สามารถอภิปรายผล ได
ดังน้ี  

 ดานคุณธรรม จริยธรรม จากการศึกษาพบวา 
ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของนักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายดาน
คุณธรรม จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจ ัยของ [3] ไดศ ึกษาคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงคสำหรับสถานประกอบการกรณศีึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคม
ศาสตรและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
สำหรับสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงานจำนวน 7 
แหง พบวา สถานประกอบการสวนใหญมีความตองการ
ใหนักศึกษามีคุณลักษณะดานคุณธรรมจรยิธรรมมากท่ีสุด 

 ดานทักษะทางปญญา จากการศึกษาพบวา ความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ของน ักศ ึกษาฝ กอาช ีพระด ับปร ิญญาตรี  
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พบวา 
ดานทักษะทางปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ [4] ไดศึกษาการพัฒนา
ลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงคตามความตองการของ
ผูประกอบการ: กรณีศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา ผู
ประกอบการสวนใหญที่มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 15 ลาน 
บาท จะใหความสำคัญมากท่ีสุดกับบัณฑิตท่ีมีคุณวุฒิดาน
ทักษะทางปญญา เพราะตองการทีมงานที่มีอยูจำนวนไม
มากนักแตตองมีคุณภาพเพ่ือมาชวยกันพัฒนาองคกร 

 ดานทักษะสัมพันธ ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ จากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที ่ม ีต อค ุณลักษณะที ่พ ึงประสงคของ
นักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พบวา ดานทักษะสัมพนัธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เนื่องจากนักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ไดมี
การอบรม และรวมกิจกรรมตาง ๆ ที ่ทางสถาบันการ
อาชีวศึกษาไดจ ัดขึ ้นอยางสม่ำเสมอ มีการเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมรวมกับชุมชนตาง ๆ ที่ทาง

คุณลักษณะที่พึงประสงค X� S.D. แปลผล 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.53 0.54 มากที่สุด 

2. ดานความรู 4.22 0.70 มาก 

3. ดานทักษะทางปญญา 4.53 0.53 มากที่สุด 

4. ดานทักษะสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.45 0.60 มาก 

5. ดานทักษะวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การส่ือสารและใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ  3.95 0.79 มาก 

รวม 4.34  0.63 มาก 
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จังหวัดไดจ ัดขึ ้น จึงทำให นักศึกษาฝกอาชีพระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย มีมนุษยสัมพันธอันดี ตอเพ่ือนรวมงาน และตอ
สถานประกอบการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ [5] ได
ศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ของหลักศุตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตสาขาการปกครองทองถิ ่น คณะรัฐศาสตรและ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 233 ราย ผล
การศึกษาพบวา นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ในการนำความรูไปใช
ในการทำงานดานการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
(X�=4.01)อยูในระดับมาก 

 ดานความรู จากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พบวา ดานความรู 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากนักศึกษาฝกอาชีพ
ระด ับปร ิญญาตร ี  สาขาว ิชาการบ ัญช ี   ว ิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ไดผานการเรียนตามหลักสูตรของ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีท้ัง
การเรียนรูทางทฤษฎี และปฏิบัติ พรอมทั้งมีการพัฒนา
หลักสูตรอยูอยางสม่ำเสมอ ทำใหนักศึกษาฝกอาชีพระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย มีความรู ความสามารถในการทำงานจริง 
พรอมทั้งมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ [6] ที่พบวา อาจารย ผู บริหาร และผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจดานทักษะปฏิบัติงานของบัณฑิต 
คือ สามารถสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนที่นาพึง
พอใจอยูในระดับมาก 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษา พบวา 
ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของนักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย พบวา 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก 
เนื่องจากนักศึกษาฝกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย มีการเรียนการ
สอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศตาง 
ๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา อีกท่ี
ยังมีการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อชวยในการ
ทำงานใหไดสะดวก และถูกตองมากขึ้น ทั้งยังมีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร ตลอดตั้งแตระดับ 
ปวช. ปวส. จนถึงระดับ ปริญญาตรี ซึ ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ [7] ไดศึกษามาตรฐานการเรียนรูของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห  งชาต ิ ของคณะอ ุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ประชากร 
54 คน ผลการวิจัยพบวา มาตรฐานผลการเรียนรู ของ
บ ัณฑิตท ี ่พ ึงประสงค  ตามกรอบมาตรฐานค ุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของคณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก  

7. ขอเสนอแนะ

 ควรมีการจัดทำแนวทางในการพัฒนา ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางสม่ำเสมอและตอเนื ่อง เชนมีการ
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมดานทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ ทักษะทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม ใน
การเรียนการสอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอและเปน
หล ักส ูตรท่ีสอดคล องก ับความต องการของสถาน
ประกอบการ 
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สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
ทางดานการเงินและบัญชีสังกัดองคการปกครองสวนทองถิ่น  

ในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
MODERN ACCOUNTING COPABILITY THAT AFFECT THE SUCCESS OF FINANCIAL AND 

ACCOUNTING OFFICERS UNDER THE LOCAL ADMINISTRATION ORGANIZATION IN 
MUANG, NONGKHAI 

จิราพร จังพล1* พัณณิตา หอมเย็น2 สุวนนัท ปานพิมพ3 
Jiraporn Changpol1* Phannita Homyen2 Suvanan Panpim3

*1,2,3 สาขาวิชาการบัญช ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

บทคัดยอ
การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  

ศึกษาสมรรถนะทางการบัญชีทีม่ีผลตอความสาํเร็จใน
การทํางานของผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญช ี
สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ ผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบญัช ี
สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย เคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามเก่ียวกับ
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมที่มีผลตอความสําเร็จ
ในการทํางานและผูปฏิบัตงิานทางดานการเงินและ
บัญช ีสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเชื่อมั่นของ
เคร่ืองมือที่ 0.85 พบวา  สมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหมที่มีผลตอความสาํเร็จในการทํางานของ
ผูปฏิบัตงิานทางดานการเงินและบัญช ีสังกัดองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไป 
หานอย พบวา ดานความรูและทักษะดานบัญชี อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.48 ดานจริยธรรมในวิชาชพี 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.46 การจัดทําและ 
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นําเสนอขอมูลทางการบัญชีเพื่อใชในการตัดสนิใจ 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 ความสําเร็จในการ
ทํางานของผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบญัชี 
โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก   มีคาเฉลี่ย 4.46 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดานความภาคภูมิใจ อยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 ดานการยอมรับนับถือ อยูใน
ระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.45 ดานความสุขในการ
ทํางานและดานความกาวหนาทาํงาน อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 4.43 
คําสําคัญ : สมรรถนะทางการบญัชีสมัยใหม, 
ความสําเร็จในการทาํงาน, องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

ABSTRACT 
  The purpose of this project study was 
to study the Modern accounting capability 
that affect the success of financial and 
accounting officers under the Local 
Administration Organization in Muang, Nong 
Khai. The populations were financial and 
accounting officers under the Local 
Administration Organization in Muang, Nong 
Khai. The tools were questionnaires and the 
statistics for data analysis were: Percentage, 
Mean and standard deviation. The reliability 
was at 0.85. 
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  The result was found that Modern 
accounting competencies affecting the 
success of work of financial and accounting 
practitioners under the Local Administrative 
Organization in Muang Nong Khai, Nong Khai 
in the overall were at a high level with an 
average of 4.47. When considered on a 
descending side, it was found that 
Knowledge and accounting skills were at a 
high level with an average of 4.48, 
Professional ethics were at the high level 
with an average of 4.46, and the preparation 
and presentation of accounting information 
for used to making decision was at a high 
level with an average of 4.45. The overall 
success of the financial and accounting 
practitioners was at a high level with an 
average of 4.46. When considered on a 
mean descending side, it was found that the 
pride was at the highest level with an 
average of 4.53, the acceptance and respect 
were at a high level with an average of 4.45, 
and the happiness at work and the work 
progress were at the high level with the 
average of 4.43. 
Keyword: Modern Accounting Competency, 
Work Success, Local Administration 

1. บทนํา
การบริหารงานของภาครัฐนอกจากการให

ความสําคัญกับนโยบายที่ไดหาเสียงไวกับประชาชน
แลวยังตองปรับการบริหารงานใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมถึงความเจริญ
ทางดานเทคโนโลยีที่มากข้ึน สงผลทําใหการ
บริหารงานในรูปแบบเดิม ดังเชนในอดีตไมสามารถ
นํามาแกไขปญหาเพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามที่คาดหวัง
ไดอยางมปีระสิทธิภาพภาครัฐจาํเปนตองพยายามหา
เคร่ืองมือ แนวทาง และวิธีการ การบริหารงาน
รูปแบบใหม ๆ เพื่อใหสามารถสงมอบงานบริการ

สาธารณะใหทันตอการเปลี่ยนของสภาพแวดลอม 
การปรับตัวขององคกรดังกลาว สงผลทําใหบคุลากร
ในหนวยงานจําเปนตองมีการพฒันาตนเอง ทั้งใน
ดานความรู ความสามารถเฉพาะของตนเองดวย
เชนกันเนื่องจากการทาํงานของบุคลากรภาครัฐ 
จําเปนตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพราะรัฐบาลไทย
ไดมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ) ซึง่ได
กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการบริหารงาน
ภาครัฐและสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐสามารถทําหนาที่เปนกลไกสาํคัญในการ
ดําเนินการตามนโยบายชาติ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 
[1] บุคลากรโดยเฉพาะนักบัญชซีึ่งมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารจัดการ การใช
จายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ 
จําเปนตองเรียนรู พฒันาความสามารถของตนอยาง
ตอเนื่องทั้งในดานของความรูพืน้ฐานที่เก่ียวของกับ
การปฏิบัติงานและความเชีย่วชาญในการประยุกตใช
เทคโนโลยสีมัยใหม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานภายใต
ระบบการปฏิบัติงานสมัยใหมไดดีมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม (Modern 
Accounting Competency) เปนคุณลักษณะของบุคคล
ประกอบดวยความรู ความสามารถ ศักยภาพ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานทางดานการบัญชีที่มีการ
พัฒนาคุณลักษณะในการทํางานดานบัญชีใหมีความ
หลากหลายและเปนการเพิ่มทักษะ ความสามารถ
ของนักบัญชีใหสามารถปฏิบัติงานทางดานการบัญชี
อยางมีประสทิธิภาพมากข้ึน ซึ่งนักบัญชีก็ตองมี
สภาพแวดลอมในการทาํงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพื่อใหทันตอโลกปจจุบันซึง่สมรรถณะสมัยใหมนั้น 
การปฏิบัติงานตามทักษะในการประกอบอาชีพ
มากกวาการเนนใหมีความรู ของวิชาการเพียงอยาง
เดียว ดังนั้น สมรรถนะทางการบัญชีสมยัใหมจะมี
ความแตกตางจากคุณลักษณะแบบเดิมที่เปนการ
ปฏิบัติงานดานการบัญชตีามหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตนเทานัน้ ไมมีการพฒันาทกัษะความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานการบัญชีใหมีความกาวทนัตอการ
ทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือมีความสามารถ
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เฉพาะงานดานบัญชีอยางเดียว แตความสามารถ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับงานดานการบัญชีไมมี ดงันัน้ 
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมืออาชีพ และเปน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองใหทัดเทียมกับผูรวม
ประกอบวิชาชีพเดียวกัน และเปนการยกระดบัใน
การกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นัก
บัญชีจึงควรมสีมรรถนะทางการบัญชีสมยัใหมที่
จําเปนตอการนําไปใชในการปฏิบัติงานท้ัง 6 ดาน ไดแก 
ดานการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ดานการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ดานการจัดทําและ
นําเสนอขอมูลทางการบัญชี (Bookkeeping and 
Preparation of Accounting Information) ดานความรู 
(Knowledge) ดานทักษะ (Skills) และดานจริยธรรมใน
วิชาชีพ (Accounting Ethics) [2] 

ความสําเร็จในการทาํงาน (Work 
Success) เปนผลลัพธที่ไดจากการปฏิบัติงานเปนไป
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการทํางานที่
กําหนดเอาไวอยางมปีระสทิธิภาพ โดยอาศัยความรู 
ความสามารถ และทักษะที่มีอยูแกไขปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานใหหมดไป รวมถึงตองอาศัย
เวลาและประสบการณเชนเดียวกัน ที่จะมุงมัน่สู
ความสําเร็จ การที่จะวัดวาเราประสบความสําเร็จใน
การทํางานนัน้ไมใชวัดกัน ทีต่ําแหนงงานหรือเงินทอง
เสมอไป แตความสาํเร็จจะเกิดข้ึนกับผูที่ระลึกอยู
เสมอวา เราเกิดมาเพื่อหนาที่ และการงานพรอมทั้ง
เผชิญกับปญหา อุปสรรค และสถานการณตาง ๆ 
ดวยจิตใจที่มั่นคง ซึง่นักบัญชีบริษัทจะประสบ
ความสําเร็จในการทาํงานนั้น จะสามารถวัดไดจาก
ความสุขในการทาํงาน (Happiness) ความกาวหนา 
(Progress) ความภาคภูมิใจ (Pride) และการยอมรับ
นับถือ (Respect) [3] จึงกลาวไดวา ความสําเร็จใน
การทํางานเปนสิ่งทีส่ําคัญที่สุดที่ผูปฏิบตัิงานทุกคนมี
ความปรารถนาใหเกิดข้ึนนักบัญชีบริษัท (Business 
Accountants) เปนบุคคลที่มบีทบาทสําคัญตอ
องคกรธุรกิจในฐานะผูมีหนาที่ในการจัดทําขอมูล
ทางการบญัชีที่เปนประโยชนตอการนําไปใชเพื่อการ
ตัดสินใจของบุคคลหลายกลุมความรู ความสามารถ
เดิมของนักบัญชีคือ การทํางบใหมียอดดุลที่เทากัน
ระหวาง เดบิตกับเครดิต จึงไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงานไดนักบัญชียุคใหมทีก่าวเขาสู AEC (ASEAN 
Economics Community) จะตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการทํางานเพิ่มมากข้ึน และตองมี
สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมหลายๆ ดาน เพื่อ
เปนสวนประกอบสาํคัญในการทํางานใหมีความเปน
มืออาชีพ ซึ่งประกอบดวย ดานการวางแผนกลยุทธ 
ดานการตรวจสอบภายใน ดานการจัดทําและ
นําเสนอขอมูลทางการบัญชี ดานความรู ดานทักษะ 
และดานจริยธรรมในวิชาชีพ สงผลใหมีการ
ปฏิบัติงานสําเร็จไปตามเปาหมาย มีความถูกตอง 
ครบถวน สมบูรณเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปและมาตรฐานทางการบัญชีที่เก่ียวของ เปน
ที่ยอมรับของผูใชขอมูลทําใหผลงานทีส่ําเร็จเปน
ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติสงผลตอ
ความสําเร็จในการทาํงานทางวชิาชพีบัญชีตอไป 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local 
Administration) เปนหนวยงานของรัฐที่มีการ
ดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง ทาํหนาที่บริหาร
จัดการกิจการตาง ๆ ในทองถ่ินของตน โดยผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนคนในทองถ่ินท่ีไดรับ
เลือกต้ังจากประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ มีบทบาทสําคัญใน
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ
งบประมาณใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด [4] มี
อยู 3 รูปแบบ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
เทศบาล  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) การบริหาร
จัดการงบประมาณขององคกรขางตน จาํเปนตอง
อาศัยนักบัญชทีี่มีความรูความสามารถในการจัดทาํ
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ วางแผน จัดทาํ
งบประมาณที่มปีระสิทธิภาพกลาวคือหากนักบัญชีมี
ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ จะทําใหการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งในดาน
ของการบริหารใหเปนไปตามนโยบายวัตถุประสงค
ของรัฐบาลเกิดประโยชนสูงสดุแกประเทศชาติและ
สวนรวม การทาํงานของนักบัญชี จึงมีความสําคัญตอ
องคกรโดยเฉพาะปจจบุันนักบญัชียุศใหมควรมี
ความสามารถและความเชี่ยวชาญเพื่อใหตนเขาไปมี
บทบาทมีสวนรวมในการพฒันาองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคขององคกรตาม
ระเบียบกฎหมายและมาตรฐานเดียวกัน 
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จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูศึกษา  
จึงศึกษาสมรรถนะทางการบัญชสีมัยใหมที่มีตอ
ความสําเร็จในการทาํงานของผูปฏิบัติงานทางดาน
การเงินและบัญชี สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมมี
ผลตอความสําเร็จในการทาํงานของปฏิบัติงานหรือไม
อยางไรซึ่งทาํการเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดหนองคาย 
ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพนกับัญชีบุคลากรสวน
ทองถ่ินใหมีสมรรถนะทางการบญัชีสมัยใหมที่สูงข้ึน
เมื่อเปดเสรีทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน จะสงผล
ใหเกิดคุณภาพการทํางานสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสทิธิภาพของการเปนนักบัญชี
สมัยใหม 

2. วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาความสมรรถนะทางการบัญชี

สมัยใหมที่มีตอความสําเร็จในการทํางานของ
ผูปฏิบัตงิานทางดานการเงินและบัญช ีสังกัดองคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากร (Population) ประชากรที่

ใชในการศึกษาในคร้ังนี้ คือ ผูปฏิบัติงานทางดาน
การเงินและบญัชี จาํนวน 104 คน 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เคร่ืองมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยข้ันตอน ของ
การสรางแบบสอบถามเร่ิมจากการทบทวน
วรรณกรรม ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ
จากนั้นได สอบถาม ผูเชี่ยวชาญ แบบสอบถามแบง
ออกเปน 2 สวนดงันี ้

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และประสบการณทาํงาน   สวนที่ 
2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเร่ืองสมรรถนะ
ทางการบญัชีสมยัใหม 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความ
คิดเห็นความสําเร็จในการทาํงานของของผูปฏิบัติงาน
ทางดานการเงินและบัญช ี

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาถึงสมรรถนะทางการบัญชสีมัยใหมที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการทาํงานของเจาหนาที่การเงินและ
บัญชีสงักัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางและหาคุณภาพตามข้ันตอน ดังนี ้

4.3.1 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับสมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหมที่มีผลตอความสาํเร็จในการทํางานของ
เจาหนาที่การเงินและบญัชสีังกัดองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย เพื่อนํามาเปนแนวทางในการคัดเลือกตัว
แปรและสรางแบบสอบถาม 

4.3.2 นําขอคําถามไปใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 
3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) แลวนาํมาปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 
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4.3.3 นําขอคําถามที่ปรับปรุงแกไขแลวมา
สรางเปนแบบสอบถามสาํหรับการวิจัย จากนัน้นาํไป
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

4.3.4 จัดทําแบบสอบถามใหเปนเคร่ืองมือ
สําหรับการวิจัย แลวนําไปทดลองใช 

 4.3.5 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชในสาํนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จํานวน 2 แหง ผูตอบแบบสอบถามคือ อปท. 
หนองคาย จํานวน 25 คน และอปท.อุดรธานี จํานวน 
25 คน รวม 50 คน เพ่ือหาความเท่ียง(reliability)  โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค(Cronbach’s 
coefficient)  ไดความเท่ียง 0.85 

4.3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย หลัง
การทดลองใช  

4.3.7 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับ
สมบูรณเพ่ือนําไปใช 
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได
ดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 

4.4.1 ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
จากสํานักงานองคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  4.4.2 เก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานทางดาน
การเงินและบัญชี สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ินใน
อําเภอเมืองหนองคาย ดวยตนเอง 

  4.4.3 ตรวจแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ซ่ึงเปน
ฉบับท่ีสมบูรณ นํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding 
From) แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
4.5 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

  4.5.1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ี (Frequency) และ   คา
รอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

  4.5.2 วิเคราะหสมรรถนะทางการบัญชีของ
ผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี สังกัดองคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอเมืองหนองคาย โดยใชสถิติ
พ้ืนฐาน คํานวณหาคาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.6.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
   4.6.1.1 รอยละ (Percentage) ใชในการ

อธิบายขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 

   3.6.1.2 คาเฉล่ีย (Mean) ใชในการอธิบาย
การศึกษาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหมท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงานทางดานการเงิน
และบัญชี สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยแบงออกเปน5 
ระดับ คือ ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย
ท่ีสุด 

   3.6.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ใชในการอธิบายคาความ
แปรปรวนของขอมูลที่ไดรับจากแบบสสอบถาม 

5. สรุปผล
5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม พบวา 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 90.40 
และเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.60 มีอายุ 
35-50 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 51.00 อายุ 50 ป
ข้ึนไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 29.80 และอายุ 18-
35 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 19.20 มีสถานภาพ
โสด จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 46.20 สถานภาพสมรส 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 47.10 และสถานภาพ
หมาย/หยาราง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.70 มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 
52.90 ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
26.00 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 22 คน คิดเปนรอย
ละ  21.20 
5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสมรรถนะทางการบัญชี
ท่ีมีผลตอความสําเร็จในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ทางดานการเงินและบัญชี สังกัดองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน ในอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
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โดยภาพรวมอนยูในระดับมากทีสุ่ด โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X�=4.58, S.D.= 
0.18) เมื่อพิจารณาเปนรายดานจากมากไปหานอย 
พบวา ดานความภาคภูมิใจอยูในระดับมากที่สุด 

(X�=4.53, S.D.= 0.44) ความรูและทักษะดานบัญชี 

อยูในระดับมาก ( X�=4.48, S.D.= 0.39) จริยธรรม

ในวิชาชีพ อยูในระดบัมาก (X�=4.46, S.D.= 0.33) 
การจัดทําและนาํเสนอขอมูลทางการบัญชีเพื่อใชใน

การตัดสินใจ อยูในระดบัมาก (X�=4.45, S.D.= 
0.36) ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก 

(X�=4.45, S.D.= 0.37) ดานความสุขในการทํางาน 

อยูในระดับมาก (X� =4.43, S.D.= 0.37) การ
วางแผนและการควบคุมการเงิน อยูในระดับมาก 

(X�=4.40, S.D.= 0.41) การตรวจสอบภายใน 

การเงิน อยูในระดับมาก (X� =4.40, S.D.= 0.39 

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาสมรรถนะทางการบัญชี

สมัยใหมที่มีผลตอความสาํเร็จในการทํางานของ
ผูปฏิบัตงิานทางดานการเงินและบัญชี สังกัด
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย สามารถอภิปรายผลได 
ดังนี ้

สมรรถนะหลักทางการบัญชโีดยรวมและ
เปนรายดาน ผลปรากฏวา ดานจริยธรรมในวิชาชพี
อยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ย 4.61 ดานความ
ภาคภูมิใจ อยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ย 4.53 
และดานความรูและทักษะดานบัญชี อยูในระดบั
มาก มีคาเฉลี่ย 4.48 เนื่องจากผูปฏิบัตงิาน มีความรู
ความเขาใจในพื้นฐานเก่ียวกับสาระสําคัญที่
เก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี ทําใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางดานสมรรถนะทางการบัญช ีอันสงผลใหเกิดผล
สําเร็จในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย [5] 
ไดศึกษา ผลกระทบของความรูความสามารถ
ทางการบญัชีและประสบการณดานการสอบบัญชีที่
มีตอความสําเร็จในการทาํงานของผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตในประเทศไทย พบวา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความรู
ความสามารถทางการบัญชดีานคุณ ดานคุณคาแหง
วิชาชีพ อยูในระดับมาก เนื่องจาก ผูสอบบัญชีมี
ความตั้งใจที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
มีการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและความเปนอิสระ
ยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาชีพมคีวามคิดเห็นเก่ียวกับ
การมีความรูความสามารถทางการบัญชโีดยรวม ดาน
ความรูวิชาชีพ ดานทักษะวิชาชพี ดานจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและดานเจตคติ อยูในระดับมาก เนื่องจาก 
ผูสอบบัญชีมีความรูความสามารถในการจัดทํา
รายงานทางการเงินและการจดัการทางการเงินเปน
อยางดี มีความเขาใจเก่ียวกับภารกิจของกิจการ 
สามารถวางแผน จัดทํางบประมาณ วิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณไดอยางเปนระบบและนาเชื่อถือ         
ใหความสําคัญกับการรักษาชื่อเสียงศักดิ์ เกียรติยศ 
สงเสริมเกียรติคุณวิชาชีพบัญชีอยางชัดเจน มีความ
คิดเห็นดวยกับการมีประสบการณดานการสอบบัญชี
โดยรวมดานการรับรองบัญชี ดานการปฏิบัติงานสอบ

ปจจัยท่ีมีผลตอ
สมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหมความสําเร็จใน
การทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน ทางดาน
การเงินและบัญช ี

X� S.D. แปลผล 

1.การวางแผนและการ
ควบคุมการเงิน 4.40 0.41 มาก 
2.การตรวจสอบภายใน 4.40 0.39 มาก
3.การจัดทําและนําเสนอ
ขอมูลทางการบัญชีเพ่ือใช
ในการตัดสินใจ 

 
4.45 

0.36 
 

มาก
4.ความรูและทักษะดาน
บัญชี 
5.จริยธรรมในวิชาชีพ

4.48 
4.46 

0.39 
0.33 

มาก 
มาก 

6. ดานความสุขในการ
ทํางาน 

4.43 0.37 มาก 

7. ดานความกาวหนา 4.43 0.34 มาก 
8. ดานความภาคภูมิใจ 4.53 0.44 มากท่ีสุด
9. ดานการยอมรับนับถือ 4.45 0.37 มาก

รวม 4.58 0.18 มากท่ีสุด 
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บัญชี และดานการบริการงานอ่ืน อยูในระดับมาก    
มีความเห็นดวยกับการมีความสาํเร็จในการทํางาน
โดยรวม ดานเวลา ดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณ
งานอยูในระดบัมาก การสอบบญัชี ดานการบริการ
งานอ่ืนแตกตางกัน ผูสอบบัญชรัีบอนุญาต ที่มี
ประสบการณในการทาํงานสอบบัญชีแตกตางกัน    
มีความคิดเห็นดวยกับการมีประสบการณดานการ
สอบบัญชีโดยรวมและดานการบริการงานอ่ืน
แตกตางกัน ความรูความสามารถทางการบัญชี ดาน
ทักษะวิชาชีพ มีความสัมพนัธและผลกระทบเชิงบวก
กับความสาํเร็จในการทํางานโดยรวม ดานเวลา และ
ดานปริมาณงาน 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ผูปฏิบตัิงานทางดานการบญัชี ควรให

ความสําคัญกับสรรถนะทางการบัญชีสมยัใหม เพื่อให
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมากยิ่งข้ึน 

7.2 ผูปฏิบตัิงานทางดานการบญัชี ตอง
มุงเนนศึกษาหาความรูและความชํานาญ ทางวชิาชีพ
เพิ่มเติมอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนความรูในสาขาที่
ตนทํา ความสามารถในดานเทคนิคตางๆ และความรู
ในดานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ใหทันสมัยอยูเสมอ อันจะสงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน และสรางความเชื่อมั่นแกผูมีสวนเก่ียวของ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามที่ไดกําหนดไว 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาโครงการฉบับนี้สาํเร็จลุลวงไป

ดวยความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางยิ่ง 
จาก อาจารยพรทิพย เทอืกประเสริฐ และอาจารยป
ภาภัทร แสงแกว อาจารยทีป่รึกษาโครงการ ขอบคุณ
อยางยิ่ง 

ขอขอบคุณ นางสาวสุกัญญา พรมทอง 
นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ อบต.วังโรงใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสายชล เกิดจันทึก 
ผูอํานวยการกองคลัง อบต.วังโรงใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช นายจักรี กรรณลา นติิกรชํานาญ
การ อบต.วังโรงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให
ความอนุเคราะหเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบ

และแกไขเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษารวมทั้งในสวน
ของผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี สังกัด
องคการปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ทีไ่ดใหความอนุเคราะห
ในการเก็บขอมูลทําการศึกษาในคร้ังนี้สาํเร็จลุลวง
ดวยด ี

ขอขอบคุณ คณะผูบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย ที่อนุเคราะหวัสดุอุปกรณ  
ในการจัดการศึกษาในคร้ังนีจ้นสําเร็จลุลวงดวยด ี

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใหชีวิตและ
เปนกําลังใจใหผูศึกษาตลอดมา ขอขอบคุณรุนพี่และ
เพื่อน ๆ ซึ่งเปนผูสนบัสนนุโครงการนี้ดวย คุณงาม
ความดีอันพึงมาจากโครงการฉบับนีผู้ศึกษาขอมอบ
แดบิดา มารดา อันเปนที่เคารพอยางยิ่งและคณะ
อาจารยผูประสานวชิาความรู ตลอดจนทุก ๆ ทาน  
ที่ใหการสนับสนุน จนกระทั่งโครงการฉบับนีส้ําเร็จ
ลุลวงไปดวยด ี
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงของโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี 
SUCCESS FACTORS WHICH AFFECT TO RISK MANAGEMENT  

OF KIATLER MEATBALL FACTORY IN UDONTHANI 

จิตต์วดี มั่งมูล¹  อติพร กองคำ²  กมลพร บัวระพา³ 
Jitwadee Mangmool¹  Atiporn Kongkham²  Kamonporn Buarapa³ 

*1,2,3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1
*1,2,3 Field of Accounting, Udonthani Vocational College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region1

บทคัดย่อ 
 การบร ิหารความเส ี ่ยงม ีความสำค ัญต ่อธ ุรกิจ       
ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ นก ิ จ ก า รช ่ ว ย เพ ิ ่ ม ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพ                 
และประสิทธ ิผลในการทำงาน ด ังน ั ้น จ ึงได ้ศ ึกษา    
ป ัจจ ัยแห ่งความสำเร ็จในการบร ิหารความเส ี ่ยง        
ของโรงงานลูกชิ ้นเก ียรต ิเทเลอร ์ จ ังหวัดอุดรธานี          
ม ีว ัตถ ุประสงค ์ เพ ื ่อศ ึกษาป ัจจ ัยแห ่งความสำเร็จ 
ในการบริหารความเสี่ยงของโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ 
จังหวัดอุดรธานี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงงานลกูช้ิน         
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร ื ่องม ือ ในการวิจ ัย สถิต ิท ี ่ ใช้         
ในการว ิ เคราะห์ข ้อม ูล ได ้แก ่  ค ่าร ้อยละ ค ่าเฉลี่ย      
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร     
และบ ุ คลากร ใน โ ร ง งานล ู ก ช ิ ้ น เ ก ี ย รติ เ ท เ ลอร์          
จังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยแห่ง
ความสำ เร ็ จ ในการบร ิหารความเส ี ่ ยง  โดยรวม           
และรายด้านอยู ่ในระดับมาก ด ังน ี ้  ความเสี ่ยงทาง    
ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดสวัสดิการการจ่าย
ค ่ าตอบแทน และสว ั สด ิ การ  สภาพแวด ล ้อมใน          
การปฏิบ ัต ิงานมีความเหมาะสมต่อการปฏิบ ัต ิงาน   
ความเสี่ยงทางด้านการบัญชี ได้แก่ การจัดทำงบการเงิน
เพื่อเสนอให้ผู ้บริหารได้ทราบ และมีการลงลายมือช่ือ
ตรวจสอบจากผู้บริหาร และการจัดทำรายงานการเงินได้
จ ัดทำอย ่างถ ูกต ้อง และทันเวลา ความเส ี ่ยงทาง       
ด ้านกฎหมายและข ้อกำหนดผ ูกพ ันองค ์กร ได ้แก่  
กฎระเบ ียบและข ้อบังคับม ีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน และการแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ความเสี ่ยงทางด้านการเงิน ได้แก่ งานการเงิน 
มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

*จิตต์วดี  มั่งมูล
E-mail address : Jitwadee.m1998@gmail.com

การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุอย่างคุ้มค่า และมีความเหมาะสม
ต่อวัตถุประสงค์ที ่ใช้ และความเสี ่ยงทางด้านกลยุทธ์ 
ได้แก่ การปรับปรุงการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที ่วางไว้ ผู ้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
นโยบาย วิสัยทัศน์/พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ 
คำสำคัญ : ความสำเร็จ, การบริหารความเสี่ยง 

ABSTRACT 
     Risk management is important for better 
performance and effectiveness of Kiatler 
Meatball Factory in Udon Thani. Data collected 
from stratified random sampling of 50 executives 
a n d  p e r s o ne l s  o f  Kiatler Meatball Factory, 
Medthodology of this research is  questionaires. 
The statistical data analysis was conducted by 
percentage, mean and standard deviation. The 
results of the research found The executives 
and personels of  Kiatler Meatball Factory have 
opinion on success factors which affects to risk 
management of KIATLER MEATBALL FACTORY IN 
UDONTHANI, in general and specific aspects, as 
‘high’. This include operational risk, meaning 
well salary and welfare arrangement and suitable 
working environment. Accounting risk including 
financial statement and budget proposal being 
presented to the executives board to review and 
approve. Financial report being presented with 
accuracy and punctuality. Legal and organization 
requirements risk including appropriate rules and 
regulations within the organization and there is 
internal committee to monitor them. Financial 
risk including transparency in financial works. 
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Purchases of raw materials and materials are 
efficient and meet the objectives. Strategic risk 
including the work operation being improved to 
archive the goal. The executives are 
knowledgeable and capable in administration of 
the policies, vision/mission and strategic 
planning. 
Keywords : Success, Risk management 

1. บทนำ
การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีระดับ การพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ เศรษฐกิจไทย 
ม ีขนาดใหญ ่ข ึ ้ นม ี ฐานการผล ิต  และบร ิการท ี ่ มี  
ความเข้มแข็ง โดดเด่นในหลายสาขา ความร่วมมือ 
กับมิตรประเทศทั ้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี  รวมถึง  
ความร ่ วมม ือก ับประเทศในอน ุภ ูม ิภาคอาเซ ียน      
ม ีความเข้มข้น ชัดเจนขึ ้น ขยายโอกาสด้านการค้า 
การลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐาน 
มีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคม 
ทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทำให้รายได้ประชาชน
สูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง คุณภาพชีวิตประชาชน  
ด ีข ึ ้น โครงสร ้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื ่อมโยงกับ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกมากขึ้น จึงทำให้มีความอ่อนไหว
ผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที ่ความสามารถ     
ในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ สู่การใช้
องค์ความรู ้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
ย ั งดำเน ินการได ้น ้อย ทำให ้ฐานการผล ิตเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ ประกอบ
กับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกดา้น 
ที่สำคัญ คือ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
บริการสาธารณะ และบริการสาธารณสุข สังคมไทย    
ย ังม ีความเหล ื ่อมล ้ำส ูง ก ่อให ้ เก ิดความแตกแยก       
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่  12 
จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื ่อวางรากฐาน 
ของประเทศ ในระยะยาวให้มุ่ง ต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของ
แผนที่สอดคล้องเช่ือมโยง และรองรับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ [1] 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความ

เสี่ยงของโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธาน ี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
  ตัวแปรต้น 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร (Population) และกล ุ ่มต ัวอย ่าง 

(Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
และพน ักงานของโรงงานล ูกช ิ ้ น เก ียรต ิ เท เลอร์  
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน 
 4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้
สร้างตามความมุ่งหมาย และกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้น 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ 
ของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีล ักษณะเป็น แบบสำรวจ
รายการ (Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานและ
ประสบการณ์ในการทำงาน จำนวน 5 ข้อ 

 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการ  
ค ว าม เ ส ี ่ ย ง ขอ ง โ ร ง ง านล ู ก ช ิ ้ น เ ก ี ย รต ิ เ ท เลอร์  
จังหวัดอุดรธานี  ทั ้ง 5 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางด้านการบัญชี ความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน ความเสี ่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร 
ซึ่งแบบสอบถามตอนน้ี มีทั้งหมด 25 ข้อ เป็นแบบมาตรา
ส ่วนประมาณค่าแบ่งระดับความเป็นจร ิง 5 ระดับ 

ความสำเร็จใน
การบริหาร

ความเส่ียงของ
โรงงานลูกชิ้น
เกียรติเทเลอร์ 

จังหวัด
อุดรธาน ี

ปัจจัยเส่ียง 5 ด้าน 
1. ความเส่ียงทางด้าน

กลยุทธ ์
2. ความเส่ียงทางด้าน

การบัญชี  
3. ความเส่ียงทางด้าน

การเงิน 
4. ความเส่ียงทางด้าน

การปฏิบัติงาน 
5. ความเส่ียงทางด้าน

กฎหมาย และข้อกำหนด
ผูกพันองค์กร 

ตัวแปรตาม 
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คือ การจัดการความเสี ่ยงอยู ่ในระดับ มากที ่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

4.3 วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.3.1 ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามจำนวน

กลุ่มตัวอย่าง 
 4.3.2 ผู ้วิจัยขอความร่วมมือจากผู้บริหารตอบ

แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ใ น โ ร ง ง า นล ู ก ช้ิ น          
เ กียรต ิ เทเลอร ์  จ ั งหว ัดอ ุดรธาน ี  ซ ึ ่ ง ใช ้ เวลาเก็บ          
และรวบรวมแบบสอบถาม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
ถึง วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 

 4.3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามตอบกลับแล้วนำมา
สำรวจความครบถ้วนในเนื้อความที่ตอบแบบสอบถาม 
ที่จัดส่งทั้งหมด จำนวน 50 ฉบับ 

4.3 .4  ดำเน ินการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลจาก
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณน์ำมาวิเคราะห์ข้อมูลตอ่ไป 

5. ผลการวิจัย
การศึกษาวิจ ัย เร ื ่อง ป ัจจ ัยแห่งความสำเร ็จใน

การบริหารความเสี่ยงของโรงงานลูกชิ ้นเกียรติเทเลอร์ 
จ ั งหว ัดอ ุดรธาน ี  พบว ่ า  ข ้อม ูลท ั ่ ว ไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เ ป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
30–40 ป ี  ร ะด ั บก า รศ ึ กษาต ่ ำ ก ว ่ า อน ุ ป ร ิ ญ ญ า      
หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงาน 3-6 ปี  
 ปัจจัยแห่งความสำเร ็จในการบริหารความเสี ่ยง 
ของโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยรวม
และรายด้าน ดังนี ้
ตารางท ี ่  1 ปัจจ ัยแห ่งความสำเร ็จในการบร ิหาร 
ความเสี่ยงของโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ โดยรวม 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การบริหารความเสี่ยง  S.D.

ความ 
 เห็น 

1. ความเสี่ยงทาง
ด้านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงทาง
ด้านการบัญชี

3. ความเสี่ยงทาง
ด้านการเงิน

4. ความเสี่ยงทาง
ด้านการปฏิบัติงาน

5. ความเสี่ยงทางด้าน
การกฎหมายและ
ข้อกำหนดผูกพันองค์กร

4.30 

4.50 

4.46 

4.53 

4.48 

0.69 

0.60 

0.52 

0.57 

0.61 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
ที่สุด 
มาก 

รวม 4.45 0.55 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง
ของโรงงานลูกชิ ้นเก ียรต ิเทเลอร ์ จ ังหวัดอุดรธานี 
โดยรวม อย ู ่ ในระด ับมาก ( = 4.45,  S.D. = 0.55) 
โดยเร ียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ ความเสี ่ยง
ทางด ้ านก ารปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  ( = 4.53, S.D. = 0.57) 
ความเสี ่ยงทางด้านการบัญชี ( = 4.50, S.D. = 0.60) 
ความเสี่ยงทางด้านการกฎหมาย และข้อกำหนดผูกพัน
อ ง ค ์ ก ร  ( = 4.48, S.D. = 0.61)  ค ว า ม เ สี่ ย งทา ง 
ด้านการเงิน ( = 4.46, S.D. = 0.52) และความเสี ่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ (= 4.30, S.D. = 0.69) 
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี ่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการ
บริหารความเสี่ยง  S.D.

ความ 
เห็น 

ความเสีย่งทางด้านกลยุทธ์ 
1. ความเข้าใจในเรื่องแผน

กลยุทธ์
2. การดำเนินงานตามแผน

กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวม

3. การปรับปรุงการดำเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4. ผู้บริหารมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
นโยบายวิสัยทัศน/์พันธกิจ
และแผนกลยุทธ์

5. สถานการณ์และเหตุการณ์
ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ 
กำหนดไว้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์/
วิสัยทัศน์

4.24 

4.20 

4.44 

4.40 

4.24 

0.85 

0.93 

0.76 

0.83 

0.89 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.30 0.69 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็น
เกี ่ยวกับความเสี ่ยงทางด้านกลยุทธ์อยู ่ในระดับมาก 
(= 4.30, S.D. = 0.69) โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การปรับปรุงการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
ท ี ่วางไว้  ( = 4.44, S.D. = 0.76) ผ ู ้บร ิหารมีความรู้
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ความสามารถในการบริหาร นโยบาย วิสัยทัศน์/พันธกิจ
และแผนกลยุทธ์ (= 4.40, S.D. = 0.83) ความเข้าใจใน
เรื่องแผนกลยุทธ์ (= 4.24, S.D. = 0.85) สถานการณ์
และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที ่กำหนดไว้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ (= 4.24, 
S.D. = 0.89) และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้
บรรล ุเป ้าหมายและพันธกิจในภาพรวม  ( = 4.20,
S.D. = 0.93)
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี ่ยง
ทางด้านการบัญชี 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การบริหารความเสี่ยง  S.D.

ความ 
เห็น 

ความเสีย่งทางด้านการบญัชี 
1. การควบคุมและ

ตรวจสอบหลักฐานการ
ตรวจการรับ-จ่าย
ถูกต้องครบถ้วนก่อน
บันทึกบัญชี

2. การจัดทำรายงานการเงิน
ได้จัดทำอย่างถูกต้อง
และทันเวลา

3. การจัดฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอให้กับเจ้าหน้าที่
บัญชี

4. การจัดทำบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีไทย และมี
การวางขั้นตอนระบบ
บัญชีอย่างถูกต้อง

5. การจัดทำงบการเงินเพื่อ
เสนอให้ผู้บริหารได้ทราบ
และมีการลงลายมือช่ือ
ตรวจสอบจากผู้บริหาร

4.48 

4.60 

4.38 

4.40 

4.62 

0.68 

0.67 

0.73 

0.73 

0.67 

มาก 

มาก
ที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก
ที่สุด 

รวม 4.50 0.60 มาก 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี  มีความเห็น
เกี ่ยวกับความเสี ่ยงทางด้านการบัญชีอยู ่ในระดับมาก    
(= 4.50, S.D. = 0.60) โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การจัดทำงบการเงินเพื่อเสนอให้ผู้บริหารได้
ทราบ และมีการลงลายมือชื่อตรวจสอบจากผู้บริหาร  
( = 4.62, S.D. = 0.67) การจัดทำรายงานการเงินได้
จัดทำอย่างถูกต้อง และทันเวลา (= 4.60, S.D. = 0.67) 
การควบคุมและตรวจสอบหลักฐานการตรวจ การรับ-จ่าย 

ถ ู ก ต ้ อ ง ค ร บ ถ ้ ว นก ่ อ นบ ั น ท ึ ก บ ัญ ชี  ( = 4.48, 
S.D. = 0.68) การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทย
และมีการวางขั้นตอนระบบบัญชีอย่างถูกต้อง (= 4.40,
S.D. = 0.73) และการจัดฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้กับ
เจ้าหน้าท่ีบัญชี (= 4.38, S.D. = 0.73)
ตารางที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านการเงิน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การบริหารความเสี่ยง  S.D.

ความ 
เห็น 

ความเสีย่งทางด้านการเงิน 
1. งบประมาณทีผู่้บริหาร

จัดสรรให้ในแตล่ะปี เพียง
พอต่อการใช้จ่ายในโรงงาน
ลูกช้ินเกียรติเทเลอร์
จังหวัดอุดรธานี

2. เงินทุนหมุนเวียนและเงิน
สดสำรองต่อการพัฒนาใน
ปัจจุบันและในอนาคต

3. งานการเงินมีการ
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้

4. การจัดซื้อวัตถุดิบ วสัดุ
อย่างคุ้มค่า และมีความ
เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์
ที่ใช้

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ทันตามกำหนดเวลา

4.52 

4.22 

4.64 

4.58 

4.34 

0.68 

0.74 

0.60 

0.67 

0.66 

มาก
ที่สุด 

มาก 

มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 

รวม 4.46 0.52 มาก 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็น
เกี ่ยวกับ ความเสี ่ยงทางด้านการเงิน อยู่ในระดับมาก 
( = 4.46, S.D. = 0.52) โดยเรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ งานการเงินมีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้(= 4.64, S.D. = 0.60) การจัดซือ้
ว ัตถ ุด ิบ ว ัสด ุอย ่างคุ ้มค่า และมีความเหมาะสมต่อ
วัตถุประสงค์ที่ใช้ ( = 4.58, S.D. = 0.67) งบประมาณ 
ที่ผู้บริหารจัดสรรให้ในแต่ละปีเพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี ( = 4.52, 
S.D. = 0.68)  ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย งบป ระมา ณท ั นต าม
กำหนดเวลา ( = 4.34, 0.66) และเงินทุนหมุนเวียน  
และเงินสดสำรองต่อการพัฒนาในปัจจุบันและในอนาคต 
(= 4.22, S.D. = 0.74) 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การบริหารความเสี่ยง  S.D.

ความ 
เห็น 

ความเสีย่งด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
1. บุคลากรมสีมรรถนะต่อ

การปฏิบัติงานตาม
ทีก่ำหนด

2. เครื่องมือ เครื่องใช้มี
ความเพียงพอทันสมัย
และเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน

3. การจัดสวสัดิการการจา่ย
ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการ

4. สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน

5. ภายในองค์กรมี
บรรยากาศในการทำงานท่ี
เหมาะสมและมีระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดี

4.50 

4.44 

4.64 

4.60 

4.48 

0.65 

0.64 

0.63 

0.64 

0.81 

มาก 

มาก 

มาก
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก 

รวม 4.53 0.57 
มาก
ที่สุด 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็น
เกี่ยวกับ  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (= 4.53, S.D. = 0.57) โดยเรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย ดังนี ้ การจัดสวัสดิการการจ่ายค่าตอบแทน   
และสวัสดิการ ( = 4.64, S.D. = 0.63) สภาพแวดล้อม 
ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน     
( = 4.60, S.D. = 0.64) บุคลากรมีสมรรถนะต่อการ
ปฏิบัติงานตามที่กำหนด (= 4.50, S.D. = 0.65) ภายใน
องค์กรมีบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสมและมีระบบ
ร ักษาความปลอดภ ัยท ี ่ ด ี  ( = 4.48, S.D. = 0.81)  
และเคร ื ่องม ือ เคร ื ่องใช ้ม ีความเพ ียงพอทันสมัย 
และเหมาะสมต่อการปฏิบัตงิาน (= 4.44, S.D. = 0.64) 

ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย 
และข้อกำหนดผูกพันองค์กร 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จใน
การบริหารความเสี่ยง  S.D.

ความ 
เห็น 

ความเสีย่งทางด้านกฎหมาย
และข้อกำหนดผูกพันองค์กร 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน
2. การจัดทำเอกสารหลักฐาน

ต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเป็นปัจจุบัน

3. กฎระเบียบและข้อบังคับ
มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน

4. การรับรู้การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ มาตรการ
ข้อกำหนดจากต้นสังกัด

5. การตรวจสอบการ
ดำเนินงานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอก

4.50 

4.48 

4.54 

4.44 

4.46 

0.68 

0.74 

0.65 

0.64 

0.73 

มาก 

มาก 

มาก
ที่สุด 

มาก 

มาก 

รวม 4.48 0.61 มาก 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็น
เกี ่ยวกับความเสี ่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนด
ผูกพันองค์กร อยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.61) 
โดยเร ียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ กฎระเบียบ 
และข ้อบ ังค ับม ีความเหมาะสมต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน 
( = 4.54, S.D. = 0.65)  การแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ( = 4.50, S.D. = 0.68) การจัดทำ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็น
ปัจจ ุบ ัน ( = 4.48, S.D. = 0.74) การตรวจสอบการ
ดำเนินงานจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (= 4.46, 
S.D. = 0.73) และการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
มาต รการ  ข ้ อก ำหนดจากต ้ นส ั ง ก ั ด  ( = 4.44,
S.D. = 0.64)

6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร

คว าม เ ส ี ่ ย ง ขอ ง โ ร ง ง านล ู ก ช ิ ้ น เ ก ี ย รต ิ เ ท เลอร์  
จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
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 6.1 ผู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน       
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง      
อายุ 30–40 ปี ระด ับการศ ึกษาต ่ำกว ่าอน ุปร ิญญา    
หรือเทียบเท่า ประสบการณ์การทำงาน 3-6 ปี 
 6.2 ผลจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารความเสี ่ยงของ
โรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (= 4.45, S.D. = 0.55) คือ ความเสี ่ยง
ทางด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือ ความเสี่ยงทางด้านการบัญชี ความเสี่ยงด้านกฎหมาย
และข้อกำหนดผูกพันองค์กร ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
และความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ สามารถสรุปผลการศึกษา
ได้ ดังนี ้
 6.3 ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน      
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความ
เส ี ่ยงทางด้านกลยุทธ ์ อย ู ่ ในระดับมาก ( = 4.30,   
S.D. = 0.69) ได้แก่ การปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร นโยบายวิสัยทัศน์/พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ค วาม เข ้ า ใจ ใน เ ร ื ่ อ งแผนกลย ุ ทธ ์  สถานการณ์             
และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที ่กำหนดไว้   
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ และการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื ่อให้ บรรลุเป้าหมาย   
และพันธกิจในภาพรวม
 6.4 ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกชิ้นเกียรติ 
เทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความเสี ่ยง
ทางด้านการบัญชี (= 4.50, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ การจัดทำงบการเงิน เพื่อเสนอ ให้ผู้บริหารได้
ทราบ และมีการลงลายมือชื่อตรวจสอบจากผู้บริหาร 
การจ ัดทำรายงานการเง ินได ้จ ัดทำอย ่างถ ูกต ้อง        
และทันเวลา การควบค ุมและตรวจสอบหล ักฐาน      
การตรวจสอบการรับ-จ่าย ถูกต้องครบถ้วน ก่อนบันทึก
บัญชีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีไทยและมีการวาง
ขั้นตอนระบบบัญชี อย่างถูกต้องและการจัดฝึกอบรม
อย่างเพียงพอให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี 
 6.5 ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน      
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความ
เสี ่ยงทางด้านการเงิน ( = 4.46, S.D. = 0.52) อยู ่ใน
ระดับมาก ได้แก่ งานการเงินมี การปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุอย่าง
ค ุ ้มค ่าและม ีความเหมาะสมต่อว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่ ใ ช้  
งบประมาณที่ผู้บริหารจัดสรร ให้ในแต่ละปีเพียงพอต่อ

การใช้จ่ายในโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ การเบิกจ่าย
งบประมาณทันตามกำหนดเวลาและเงินทุนหมุนเวียน
และเงินสดสำรองต่อการพัฒนาในปัจจุบันและในอนาคต 
 6.6 ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน 
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (= 4.53, S.D. = 0.57) อยู่ใน
ระด ับมากที ่ส ุด ได ้แก ่  การจ ัดสว ัสด ิการการจ ่าย
ค ่าตอบแทนและสว ัสด ิการ สภาพแวดล ้อมในการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน บุคลากร 
มีสมรรถนะต่อการปฏิบัติงานตามที่กำหนดภายในองค์กร
มีบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสม และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดีและเครื่องมือ เครื่องใช้มีความเพียงพอ
ทันสมัยและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
 6.7 ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน 
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอดุรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพันองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก (= 4.48, S.D. = 0.61) ได้แก่ กฎระเบียบ
และข ้อบ ังค ับม ีความเหมาะสมต ่อการปฏ ิบ ัต ิงาน 
การแต่งตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในการจัดทำ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็น
ปัจจุบัน การตรวจสอบ การดำเนินงานจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายนอกและการร ับร ู ้การเปล ี ่ยนแปลง
กฎระเบียบมาตรการข้อกำหนดจากต้นสังกัด 

7. อภิปรายผล
การวิจัย เรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร

คว าม เ ส ี ่ ย ง ขอ ง โ ร ง ง านล ู ก ช ิ ้ น เ ก ี ย รต ิ เ ท เลอร์  
จังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 7.1 ผู้บริหารและบุคลากรภายโรงงานลูกชิ้นเกียรติเท
เลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี ่ยวกับความเสี ่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ อยู ่ในระดับมาก เนื ่องจาก ผู ้บริหาร 
ม ีความร ู ้ความสามารถในการบร ิหารงาน นโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ 
บุคลากรภายในโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ ต้องมีความ
เข้าใจในเรื่องแผนกลยุทธ์ของโรงงานลูกช้ินเกียรติเทเลอร์
การเปลี่ยนแปลงนโยบายมีการปรับปรุงการดำเนินงาน  
ที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน ที่เป็น
มาตรฐานในการขึ ้นขั ้นเงินเดือนและเลื ่อนตำแหน่ง 
ซึ่งสอดคล้องกับ [2] พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกบั
ความเสี ่ยงทางด้านกลยุทธ์ อยู ่ในระดับมาก คือการ 
ที่ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารนโยบาย
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ มีความเข้าใจในเรื่องแผน
กลยุทธ์ของโรงพยาบาลอุดรธานี การเปลี ่ยนแปลง
นโยบายของกระทรวงมีการปรับปรุงการดำเนินงานที่ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 7.2 ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกชิ้นเกียรติ 
เทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความเสี ่ยง
ทางด้านการบัญชี อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก มีเอกสาร
ประกอบหรือรายละเอียดการปรับปรุงรายการบัญชี
ประกอบใบสำคัญทั่วไป เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญในการ
จัดทำงบการเงินข้ึนตรงตามความต้องการและทันต่อเวลา 
ทั ้งนี ้ งบการเงินต้องให้ผ ู ้บร ิหารได้ทราบและมีการ
ตรวจสอบจากผู้บริหารและมีผู ้ตรวจสอบหลักฐานการ
ตรวจการรับจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนบันทึกบัญชี ซึ่ง
สอดคล้องกับ [3] พบว่า การบริหารความเสี่ยงตามกรอบ 
COSO ERM ในมุมมองของนักบัญชีการไฟฟานครหลวง 
1) ปัจจัยด้านการทบทวน และการปรับปรุงมีความ
สัมพันธในทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการประเมิน
ความเสี่ยง 2) ปัจจัยด้านการกํากับดูแล และวัฒนธรรม
องคกร และปัจจัยด้านการทบทวน และการปรับปรุง   
มีความสัมพันธในทางเดียวกันกับประสิทธิผลในการ
จ ัดการความเส ี ่ยงและการจ ัดท ําแผนการบร ิหาร    
ความเสี ่ยง และประสิทธิผลในการรายงาน และการ
ติดตามผล 3) ปัจจัยด้านการทบทวนและการปรับปรุง
และปัจจัยด้านข้อมูล การสื่อสาร และการรายงานผล

7.3 ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน       
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความ
เส ี ่ยงทางด้านการเง ิน อย ู ่ ในระดับมาก เน ื ่องจาก 
ปฏิบัต ิงานด้วยความโปร่งใสและจัดทำทะเบียนคุม
งบประมาณต่าง ๆ ภายในโรงงานลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์ 
เพื ่อตรวจสอบการจัดซ ื ้อว ัตถุด ิบ วัสดุที ่ค ุ ้มค่ าและ
เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุแต่
ละคร ั ้งต ้องได ้มาตรฐานและคุณภาพในการทำงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับ [4] พบว่า แนวทางการบริหารความ
เสี ่ยงของงานด้านการเงินขอ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ค ือ 1) กำหนดนโยบายบริหารความเส ี ่ยง ต ้องเป็น
นโยบาย และบังคับผู ้บริหารออกแนวทางปฏิบัติการ
กำหนดในเรื่อง ของการบริหารความเสี่ยง 2) มีการจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงาน 3) มีหน่วยงานให้คำปรึกษาส่วนกลางการ
ปฏิบัติงานต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเพี่อลดความ
เสี ่ยง 4) เจ้าหน้าที ่มีสมรรถนะในด้านการให้บริการ  
และควรคัดเลือกผู้ปฏิบัติทางด้านการเงินและบัญชีอย่าง
รอบคอบ 5) การส ื ่อสารให้ข ้อม ูลความเส ี ่ยงอย่าง

สม่ำเสมอ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องได้รับการจัดการ
ทันทีและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานที ่จำเป็น 
6) การจัดให้ม ีการฝึกอบรมและใช้กลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี ่ยง ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่เหมาะสม 7) จัดให้มี
หน่วยงานหรือผู ้ร ับผิดชอบในการบริหารความเสี ่ยง
เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ ในการดำเนินการการสนับสนุน
การนำการบริหารความเสี ่ยงมาปฏิบัติและการพัฒนา
ความสามารถในการบริหารความเสี ่ยงของพนักงาน
8) ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทสำคัญในการทำให้มั่นใจ
ได้ว ่าองค์กร มีการควบคุมภายในที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยง
 7.4 ผ ู ้บร ิหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน 
เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
ภายในองค์กรต้องมีบรรยากาศในการทำงานที่เหมาะสม 
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีเครื ่องมือ เครื ่องใช้
เพ ียงพอต ่อการทำงาน เครื่ องใช ้ม ีความท ันสมัย 
และเหมาะสมกับการใช้งาน และผู้บริหารมีความเป็น
ธรรมต่อพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ [5] พบว่า 1) ปัจจัย
เสี่ยงด้านการปฏิบัติการ คือ บุคลากร ระบบการทำงาน 
และไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในกำกับ  
ของรัฐ 2) เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่สำคัญ 
คือ การกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และการฉ้อฉล 
ในองค์กร 3) ระดับความเส ี ่ยงด ้านปฏิบัต ิการของ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยู ่ในระดับปานกลาง 
4) การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงควรมีการควบคุม
ภายในที่ดี และมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อให้การบรหิาร
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

7.5 ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกชิ้นเกียรติ 
เทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี มีความเห็นเกี่ยวกับความเสี ่ยง
ทางด ้ านกฎหมายและข ้อกำหนดผ ูกพ ันองค ์กร 
อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บุคลากรรับรู้การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบมาตรการ ข้อกำหนดจากต้นสังกัด จัดทำ
หลักฐานเอกสาร ต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็น
ปัจจุบัน โรงงานลูกชิ ้นเกียรติเทเลอร์จัดตั ้งคณะกรรม
ตรวจสอบและมีการตรวจสอบภายใน บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกฎระเบียบกฎหมาย และระเบียบวินัย 
และมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและกฎระเบียบในการ
ตรวจสอบภาย ใน  ซ ึ ่ ง สอดคล ้ อ งก ั บ  [6] พบว่ า 
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ปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี ่ยงของ
ว ิทยาล ั ยอาช ี วศ ึ กษาอ ุดรธาน ี จ ั งหว ั ดอ ุดร ธานี  
ม ีว ัตถ ุประสงค์ ค ือ ศ ึกษาปัจจัยที ่ส ่งผลกระทบต่อ 
การบริหารความเสี่ยงหลักการวิธีการกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อกำหนดผูกพัน
องค ์กรบ ุคลากรร ับร ู ้การเปลี ่ยนแปลงกฎระเบียบ 
มาตรการ ข้อกำหนดจากต้นสังกัดจัดทำหลักฐานเอกสาร
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในเป็นปัจจุบัน วิทยาลัยฯ 
จัดตั้งคณะกรรมตรวจสอบ และมีการตรวจสอบภายใน
บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในกฎระเบียบกฎหมาย 
และระเบียบวิน ัยและมีความร ู ้ความเข้าใจว ิธ ีการ 
และกฎระเบียบในการตรวจสอบภายใน 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
 8.1.1 ผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงงานลูกช้ิน

เกียรติเทเลอร์ จังหวัดอุดรธานี ควรมีการศึกษาหลักการ 
และว ิธ ีการการปฏ ิบ ัต ิ งานนำมาเป ็นแนวทางใน 
การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 

8.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
        8.2.1 ควรมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของโรงงานลูกชิ้นเกียรตเิทเลอร์    
จังหวัดอุดรธานี จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น 

 8.2.2 ควรมีการเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากแบบสอบถามเป็นการสัมภาษณ์ เพื ่อให้ได้ข้อมูล 
และความค ิ ด เห ็ นท ี ่ หล ากหลายและก ่อ ให ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
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BUSINESS ACCOUNTINGIN UDON THANI PROVINCE 
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บทคัดยอ 
 ในปจจุบันการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
ทางการบัญชีของธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
อุดรธานีเปนโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที ่ชวยให
ธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยทำการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารฝายบัญชี
ของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี จำนวน 
259 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูลของการวิจัย ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด
อุดรธานี มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยที ่มีผลตอการ
เล ือกใชโปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี อยู ในระดับมาก 
ไดแก ดานระบบรักษาความปลอดภัย มีระบบเตือนใน
กรณีบันทึกขอมูลผิดพลาดหรือขามขั้นตอนการทำงาน  
มีการกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลตามระดับของ
ผู ใชงานแตละคนและมีระบบการจัดเก ็บขอมูลที ่มี
ประสิทธิภาพ ดานการสนับสนุนและการบริการหลังการ
ขาย มีการเปดใหทดลองใชงานกอนตัดสินใจซื้อ มีการ
รับประกันการใชงานของโปรแกรมและมีคูมือการใชงาน
ดานราคาและการจัดจำหนายของผูขาย ตนทุนการจัดซื้อ
โปรแกรม มีความคุ มคาตอการลงทุนและการใชงาน    
ความมั่นคงช่ือเสียงและประสบการณของผูจำหนาย และ 
ดานประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเรจ็รูปความสอดคลองกับ 
ขอกำหนดทางภาษีอากร มีความยืดหยุน ในการใชงาน 
และมีความสามารถในการ upgrade ได 

ABSTRACT 
 At present, the use of accounting software 

package for industrial business in Udon Thani 

Province is an accounting software program that 

helps industrial businesses to operate their 

business efficiently.  Therefore, the study of 

factors affecting the selection of accounting 

software packages of industrial businesses in 

Udon Thani Province aimed to study the factors 

affecting the selection of accounting software 

packages for industrial businesses in Udon Thani 

Province by collecting data from the sample 

group of 259 accounting executives of industrial 

businesses in Udon Thani province The questionnaire 

was used as a research tool.  The statistics used 

to analyze the research data were percentage, 

mean and standard deviation. The results of the 

research were as follows: accounting executive 

for industrial business in Udon Thani Province 

have an opinion on the factors affecting the 

selection of accounting software packages for 

industrial businesses in the area of Udon Thani 

Province at a high level. Including security 

systems which there is a warning system in case 

of recording errors or skipping the work process, 

access rights are set at the level of each user and 

have an efficient data storage system, support 

and after- ห ales service aspect, there is an open 
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trial before making a purchase, operation of the 

program is guaranteed and there is an instruction 

manual, the price and distribution of the vendor, 

the purchasing cost of the program aspect. 

Moreover, it is cost effective for investment and 

usability, stability, reputation and experience of 

the supplier and the efficiency of the package 

aspect, compliance with tax requirements, it is 

flexible to use and has the ability to upgrade. 

บทนำ 
 ประเทศไทยอยูในสถานการณที ่กำลังสูญเสียความ
ไดเปรียบอยางชัดเจนมากขึ้นทั้งในดานตนทุนแรงงาน
และยังไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีความกาวหนา
และความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคได ซึ่งจะเปนอุปสรรคสำคัญตอการ
พัฒนาประเทศเปนประเทศที ่พ ัฒนาแลวในขณะท่ี
โครงสรางการผลิตไดเปลี ่ยนผานจากภาคเกษตรไปสู
ภ า ค อ ุ ต ส า ห ก ร รม แ ละ บ ร ิ ก า ร อ ย  า ง ต  อ เ น ื ่ อ ง
ภาคอุตสาหกรรมมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี
การผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีการเปลี่ยนผานจากการ
ผลิตอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิโดยการลงทุนตางชาติใน
ระยะแรกมาเปนโครงสรางที่มีการใชเทคโนโลยีที่ซับซอน
มากข้ึนโดยการรวมลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดสวน
ส ูงข ึ ้นประเทศไทยกลายเปนฐานการส งออกสินคา
อ ุตสาหกรรมที ่ใช เทคโนโลยีข ั ้นสูงที ่สำค ัญมากข้ึน
เชนเดียวกับการผลิตสาขาบริการขยายฐานกวางขึ้นจาก
บริการดั ้งเดิมในกลุ มทองเที ่ยวโดยมีความเชี ่ยวชาญ
หลากหลายมากขึ้นตามลำดับทั้งในดานการเงินบริการ
สุขภาพและอื่น ๆ อยางไรก็ดีการพัฒนาในภาคเกษตรมี
ความลาชากวาในสาขาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ผลิตภาพการผลิต
ต่ำเนื่องจากการนำเทคโนโลยีเขามาใชสนับสนุนมีนอยใน
ขณะท่ีคุณภาพดินแยลงมีการใชท่ีดินไมเหมาะสมและการ
บริหารจัดการน้ำยังไมเปนระบบสาขาเกษตรตองเผชิญ
กับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและราคาสินคาโดย
ไมมีระบบประกันความเสี ่ยงที ่เหมาะสม การใหความ
ชวยเหลือโดยรัฐในลักษณะของการอุดหนุนโดยไมไดยึด
โยงเขากับการเพิ่มประสิทธิภาพจึงเปนภาระงบประมาณ
ในระดับสูงอยางตอเน่ือง [1] 
 ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจำเปนตองผลักดันให
ภาคการผลิตมีความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนซึ่งการสงเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศโดยการนำว ิทยาศาสตร  เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกตใชจะกอใหเกิดการ
เพิ่มผลิตภาพมูลคาและมาตรฐานรวมถึงพัฒนาศักยภาพ
ของผูประกอบการใหมีความเข็มแข็งและแขงขันไดในเวที
โลกซึ่งสามารถทำไดโดยการพัฒนาปจจัยสนับสนุนทั้งใน
ดานกฎหมายและกฎระเบียบการอำนวยความสะดวกใน
การประกอบกิจการการ [2] 
 การพัฒนาโปรแกรมขึ ้นใชเองภายในธุรกิจการซื้อ
โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชีท ี ่วางจำหนายใน
ทองตลาดและการวาจางหนวยงานภายนอกพัฒนา
โปรแกรมซึ่งการใชโปรแกรมสำเร็จรูปนั ้นทำใหธุรกิจ 
SMEs ได ร ับประโยชน ด านความถ ูกต องและความ
นาเชื ่อถือของสารสนเทศอีกทั ้งยังชวยอำนวยความ
สะดวกทางภาษี ซึ่งขอควรระวังในการเลือกใชคือไมควร
คำนึงถึงราคาเปนหลักและไมควรเลือกโปรแกรมท่ีทำงาน
ไดเกินความจำเปนของธุรกิจมากเก ินไป การเลือก
โปรแกรมที่รองรับอนาคตมากเกินไปอาจทำใหระบบงาน
ปจจุบันเกิดความลมเหลวถึงแมวาโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีในปจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนเปนระบบอิงเว็บ
มากขึ ้นแลวก็ตามจากการพัฒนาโปรแกรมสำเร ็จรูป
ทางการบัญชีอยางตอเนื่องในปจจุบันทำใหธุรกิจตาง ๆ 
มีโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่สามารถเลือกใชได
อยางหลากหลายตามความตองการและความเหมาะสม
ของแตละกิจการบางกิจการตองการโปรแกรมสำเร็จรูป
เพื ่อใชงานเฉพาะงานดานบัญชี เชน บัญชีลูกหนี้บัญชี
เจาหนี ้บัญชีแยกประเภททั ่วไปเปนตนแตบางกิจการ
ตองการโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถเชื่อมโยงระบบงาน
ตาง ๆ ขององคกรเขาดวยกันตั้งแตระบบงานทางดาน
บัญชีและการเงินระบบงานทรัพยากรบุคคลระบบบริหาร
การผลิตรวมทั ้งระบบการกระจายสินคาซึ ่งโปรแกรม
สำเร็จรูปลักษณะนี ้เรียกวาโปรแกรมสำเร็จรูประบบ
บร ิ ห า รทร ั พย ากรอ งค  ก รหร ื อ  ERP (Enterprise 
Resource Planning) [3]  
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาเรื่องปจจัย 
ที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
ธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรมในเขตจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี  โดยมี
ว ัตถุประสงคเพื ่อศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดอุดรธานีและเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการ
เล ือกใชโปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี สามารถนำผลลัพธท่ี
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ได ไปใชเปนเกณฑในการตัดสินใจคัดเลือกเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสมกับกิจการ
อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื ่อศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดอุดรธานี 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรและกล ุ  มต ั วอย  าง ได  แก   ธ ุ ร กิจ

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี จำนวน 297 แหง 
2. เคร ื ่องม ือที ่ ใช ในการว ิจ ัยเป นแบบสอบถาม

(Questionnaire) ซึ่งไดสรางตามวัตถุประสงค และกรอบ
แนวคิดของการวิจัยที่กำหนดขึ้น โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ในเขตจังหวัดอุดรธานี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน และรายไดตอ
เดือน  
 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จ ังหว ัดอ ุดรธาน ี  ล ักษณะแบบสอบถามเป นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดวย รูปแบบ
ธุรก ิจ ประเภทธุรก ิจระยะเวลาดำเนินงาน จำนวน
พนักงานทั้งหมดในปจจุบัน จำนวนของทุนดำเนินงาน
และเปาหมายในการจัดจำหนายของธุรกิจ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
เล ือกใชโปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย ดาน
ประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูป ดานราคาและการ
จัดจำหนายของผูขาย ดานระบบการรักษาความปลอดภยั 
และดานการสนับสนุนและการบริการหลังการขาย 

3. การวิเคราะหขอมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็จรูป ดังน้ี 
 ตอนท ี ่  1  ว ิ เคราะห ข อม ูลข อม ูลท ั ่ ว ไปของผู
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยใช
ว ิ ธ ี การประมวลผลข อม ู ล  โดยใช สถ ิต ิพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยนำขอมูลที ่รวบรวมไดมา
วิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ(Percentage) 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของธุรกิจอุตสาหกรรม 
ในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยใชวิธีการประมวลผลขอมลูโดย
ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำขอมูล
ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ ซึ่งประกอบดวย 
การแจกแจงความถี ่ (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธรุกิจ
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยใชว ิธ ีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย 
(Mean)  และส วนเบ ี ่ ยง เบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัย เรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอการเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดอุดรธานี พบวา ขอมูลทั่วไปของผูบริหารฝาย
บัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม สวนใหญเปนเพศหญิง 
อายุ 41 ปข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาตร ีตำแหนงงาน
ในปจจุบันเปนผูอำนวยการฝายบัญชี ประสบการณการ
ทำงานมากกวา 9 ป ธุรกิจอุตสาหกรรม สวนใหญเปน
รูปแบบบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตสินคาเพื ่ออุปโภค 
ระยะเวลาดำเนินงาน 5 – 10 ป จำนวนพนักงานทั้งหมด
ในปจจุบันนอยกวา 50 คน ทุนดำเนินงาน ต่ำกวา 50 
ลานบาท และเปาหมายการในจัดจำหนายของธุรกิจ
ภายในประเทศ 
 ความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดอุดรธานี ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมสำเร็จรูปดานราคาและการจัดจำหนายของ
ผูขาย ดานระบบรักษาความปลอดภัย ดานการสนับสนุน
และการบริการหลังการขาย ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ 
 เลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของ 
 ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี  
 โดยรวม 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางการบัญชี 
Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

1. ดานประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสำเร็จรูป 4.33 0.63 มาก 

2. ดานราคาและการจัด
จำหนายของผูขาย 4.40 0.59 มาก 

3. ดานระบบรักษาความ
ปลอดภัย 4.54 0.59 

มาก
ท่ีสุด 

4. ดานการสนับสนุนและ
การบริการหลังการขาย 4.43 0.52 มาก

รวม 4.43 0.58 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผู บริหารฝายบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
เล ือกใชโปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยูในระดับ
มาก (Χ= 4.43, S.D. = 0.58) โดยพิจารณาเปนรายดาน 
ดานระบบรักษาความปลอดภัย (Χ= 4.54, S.D. = 0.59) 
ด  านการสน ับสน ุนและการบร ิ การหล ั งการขาย                     
(Χ= 4.43, S.D. = 0.59) ดานราคา และการจัดจำหนาย
ข อ ง ผ ู  ข า ย  ( Χ = 4.40, S.D. = 0.59)  แ ล ะ ด  า น
ประส ิทธ ิภาพของโปรแกรมสำเร ็จร ูป  ( Χ= 4.33,                   
S.D. = 0.63) 

ตารางท่ี 2  ดานประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูป 

ดานประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสำเร็จรูป Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

1. ข้ันตอนการใชงานงาย
และสะดวกตอผูใชงาน 4.28 0.56 มาก 

2. คุณสมบัติของโปรแกรม
ตรงตามประเภทและ
รูปแบบของธุรกิจ 4.29 0.59 มาก 

3. สะดวกและรวดเร็วในการ
ประมวลผลขอมูล 4.32 0.77 มาก 

4. สามารถใชงานรวมกับ
โปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของในกิจการได 4.24 0.79 มาก 

5. ความสอดคลองกับ
ขอกำหนดทางภาษีอากร 4.44 0.58 มาก

ตารางท่ี 2 (ตอ) 

ดานประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสำเร็จรูป Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

6. แสดงรายงานไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว 4.34 0.64 มาก 

7. มีรูปแบบของรายงาน
ทางการเงินมีความ
หลากหลายตรงตามความ
ตองการ 4.30 0.54 มาก 

8. มีความยืดหยุนในการใชงาน 4.39 0.57 มาก
9. มีความสามารถในการ

upgrade ได 4.39 0.59 มาก 
รวม 4.33 0.63 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผู บริหารฝายบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ดานประสิทธิภาพ 
อยูในระดับมาก (Χ  = 4.33, S.D. = 0.63) โดยพิจารณา
เปนรายดาน ดังน้ี ความสอดคลองกับขอกำหนดทางภาษี
อากร (Χ  = 4.44, S.D. = 0.58) มีความยืดหยุนในการใช
งานและมีความสามารถในการupgrade ได (Χ= 4.39, 
S.D. = 0.59) แสดงรายงานได อย างถ ูกต อง รวดเร็ว 
( Χ  = 4.34, S.D. = 0.64) สะดวกและรวดเร ็วในการ
ประมวลผลขอมูล (Χ  = 4.32, S.D. = 0.77)  มีรูปแบบ
ของรายงานทางการเงินมีความหลากหลายตรงตามความ
ต  อ ง ก า ร  ( Χ  =  4.30, S.D. = 0.54) ค ุ ณ ส ม บ ั ติ   
ของโปรแกรมตรงตามประเภทและรูปแบบของธุรกิจ 
(Χ  = 4.29, S.D. = 0.59) ข ั ้ น ต อ น กา ร ใ ช  ง าน ง  า ย 
และสะดวกต  อผ ู  ใ ช  ง า น  (Χ  = 4.28, S.D. = 0.56) 
และสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ 
ในกิจการได (Χ  = 4.24, S.D. = 0.79) 

ตารางท่ี 3 ดานราคาและการจัดจำหนายของผูขาย 

 ดานราคาและการจัด
จำหนายของผูขาย Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

1. ตนทุนการจัดซื้อ
โปรแกรม 4.45 0.55 มาก 

2. ความคุมคาตอการ
ลงทุนและการใชงาน 4.42 0.65 มาก

3. ระยะเวลาในการชำระเงิน 4.41 0.58 มาก
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

 ดานราคาและการจัด
จำหนายของผูขาย Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

4. ความมั่นคง ช่ือเสียง
และประสบการณของ
ผูจำหนาย 4.42 0.66 มาก 

5. มีการพัฒนาซอฟตแวร
อยางตอเน่ือง 4.32 0.53 มาก 

รวม 4.40 0.59 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผู บริหารฝายบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานราคาและการ
จัดจำหนายอยูในระดับมาก (Χ  = 4.40, S.D. = 0.59)                      
โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ีตนทุนการจัดซื้อโปรแกรม     
(Χ  = 4.45, S.D. = 0.55) ความคุมคาตอการลงทุนและ
การใชงาน ความมั่นคงชื่อเสียง และประสบการณของผู
จำหนาย ( Χ  = 4.42, S.D. = 0.66) ระยะเวลาในการ
ชำระเงิน ( Χ  = 4.41, S.D. = 0.58) และมีการพัฒนา
ซอฟตแวรอยางตอเน่ือง (Χ  = 4.32, S.D. = 0.53) 

ตารางท่ี 4 ดานระบบรักษาความปลอดภัย 

ดานระบบการรักษา
ความปลอดภัย Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

1. มีระบบเตือนในกรณี
บันทึกขอมูลผิดพลาด
หรือขามข้ันตอน
การทำงาน

4.57 0.59 
มาก
ท่ีสุด 

2. มีการกำหนดสิทธิใน
การเขาถึงขอมูลตาม
ระดับของผูใชงานแต
ละคน

4.55 0.59 
มาก
ท่ีสุด 

3. มีระบบสำรองขอมูล 4.50 0.61 มาก
4. มีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ

4.55 0.58 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.54 0.59 
มาก
ท่ีสุด 

 จากตารางที่ 4 พบวา ผู บริหารฝายบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับดานระบบรักษา

ความปลอดภ ัย อย ู  ในระดับมากที ่ส ุด ( Χ  = 4.54, 
S.D. = 0.59) โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังนี ้ มีระบบ
เตือนในกรณีบันทึกขอมูลผิดพลาดหรือขามขั้นตอนการ
ทำงาน ( Χ  = 4.57, S.D. = 0.59) ม ีการกำหนดสิทธิ 
ในการเขาถึงขอมูลตามระดับของผูใชงานแตละคนและ 
มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ (Χ  = 4.55, 
S.D. = 0.58) และมีระบบสำรองขอม ูล ( Χ  = 4.50, 
S.D. = 0.61) 

ตารางท่ี 5 ดานการสนับสนุนและการบริการ 
  หลังการขาย 

ดานการสนับสนุนและการ
บริการหลังการขาย Χ S.D. 

ความ 
เห็น 

1. มีการรับประกันการใช
งานของโปรแกรม

4.50 0.58 มาก 

2. มีการเปดใหทดลองใช
งานกอนตัดสินใจซื้อ

4.51 0.61 
มาก
ท่ีสุด 

3. มีคูมือการใชงาน 4.50 0.61 มาก 
4. มีการฝกอบรมการใชงาน

ของโปรแกรมหลังการ
จำหนาย

4.34 0.65 มาก 

5. มีการพัฒนาซอฟตแวร
อยางตอเน่ือง

4.45 0.62 มาก 

6. สามารถติดตอกับผูขายได
อยางรวดเร็วเมื่อเกิด
ปญหาในการใชงาน

4.33 0.66 มาก 

รวม 4.44 0.52 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบวา ผู บริหารฝายบัญชีของธุรกิจ
อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ดานการสนับสนุน
และการบริการหลังการขายโดยรวม อยู ในระดับมาก 
(Χ  = 4.44, S.D. = 0.52) โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 
มีการเปดใหทดลองใชงานกอนตัดสินใจซื้อ (Χ  = 4.51, 
S.D. = 0.61) มีการรับประกันการใชงานของโปรแกรม
และมีคู มือการใชงาน (Χ  = 4.50, S.D. = 0.61) มีการ
พัฒนาซอฟตแวรอยางตอเน่ือง (Χ  = 4.45, S.D. = 0.62) 
มีการฝกอบรมการใชงานของโปรแกรมหลังการจำหนาย 
(Χ  = 4.34, S.D. = 0.65) และสามารถติดตอกับผูขายได
อยางรวดเร็วเมื ่อเกิดปญหาในการใชงาน (Χ  = 4.33, 
S.D. = 0.66) 
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สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี 
 1 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม สวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุ 41 ปขึ้นไป ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ตำแหนงงานในปจจุบันเปนผู อำนวยการฝายบัญชี 
ประสบการณการทำงานมากกวา 9 ป ธุรกิจอุตสาหกรรม 
สวนใหญเปนรูปแบบบริษัท ประเภทธุรกิจผลิตสินคาเพ่ือ
อุปโภค ระยะเวลาดำเนินงาน 5 – 10 ป จำนวนพนักงาน
ทั้งหมดในปจจุบันนอยกวา 50 คน ทุนดำเนินงานต่ำกวา 
50 ลานบาท และเปาหมายการในจัดจำหนายของธุรกิจ
ภายในประเทศ 
 2 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดอุดรธานี โดยรวมอยู ในระดับมาก ( Χ= 4.43,     
S.D. = 0.58) ดังนี้ ดานระบบรักษาความปลอดภัย ดาน
การสนับสนุนและการบริการหลังการขาย ดานราคาและ
การจัดจำหนายของผูขาย และดานประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสำเร็จรูป  
 3 ผ ู บร ิหารฝ ายบ ัญช ีของธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรม              
มีความเห็นเกี่ยวกับดานประสิทธิภาพอยูในระดับมาก    
( Χ  = 4.33, S.D. = 0.63) ได แก  ความสอดคลองกับ
ขอกำหนดทางภาษีอากร มีความยืดหยุนในการ ใชงาน
และมีความสามารถในการ upgrade ได แสดงรายงาน 
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว สะดวก และรวดเร็วในการ
ประมวลผลขอมูล มีร ูปแบบของรายงานทางการเงิน        
มีความหลากหลายตรงตามความตองการ คุณสมบัติของ
โปรแกรมตรงตามประเภทและรูปแบบของธุรกิจ ข้ันตอน
การใชงานงาย และสะดวก ตอผู ใชงาน และสามารถ           
ใชงานรวมกับโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในกิจการได 
 4 ผ ู บร ิหารฝ ายบ ัญช ีของธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรม                  
มีความเห็นเกี ่ยวกับดานราคาและการจัดจำหนายของ
ผูขาย อยูในระดับมาก (Χ  = 4.44, S.D. = 0.52) ไดแก 
ตนทุนการจัดซื้อโปรแกรม ความคุมคาตอการลงทุนและ
การใชงาน ความมั ่นคงชื ่อเส ียง ประสบการณของ           
ผูจำหนาย ระยะเวลาในการชำระเงินและมีการพัฒนา
ซอฟตแวรอยางตอเน่ือง  
 5 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจของธุรกิจอตุสาหกรรม     
ม ีความค ิดเห ็นเก ี ่ยวก ับด านระบบการร ักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรมสำเร็จรปูทางการบัญชี โดยรวมอยู

ในระด ับมากที ่ส ุด ( Χ  = 4.54, S.D. = 0.59) ได แก  
ม ีระบบเตือนในกรณีบันทึกขอมูลผิดพลาดหรือขาม
ขั้นตอนการทำงาน มีการกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล
ตามระดับของผูใชงานแตละคน มีระบบการจัดเก็บขอมูล
ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีระบบสำรองขอมูล  
 6 ผ ู บร ิหารฝ ายบ ัญช ีของธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรม 
มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับดานการการสนับสนุนและการ
บริการหลังการขาย โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.44, 
S.D. = 0.52) ไดแก ม ีการเปดใหทดลองใชงานกอน
ตัดส ินใจ ม ีการรับประกันการใชงานของโปรแกรม 
และมีคู ม ือการใชงาน มีการพัฒนาซอฟตแวรอยาง
ตอเนื่อง มีการฝกอบรมการใชงานของโปรแกรมหลังการ
จำหนาย และสามารถติดตอกับผู ขายไดอยางรวดเร็ว 
เมื่อเกิดปญหาในการใชงาน  

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จังหวัดอุดรธานีของผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถ
อภิปรายได ดังน้ี 
 1 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
จ ั งหว ัดอ ุดรธาน ี  โดยรวมอย ู  ในระด ับมากท ี ่ สุ ด 
โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานระบบรักษา
ความปลอดภัย ดานการสนับสนุนและการบรกิารหลงัการ
ขาย  ด  านร าคาและการจ ั ดจำหน  ายของผ ู  ข าย 
และดานประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูป 
 2 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ไดแก 
ความสอดคลองกับขอกำหนดทางภาษีอากร มีความ
ยืดหยุ นในการ ใช งาน และมีความสามารถในการ
upgrade ได  แสดงรายงานได อย างถ ูกตอง รวดเร็ว 
สะดวกและรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล มีรูปแบบ
ของรายงานทางการเงินมีความหลากหลายตรงตามความ
ตองการ คุณสมบัติของโปรแกรมตรงตามประเภทและ
รูปแบบของธุรกิจ ขั ้นตอนการใชงานงายและสะดวก 
ตอผู ใชงาน และสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมอื่น ๆ   
ที ่เกี ่ยวของในกิจการได [4] พบวา ประสิทธิภาพของ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที ่ไดรับสามารถชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือการ
ประมวลผลของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีสามารถทำ

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

564

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ไดอยางรวดเร็ว กับโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่ไดรับ
สามารถจัดทำการวางแผนในอนาคตไดมีคาเฉลี่ยเทากัน 
และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีท่ีใชสามารถตรวจสอบ
ไดกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีมีความรวดเร็วตอการ
ใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากัน ตามลำดับสวนขอที่ไดมีคาเฉลี่ย
ต ่ำกว า  4.00 ค ือ ม ีความร ู ความเข าใจในการใช
คอมพิวเตอรเปนอยางดี มีคาเฉลี ่ยต่ำสุด โปรแกรม
สำเร็จรูปทางบัญชี ที่ใชมีความนาเชื่อถือ และโปรแกรม
สำเร็จรูป 
 3 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับดานราคาและการจัดจำหนาย อยูในระดับ
มาก เนื่องจากราคาเปนสิ่งแรกที่จะตองตัดสินใจเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การตัดสินใจเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีจะเลือกราคาที่มีราคา
ประหยัด ความคุมคาตอการลงทุนในการเลือกโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีและโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีที ่ม ีราคาสูงจะสงผลตอการประเมินคุณคาของ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีนั้น ซึ่งสอดคลองกับ [5] 
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีที่มีผลตอการซื้อมากที่สุดคือดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคาอยูในระดับมาก การจัดจำหนาย อยูในระดับปาน
กลาง ตามลำดับ ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอ
การ ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณลักษณะ
ของก ิจการ ด านราคา และด านการจ ัดจำหนายมี
ความสัมพันธ ก ับ ค ุณลักษณะของกิจการมากที ่สุด 
รองลงมาเปนดานผลิตภัณฑและดานสถานที ่การจัด
จำหนาย สำหรับจำนวน โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีท่ีใช
มากที ่ส ุด ค ือ โปรแกรม Express ส วนป ญหาและ
อุปสรรคตอการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีใน
ภาพรวม และรายดาน อยูในระดับปานกลาง คือ ปญหา
ดานบุคลากร และปญหาดานการใหขอมูล ตามลำดับ 
 4 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับดานระบบการรักษาความปลอดภัย อยูใน
ระดับมาก เนื ่องจากการเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีที ่นิยมใชโดยแพรหลาย ผู บริหารจึงตอง
คำนึงถึงความปลอดภัยที่จะเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีวามีระบบท่ีมีไวเพ่ือปองกันภัยคุกคามจากผู
ที่ประสงครายตอธุรกิจขอมูลที่เปนความลับขององคกร
หรือขอมูลสวนตัวของบุคคลท่ัวไปท่ีองคกรน้ันมีอยูรวมไป
ถึงขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลจากผูที่ตองการ
คุกคามผูใชคอมพิวเตอรบนโลกอินเตอรเน็ตหรือจาก
ระบบรักษาความปลอดภัยในเครื ่องคอมพิวเตอรเอง                           

ซึ่งสอดคลองกับ [6] พบวา ปจจัยที่มีความสำคัญในการ
เล ือกใช  โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางบ ัญช ีของสถาน
ประกอบการ ไดแก การบริการหลังการขาย ความ
นาเชื่อถือของโปรแกรมบัญชีและผูผลิตหรือผูจำหนาย 
ปญหาสวนใหญที ่ เก ิดข ึ ้นหลังจากการใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางบัญชี คือ การไมมีบริการหลังการขายหรือมี
บริการ แตไมตรงความตองการ นอกจากนี้พบวาปจจัย 
7 ปจจัยตอไปนี้มีความสำคัญตอการเลือกโปรแกรมไดแก 
ความนาเชื่อถือของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและ
ผูผลิตหรือผูจัดจำหนาย ลักษณะการทำงานของโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบการสนับสนุนและการใหบริการหลังการขายตนทุน
และคาใชจายท่ีเก่ียวของในการจัดหา 
 5 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับดานการสนับสนุนและการบริการหลังการ
ขาย อยูในระดับมาก โดยพิจารณาดานการอบรมการใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของผูจำหนายในการ
ตัดสินใจเลือกโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีการบริการหลังการ
ขายที่ดี โดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งสอดคลองกับ [7] พบวา 
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัย  
ท่ีส งผลตอการพิจารณา เลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานความนาเชื่อถือของบริษัทผูผลิตและโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี ดานที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก 
ด านการสน ับสนุนและการให บร ิการหลังการขาย 
รองลงมา ค ือด านขีด ความสามารถของโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี และดานตนทุนและคาใชจายท่ี
เกี่ยวของในการจัดหา โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 
1 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช 
 1.1 ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมควร

ใหความสำคัญตอการเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีเพ่ือเปรียบเทียบโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอ่ืน 
ๆ ท่ีมีใชในปจจุบัน 

 1.2 สถานศึกษาควรนำผลการวิจัยการเลือกใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาประกอบการเรียนเพ่ือ
เพิ่มความรูความเขาใจในการเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูป
แตละชนิด 
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2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใช

โปรแกรมสำเร็จรูปกับกลุมตัวอยางอ่ืน 
 2.2 ควรมีการเปลี่ยนวิธีการ เก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถามเปนการสัมภาษณเพื ่อใหไดขอมูลท่ี
หลากหลายกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยดานอื่นที ่เกี ่ยวของกับ
การใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื ่อจะนำแนวทางมาพัฒนา
องคกร ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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บทคัดย่อ 
 การจัดท าบัญชีมีความส าคัญส าหรับทุกองค์กร 
เ น่ื อ ง จ าก ข้อมู ลทา งบัญ ชี แสดง ถึ ง ค วาม เป็ น ไ ป 
ของธุรกิจ ส านักงานบัญชีจึงมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิง 
ในการสนับสนุนให้ธุรกิจมีการจัดท าบัญชีและรายงาน
ทางการเงินได้ถูกต้อง ดังน้ัน จึงได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อการตัดสินใจ เลื อกใช้บริ การส า นักงานบริการ 
รับท าบัญชี บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด 
มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ เ พ่ื อ เ ป รี ย บ เที ย บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล 
ต่อการตัดสินใจ เลื อกใช้บริ การส า นักงานบริการ 
รับท าบัญชีของผู้ใช้บริการ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารธุรกิจที่เลือกใช้บริการ
ส า นักงานบริ การรับท าบัญชี  บริษัท  เอส  แอนด์ 
พี  ก า ร บั ญ ชี  2 0 1 7  จ า กั ด  จ า น ว น  1 9 3  ค น 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ 
ในการ วิเคราะห์ ข้อมูล  ไ ด้แก่  ค่ าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
ธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี บริษัท เอส 
แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด โดยรวม ทั้ง 6 ด้าน 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านการบริการ มีความถูกต้อง
แม่นย าของงานบัญชีและการให้ค าปรึกษาด้านบัญชี 
ด้านราคา มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับผลงานและมี
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ เช่น รายเดือน รายไตรมาส 
และรายปีด้านสถานที่ มีสถานที่ ต้ังส านักงานมั่นคง
น่า เชื่ อ ถือและกา ร เ ดินทางมี ความสะดวกสบาย 
ด้านบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการท าบัญชี 
สุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส และมีความกระตือรือร้น 
*ปาจรีย์  พิมพ์ศรี
E-mail address: Pajaree8934@gmail.com 

ในการให้บริการ ด้านกระบวนการ มีการก าหนดหน้าที่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง พ นั ก ง า น อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
แ ล ะ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร 
และด้านกายภาพ มีการบันทึกรายการจัดท างบการเงิน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้ม
อย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, การบัญชี, ส านักงานบัญชี 

ABSTRACT 
  Bookkeeping is very important for every Organization 
because account information shows business 
possibilities. Accounting office is very important 
role in supporting business to keep financial 
records and reports of business; therefore, there 
is study factors affecting decision-making of use 
accounting service of S&P accounting 2017 
company limited. The purpose of this research 
is to compare factors that could be effect on 
decision to choose accounting services of users 
by keeping information from sample groups: are 
the numbers of 193 business executives who 
select accounting service of S&P accounting 
2017 company limited. The research results 
have found that business executives have 
opinions about factors affecting decision - 
making of use accounting service of S&P 
Accounting 2017 Limited in all 6 types are at 
the high level, are the first type is accuracy of 
accounting work and consulting in service term, 
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second type is the service rate is suitable for 
the works and have service payment conditions 
such as monthly quarterly yearly, the third type 
is the office location; is stable, reliable and 
comfortable to travel. Next type is personnel, 
there have knowledge, capability, be polite and 
be enthusiastic in service. Next to personnel 
type is process type, clearly define duties and 
responsibilities of employees and bring modern 
technology in service. And the last type is physical, 
recording lists and financial reports with computer 
system and keeping documents in folder orderly. 

Keywords : Decision-Making, Accounting, 
Accounting office 

บทน า 
     การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาส่งผลให้ประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจ
ไท ยมี ขน าด ให ญ่ ข้ึ นมี ฐ านกา รผ ลิ ต แล ะบ ริ ก า ร 
ที่ มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะ โ ดด เ ด่ น ใ น ห ล า ย ส า ข า 
และความร่วมมือกับมิตรประเทศ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี 
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียน
มีความเข้มข้นและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาสด้านการค้า 
และการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากข้ึน และการบริการ
ทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้
ประชาชนสูงข้ึนปัญหาความยากจนลดลง และคุณภาพ
ชี วิ ต ป ร ะ ช า ช น ดี ข้ึ น  โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ศ รษ ฐ กิ จ ไ ท ย 
มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน 
จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก 
ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เน่ืองจาก
การ ยกร ะ ดับ ห่ ว ง โ ซ่ มู ล ค่ า ก า ร ผลิ ตก า ร เก ษต ร 
อุ ต ส า หก ร ร ม  แล ะบ ริ ก า ร สู่ ก า ร ใ ช้ อ ง ค์ ค วา ม รู้ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด าเนินการได้น้อย 
ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิต
ภาพการผลิตต่ าประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหา
คุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน 
คุณภาพ การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการ
สาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิด
ความแตกแยกการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบั บที่  1 2  จ า เป็ น ต้องมี ก าร เตรี ยมค วามพร้อม 
เพ่ือวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอด
ผลสัมฤทธ์ิของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับ 
การ พัฒนาอย่าง ต่อเ น่ืองตลอด  20 ปี  ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) [1] 
     การจัดท าบัญชีมีค วามส าคัญอ ย่าง ย่ิ งส าหรับ 
ทุกองค์กร เน่ืองจากข้อมูลทางบัญชีแสดงถึงความเป็นไป
ของธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงผลการด าเนินงาน
และฐานะการเงิน และสามารถใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวในการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางกลยุทธ์
เพ่ือวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงาน การประเมิน
ความส า เร็ จของ ธุรกิจนอกจาก น้ี ข้อมู ลทางบัญชี 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึง
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับธุรกิจของตน เพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ทันท่วงที ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
แล ะ ขน า ด ย่ อ ม ส่ ว น ใ ห ญ่ ข า ดค ว า ม รู้ ท า ง บั ญ ชี 
หรือขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของพนักงานบัญชีจึงต้อง
อาศั ยบริการจากส านักงานบัญชีภายนอก ดัง น้ัน 
ส า นักงานบัญชี จึ งมีบทบาทส าคัญอ ย่าง ย่ิง ในการ
สนับสนุนให้ธุรกิจมีการจัดท าบัญชีและรายงานทางการ
เงินได้ถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจของผู้ประกอบการ และผู้ใช้ข้อมูลในงบการเงิน 
ในปี 2558 พบว่ามีธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่ให้บริการด้านการจัดท าบัญชี การบัญชี 
และการตรวจสอบบัญชี และการให้ค าปรึกษาด้านภาษี 
[2] 
     ตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีน้ันเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
ที่แท้จริงของกิจการได้จากการส ารวจเบื้องต้น พบว่า 
มีนิ ติบุคคลจ านวนมากที่ ใช้บริการส านักงานบัญชี 
ในการจัดท าบัญชีและงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ส านักงานบัญชีมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจ
จัดท างบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้อง 
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
แก่ ผู้ ใช้ งบการ เงิน ในด้านการ ตัดสินใจการลงทุน 
เป็นผลกระทบในภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้ เจริญเติบโตอย่าง ย่ังยืน ดัง น้ัน เพ่ือการส่งเสริม 
ให้ ส า นั ก ง านบั ญชี ปฏิ บั ติ ง านอ ย่ า ง มี ม า ตร ฐ า น 
เป็ นที่ ย อ มรั บ ต่อ ส าธ า รณ ช น และ มี ม า ต ร ฐ า น 
ในการปฏิบั ติ งานโดยอ้ างอิ ง จากมาตรฐานสากล 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงผลักดันให้มีโครงการรับรอง
คุณภาพส านักงานบัญชีข้ึนมาเพ่ือให้เกิดส านักงานบัญชี 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

568

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างส านักงานบัญชีที่ดีควรยึดถือ 
และปฏิบัติตามและเป็นการสร้างทางเลือกให้ ธุรกิจ 
ได้มีโอกาสใช้บริการส านักงานบัญชีที่มีคุณภาพ [3]  
     ดังน้ัน คณะผู้วิจัยมีความสนใจท าการศึกษาถึงปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการ 
รับท าบัญชี บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด 
เ พ่ือน า ข้อมู ลที่ ไ ด้ มา ใช้ ในการ วา งแผนปรับปรุ ง 
การด า เ นินงานของส า นักงานบริ การรับท าบัญชี 
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ ต่ า ง  ๆ  ซึ ง ปั จ จั ยส า คั ญ 
ในการตัดสินใจเลือกใช้ส านักงานบริการรับท าบัญชี 
บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี บริษัท เอส แอนด์ พี 
การบัญชี 2017 จ ากัด ในเขตอ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร

ธุรกิจที่เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชีบริษัท 
เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 193 แห่ง  

2. เครื่ องมือที่ ใช้ในการ วิจัยเป็นแบบสอบถาม
(Ques t ionna i re ) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์ 
แ ล ะ ก ร อ บ แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร วิ จั ย ที่ ก า ห น ด ข้ึ น 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปน้ี 
        ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่ วไป 
ของผู้บริหารธุรกิจ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท างาน  
        ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทั่ วไป 
ของธุรกิจ ประกอบด้วย รูปแบบของธุรกิจ ประเภท 
ของธุรกิจ ทุนด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 
และจ านวนพนักงานทั้งหมดของธุรกิจในปัจจุบัน 
        ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี : 
บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านการบริการ (Service) ปัจจัยด้านราคา (Price) 
ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) 
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) ปัจจัยด้านกายภาพ 
(Physical evidence)  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ดังน้ี 
        ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีการประมวลผล
โดยใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage)       
    ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมู ลทั่ ว ไปของ ธุรกิ จ  โดยใช้ วิ ธีการประมวลผล 
โดยใช้สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) โดยน าข้อมูล 
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage)       
        ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน
บริการรับท าบัญชี : บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 
จ ากัด โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณา 
ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ผลการวิจัย 
     การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี : บริษัท เอส 
แอนด์ พีการบัญชี 2017 จ ากัด พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้
บริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 41 ปี
ข้ึนไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
ประสบการณ์การท างานมากกว่า 9 ปี ธุรกิจส่วนใหญ่เป็น
รูปแบบบริษัทจ ากัด ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรม (ซื้อมา
ขายไป) ทุนด าเนินงานต่ ากว่า 5 ล้านบาท ระยะเวลาใน
การด าเนินธุรกิจ 5-10 ปีและมีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 
20 คน  
      ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี  
บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด โดยรวม 
และรายด้าน ดังน้ี 
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     ตารางที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี : 
บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด โดยรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ส านักงานบริการรับท า
บัญชี : บริษัท เอส แอนด์ 
พี การบัญชี 2017 จ ากัด 

 S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านการบริการ (Service)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านสถานที่ (Place)
4. ด้านบุคลากร (People)
5. ด้านกระบวนการ

(Process) 
6. ด้านกายภาพ (Physical

Evidence) 

4.56 
4.38 
4.20 
4.67 
4.56 

4.55 

0.27 
1.36 
0.43 
0.67 
0.35 

0.38 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.31 มาก 

     จากตารางที่  1 พบว่า  ผู้ บริหารของ ธุรกิ จ 
มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน
บริการรับท าบัญชี : บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 
จ ากัด โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.49,อS.D = 0.31) 
เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดัง น้ีด้านบุคลากร (People) อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (  = 4.67, S.D = 0.67) ด้านการบริการ 
( Service) อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด  (   =  4.56, 
S.D = 0.27)  ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.56, S.D = 0.35) ด้านกายภาพ 
(Physical evidence) อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, 
S.D = 0.38) ด้านราคา (Pr i ce ) อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.38, S.D = 1.36) และด้านสถานที่ (Place) 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.20, S.D = 0.43) 

     ตารางที่ 2  ข้อมูลเก่ียวกับด้านการบริการ (Service) 

ด้านการบริการ (Service)  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. ชื่อเสียงกิจการ
2. ความถูกต้องแม่นย าของ

งานบัญชี

4.33 
4.56 

0.71 
0.53 

มาก 
มากท่ีสุด 

ด้านการบริการ (Service)  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

3. ความถูกต้องแม่นย า
ในการให้ค าปรึกษา
ด้านบัญชี

4. ความถูกต้องในการจัดท า
ภาษีทุกประเภท

5. การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ

6. ความรู้ความสามารถ
ของผู้บริการส านักงาน
บริการรับท าบัญชี

4.66 

4.52 

4.63 

4.69 

0.53 

0.55 

0.54 

0.50 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.27 
มาก
ที่สุด 

    จากตารางที่  2 พบว่า  ผู้ บริหารของ ธุรกิ จ 
มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ด้านการบริการ (Service) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D = 0.27) 
เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ร า ย ข้ อ  โ ด ย เ รี ย ง ล า ดั บ จ า ก ม า ก 
ไปหาน้อย ดัง น้ี  ความรู้ความสามารถของผู้บริการ
ส านักงานบริการรับท าบัญชี  อ ยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.69, S.D = 0.50) ความถูกต้องแม่นย าในการ 
ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น บั ญ ชี  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด 
(  = 4.66, S.D = 0.53) การให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
อย่างสม่ าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.63 , 
S.D = 0.54) ความถูกต้องแม่นย าของงานบัญชี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.56, S.D = 0.53) ความถูกต้อง
ในการจัดท าภาษีทุกประเภท อยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.52, S.D = 0.55) และชื่อเสียงกิจการ 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.33, S.D = 0.71 

     ตารางที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับด้านราคา (Price) 

ด้านการบริการ (Service)  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. อัตราค่าบริการเหมาะสม
กับผลงาน

2. สามารถผ่อนช าระ
ค่าบริการได้

4.73 

4.09 

3.90 

0.67 

มากท่ีสุด 

มาก 
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ด้านการบริการ (Service)  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

3. มีเงื่อนไขการช าระ
ค่าบริการ เช่น รายเดือน,
รายไตรมาส, รายปี

4.33 0.62 มาก 

รวม 4.38 1.36 มาก 

     จากตารางที่  3 พบว่า  ผู้ บริหารของ ธุรกิ จ 
มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ  ด้านราคา (Price) โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.38, S.D = 1.36) เมื่อพิจารณา
รายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี  อัตรา
ค่าบริการหมาะสม กับผลงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.73, S.D = 3.90) มีเงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
เช่น รายเดือน, รายไตรมาส, รายปี อยู่ในระดับมาก 
(  = 4.33, S.D = 0.62) และสามารถผ่อนช าระ
ค่าบริการได้ อยู่ในระดับมาก (  = 4.09, S.D = 0.67) 

     ตารางที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับด้านสถานที่ (Place) 

ด้านสถานที่ (Place)  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. สถานที่ต้ังส านักงานมั่นคง
น่าเชื่อถือ

2. การเดินทางมีความ
สะดวก
สบาย

3. ที่จอดรถมีความ
สะดวกสบาย

4. ส านักงานอยู่ใกล้
กับสถานประกอบการ

4.61 

4.34 

4.02 

3.84 

0.52 

0.55 

0.73 

0.96 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.20 0.43 มาก 

      จากตารางที่  4 พบว่า ผู้บริหารของ ธุรกิ จ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านสถานที่ (Place) โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.20, S.D = 0.43) เมื่อพิจารณา
รายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี สถานที่ต้ัง
ส า นักงานมั่ นคง น่า เชื่ อ ถือ  อ ยู่ ในระ ดับมากที่ สุ ด 
(  = 4.61, S.D = 0.52) การเดินทางมีความสะดวกสบาย  
อยู่ในระดับมาก (  = 4.34, S.D = 0.55) ที่จอดรถ 
มีความสะดวกสบาย อยู่ในระดับมาก (   = 4.02, 

S.D = 0.73) และส านักงานอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ 
อยู่ในระดับมาก (  = 3.84, S.D = 0.96) 

     ตารางที ่5 ข้อมูลเก่ียวกับด้านบุคลากร (People) 

ด้านบุคลากร (People)  S.D. 
ความ
คิดเห็น 

1. พนักงานมีความรู้
ความสามารถในงานบัญชี

2. พนักงานมีความรู้
ความสามารถด้านภาษี
อากร

3. พนักงานสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

4. พนักงานสุภาพ ย้ิมแย้ม
แจ่มใสในการให้บริการ

5. พนักงานมีความ
กระตือรือร้น
ในการให้บริการ

4.62 

4.54 

4.66 

4.84 

4.68 

0.52 

0.53 

0.51 

2.95 

0.53 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.67 0.67 
มาก
ที่สุด 

     จากตารางที่  5 พบว่า  ผู้ บริหารของ ธุรกิ จ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านบุคลากร (People) โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67, S.D = 0.67) 
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี พนักงานสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใสในการให้บริการ 
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.84, S.D = 2.95) 
พ นัก ง านมี ค วามกร ะ ตือ รื อ ร้ น ในการ ให้ บ ริ ก า ร 
อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.68, S.D = 0.53) 
พนักงานสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ได้ เป็นอย่าง ดี  อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.66 , 
S.D = 0.51) พนักงานมีความรู้ความสามารถในงานบัญชี 
อยู่ในระดับมากที่สุด(  = 4.62, S.D = 0.52) 
และพนักงานมีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากร 
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, S.D = 0.53) 
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        ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกระบวนการ 
(Process) 

ด้านกระบวนการ 
(Process)  S.D. 

ความ
คิดเห็น 

1. การก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ
ของพนักงานอย่างชัดเจน

2. มีการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง

3. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้บริการ

4. ความรวดเร็ว
ในการท างาน

5. การน าเสนองาน
ตรงต่อเวลา

4.69 

4.52 

4.55 

4.46 

4.58 

0.53 

0.55 

0.54 

0.55 

0.53 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.35 
มาก
ที่สุด 

      จากตารางที่  6 พบว่า ผู้บริหารของ ธุรกิ จ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านกระบวนการ (Process) 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D = 0.35) 
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี การก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงาน
อย่างชั ดเจน  อยู่ ในระดับมากที่ สุด  (   = 4 .69 , 
S.D = 0.53) การน าเสนองานตรงต่อเวลา อยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.58, S.D = 0.53) น าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, 
S.D = 0.54) มีการให้บริการอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.52, S.D = 0.55) และความรวดเร็ว 
ในการท างาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.46, S.D = 0.55) 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี : บริษัท เอส แอนด์ 
พี การบัญชี 2017 จ ากัด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า
41 ปีข้ึนไป สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และประสบการณ์การท างานมากกว่า 9 ปี ธุรกิจส่วน
ใหญ่เป็นรูปแบบบริษัทจ ากัด ประเภทธุรกิจพาณิชยกรรม 
(ซื้ อมาขายไป) ทุนด า เ นินงานต่ ากว่า 5 ล้านบาท 

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 5 -10 ปี และมีจ านวน
พนักงานน้อยกว่า 20 คน  

2. ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจ เลื อกใช้บริ การส า นักงานบริการ 
รับท าบัญชี : บริษัท เอส แอนด์ พี การบัญชี 2017 จ ากัด 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, S.D = 0.31) 
เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน โดยเรียงล าดับจากมาก 
ไปหาน้อย ดังน้ี ด้านบุคลากร (People) ด้านการบริการ 
(Service) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านกายภาพ 
(Physical evidence) ด้านราคา (Price) และด้านสถานที่ 
(Place) เมื่อพิจารณาตามรายด้านปรากฏผล ดังน้ี 
    2.1 ผู้ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ มี ค วามคิ ด เห็น เ กี่ ย วกั บ 
ด้านการบริการ (Service) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.56, S.D = 0.27) เมื่อพิจารณารายข้อ 
โดยเรี ย งล า ดับจากมาก ไปหาน้อย ดัง น้ี  ความรู้
ความสามารถของผู้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
ความถูกต้องแม่นย าในการให้ค าปรึกษาด้านบัญชี การให้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ ความถูกต้อง
แม่นย าของงานบัญชี ความถูกต้องในการจัดท าภาษีทุก
ประเภท และชื่อเสียงกิจการ 
    2.2 ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านราคา 
(Price) โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.38, S.D = 1.36) 
เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดัง น้ี อัตราค่าบริการเหมาะสมกับผลงาน มีเงื่อนไข 
การช าระค่าบริการ เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี 
และสามารถผ่อนช าระค่าบริการได้ 
    2.3 ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ด้านสถานที่  (Place) โดยรวมอ ยู่ในระ ดับมาก 
(  = 4.20, S.D = 0.43) เมื่อพิจารณารายข้อ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดัง น้ี สถานที่ ต้ั ง
ส า นั กง านมั่ นคง น่ า เ ชื่ อ ถือ  กา ร เ ดินทา งมีค วาม
ส ะ ด ว ก ส บ า ย  ที่ จ อ ด ร ถ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย 
และส านักงานอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ 
    2.4 ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ด้านบุคลากร (People) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.67, S.D = 0.67) เมื่อพิจารณารายข้อ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี พนักงานสุภาพ 
ย้ิ ม แ ย้ ม แ จ่ ม ใ ส ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร  พ นั ก ง า น 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานสามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
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พนักงานมีความรู้ความสามารถในงานบัญชี และพนักงาน
มีความรู้ความสามารถในภาษีอากร 
    2 .5  ผู้ บริห าร ธุรกิ จมี ความคิด เห็น เกี่ ยวกั บ 
ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด ( = 4.56, S.D = 0.35) เมื่อพิจารณารายข้อ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี การก าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน การน าเสนอ
งานตรงต่อเวลา น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการ 
มีการ ให้บริ การอ ย่าง ต่อ เ น่ือง  และความรวดเร็ ว 
ในการท างาน 
    2 .6  ผู้ บริห าร ธุรกิ จมี ความคิด เห็น เกี่ ยวกั บ 
ด้านกายภาพ (Physical evidence) โดยรวมอยู่ในระดับ
ระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D = 0.54) เมื่อพิจารณา
รายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี บันทึก
รายการและจัดท างบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
เอกสารที่ได้รับกลับคืนมาจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ 
และการจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้มอย่างเป็นระบบ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี : บริษัท เอส แอนด์ 
พี การบัญชี 2017 จ ากัด สามารถอภิปรายผลตาม
จุดประสงค์การวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการ
บริการ (Service) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ชื่อเสียง
กิจการ ความถูกต้องแม่นย าของงานบัญชี ความถูกต้อง
แม่นย าในการให้ค าปรึกษาด้านบัญชี ความถูกต้อง 
ในการจัดท าภาษีทุกประเภท ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
อย่างสม่ าเสมอและความรู้ความสามารถของผู้บริการ
ส านักงานบริการท าบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ [4] พบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน 
บัญชีของบริษัทจ ากัดภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นปัจจัยโดย เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านอื่น ๆ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบัญชีของบริษัทจ ากัดมากที่สุด 
คือ การให้บริการอื่นที่ เกี่ยวข้องนอกเหนือจากงาน 
สอบบัญชี การให้ค าแนะน าและให้บริการอื่นภายหลัง
จากการปฏิบัติงานสอบบัญชีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของบริษัททันเวลา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ไ ด้ ทั น ท่ ว ง ที ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
และมีหลักเกณฑ์ในการคิดอย่างชัดเจน 

2. ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านราคา
(Price) อยู่ในระดับมาก ได้แก่ อัตราค่าบริการเหมาะสม
กับผลงาน สามารถผ่อนช าระค่าบริการได้ และมีเงื่อนไข
การช าระค่าบริการ เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี 
ซึ่งสอดคล้องกับ [5] ได้ศึกษาปัจจัยในการบริหารจัดการ
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของบริษัทจ ากัด ในการใช้
บริการส านักงานรับท าบัญชีในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ผลการ วิจัยพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับ ดังน้ี ด้านอัตราค่าบริการ อัตราค่าบริการ
เหมาะสมกับงานที่ ไ ด้รับบริการ ราคา ค่าใช้จ่ าย 
และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เหมาะสมกับปริมาณงาน 
ด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้บริการ
ด้านคุณภาพของการ ให้บริ การ  ด้านการอ านวย 
ความสะดวกในการใช้บริการ และด้านสถานที่ ต้ั ง 
ส า นั กง านบัญชี ต้ั งอ ยู่ ใ กล้ กับบริ ษัท เพราะท า ให้ 
การติดต่อสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็ว 

3. ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านสถานที่
(Place) อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สถานที่ต้ังส านักงาน
มั่นคงน่าเชื่อถือ การเดินทางมีความสะดวกสบาย ที่จอด
รถมี ค วาม สะดวกส บาย  แล ะส า นั ก ง านอ ยู่ ใ ก ล้ 
กับสถานประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับ [6] พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ส านักงานบัญชีในการ 
จัดท าบัญชีของบริษัทต่างชาติ ได้แก่ ปัจจัยด้านสถาน
ที่ ต้ั ง  คือ  ส า นักงานบัญชี ต้อง ต้ั งอ ยู่ใกล้ กับบริษัท 
เพราะจะท าให้มีการติดต่อสื่อสารที่ สะดวก รวดเร็ว 
และมีการให้บริการ ข้อมูลที่ครบวงจรประกอบกับ 
การมีบ ริ ก าร ให้พ นัก งานของส า นั กง านบัญชี รั บ 
และส่งเอกสารหรือให้บริการถึงบริษัทของลูกค้า 

4. ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านบุคลากร
(People) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ พนักงานมีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ง า น บั ญ ชี  พ นั ก ง า นมี ค ว า ม รู้
ความสามารถในภาษีอากร พนักงานสามารถประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี พนักงานสุภาพ 
ย้ิ มแ ย้มแจ่ ม ใ ส ในการ ให้ บ ริ ก า ร  และ พ นัก ง า น 
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ [7] 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้บริการ
ส านักงานบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
เทศบาลนครอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านพนักงาน 
ผู้ให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูล ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ความส าคัญต่อลูกค้า ความซื่อสัตย์ 
ของเจ้าหน้าที่พนักงาน ด้านภาพลักษณ์ของส านักงาน 
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ และการรักษาความลับ 
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5. ผู้ บริหา ร ธุรกิ จ มี ความคิด เห็น เกี่ ยวกั บ
ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่าง
ชัดเจน มีการให้บริการอย่างต่อเน่ือง น าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้บริการ ความรวดเร็วในการท างาน 
และการน าเสนองานตรงต่อเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ [8] 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบัญชี ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ใน เขตเทศบาลนครอุด ร ธา นี  ผ ลการ วิ จั ยพบ ว่ า 
ด้านพนักงานผู้ให้บริการมีความรวดเร็วในการให้บริการ
ข้อมูลให้ความช่วยเหลือและให้ความส าคัญต่อลูกค้า 
ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่พนักงาน ด้านภาพลักษณ์ 
ขอ งส า นั ก ง านคว าม รั บผิ ดช อบ ต่อ ผู้ รั บบ ริ ก า ร 
และการรักษาความลับ 

6. ผู้บริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านกายภาพ
(Physical evidence) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 
เอกสารที่ได้รับกลับคืนมาจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ 
การจัดเก็บเอกสารใส่แฟ้มอย่างเป็นระบบ และบันทึก
รายการและจัดท างบการเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่ งสอดคล้องกับ [9] พบว่า ความคิดเห็นที่มีผลต่อ 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ส า นั ก ง า น บั ญ ชี 
ของผู้ประกอบการจังหวัดลพบุรี  ผู้ วิ จัยสรุปได้ ว่ า 
การเลือกใช้บริการส า นักงานบัญชีของผู้ประกอบ 
การสืบเน่ืองจากผู้ประกอบการไม่มีความรู้ด้านบัญชี 
ดัง น้ัน การใช้บริการส านักงานบัญชีผู้ ประกอบการ 
จ ะ พิ จ า ร ณ า จ า ก คุ ณ ภ า พ แล ะ ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ 
ในการ ให้ บริ ก ารจั ดท าบัญชี ของ ส า นั กงานบัญชี 
การจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบและการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์บันทึกรายการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ผู้บริหารธุรกิจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ด้านบุคลากรมากที่สุ ด ในเรื่ องพนักงานมีความรู้
ความสามารถในด้านงานบัญชีและด้านภาษีอากร 
พนักงานสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดีเพ่ือสามารถแนะน าและให้ค าปรึกษากับบริษัท 
    1.2 ส านักงานบริการรับท าบัญชีสามารถน า
ผลการ วิจัยไปศึกษาปั จจัยภายในปั จจัยภายนอก 
และปัจจัยทั้ง 6 ด้านที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการเลือกใช้
บริ กา ร ของส า นั กง านอ ย่ าง ถ่ี ถ้วน  เ พ่ื อทร าบ ถึ ง 
ความต้องการของผู้บริหารธุรกิจต่อการให้บริการ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการเก็บ

รวบรวม ข้อมูล โดย วิ ธีการอื่ น  ๆ  นอกจากการ ใช้
แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 
ใ ห้ สู ง ข้ึ น  เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม 
และมีความแม่นย ามากย่ิงข้ึน 
    2.2 ศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะสามารถ
น าไปใช้ ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการส า นักงาน 
รับท าบัญชี  เช่น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
    2.3 ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ส านักงานบัญชีควรมีความรับผิดชอบต่อการเก็บรักษา
เอกสารทางการบัญชีของบริษัท น าไปใช้ในการจัดท า
บัญชีอย่างถูกต้อง และติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 
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การศึกษาคณุลกัษณะนกับญัชีทีพ่ึงประสงคในยคุไทยแลนด 4.0 

ของผูประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี 

A STUDY OF DESIRABLE CHARACTERISTICS OF ACCOUUNTANTS IN THAILAND 4.0 

INDUSTRIAL BUSINESS ENTREPRENEURS IN UDONTHANI PROVINCE 
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*1,2 สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  อุดรธานี  41000

บทคัดยอ 

 เศรษฐกิจในปจจุบันมีการขยายฐานเศรษฐกิจและ

ฐานรายไดควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการ

ผลิต และการบริการ มีการผสมผสานการบริการเขากับ

การคา และสงเสริมศักยภาพการแขงขันใหกับธุรกิจ

อุตสาหกรรม ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาคุณลักษณะนัก

บัญชี ท่ี พึ ง ป ร ะส งค  ใ น ยุค ไทยแลนด  4.0 โ ดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงค

ในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

ในเขตจังหวัดอุดรธานี โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผูบริหาร ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี 

จํา นวน  237 คน  โดยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูม ิ

(Stratified Random Sampling) และใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ของการวิจัย ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารธุรกิจ

อุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของนัก

บัญชีพึงประสงค อยูในระดับมากที่สุด ดังนี้ ทักษะ

ดานองคกร ไดแก นักบัญชีมีสวนรวมในการสงเสริมและ

สนับสนุนใหองคกรเกิดความสําเร็จในทุก ๆ ดาน  

มีความรูความเขาใจถึงรูปแบบและประเภทของธุรกิจ 

และมีการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององคกรอยาง

เครงครัด ทักษะดานความรูความสามารถทางการบัญชี 

ไดแก นักบัญชีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบัญชี 

*พรชิตา  ไหวดี 

E-mail address : pctwd.2541@gmail.com 

การเงิน และการบัญชีเพ่ือการจัดการ ทักษะดานมนุษย

สัมพันธ ไดแก นักบัญชีมีมนุษยสัมพันธเขากับคนอ่ืนไดดี 

และมีค วามสามารถด านการติดต อสื ่อส าร ได ดี 

ทักษะดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ไดแก นักบัญชีมี

การปฏิบั ติงานตามหนา ท่ี ท่ี ได รับมอบหมายอยาง

เครงครัด มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน และ

ทักษะดานจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก นักบัญชีมี

ความรูความสามารถ ทักษะดานคุณลักษณะเฉพาะ

บุคคล ไดแก นักบัญชีมีการปฏิบัติงานตมหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายอยางเครงครัด และทักษะดานจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ไดแก นักบัญชีมีความรูความสามารถ และ

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และมีความรับผิดชอบตอผูมี

สวนไดเสีย 

คําสําคัญ : นักบัญชี, ไทยแลนด 4.0, ธุรกิจอุตสาหกรรม 

ABSTRACT 

 The current economy has expanded its 

economic and income bases and along with 

increasing productivity of production and 

service bases. There is a combination of service 

with trade and promoting competitiveness for 

industrial businesses. Therefore, the 

researchers studied the desirable characteristics 

of accountants in the Thailand 4.0 era. The 

objective is to study the desirable 

characteristics of accountants in the Thailand 
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era. 4.0 of industrial business entrepreneurs in 

Udon Thani province by collecting data from 

237 industrial business executives in Udon 

Thani province, using Stratified Random 

Sampling and using questionnaires as research 

tools. The statistics used to analyze the 

research data were percentage, mean, and 

standard deviation. The research results were 

found that; industry executives have an 

opinion about the accountant's characteristics 

desirable are at the highest level as follows: 

Organizational Skills, accountants are involved 

in promoting and supportingt the organization’s 

success in all aspects, having a good 

understanding of business models and types 

and strictly adhere to the organizational 

regulations, Accounting Knowledge Skills, 

accountants have extensive knowledge of 

financial accounting, and managerial 

accounting, Interpersonal Skills, accountants 

have good interpersonal relationships and 

communication skills. The personal 

characteristics are at the highest level as 

follows: Accountants work strictly in 

accordance with their assigned duties, 

responsible, diligent and patient. And 

Professional Ethical Skills, accountants have 

the knowledge, ability and standard of 

operations and are responsible for all 

stakeholders. 

Keywords : accountant, Thailand 4.0, industrial 

businesses 

1. บทนํา

 การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีผานมาสงผลใหประเทศ

ไทยมีระ ดับการ พัฒนา ท่ีสู ง ข้ึนตามลํ า ดับ  ได แก 

เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ ข้ึน  มีฐานการผลิตและ 

บริการท่ีมีความเขมแข็งและโดดเดนในหลายสาขา และ

ความรวมมือกับมิตรประเทศท้ังในรูปทวิภาคีและพหุ

ภาคี  รวมถึงความรวมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค

และอาเซยีนมีความเขมขนและชัดเจนข้ึน ขยายโอกาส

ดานการคาและการลงทุนของไทยเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ี

โครงสราง พื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น 

แ ล ะ ก า ร บ ร ิก า ร ท า ง ส ัง ค ม ท ุก ด า น ที ่ม ีค ว า ม

ครอบคลุมทั่วถึง ทําใหรายไดประชาชนสูงข้ึนปญหา

ความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีข้ึน 

อยางไรก็ตามโครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกบั

เศรษฐกิจและสังคมโลกมากข้ึน จึง ทําใหม ีค ว า ม

ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะท่ี

ความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เน่ืองจากการ

ยกระดับหวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และ

บริ ก า ร สู ก า ร ใ ช อ ง ค ค ว า ม รู   ว ิท ย า ศ า ส ต ร  

เทค โน โลยีแล ะนวัตก รรม ยังดําเนินการไดนอย ทํา

ใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรมและบริการมีผลิต

ภาพการผลิตตํ่าประกอบกับประเทศไทยยังประสบ

ปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ท่ีสําคัญไดแก คุณภาพ

คน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและ

บริการสาธารณสุข [1]  

 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมมาอยางตอเน่ือง โดยมีการ พัฒนากลไก 

เพ่ือการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด โดย

ปจจุบันไดใชโมเดลประเทศไทย 4.0 เปนเครื่องมือใน

การนําประเทศใหกาวไปสูการเปนสวนหน่ึงในประเทศ

ของโลกท่ีมีความมั่งคั่งและย่ังยืน พัฒนาจากประเทศ

รายไดปานกลางไปสูประเทศรายไดสูงโดยจะตองมีการ

ปรับเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพ เปน

การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ

ปรับเปลี่ยนจากการใหบริการพ้ืนฐานเปนบริการท่ีตองใช 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

577

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ทักษะข้ันสูง โดยตองขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ใน  3 มิติ ที่ สําคัญ  ไ ดแกก1)กเปลี่ยนจากการผลิต

สินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรมก2)กเปลี่ยน

จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู

การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ

นวัตกรรมก3)กเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา

ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน จ าก แน วค ิดก า ร

เปลี่ยนแปลง โครงสรางดังกลาว ประเทศไทย 4.0 

จะตองมีการเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบ

สําคัญคือ 1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม 

(Traditional Farming) ในปจจุบันไปสูการเกษตร

สมัยใหม ท่ี เนนการบริหารจัดการ และเทคโนโลยี 

(Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมีรายไดมากข้ึน 

แ ล ะ เ ป น เ ก ษ ต ร ก ร แ บ บ เ ป น ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 

(Entrepreneur) 2)กเปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแบบเดิม (Traditional SMEs) ท่ีรัฐตอง

ใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไปสูการเปน Smart 

Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูงและเปน

วิสาหกิจ ท่ี ขับ เคลื่ อนด วยนวัตกรรม ( Innovation 

Driven Enterprises:กIDE) 3)เปลี่ยนจากการใหบริการ

แบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสรางมูลคา

คอนขางตํ่าไปสูการบริการท่ีสรางมูลคาสูง (High Value 

Services) 4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานท่ี

มีความรู ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง ดังน้ัน นักบัญชี

จึงตองมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคก ับยุค ไทยแลนด 

4.0 โ ด ย ต อ ง ม ีค ว า ม รู   ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ค วาม

เชี่ยวชาญ และทักษะสูงภายใตการเปลี่ยนแปลงตาม

ยุคสมัยท่ีกําลังจะขับเคลื่อน [2]  

 การปฏิบัติงานบัญชีน้ันอยูภายใตสภาพแวดลอมท่ี

เปลีย่นแปลง และตองเผชิญกับความคาดหวังในความรู 

ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบั ติงานของผู

ประกอบวิชาชีพ หรือความตองการไดเปรียบทางการ

แขงขันในระบบเศรษฐกิจทําใหผูประกอบการให

ความสําคัญกับหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน

ทางดานบัญชี นักบัญชียังมีคุณลักษณะหรือสมรรถนะไม

ตรงกับท่ีสถานประกอบการตองการและอาจไมเปนท่ีพึง

พอใจของสถานประกอบการ ปญหาดังกลาวน้ี นักบัญชี

ตอง ให ความสํ าคัญในการ พัฒนาตนเองเ พ่ือ ใหมี

คุณลักษณะตรงตามท่ีสถานประกอบการตองการ 

สามารถตอบสนองตอความคาดหวัง และทําใหสถาน

ประกอบการพึงพอใจได การปฏิบัติงานดานบัญชีมีการ

กําหนดคุณสมบัติ และคุณวุฒิของผูทําบัญชี โดยจะตอง

มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชีหรือเทียบเทา หรือไมตํ่ากวา

ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง ก า ร บั ญ ชี ห รื อ เ ที ย บ เ ท า  ห รื อ

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิ อ่ืนเทียบเทาปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี ข้ึนอยูกับรูปแบบและขนาดธุรกิจของ

ผูประกอบการ สามารถเลือกผูทําบัญชีหรือผูปฏิบัติงาน

บัญชีได โดยพิจารณาตามเกณฑ ท่ี กําหนด และให

ความสําคัญกับความรู  ทักษะการปฏิบั ติงาน และ

ความสามารถท่ีแตกตางกันของผูปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน

ตองมีทักษะในการปฏิบัติงานจริง และตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการ รวมถึงความพรอมใน

การพัฒนาตนเอง ใหมีคุณวุฒิในระดับสูงข้ึน หรือการ

พั ฒ น า ต น เ อ ง เ พื ่อ ใ ห ม ีท ัก ษ ะ ต า ม ที ่ส ถ า น

ประกอบการตองการ เพ่ือความกาวหนา ในหนาท่ี

การปฏิบั ติงานของตนเองและมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงานอันจะเปนประโยชนตอสถานประกอบการ

มากย่ิงข้ึน [3]  

 ดัง น้ัน  ผู วิ จั ยจึ ง มีความสนใจ ท่ีศึกษาในเรื่ อ ง

การศึกษาคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทย

แลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต

จั ง ห วัด อุ ดร ธา นี  โ ดยมี วั ต ถุป ร ะสงค เ พ่ือศึ กษ า

คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 

และเปนแนวทางใหนักบัญชีใชในการปรับคุณสมบัติของ

ตัวเองท่ีมีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึน สงผลใหการทํางานน้ัน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพรอมเพ่ือเปน

กําลังสนับสนุนและแรงขับเคลื่อนสําคัญนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายของธุรกิจ 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุค

ไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต

จังหวัดอุดรธานี 

3. ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ใช เฉพาะธุรกิจ

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี 

        1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

ผูประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 1,255 

ราย ในเขตจงัหวัดอุดรธานี [4]  

       1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  

ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม จํานวน 291 ราย โดย

กําหนดตาราง Krejcie และ Morgan [5] และใชวิธีการ

สุ ม ตั วอย า ง แบบชั้ นภู มิ  (Stratified Random 

Sampling) 

2. พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย ไดแก อุตสาหกรรมในเขต

จังหวัดอุดรธานี 

3. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวันท่ี 1

ธันวาคม 2563 ถึง 9 มกราคม 2564 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาคุณลักษณะนักบัญชี

ท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี พบวา ขอมูลท่ัวไป

ของผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 36-40 ป การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณการ

ทํางาน 7-9 ป และมีรายไดตอเดือนนอยกวา 25,000 

บาท ขอมูลท่ัวไปของธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปน

รูปแบบหางหุนสวน ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมสินคา

ทุน ระยะเวลาดําเนินงาน 11-15 ป จํานวนพนักงาน

ท้ั งหมดในป จจุบั นน อยกว า  50 คน  จํ านวนทุน

ดําเนินงานตํ่ากวา 50 ลานบาท และเปาหมายการจัด

จําหนายของธุรกิจภายในประเทศ  

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึง

ประสงคไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยรวมและรายดาน 

ดังน้ี 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะนักบัญชีท่ีพึงประสงคโดยรวม 

คุณลักษณะนักบัญชีที่

พึงประสงค 
Χ

S.D. ความเห็น 

1. ทักษะดาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ทักษะดานความรู

ความสามารถ

ทางการบัญชี

3. ทักษะดานมนุษย

สัมพันธ

4. ทักษะดานคุณ

ลักษณะเฉพาะบุคคล

5. ทักษะดานองคกร

4.72 

4.81 

4.78 

4.77 

4.82 

0.54 

0.40 

0.41 

0.42 

0.38 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.43 มากที่สุด 

       จากตารางท่ี 1 พบวา ผูบริหารธุรกิจ 

อุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะของนัก

บัญชี ท่ี พึ งประสงค สํ า ห ร ับ ธ ุร ก ิจ อ ุต ส า ห ก ร ร ม 

โ ดยร วมอ ยู ใ น ร ะ ดับมาก ท่ี สุ ด  ( Χ =  4 . 78 ,   

S.D. = 0.43) โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 

ทักษะดานองคกร (Χ = 4.82, S.D. = 0.38)   

ทักษะดานความรูความสามารถทางการบัญชี   

( Χ = 4.81,S.D. = 0.40) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

(Χ = 4.78, S.D. = 0.41) ทักษะดานคุณลักษณะ 

เฉพาะบุคคล ( Χ = 4.77, S .D. = 0.42)    

และทักษะดานจรรยาบรรณวิชาชีพ   

( Χ = 4 . 72 , S.D. = 0.54)  
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ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะดานจรรยาบรรณ 

  วิชาชีพ 

คุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค 
Χ

S.D. ความเห็น 

1. นักบัญชีมีความ

โปรงใส และมีความ

เปนอิสระ

2. นักบัญชีมีความเท่ียง

ธรรมและความ

ซื่อสัตยสุจริต

3. นักบัญชีมีความรู

ความสามารถและ

มาตรฐานในการ

ปฏิบัติงาน

4.48 

4.77 

4.82 

0.80 

0.56 

0.39 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

4. นักบัญชีมีความ

รับผิดชอบตอผูมี

สวนไดเสยี

4.81 0.40 มากท่ีสุด 

รวม 4.72 0.54 มากที่สุด 

       จากตารางท่ี 2 พบวาผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  

มีความเห็นเกี่ยวกับทักษะดานจรรยาบรรณวิชาชีพอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.72, S.D. = 0.54)  

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี นักบัญชีมีความรู 

ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบั ติงาน  

(Χ = 4.82, S.D. = 0.39) นักบัญชีมีความรับผิดชอบตอ

ผูมีสวนไดเสีย (Χ = 4.81, S.D. = 0.40) นักบัญชีมี

ความเท่ียงธรรมและความซื่อสัตยสุจริต  

( Χ = 4.77, S.D. = 0.56) และนักบัญชีมีความโปรงใส 

และมีความเปนอิสระ  (Χ = 4.48, S.D. = 0.80) 

ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทักษะดานความรู 

  ความสามารถทางการบัญชี 

คุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค 
Χ

S.D. ความเห็น 

1. นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

บัญชีการเงิน 

2. นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

บัญชีเพ่ือการจัดการ 

3. นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ

ทางการบัญช ี

4. นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการบัญชีและ

รายงานทางการเงิน 

5. นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการ

วางแผนแลงบประมาณ 

4.87 

4.83 

4.74 

4.81 

4.81 

0.33 

0.40 

0.44 

0.40 

0.40 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.81 0.40 มากที่สุด 

      จากตารางท่ี 3 พบวา ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  

มีความเห็นเกี่ยวกับทักษะดานความรูความสามารถทางการ

บัญชีอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =  4 . 81 ,S.D. = 0.40) 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน (Χ = 4.87,  

S.D. = 0.33) นักบัญชีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

บัญชีเพ่ือการจัดการ (Χ = 4.83, S.D. = 0.40) นักบัญชี

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีและ

รายงานทางการเงิน การวางแผน และงบประมาณ  

(Χ =4.81, S.D. = 0.40) และนักบัญชีมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Χ = 4.74, 

S.D. = 0.44) 
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ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะดานมนุษยสัมพันธ 

คุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค 
Χ

S.D. ความเห็น 

1. นักบัญชีมีมนุษย

สัมพันธเขากับคน

อ่ืนไดดี

2. นักบัญชีมีความ

สามารถในการ

ถายทอดและ

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารไดอยาง

ถูกตองและชัดเจน

3. นักบัญชีมีความ

สามารถดานการ

ติดตอสื่อสารไดดี

4.84 

4.69 

4.80 

0.36 

0.46 

0.40 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.78 0.41 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูบริหารธุรกิจ  

อุตสาหกรรมมีความเห็นเกี่ยวกับทักษะดานปฏิสัมพันธ

และการติดตอสื่อสารอยูในระดับมากท่ีสุด  

(Χ = 4.78, S.D. = 0.41) โดยเรียงลําดับจากมากไป

หานอย ดังน้ี นักบัญชีมีมนุษยสัมพันธเขากับคนอ่ืนได

ดี ( Χ = 4.84, S.D. = 0.36) นักบัญชีมีความสามารถ

ดานการติดตอสื่อสารไดดี (Χ = 4.80, S.D. = 0.40) 

และนักบัญชี มีความสามารถในการถายทอดและ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองและชัดเจน  

(Χ = 4.69, S.D. = 0.46) 

ตารางที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะดาน 

  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล 

คุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค 
Χ

S.D. ความเห็น 

1. นักบัญชีมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง

2. นักบัญชีมีความ

กระตือรือรน

3. นักบัญชีมีความ

รับผิดชอบ ขยัน

และอดทน

4. นักบัญชีมีวินัย ตรง

ตอเวลา

4.68 

4.78 

4.84 

4.78 

0.48 

0.41 

0.37 

0.41 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

5. นักบัญชีมีความ

เสียสละเพ่ือ

สวนรวมมากกวา

สวนตน

6. นักบัญชีมีกิริยา

มารยาทและแตง

กายเหมาะสมถูก

กาลเทศะ

7. นักบัญชีมีการ

พัฒนาตนเองใน

การศึกษาหาความรู

นํามาพัฒนางาน

8. นักบัญชีมีการปรับ

ตัวตอสภาพแวด

ลอมและทันตอ

สถานการณตางๆ

ท่ีมีการเปลี่ยน

แปลงในปจจุบนั

4.69 

4.74 

4.80 

4.74 

0.46 

0.44 

0.40 

0.45 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 5 (ตอ)

คุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค 
Χ S.D. ความเห็น 

9. นักบัญชีมีการ

ปฏิบัติงานตาม

หนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายอยาง

เครงครัด

10. นักบัญชีมีความ

    คิดริเริ่มสรางสรรค 

4.88 

0.46 

0.34 

0.43 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.77 0.42 มากที่สุด 

  จากตารางท่ี 5 พบวา ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  

มีความเห็นเกี่ยวกับทักษะดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลอยู

ในระดับมากท่ีสุด (Χ = 4.77, S.D. = 0.42) โดย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย  ดังน้ี  นักบัญชีมีการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเครงครัด  

( Χ = 4.88, S.D. = 0.34) นักบัญชีมีความรับผิดชอบ 

ขยัน และอดทน ( Χ = 4.84, S.D. = 0.37) นักบัญชีมี

การพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรูนํามาพัฒนางาน  

( Χ = 4.80,S.D. = 0.40) นักบัญชีมีความกระตือรือรน 

และนักบัญชีมีวินัย ตรงตอเวลา (Χ = 4.78,  

S.D. = 0.41) นักบัญชีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  

( Χ = 4.76, S.D. = 0.43) นักบัญชีมีกิริยา มารยาท 

และแตงกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ และนักบัญชีมีการ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอม และทันตอสถานการณตาง ๆ  

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ( Χ = 4.74,  

S.D. = 0.45) นักบัญชีมีความเสียสละเพ่ือสวนรวม

มากกวาสวนตน (Χ = 4.69, S.D. = 0.46) และนักบัญชี

มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Χ = 4.68, S.D. = 0.48) 

ตารางที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะดานองคกร 

คุณลักษณะของนัก

บัญชีที่พึงประสงค 
Χ

S.D. ความเห็น 

1. นักบัญชีมีความรู

ความเขาใจถึง

รูปแบบและ

ประเภทของธุรกิจ

4.79 0.41 มากท่ีสุด 

2. นักบัญชีมีการ

ปฏิบัติ ตนตามกฎ

ระเบียบ ของ

องคกรอยาง

เครงครัด

3. นักบัญชีมีสวนรวม

ในการสงเสริมและ

สนับสนุนให

องคกรเกิดความ

สําเร็จในทุกๆดาน

4. นักบัญชีใหความ

รวมมือแกทุกฝาย

ในองคกร เพ่ือให

องคกรมีการ

พัฒนาอยางย่ังยืน

4.79 

4.90 

4.78 

0.41 

0.30 

0.41 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.82 0.38 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 6 พบวาผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

มีความเห็นเก่ียวกับทักษะดานองคกรอยูในระดับมากท่ีสุด 

(Χ = 4.82, S.D. = 0.38) โดยเรียงลําดับจากมากไปหา

นอยดังน้ี นักบัญชีมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุน

ใหองคกรเกิดความสําเร็จในทุกๆ ดาน ( Χ = 4.90,  

S.D. = 0.30) นักบัญชีมีความรูความเขาใจถึงรูปแบบ

และประเภทของธุรกิจ และนักบัญชีมีการปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบขององคกรอยางเครงครัด ( Χ =  4 . 7 9 ,  

S . D . =  0 . 4 1 )  และนักบัญชีใหความรวมมือแกทุกฝาย

ในองคกรเพ่ือใหองคกรมีการพัฒนาอยางย่ังยืน  

(Χ = 4.78, S.D. = 0.41) 
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5. สรุปผล

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ี

พึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมในเขตจั งหวัดอุดรธานี สามารถสรุป

ผลการวิจัยได ดังน้ี      

1. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปนเพศ

หญิง  อายุ 36–40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ประสบการณทํางาน 7–9 ป และมีรายไดตอเดือนนอย

กวา 25,000 บาท  

2. ผู บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสวนใหญเปน

รูปแบบหางหุนสวน ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมสินคา

ทุน มีระยะเวลาดําเนินงาน 11–15 ป จํานวนพนักงาน

ท้ั งหมดในป จจุบั นน อยกว า  50 คน  จํ านวนทุน

ดําเนินงานตํ่ากวา 50 ลานบาท และเปาหมายการจัด

จําหนายของธุรกิจภายในประเทศ 

3. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของนักบัญชี ท่ีพึงประสงคสําหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี ทักษะดานองคกร ทักษะดาน

ความรู ความสามารถทาง  การบัญชีทักษะดานมนุษย

สัมพันธกทักษะดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ทักษะดาน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานจรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมากท่ีสุด 

ไดแก นักบัญชีมีความรูความสามารถและมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

มีความเท่ียงธรรม และความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส 

และมีความเปนอิสระ 

5. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานความรูความสามารถทางการบัญชี อยูใน

ระดับมากท่ีสุด ไดแก นักบัญชีมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

มาตรฐานการบัญชี และรายงานทางการเงิน การ

วางแผนและงบประมาณ และระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี  

6. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก  

นักบัญชีมีมนุษยสัมพันธเขากับคนอ่ืนไดดี มีความสามารถ

ดานการติดตอสื่อสารไดดี และมีความสามารถในการ

ถายทอดและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางถูกตอง

และชัดเจน  

7. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลกอยูในระดับมาก

ท่ีสุด ไดแก นักบัญชีมีการปฏิบัติงานตามหนาที่ ท่ี

ไดร ับมอบหมายอยางเครงครัด มีความรับผิดชอบ 

ขยัน อดทน มีการพัฒนาต น เ อ ง  ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ห า

ค วามรู นํา ม า พัฒนาง าน  มีความกระตือรือรน  

นักบัญชีมีวินัย ตรงตอเวลา ความคิดริเริ่มสรางสรรค มี

กิรยิา มารยาท และแตงกายเหมาะสมถูกกาลเทศะ การ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอม และทันตอส ถ า น ก า ร ณ

ต า ง ๆ  ที่ มี ก า ร เ ป ลี ่ ย น แ ป ล ง ใ น ป จ จุบั น มีความ

เสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน และมีความเชื่อมั่น

ในตนเอง 

8. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานองคกร อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก นักบัญชี

มีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเกิด

ความสําเร็จในทุก ๆ ดานม ีความรู ความเขา ใจถึง

รูปแบบและประเภทของธุรกิจ การปฏิบัติตนตามกฎ 

ระเบียบขององคกรอยา ง เคร งคร ัด  และใหความ

รวมมือแกทุกฝายในองคกรเพ่ือใหองคกรมีการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

6. อภิปรายผล

 การวิจัยเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ีพึง

ประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 ของผูประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอุดรธานี สามารถอภิปรายได 

ดังน้ี 

1. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเห็นเก่ียวกับ

คุณลักษณะของนักบัญชี ท่ี พึงประสงคสํ าหรับธุรกิจ

อุตสาหกรรม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเรียงลําดับจาก

มากไปหานอย ดังน้ี ทักษะดานองคกร ทักษะดานความรู
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ความสามารถทางการบัญชี ทักษะดานมนุษยสัมพันธ 

ทั กษะด านคุณลั กษณะเฉพาะบุ คคล ทั กษะด าน

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเห็นเกี่ยวกับ

การมีคุณลักษณะของนักบัญชี ท่ี พึ งประสงคด าน

จรรยาบรรณวิชาชีพ อยูในระดับมาก เน่ืองจาก นักบัญชี

มีความรูความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มี

ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย มีความเที่ยงธรรม

และความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส และมีความเปน

อิสระระ ซึ่งสอดคลองกับ [6] พบวา คุณสมบัติของนัก

บัญชี ท่ีสถานประกอบการตองการมากท่ีสุด ด าน

คุณธรรม จ ริย ธ ร รม  จ ร ร ยาบร รณวิช าชีพ  และ

ปจ จัย ดา น อ า ยุมีค วามสัมพันธก ับดานคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณ และดานความรูความสามารถ

ทางดานบัญชี 

3. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะทักษะดานความรูความสามารถทางการบัญชี อยู

ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก นักบัญชีมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีเพ่ือการจัดการ 

มาตรฐานการบัญชี และรายงานทางการเงิน การ

วางแผนและงบประมาณ และระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี ซึ่งสอดคลองกับ [7] พบวา คุณลักษณะของนัก

บัญชีท่ีพึงประสงคของผูประกอบการธุรกิจ มีความ

รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ดานทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ สามารถใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชี เพ่ือการบันทึกขอมูล ประมวลผล

ขอมูล และจัดทํารายงานดานความรูทางการบัญชี 

คือ ความรูทางดานบัญชีการเงินและการรายงานทาง

การเงิน  

4. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานทักษะดานมนุษยสัมพันธอยูในระดับมากท่ีสุด 

เน่ืองจาก นักบัญชีมีมนุษยสัมพันธเขากับคนอื่นไดดี 

ม ีค ว า ม ส า ม า ร ถ ด านก าร ติดต อสื่ อ ส า ร ได ดี  มี

ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารไดอยางถูกตองชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ [8] 

พบวา นักบัญชีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสามารถใน

การถายทอดและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยาง

ถูกตองชัดเจน และมีความรูดานภาษาตางประเทศ 

5. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะดานทักษะดานคุณลักษณะเฉพาะบุคคลอยูใน

ระดับมากท่ีสุดเน่ืองจากนักบัญชีมีการปฏิบัติงานตาม

หน า ท่ี ท่ี ได รั บมอบหมายอย าง เคร งครัด  มี ความ

รับผิดชอบ ขยัน และอดทน การพัฒนาตนเองใน

การศึกษาความรูนํามาพัฒนางาน ความกระตือรือรน 

นักบัญชีมีวินัย ตรงตอเวลา ความคิดริเริ่มสรางสรรค นัก

บัญชีมี กิริยา มารยาท และแตงกายเหมาะสม ถูก

กาลเทศะการปรับตัวตอสภาพแวดลอม และทันตอ

สถานการณตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน มี

ความเสียสละเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตน และนักบัญชี

มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ [9] พบวา 

ร ะ ดั บ คุ ณ ส ม บั ติ นั ก บั ญ ชี ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ดานค วามรู ค ว ามส าม าร ถ ในวิช า ชีพก า รบัญ ชี  

และดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชีในภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด สวนคุณสมบัตินักบัญชีพึงประสงคดาน

ความรูพ้ืนฐานท่ีสงผลตอ การทํางานและดานความรู

ท่ัวไปมีความตองการในภาพรวมอยูในระดับมาก 

6. ผูบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความเห็นเก่ียวกับ

ทักษะดานองคกรอยูในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากนัก

บัญชีมีสวนรวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร

เกิดความสําเร็จในทุกๆ ดานความรูความเขาใจถึง

รูปแบบและประเภทของธุรกิจ การปฏิบัติตนตามกฎ 

ระเบียบขององคกรอยางเครงครัด และใหความรวมมือ

แกทุกฝายในองคกรเพ่ือใหองคกรมีการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนซึ่งสอดคลองกับ [10] พบวา ดานทักษะการบริหาร

องคกรและการจัดการธุรกิจ ดานทักษะวิชาการเชิง

ปฏิบัติและหนาท่ี ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล และทักษะการปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลและการสื่อสาร 
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7. ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช

 1 .1  ผู บริ หาร ธุร กิจ อุตสาหกรรม ควร ให

ความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถทางการ

บัญชี เพ่ือพัฒนาความรูทางดานการบัญชีใหทันตอ

สถานการณปจจุบัน 

 1.2 นักบัญชีควรนําผลการวิจัยไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดตอไป 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ตอไป

 2.1 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีท่ี

พึงประสงคของกลุมประกอบการในดานอ่ืน ๆ เพ่ือให

สรุปครอบคลุมมากข้ึน 

 2.2 ควรมีการเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

จากแบบสอบถามเปนการสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูล

ท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

   2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ

การจัดทําบัญชี เพ่ือใหสามารถทราบไดวาปจจัยใดบางท่ี

สงผลใหนักบัญชีมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของสถาน

ประกอบการ  เพ่ือจะนําแนวทางมาพัฒนาองคกรให

เกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรม 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

THE FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF DIGITAL ACCOUNTANT 
FOR INDUSTRIAL BUSINESS IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิ จิทั ลมีบทบาทส า คัญ       

ต่อการด าเนินธุรกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวน       
การท างาน โดยเฉพาะด้านการบัญชีดังนั้น การศึกษาปัจจัย    
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัล
ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ        
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม  
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 263 คน 
โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความ
คิดเห็นด้วยเกี่ยวกับกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มีความโปร่งใส ความเท่ียง
ธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบันทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
ที่รับรองไว้ โดยทั่ว ไปด้ านความรู้ทางวิชาชีพบัญชีมีกา ร
ปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง มีการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมาและซ่ือตรงต่อวิชาชีพ ด้านคุณภาพของงาน 
งานมีคุณภาพน่าเช่ือถือ มีการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ
และแก้ไขข้อบกพร่องให้ผิดพลาดน้อยที่สุด ด้านระยะเวลา    
ในการท างาน มีการให้ความส าคัญกับเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่า 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว        
*สุพัตรา พระเมือง
E-mail address : supattrapukkei@gmail.com

และมีประสิทธิภาพ และด้านปริมาณของงานมีการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องชัดเจนตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ มีการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในปริมาณงานที่ได้รับ 
ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, ดิจิทัล, นักบัญชี 

ABSTRACT 
      Today, digital technology plays an important role 
in business operations and helps increase efficiency. 
In the work process especially in the accounting field, 
so Study of factors affecting efficiency. In the practice 
of digital accountants, industrial businesses in the 
upper Northeastern region. The objective of this study 
was to study the factors affecting the performance 
of digital accountants, industrial businesses in the 
Upper Northeastern Region. Data were collected from  
a sample group of 263industrial business account 
executives in the upper northeastern region by using 
questionnaires as a research tool. The statistics used 
for data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. Executive Business Accounting Department 
in the Upper Northeastern Region There are also 
opinions about factors affecting the performance 
of an accountant. Overall and each aspect was at 
a high level, including Ethics of accounting profession 
Transparent Fairness and honesty in performance, 
knowledge and understanding of accounting principles 
in accordance with generally accepted accounting 
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standards. Knowledge in accounting profession with 
direct operations as the evidence is true they operate 
with honesty and integrity in their profession. Quality 
of work the work is of reliable quality. The work 
is being improved on a regular basis and corrected 
to the minimum number of errors. The length of work 
Time is focused and time is spent wisely for the best 
benefit. Perform tasks quickly and efficiently and the 
amount of work has been performed correctly 
and clearly. According to the goals of the specified 
work Responsibilities are performed in the amount 
of work received. 
Keywords : Efficiency, Digital, Accountant 

1. บทน า
 เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลที่มีวิธีการท าธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป        
ส่งผลให้โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานธุรกิจหลายด้าน   
มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย รวมทั้งธุรกิจยุคใหม่ต้องเผชิญ             
ความผันผวนตลอดเวลาจากการแข่งขันที่รุนแรงรวดเร็ว              
นักบัญชียุคดิจิทัลจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากที่มองว่าตนเอง
มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการเงินและจัดท ารายงานทางการเงินเสนอ 
ผู้บริหาร หรือมองว่าเรื่องการเดินหน้าธุรกิจเป็นเรื่องของฝ่าย
ขายหรือฝ่ายการตลาดเป็นหลักแต่นักบัญชียคุดิจิทัลจะต้องปรบั
ความคิด และสร้างบทบาทในฐานะคู่คิดของซีอีโอให้เกิดขึ้น 
โดยต้องสร้างความสัมพันธ์กับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กรไม่ว่าจะเป็น
ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคลเพื่อน าข้อมูลของทุกฝ่ายมา
วิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตและจัดท าเป็นรายงานให้
ผู้บริหารใช้ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล  
และจัดท ารายงานของนักบัญชีจะต้องไม่จ ากัดอยู่แค่รายงานผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา แต่ต้องวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาส
ใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจหรือการสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้กับผู้บริหารได้ด้วย [1] 

2. วัตถุประสงค์
     เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก            
เฉียงเหนือตอนบน 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน จ านวน 1,900 ราย ในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงได้สร้างตามวัตถุประสงค์
และกรอบแนว คิดของการวิจั ยที่ ก าหนดขึ้ น  โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน  5 
ข้ อ  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และประสบการณ์การท างาน  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบ 
ถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย 
รูปแบบธุรกิจ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน
พนักงานทั้ งหมดในปัจจุบัน  จ านวนของทุนด า เนินงาน         
และเป้าหมายในการบริการและจัดจ าหน่ายของธุรกิจ 
           ตอนที่  3 ความ คิด เห็ น เกี่ ย วกับปัจจั ยที่ ส่ งผล         
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ งานของนักบัญชี ดิ จิทั ล
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชีจ านวน 5 ข้อ 
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จ านวน 5 ข้อ ด้านคุณภาพ   
ของงาน จ านวน 5 ข้อ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรู้
ทางวิชาชพีบัญชี

2. ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชพีบัญชี

3. ด้านคุณภาพของงาน
4. ด้านปริมาณของงาน
5. ด้านระยะเวลา

ในการท างาน

   ประสิทธิภาพ 
 ในการปฏบิัติงาน 
 ของนักบัญชีดิจิทัล 
 ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 ในเขตภาคะวันออก 
 เฉียงเหนือตอนบน 
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ด้านปริมาณของงาน จ านวน 5 ข้อ และด้านระยะเวลาในการ
ท างาน จ านวน 5 ข้อ ลักษณแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) 

4.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
4.3.1..ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
   4.3.2..ท าหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์และความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 4.3.3..ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึง

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน ตามชื่อ ที่อยู่ ของธุรกิจอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่
15 ธันวาคม 2563 จ านวน 320 ฉบับ โดยแนบซองจดหมาย  
ติดแสตมป์ไปพร้อมกัน เพื่อขอความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือในการตอบกลับทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน หลังจาก
ได้รับแบบสอบถาม 

4.3.4..ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  
ที่มีความสมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

5. ผลการวิจัย
 การวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 36–40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และประสบการณ์ การท างาน มากกว่า  9 ปี ธุรกิจ
อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบบริษัท ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าบริโภค 
ระยะเวลาด าเนินงานมากกว่า 15 ปี จ านวนพนักงานทั้งหมดใน
ปัจจุบันมากกว่า 300 คน จ านวนทุนด าเนินงาน 51–100 
ล้านบาท และเป้าหมายในการบริการและจัดจ าหน่ายของธุรกิจ
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
     ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี
ดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยรวมและรายด้าน ดังนี้ 

  ตารางที่ 1.ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยรวม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพ
ในการปฏบิัติงาน 

S.D. ความเห็น 

1. ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
2. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
3. ด้านคุณภาพของงาน
4. ด้านปริมาณของงาน
5. ด้านระยะเวลาในการท างาน

4.42 
4.43 
4.40 
4.34 
4.38 

0.30 
0.26 
0.25 
0.28 
0.31 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.40 0.17 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ความเห็นของผู้บริหารฝ่ายบัญชี
ธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้  ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (  = 4.43) ด้านความรู้
ทา งวิ ช าชีพบัญชี  (   = 4 .42 )  ด้ าน คุณภาพ ของงาน 
(  = 4.40) ด้านระยะเวลาในการท างาน (   = 4.38) 
และด้านปริมาณของงาน (   = 4.34)  

  ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี 

ด้านความรู้ทางวชิาชีพบัญชี  S.D. ความเห็น 

1. มีการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมาและซ่ือตรง
ต่อวิชาชีพ

2. มีการปฏิบัติงานตรงตาม
หลักฐานที่เป็นจริง

3. มีการใช้ความรู้ทักษะทาง
วิชาชีพในการท างานอย่าง
เต็มที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

4. มีการน าความรู้และ
ความสามารถด้านวิชาชีพ
มาประยุกต์ในการท างาน

5. มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน

4.45 

4.49 

4.41 

4.40 

4.37 

0.64 

0.59 

0.57 

0.62 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.40 0.17 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยว กับด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก (   = 4.42) โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการปฏิบัติงานตรงตาม
หลักฐานที่เป็นจริง (   = 4.49) มีการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมาและซ่ือตรงต่อวิชาชีพ (  = 4.45) มีการใช้
ความรู้ทักษะทางวิชาชีพในการท างานอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย (  = 4.41) มีการน าความรู้และความสามารถ    
ด้านวิชาชีพมาประยุกต์ในการท างาน (   = 4.40) และมี 
ความสามารถในการวิ เคราะห์ในการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน (  = 4.37)  

  ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี S.D. ความเห็น 

1. มีความโปร่งใส ความเท่ียง
ธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน

2. มีการใช้ดุลยพินิจบนหลักฐาน
ที่เชื่อถือได้โดยปราศจาก
ความมีอคติและความล าเอียง

3. มีการปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ
บัญชี 

4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองไว้โดยทั่วไป

5. มีความรอบคอบในการ
ใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

4.47 

4.44 

4.40 

4.46 

4.38 

0.54 

0.53 

0.60 

0.56 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.43 0.26 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นด้าน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยู่ ในระดับมาก (   = 4.43) 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  มีความโปร่งใส 
ความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน        
(  = 4.47) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองไว้โดยทั่วไป (  = 4.46) 
มีการใช้ดุลยพินิจบนหลักฐานที่ เชื่ อถือได้โดยปราศจาก     
ความมีอคติและความล าเอียง (   = 4.44) มีการปฏิบัติงาน 

อย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชี  (   = 4.40) 
และมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงาน (  = 4.38)  

 ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านคุณภาพของงาน 

ด้านคุณภาพของงาน S.D. ความเห็น 

1. มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ความถูกต้อง แม่นย า
สามารถเปรียบเทียบได้

2. งานมีคุณภาพน่าเช่ือถือ
3. มีการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่าง

สม่ าเสมอ และแก้ไขข้อบก
พร่องให้ผิดพลาดน้อยที่สุด

4. มีการวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน

5. งานที่ได้ต้องมีคุณภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

4.39 
4.45 

4.41 

4.37 

4.36 

0.54 
0.54 

0.62 

0.52 

0.58 

มาก 
มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.40 0.25 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยว    
กับด้านคุณภาพของงาน อยู่ ในระดับมาก  (   = 4.40) 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  งานที่มี คุณภาพ
น่าเช่ือถือ (  = 4.45) มีการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
และแก้ไขข้อบกพร่องให้ผิดพลาดน้อยที่สุด  (   = 4.41) 
มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง แม่นย าสามารถ
เปรียบเทียบได้ (   = 4.39) มีการวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน (  = 4.37)  และมีงาน
ที่ ได้ต้ องมี คุณภาพและบรรลุ วั ตถุประสงค์ขององค์กร 
(  = 4.36)  

 ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านปริมาณของงาน 

ด้านปริมาณของงาน S.D. ความเห็น 

1. มีการบริหารจัดการการ
ท างานอย่างเหมาะสม 4.34 0.54 มาก 
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 ตารางที ่5 (ต่อ) 

ด้านปริมาณของงาน S.D. ความเห็น 

2. มีทักษะในการท างานเพื่อ
ความคุ้มค่ากับปริมาณงานที่
ได้รับ

3. มีการปฏิบัติงานตามความรับ
ผิดชอบในปริมาณงานที่ได้รับ

4. มีการปฏิบัติงานอยา่งถูกต้อง
ชัดเจน ตามเป้าหมายของงาน
ทีก่ าหนดไว้

5. มีการปฏิบัติงานได้ตาม
ปริมาณที่ก าหนดในแผนงาน

4.29 

4.36 

4.40 

4.32 

0.63 

0.58 

0.56 

0.56 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 
รวม 4.34 0.28 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับ     
ด้ า น ปริ ม า ณข อ ง งา น  อยู่ ใ น ระ ดั บ มา ก  (   =  4.34)               
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  มีการปฏิบัติงาน                
อย่างถูกต้องชัดเจน ตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้              
( = 4.40) มีการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในปริมาณ
งานที่ได้รับ (  = 4.36) มีการบริหารจัดการการท างานอย่าง
เหมาะสม (   = 4.34) มีการปฏิบัติงานได้ตามปริมาณที่
ก าหนดในแผนงาน (  = 4.32) และมีทักษะในการท างานเพื่อ
ความคุ้มค่ากับปริมาณงานที่ได้รับ (  = 4.29) 

   ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านระยะเวลาในการท างาน 

ด้านระยะเวลาในการท างาน  S.D. ความเห็น 

1. มีการบริหารเวลาใน
การปฏบิัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้งาน
เสร็จทันเวลาทีก่ าหนด

2. มีการให้ความส าคัญกับเวลา
และใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

3. การจัดล าดับความส าคัญ
ของการใช้ทรัพยากร
ที่มีอย่างจ ากัด

4.37 

4.47 

4.28 

0.69 

0.64 

0.58 

มาก 

มาก 

มาก 

ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ด้านระยะเวลาในการท างาน S.D. ความเห็น 

4. ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธภิาพ

5. ความตรงต่อเวลาและอุทิศ
เวลาให้กับการท างาน
เต็มก าลังความสามารถ

4.45 

4.33 

0.61 

0.60 

มาก 

มาก 
รวม 4.38 0.31 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับ
ด้านระยะเวลาในการท างาน อยู่ในระดับมาก (   = 4.38) 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการให้ความส าคัญ   
กับเวลาและใช้ เวลาให้ คุ้มค่าเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
(  = 4.47) ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(  = 4.45) มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้งานเสร็จทันเวลา    
ที่ก าหนด (   = 4.37) มีความตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา   
ให้กับการท า งานเต็มก าลั งความสามารถ (   = 4.33) 
และมีการจัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด (  = 4.28) 

6. สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
 6.1 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 
36–40 ปี  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และประสบการณ์การท างาน มากกว่า 9 ปี ธุรกิจอุตสาหกรรม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ
บริษัท ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าบริโภค ระยะเวลา
ด าเนินงานมากกว่า 15 ปี จ านวนพนักงานทั้งหมดในปัจจุบัน
มากกว่า 300 คน จ านวนทุนด าเนินงาน 51–100 ล้านบาท 
และเป้าหมายในการบริการและจัดจ าหน่ายของธุรกิจ
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 6.2 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบนโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านจรรยาบรรณ 
วิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านระยะเวลาในการท างาน และด้านปริมาณของงาน 
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 6.3..ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้
ทางวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการปฏิบัติงานตรง
ตามหลักฐานที่เป็นจริง มีการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา      
และซ่ือตรงต่อวิชาชีพ มีการใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพในการ
ท างานอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการน าความรู้    
และความสามารถด้านวิชาชีพมาประยุกต์ในการท างาน     
และมีความสามารถในการวิ เคราะห์ในการแก้ไขปัญหา        
ในการปฏิบัติงาน 
 6.4..ผู้ บ ริ ห า รฝ่ า ยบัญชี ธุ ร กิ จ อุ ตส าหกรรม ใน เขต         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ ยวกับ            
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความ
โปร่งใส ความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชี
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองไว้โดยทั่วไป มีการใช้ดุลยพินิจ
บนหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยปราศจากความมีอคติและความ
ล าเอียง มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพ
บัญชี และมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
     6.5..ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพ    
ของงาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ งานที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ                 
มีการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้ผิดพลาดน้อยที่สุด มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง 
แม่นย าสามารถเปรียบเทียบได้ มีการวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และมีงานที่ได้ต้องมี
คุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 6.6..ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านปริมาณของ
งาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องชัดเจน 
ตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ มีการปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบในปริมาณงานที่ได้รับมีการบริหารจัดการการท างาน
อย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติงานได้ตามปริมาณที่ก าหนด      
ในแผนงาน และมีทักษะในการท างานเพื่อความคุ้มค่า         
กับปริมาณงานที่ได้รับ 
 6.7..ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านระยะเวลา                  
ในการท างาน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการให้ความส าคัญ     
กับเวลาและใช้ เวลาให้ คุ้มค่าเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร
เวลาในการปฏิบัติ งานตามที่ ได้ รับมอบหมายได้อย่ า ง            
มีประสิทธิภาพส่งผลให้งานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด มีความตรง

ต่อเวลาและอุทิศเวลาให้กับการท างานเต็มก าลังความสามารถ 
และมีการจัดล าดับความส าคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด 

7. อภิปรายผล
 การวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานของนักบัญชีดิจิทัลธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน    
ออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
 7.1 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน โดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ด้านคุณภาพของงาน 
ด้านระยะเวลาในการท างาน และด้านปริมาณของงาน 
 7.2 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชี อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักบัญชีมีความโปร่งใส 
ความเที่ยงธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน 
มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองไว้โดยทั่วไป และมีความรอบคอบ
ในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงสอดคล้องกับ [2] พบว่า คุณสมบัติของนักบัญชีที่สถาน
ประกอบการต้องการมากที่สุด ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และปัจจัยด้านประสบการณ์         
ในการท างาน มีความสัมพันธ์ ในด้านคุณธรรมจริยธรรม            
และจรรยาบรรณและด้านความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี 
 7.3 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านความรู้ทาง
วิชาชีพบัญชี  อยู่ ในระดับมาก เนื่อ งจากนักบัญชีมีการ
ปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เป็นจริง มีการใช้ความรู้ทักษะทาง
วิชาชีพในการท างานอย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีการน า
ความรู้และความสามารถ และมีความสามารถในการวิเคราะห์
ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ [3] พบว่า 
ปัจจัยของนักบัญชียุคดิจิทัล ด้านความรู้ทางวิชาชีพบัญชี     
ด้านภาษาอังกฤษ และด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับบัญชี 
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ยกเว้น      
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลสัมฤทธิ์        
ในการปฏิบัติงาน 
 7.4 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านคุณภาพของ
งาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักบัญชีท างานที่มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ มีการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอและแก้ไข
ข้อบกพร่องให้ผิดพลาดน้อยที่สุด มีการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
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ความถูกต้อง แม่นย าสามารถเปรียบเทียบได้ มีการวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และมีงานที่ได้
ต้องมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงสอดคล้อง
กับ [4] พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจ   
ในการปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
คุณภาพงานด้านปริมาณงาน และด้านเวลาที่ ใช้ ในงาน 
และปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาที่ใช้ในงาน  
 7.5 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านระยะเวลา    
ในการท างาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักบัญชีมีการให้
ความส าคัญกับเวลาและใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุด  ปฏิบั ติ งาน ได้อย่ า งรวด เร็ ว และมีประสิทธิภาพ             
มีการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย      
ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ส่ ง ผ ล ให้ ง า น เ ส ร็ จ ทั น เ ว ล า                 
ที่ก าหนดซ่ึงสอดคล้องกับ [5] พบว่า ประสิทธิภาพในการ
ท างานของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักบัญชีมีความเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการ
ใช้ทรัพยากรอย่าง คุ้มค่า ด้านระยะเว ลาในการท างาน  
ด้านปริมาณของงาน และด้านคุณภาพของงาน 
 7.6 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเห็นเกี่ยวกับด้านปริมาณ      
ของงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากนักบัญชีมีการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องชัดเจน ตามเป้าหมายของงานที่ก าหนดไว้ มีการ
ปฏิบัติ งานตามความรับผิดชอบในปริมาณงานที่ ได้ รับ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ [6] พบว่า ปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายทางบัญชี มีอิทธิพลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการ
บัญชี ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน ด้านความ
ทันเวลา ของผู้ท าบัญชีจะช่วยยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชี ซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลอย่าง
คุ้มค่าและองค์กรสามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อให้ด ารง     
อยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง 

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

8.1.1 สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่นักบัญชีในธุรกิจอื่น ๆ 

8.1.2..ผู้บริหารฝ่ายบัญชีควรให้ความส าคัญและส่ง 
เสริมความสามารถของนักบัญชีในการพัฒนาประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
           8.2.1..ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิ 
ภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่     
อื่น ๆ เพื่อน าผลงานวิจัยที่ได้มาท าการเปรียบเทียบว่าแตกต่าง
กันอย่างไร 
          8.2.2. .ควร ศึกษาถึ งปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติ งานของนักบัญชี ธุ รกิ จอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสถานประกอบการใช้เป็นแนวทาง            
ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อกา รท างานที่มี
ประสิทธิภาพในองค์กร 

 8.2.3..ควรมีการเปลี่ยนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล     
จ ากแบบสอบถาม เป็ นกา รสั มภาษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อมู ล           
และความคิดเห็นที่หลากหลายและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ              
และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
[1] พัทธนันท์  เพชรเชิดช,ู 2560, นักบัญชียุคดิจิทัล, 
    [ออนไลน]์, เข้าถึงได้จาก : http://ciba.dpu.ac.th/, 
    เข้าถึงเมื่อ 14 พฤศิกายน 2562 
[2] ลักขณา  ดาชู และคณะ, 2560, การพัฒนาคุณสมบัติ 
    ของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ           
    ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, [ออนไลน์], 
    เข้าถึงได้จาก : http://ird.skru.ac.th/RMS  
    /file/3602.pdf, เข้าถึงเมื่อ 29 มกราคม 2563   
[3] กมลภู  สันทะจักรและคณะ, 2562, ปัจจัยของนักบัญชี 
    ยุคดิจิทัลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
    หน่วยงานราชการในประเทศไทย, [ออนไลน์],   
    เข้าถึงได้จาก :  https://so01.tci-thaijo.org/index.php 
    /HatyaiAcademicJournal/article/view/154179, 
    เข้าถึงเมื่อ  25 มกราคม 2563
[4] สุพรรษา  บุญนิติภพ, 2561, ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่, 
    [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www.ba-  
    abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2561-5- 
    8_1565078074.pdf, เข้าถึงเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2564 
[5] น้ าฝน  นิมิต, 2560, ปัจจัยด้านความเครียดที่มีผลต่อ 
    ประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชีในเขต 
    กรุงเทพมหานคร, [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก :  
    http://mba.swu.ac.th/article/ Fileattachs/ 
    22122015143056f0.pdf, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2563 
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 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
ประเภทธุรกิจยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย 

STUDY THE SATISFACTION OF USER’S OF ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE TYPE OF 
AUTOMOTIVE BUSINESS MUANG DISTRICT, LOEI PROVINCE 

กรวรรณ  สุวรรณคํา1*, จิดาภา  ฐิติสาธวี2 และจิรวัฒน  สุติยะวัน3 
  Korawan Suwannakhum1*, Chidapha  Thitisathawi2 and Jirawat  Sutiyawan3 

*1,2,3สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000
 

บทคัดยอ   
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจยานยนต อําเภอ
เมือง จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความ     
พึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชงาน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี และ 3) เพื่อศึกษา
ประชากรศาสตรของผูใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชี  กลุมตั วอยา งที่ ใช ในการศึกษาคนคว า  คือ 
ผูปฏิบัติงานที่ เ ก่ียวของกับโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป       
ในสถานประกอบการ จํานวน 30 แหง แหงละ 5 คน 
รวมทั้งหมด 150 คน  

ผลการ ศึกษาพบว า  ข อมู ลทั่ ว ไ ปผู ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 150 คน สวนใหญเปนเพศหญิง    
มีอายุระหวาง 20-40 ป ระดับการศึกษาสูงสุดอยูใน
ระดับ 

บัญชี 1-5 ป และโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช    
ในหนวยงาน โปรแกรม Easy Account ต่ํากวาปริญญา
ตรี ตําแหนงงานอยูระดับพนักงานประจํา ประสบการณ
ในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ 

จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจยานยนต 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก                
(x ̅= 4.47 , S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานระยะเวลา มคีวามพงึพอใจในระดับมาก             
(x ̅= 4.48 , S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ดานรูปแบบการ
ใชงาน มีความพึงพอใจในระดบัมาก (x ̅= 4.47 , S.D. = 
0.53) และดานระบบความปลอดภัย ดานคุณภาพของ
งาน  มีความพึงพอใจในระดบัมาก (x ̅= 4.46 , S.D. = 
0.53) เทากัน 
คํา สําคัญ :    ความพึงพอใจ, ผูใชงาน, โปรแกรสําเร็จรูป
ทางการบัญช,ี ธุรกิจยานยนต  

*กรวรรณ  สุวรรณคํา
E-mail: mbks719@gmail.com 

Abstract  
Accounting Prefabricated Program User 

Satisfaction Study Automotive Business, Muang 

District, Loei Province Objectives 1) To study the 

satisfaction of users of ready-made accounting 

programs, 2) to study factors that affect the 

satisfaction of users of ready-made accounting 

programs, and 3) to study the demographics of 

*1,2,3Field of Accounting, Loei Vocational College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 Loei 42000
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users of ready-made accounting programs. The 

samples used in the study were workers 

involved in a readymade accounting program in 

the workplace. 30 places, 5 people each, 

including    150 people.  

The results showed that in general, 

150 respondents, mostly female,   were 

between the ages of 20 and 40. 1-5 years’ 

experience in accounting prefabricated 

programs and accounting prefabricated 

programs used in the agency Easy Account 

Program  

Based on user satisfaction analysis, the 
program is prefabricated in accounting. The 
automotive business type, Muang District, Loei 

Province, is very high (x�= 4.47 , S.D. = 0.53) when 
considering that the duration side has a high level 

of satisfaction (x�= 4.48 , S.D. = 0.52) second to 
the usage model, with a high level of 

satisfaction (x�= 4.47 , S.D. = 0.53) and safety 

system. Be satisfied On a large scale (x�= 4.46 , 
S.D. = 0.53) equal 
Keywords: Satisfaction, User, Accounting 
Software, Automative Business 

1. บท นํา
ปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการแขงขัน

ในโลกธุรกิจ ผูบริหารองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
จําเปนตองระดมความคิดและใชความรูความสามารถของ
ตนสรางกลยุทธวิธีตาง ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหม ๆ 
มาใชปฏิบัติในองคกร จากการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศตาง ๆ รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี
ที่ถือเปนระบบ Back office ที่สําคัญขององคกรซึ่ง
พัฒนาข้ึนมาเพื่อใช กับงานบัญชี โดยเฉพาะภายใน
โปรแกรม ประกอบดวยระบบงานยอย ๆ ที่ครอบคลุม
ระบบงานทางบญัชีทัง้หมด และในปจจุบันธุรกิจสวนใหญ

ในประเทศไทย ไดนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี  
มาใชบริหารจัดการภายในองคกรธุรกิจมากข้ึน  

สวนจังหวัดเลยก็มีธุรกิจที่หลากหลายประเภท         
มีโครงสรางขนาดเศรษฐกิจ เปนลําดับที่  13 ของ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผูศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชี ประเภทธุรกิจยานยนต อ.เมือง จ.เลย ซึ่งธุรกิจ
ประเภทนี้สวนใหญมีสถานประกอบการคอนขางมาก 
ใน อ.เมือง   จ.เลย  อยางไรก็ตามสิ่งที่จะตองเกิดข้ึนกับ
การที่องคกรใด องคกรหนึ่งที่ตองการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปฏิรูป โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เก่ียวกับเร่ืองของเทคโนโลยี
ด ว ยแล ว  ย อมมี ผลต อค วาม รู สึ ก  ทั ศนคติ  แล ะ           
ความคิดเ ห็นตอบุคลากรในองคกร  โดยอาจเปน            
ในทางบวกหรือลบก็ได ทั้งนี้อาจข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ 
ที่เกิดข้ึนตอบุคลากรในองคกร และการนําโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีมาใชนั้น หากมีประสิทธิภาพ 
มีความพึงพอใจตอการใชงานเหมาะสมกับระบบงานของ
กิจการ ก็ยอมหมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทางออมเชนกัน  

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญช ี
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของ

ผูใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี
2.3 เพื่อศึกษาดานประชากรศาสตรของผูใชงาน

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระดับตาํแหนงงาน และประสบการณ  
ในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี ที่มผีลตอ         
ความพึงพอใจในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด ระดับตําแหนงงานปจจุบัน ประสบการณในการ   
ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี และโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใชในหนวยงาน 

3.2  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม
สํ า เ ร็ จ รูปทางการบัญชี  ประ เภทธุ ร กิจยานยนต 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีจํานวน 4 ดาน ดังนี้ 
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3.2.1 ดานรูปแบบการใชงาน (Usability Test) 
3.2.2 ดานระบบความปลอดภัย (Security) 
3.2.3 ดานคุณภาพของงาน (Quality) 
3.2.4 ดานระยะเวลา (Time) 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 กลุมตัวอยาง ที่ ใชในการศึกษาคนควา คือ

สถานประกอบการ ประเภทธุรกิจยานยนต อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย จํานวน 30 แหง เปนผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ
กับโปรแกรมบัญชีสําเ ร็จรูปใน สถานประกอบการ 
แหงละ   5 คน รวมทั้งหมด 150 คน ซ่ึงผูศึกษาใชวิธี
กําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน 
โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถาม 

ศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการ
บัญชี ประเภทธุรกิจยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
ซึ่งสรางตามกรอบแนวคิดที่กําหนดข้ึน โดยแบงเนื้อหา
ออกเปนสวน 3 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เปนคําถามที่ออกแบบโดยสอบถามขอมูลทั่วไปของผูใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี จํานวน 6 ขอ  

สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี จํานวน 4 ดาน  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนขอคําถามปลายเปด 
เ พื่ อ ใ ห ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ไ ด แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ             
ความพึงพอใจ ของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
ไดอยางอิสระ 

4.3  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 
1) ผูวิจัยศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของ

กับความพึงพอใจตอโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
2) สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด

ที่ กํ าหนด โดยพิจารณารายละเ อียดที่ครอบคลุม            
ถึงวัตถุประสงคของโครงการ 

3) นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนตามกรอบ
แนวคิดเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม ความถูกตองของการใชภาษา และความ

ครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษาคนควา เพื่อนํามา
ปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา 

4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่อาจารย
ที่ปรึกษาโครงการแนะนํา 

5) ขอหนังสือราชการแบบสอบถามตามที่
อาจารยที่ป รึกษาโครงการแนะนํ า  เพื่ อขอความ
อนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

6) นําแบบสอบถามเสนอตอผู เชี่ยวชาญ
จํานวน 3 คน หาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญจากการให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย IOC คือ 
คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือ คาสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือเนื้อหา IOC : 
Index of item objective Congruence  

7) การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
8) นําผลที่ไดจากแบบสอบถามเสนออาจารย

ที่ป รึกษาโครงการอีกคร้ัง  เพื่อตรวจความถูกตอง 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจัดทําแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประชากรกลุมตัวอยางตอไป 

4.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม

ตามจํานวนเทากับประชากรกลุมตัวอยาง 
2 )   ข อ ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร จ า ก วิ ท ย า ลั ย

อ า ชี ว ศึ ก ษ า เ ล ย  ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยแนบพรอมกับแบบสอบถาม 
เพื่ อขอความอนุ เคราะห และร วมมือ ในการตอบ
แบบสอบถาม 

3) ดําเนินการแจกแบบสอบถาม โดยเร่ิมแจก
แบบสอบถามตั้งแตวันที่  2 พฤศจิกายน 2563 –           
28 ธันวาคม 2563 จํานวน 150 ชุด 

4) ตรวจสอบความสมบูรณ ความครบถวน
ของเนื้อหาจากเอกสารการตอบแบบสอบถามจากกลุม  
ตัวอยางที่ไดรับ 

5) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามที่ไดรับ เพื่อนํามาวิเคราะหและแปลผล
ตอไป 
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5. ผลการวิจัย
5.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจ
ยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดานรูปแบบการใชงาน 
ดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความพึง
พอใจของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภท
ธุรกิจยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดานรูปแบบการ
ใชงาน 

รายการประเมิน x� S.D. แปลผล 

1. การจัดเมนูหรือ
หมวดหมูสามารถใชงาน
งาย 

0.50 4.46 มาก 

2. ขอมูลในระบบของ
หนวยตาง ๆ เขาถึงงาย 

0.54 4.50 มาก 

3. สัญลักษณ และขอความ
อธิบาย สามารถปฏิบัติ
ตามไดงาย 

0.54 4.45 มาก 

4. ระบบมีข้ันตอนการ
ทํางานชัดเจน และเขาใจ
งาย 

0.56 4.41 มาก 

5. ระบบสามารถชวยให
การทํางานไมซ้าํซอน 

0.50 4.56 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 0.53 4.47  มาก 

5.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจ
ยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดานความปลอดภัย 
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความ  
พึงพอใจของผู ใช โปรแกรมสําเ ร็จรูปทางการบัญชี 
ประเภทธุรกิจยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดาน
ความปลอดภัย 

รายการประเมิน x� S.D. แปลผล 

1. การเขาใชระบบมี
ความงายตอการใชงาน 

0.50 4.51 มากท่ีสุด 

2. การตรวจสอบขอมูล
ในระบบมีประสิทธิภาพ 

0.50 4.47 มาก

3. การกําหนดสิทธิการ
เขาใชงานในระบบ 

0.54 4.44 มาก 

4. โปรแกรมชวยเก็บ
ขอมูลการทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

0.51 4.50 มาก 

5. โปรแกรมมีความ
เสถียรอยางตอเน่ือง 

0.59 4.38 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 0.53 4.46  มาก 

5.3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจ
ยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดานคุณภาพของงาน 
ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความ          
พึงพอใจของผู ใช โปรแกรมสําเ ร็จรูปทางการบัญชี 
ประ เภทธุร กิจยานยนต  อํา เภอเมือง จั งหวัด เลย 
ดานคุณภาพของงาน 

รายการประเมิน x� S.D. แปลผล 

1. โปรแกรมชวยลดจํานวน
คน และระยะเวลาในการ
ประสานงานนอยลง 

0.53 4.49 มาก 

2. โปรแกรมสามารถ
วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ได
แมนยํา 

0.50 4.53 มากท่ีสุด 

3. สามารถลดขอผดิพลาด
ในการทํางานไดมากยิ่งข้ึน 

0.50 4.51 มากท่ีสุด

4. โปรแกรมชวยเก็บขอมลู
การทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

0.56 4.35 มาก 

5. โปรแกรมเช่ือมโยง
ขอมูลภายในองคกรไดดี
ยิ่งข้ึน 

0.54 4.40 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 0.53 4.46  มาก 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

597

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



5.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจ
ยานยนต  อําเภอเมือง จังหวัดเลย ดานระยะเวลา          
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาความ 
พึงพอใจของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
ประเภทธุรกิจยานยนต อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
ดานระยะเวลา 

รายการประเมิน x� S.D. แปลผล 

1. โปรแกรมมีการปรับ
ยอดขอมูลและ
ประมวลผลทันที เมื่อมี
การบันทึกขอมูลนําเขา
ระบบ 

0.51 4.49 มาก 

2. โปรแกรมชวยใหการ
จัดทํารายงานไดทันเวลา 
และเช่ือถือได เพ่ือใชใน
การตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

0.50 4.56 มากท่ีสุด 

3. โปรแกรมสามารถ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว
และหลายอยางพรอมกัน 

0.54 4.38 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 0.52 4.48  มาก 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางการบัญชี ประเภทธุรกิจยานยนต        
อําเภอเมือง จังหวัดเลย สามารถสรุปประเด็นสําคัญ     
มาอภิปรายได ดังนี้  

ผูตอบแบสอบถามสวนใหญจะมคีวามพึงพอใจ      
ดานระยะเวลา ของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี     
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เนื่องจากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีมีความสามารถในการประมวลผล
ขอมูลจํานวนมากในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางแมนยํา 
ครบถวน และผลลัพธที่ไดมีความถูกตองเสมอ  

ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี พบวา ผูตอบแบบสอบถาม           

สวนใหญมีความพึงพอใจดานระยะเวลามากที่สุด 
เนื่องจากโปรแกรมสงผลตอการทํางานไดดี มีการปรับ
ยอดขอมูลและประมวลผลทนัทเีมื่อมีการบันทึกขอมูล
นําเขาระบบ โปรแกรมชวยใหการจัดทํารายงานได
ทันเวลา เชื่อถือไดเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร 
และโปรแกรมชวยใหมีเวลามากข้ึน สามารถทํางานได
อยางรวดเร็วและหลายอยางพรอมกัน 

ประชากรศาสตรของผูใชงานโปรแกรม ที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี 
พบวา เพศหญิงเปนผูตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด               
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสวนใหญเปนผูปฏิบัตงิาน
ที่เก่ียวของกับโปรแกรมบัญชีสาํเร็จรูป อายุ พบวา    
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 20-40 ป 
เนื่องจากอาชีพของผูตอบแบบสอบถามที่คอนขางมีอัตรา
การเขา-ออกงาน (Turn over) คอนขางสูง ระดบั    
การศึกษาสูงสุด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ       
มีระดับการศึกษาสงูสุด อยูในระดับต่าํกวาปริญญาตรี           
มีประสบการณทํางานระหวาง 1-5 ป ตาํแหนงระดบั
พนักงานประจาํ จึงมีความจําเปนที่ตองใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีอยูเปนประจํา จึงรับรูและทราบถึง
ประโยชนและประสิทธิภาพ ของโปรแกรมโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีอันนาํไปสูความพึงพอใจ  

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการ

ใชโปรแกรม เพื่อเปนแนวทางในการหาประสิทธิภาพ                
ในการใชคร้ังตอไป 

7.2  ควรมีการศึกษาปจจัยเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะสงผล
ตอพฤติกรรมการยอมรับสําหรับผูใชงาน เนื่องจาก
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว 
ยอมมีปจจัยที่เกิดข้ึนใหมซึ่งพรอมที่จะทําใหการนําระบบ
ไปใชงานหรือการใชงานโปรแกรมในการปฏิบัติงาน
ลมเหลวได 
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ACCOUNTANT OF MUANG DISTRICT, LOEI PROVINCE. 

จีรภา  ขําติ๊บ  ,สุวรรณา  สรางโพธิ์  และอรกานต  สอนเสียง 

Cheerapa Kumtip  ,Suwanna.Sangpho  andOorakan Sonsiang 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000 

       

บทคัดยอ 

ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

ความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีของ

พนักงานบัญชี เขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะความตองการพัฒนา

ตนเองของพนักงานบัญชี เขตอําเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จากนั้นทําการ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

BIM SPSS Statistics 21 จากการวิจับพบวา

พนักงานบัญชีในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

สวนใหญเปนผูหญิง คิดเปนจํานวน 89 คน และ

มีชวงอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 30 คน 

สวนใหญจบระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

76 คน โดยมีอายุการทํางานมากกวา 5 ป 

จํานวน 44 คน และปจจุบันสวนใหญไมไดศึกษา

ตอจํานวน 95 คน  จากการศึกษาความตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชีของพนักงานบัญชี  

เขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พบวาพนักงาน

บัญชีสวนใหญตองการ 

พัฒนาความรูทางการบัญชีของพนักงานบัญชี 

โดยรวมอยูในระดับมาก   

(x�=4.10, S.D.= 0.843)   

คําสําคัญ :  ความตองการในการพัฒนา, ความรู

ทางบญัช,ี พนักงานบัญช ี

Abstract 

Research of the need to develop 

the knowledge in accounting aspect of the 

accountant of Mueang District, Loei Province. 

The purpose of the study is to know the need 

for the development of accounting knowledge 

and find the recommendations for self-

improvement of the accounting staff in 

Mueang Loei District, Loei Province.  

The questionnaire was used as a tool to 

collect the data from the sample group. Then, 

we analyzed the data obtained by using a 

software package called “BIM SPSS Statistics 

21 ”. 

The results revealed that the 

majority of accountants in Mueang Loei 

District, Loei Province were women, 89 

*1234 

*1234 
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people, and the age range between 25-34 

years around 30 people. 76 of them have 

graduated with a bachelor's degree and 44 

have more than 5 years of experience. At 

present, 95 people do not further their 

studies. 

According to the study, the need for 

the development of accounting knowledge 

among accounting staff around Mueang Loei 

District found that most of the accountants (x ̅ 

= 4.10  , S.D. = 0.843)  should develop 

accounting knowledge by cooperation from all 

parties. Knowledge development institutions 

should find the important update issues to 

organize a seminar or training. Moreover, the 

company or partnership should support 

accounting staff. In addition, developing 

accounting knowledge regularly will help 

accounting staff to be more efficient. The 

organization will receive good results. Work 

comes out is accurate and efficient in the 

further administration. 

Keywords  :  The needs to develop, The 

knowledge in accounting aspect, 

Accountant 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบถึงความตองการในการพัฒนา

ความรูทางการบัญชีของพนักงานบัญชี  เขตอําเภอ

เมืองเลย จังหวัดเลย 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความตองการพัฒนา

ตนเองของพนักงานบัญช ีเขตอําเภอเมืองเลย 

จังหวัดเลย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสาํรวจ  

(Survey Research)   

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

พนักงานบัญชีบริษัทจํากัดและหางหุนสวน

จํากัดเขตอําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  แหงละ 1  

คน จํานวนบริษัท 119  แหง  หางหุนสวนจํากัด 

381 แหง รวมประชากรทั้งสิ้น 500  คน  

(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา)  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

พนักงานบัญชีบริษัทจํากัดและหางหุนสวน

จํากัดเขตอําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย ทั้งหมด 100  

คน ซึ่งผูศึกษาวธิีกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัย

ความนาจะเปน  โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  

(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545) 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามศึกษาความตองการพัฒนา

ความรูทางบัญชีของพนักงานบญัชี  

เขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บแบบสอบถามพนักงานบัญชใีนบริษัท

และหางหุนสวนจาํกัด เขตอําเภอเมืองเลย  จังหวัด

เลย จํานวน 100 คน 

         จากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ 

สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส งานวิจัยและเอกสารอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวของ 
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สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของพนักงานบญัชีพนักงาน

บัญชีเขตอําเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 89 คน 

 มีอายุระหวาง  25-34  ป  จาํนวน 30 คน มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี  จาํนวน 76 คน ลักษณะ

หนวยงานบริษัทจาํกัด  จํานวน 50 คน และหาง

หุนสวนจาํกัด จาํนวน  50 คน เทากัน มีอายุการ

ทํางานมากกวา 5 ป  จํานวน 44 คน สถานภาพ

การศึกษาตอสวนใหญไมศึกษาตอ จํานวน 95 คน 

 คิดเปนรอยละ  95.00 รอยละ  89.00 รอยละ 

30.00รอยละ 76.00 รอยละ  50.00 รอยละ 50.00 

และรอยละ 44.00 ตามลําดบั  

สวนที ่2  การศึกษาความตองการพัฒนาความรู

ทางการบญัชีของพนักงานบัญช ี อําเภอเมืองเลย  

จังหวัดเลย พบวาพนักงานบัญชสีวนใหญตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชโีดยรวมอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.10   

สวนที่ 3  ความคิดเห็นอ่ืนในการตองการตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญช ีสวนใหญจะใหความ

คิดเห็นไปในทางเดียวกันคือ ตองการมีการจัดอบรบ

อยางสม่ําเสมอ โดยการอบรมแตละคร้ังควรเปน

หัวขอเร่ืองใหม ๆ หรือสําคัญ ๆ และไมควรใหมีการ

อบรมซ้ําหัวขอกันภายใน 1 ป ทีส่ําคัญคาใชจายใน

การอบรมไมควรสูงเกินไป  และควรจัดการอบรมใน

สวนภูมิภาคเพื่อลดคาใชจายลงดวย   

อภิปรายผลการวิจัย 

พนักงานบัญชีมีความตองการพฒันา

ความรูทางการบัญชีและความสามารถ ในการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีใหแมนยําและถูกตองมาก

ข้ึน ในดานประชากรที่แตกตางกันประกอบดวยเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะหนวยงาน อายุการ

ทํางาน และสถานภาพการศึกษาตอ เปนผลมาจาก

ความตองการในการพัฒนาความรูทางการบญัชีของ

พนักงานบัญชีนัน้ พนักงานบัญชีสามารถพัฒนา

ความรูทางการบัญชีของตัวเองได ผานการเรียนรู

ดวยตนเอง การอบรม เพื่อใหตนเองมีความรู

ทางการบญัชีใหมากข้ึน ดังเชนที่ นายสิงห ดังทัต

สวัสดิ์ : 2541 กลาววา นักบัญชไีมควรกําหนด

บทบาทเพียง บันทึกรายการบญัชี จัดทาํงบการเงิน

เทานั้น แตควรผสมผสานความรูอ่ืนเพื่อจะเสนอ

ขอมูลที่เปนประโยชนมากข้ึนแกผูบริหาร 

นอกจากนี้ความตองการพฒันาความรูทางการบัญชี

ของพนักงานบัญชียงัสอดคลองกับทฤษฎีความ

ตองการของแอลเตอร (AIderfer’s ERG Thcory)

ในลําดบัความตองการเจริญเติบโตที่กลาววาบุคคล

มีความตองการที่จะเจริญเติบโตพัฒนาและใช

ความสามารถของพวกเขาอยางเต็มที่ดวยการ

แสวงหาโอกาสและการเอาชนะความทาทายใหม ๆ  

ประเด็นของสถานภาพในกาพฒันาจะเห็น

ไดวา ปจจุบนัพนักงานบัญชีไมไดรับการเขาอบรม

สัมมนาเทาที่ควรทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปญหาดาน

คาใชจาย เวลา การเดินทาง และการจัดอบรมที่

หัวขอไมตรงตอความตองการของพนักงานบัญชีที่

ตองการพัฒนาตนเอง ดังนั้นหนวยงานควรหันมา

แกไขปญหาดังกลาว อาจจะมีการจัดสรร

งบประมาณ พรอมทั้งภาระงานที่รับผิดชอบให

เหมาะสม เพื่อพนักงานจะไดมีเวลาในการพฒันา

ความรูทางการบัญชีเพราะการที่พนักงานบัญชีไดรับ

การพัฒนาความรูจะสงผลใหการทํางานขององคกร

มีประสิทธิภาพมากข้ึนและสงผลดีตอองคกรตอไป 
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บัญชีใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  

การคนควาอิสระบญัชีมหาบัณฑิต บัณฑติ

วิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม, สืบคน 

เมื่อ 15 มกราคม 2564.

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

603

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.wikipedia.org/
http://www.ecba.tsu.ac.th/UserFile
http://www.rpu.ac.th/Library_web/d
http://www.rpu.ac.th/Library_web/d


ศึกษาการจัดทําบญัชีของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

STUDY THE ACCOUNTING OF COMMUNITY ENTERPRISES IN WANG SAPHUNG DISTRICT LOEI 
PROVINCE ACCORDING TO THE GUIDELINES OF THE COOPERATIVE AUDITING DEPARTMENT. 

นาฏฤดี  วังคีรี1*,สุธาทิพย  มีดวง2 และอภัสรา  จันทะนัน3 
 Natluedee  Wangkeeree1*, Sutathip Meeduang 2 and Apasara Chantanan3 

*1234สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000

 

Received : 2020-07-02 Revised : 2020-12-09 Accepted : 2021-04-08 

บทคัดยอ  
 วิจัยเร่ืองการศึกษาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน

ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยตามแนวทางของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ : ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ

วังสะพุง จังหวัดเลย โดยนําสภาพปญหาที่เกิดข้ึนจริงไป

ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาใหการจัดทําบัญชีของ

วิสาหกิจชุมชน มีความถูกตองเหมาะสมและควบคุมดูแล

การเงินและธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ โดยผู ศึกษาได

ทําการศึกษากลุมตัวอยางแบบเจาะจง มีจํานวนทั้งหมด 

106 แหง เจาะจง 30 ราย ไดดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดย

ไดนําแบบสอบถามการศึกษาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ

ชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยตาม  

*นาฏฤดี  วังคีรี
E-mail: Natluedee@gmail.com 

แนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ จากการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 ราย 
มีอายุระหวาง มากกวา 45 ปข้ึนไป จํานวน 14 ราย สินคา
ที่ผลิต ผลิตภัณฑผาทอเสื้อผา จํานวน 8 ราย ผูจัดทําบญัชี
สวนมากเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 ราย 
มีระดับประถมศึกษา จํานวน 13 ราย ผูตอบแบบสอบถาม
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดทําบัญชีของกลุมเปน เวลา
มากกวา 5 ป จํานวน 16 ราย เคยผานการฝกอบรมการ
จัดทําบัญชีทั้งหมด 30 ราย จํานวนการฝกอบรมสวนใหญ 
2-3 คร้ัง/ป จํานวน 15 ราย มีการจัดทําบัญชีจํานวน 30 ราย 
สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสวนมาก 
เปนสมุดบันทึกรายการทั่วไป จํานวน 13 ราย 
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน,ผูจัดทําบัญชี,สภาพการจัดทํา
บัญชี,ปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชี,อําเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย

*1234Field of Accounting, Loei Vocational College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 Loei 42000

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

604

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

mailto:Natluedee@gmail.com


Abstract  
 Research on the study of accounting of 
community enterprises in Wang Saphung District 
Loei Province according to the guidelines of the 
Cooperative Auditing Department . The purposes 

of this research were to study problems and 
obstacles in the preparation of community 
enterprise accounts in Wang Saphung District, 
Loei Province by using the actual problems in 
planning to develop Create accounts of 
community enterprises. They are accurate, 
suitable, and have effective supervision of 
finances and businesses. In which the study 
conducted a specific study of the sample The 
total number of 106 locations, specific 30 
revenues, was conducted by using questionnaires 
on the accounting study of community 
enterprises in Wang Saphung District. Loei 
province according to the guidelines of the 
Cooperative Auditing Department.  
 The results were found that most of the 
respondents were female, 19 of them were aged 
over 45 years and 14 were manufactured. Textile 
products, garment products: 8 persons, most of 
the bookkeepers were members of the 
community enterprise group, 13 with elementary 
education, 13 persons, 16 respondents who 
worked in the group bookkeeper position for 
more than 5 years. They received 30 accounting 
training in total, most of the training was 2-3 
times/year, 15 of them had 30 accounts, 
accounting books, and most of the supporting 
documents. Is a general list of 13 cases. 

Keywords : Community Enterprise, Book Keeper, 
Accounting Condition, Accounting Problems and 
Obstacles, Wang Saphung District Loei Province. 

1. บทนํา
วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community

Enterprise : SMCE) เปนนโยบายของรัฐบาลที่ตองการ
แกปญหาหนี้สินของประชาชน โดยมี หลักคิดที่วาหาก
ประชาชนสามารถนําทรัพยากรตาง ๆ มาทําใหเกิดมูลคา 
ก็จะสามารถสรางรายไดอาชีพที่มั่นคงยังยืนและขจัด
ปญหาความยากจนไดในที่สุด โดยวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน คือ การใหประชาชนในชุมชนมีการ
รวมตัวกันประกอบกิจการดานการผลิตสินคาและบริการ 
เปนการสรางรายไดและการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหวางชุมชน ตามนโยบายขจัดความยากจน
ของประเทศ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร) 
 วิสาหกิจชุมชนมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ 
เนื่องจากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจดวยการสรางงานและ
สรางอาชีพให เ กิด ข้ึนกับคนในชุมชน มีการนํา เอา
ทรัพยากร วัตถุดิบ และภูมิปญญาของทองถ่ินมาใช
ประโยชนอยางคุมคา สามารถแกปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศใหอยูดีมีสุข 
ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ซึ่งไดนอมนําเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มา
ใชเปนแนวทาง ซึ่งเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน
และสังคมใหเปนรากฐานการพัฒนาที่สําคัญของประเทศ 
โดยใหความสําคัญกับเศรษฐกิจชุมชน เนนการผลิตเพื่อ
การบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน รวมทั้งพัฒนา
ระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคูไปกับการสราง
ผูประกอบการรายใหมดวยการพัฒนาความรู และทักษะ
ดานการจัดการ การตลาด องคความรูเก่ียวกับการผลิต
สินคาที่ มีเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน การพัฒนามาตรฐาน
สินคา การสรางตราสินคา การจัดการเร่ืองทรัพยสินทาง
ปญญา และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของ
กลุมตาง ๆ ใหสอดคลองกับความหลากหลายของชุมชน
เพื่อลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสํานักนายกรัฐมนตรี
,2549)หลักที่สําคัญของประชากรคือ สวนยางพารา ทํา
นา ปาลมน้ํามัน และการเลี้ยงสัตว กลุมวิสาหกิจชุมชน
วังสะพุงมีทั้งหมด 106 แหง สมาชิกทั้งหมด 1,184 คน 
ประเภทกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน แยกเปนกิจกรรม
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วิสาหกิจชุมชนที่มาจดทะเบียน 2 ประเภทกิจกรรม ดังนี้ 
2.ประเภทการผลิตสินคา 2.ประเภทการใหบริการ
(ขอมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554) อําเภอวังสะพุง สภาพ
โดยทั่วไปเปนภูเขาและที่ราบสูง โดยเฉพาะดานทิศ
ตะวันตกมีทิวเขาภูหลวงทอดยาวตลอดแนว เปนตน 
กําเนิดแหลงน้ําหลายสาย เชน แมน้ําเลย แมน้ําทบ แมน้ําฮวย 
สวนทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก เปนที่ราบสูงสลับ
เตี้ย มีแมน้ําปวนไหลผานแลวไปบรรจบกับแมน้ําเลย สูง
จากระดับน้ําทะเลเฉลี่ยประมาณ 200-500 เมตร ทําให
ฤดูรอนอากาศรอนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและมี
พื้นที่ประมาณ1,145.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
(442.1 ตร.ไมล) มีประชากร (2561) ทั้งหมด 112,182 
ความหนาแนน 97.97 คน/ตร.กม. (253.7 คน/ตร.ไมล) 
แบงเขตการปกครอง เปน 10 ตําบล , 117 หมูบาน 
ประกอบดวยตําบล วังสะพุง , ทรายขาว , หนองหญา
ปลอง , หนองงิ้ว , ปากปวน , ผานอย , ผาบิ้ง , เขาหลวง 
, โคกขมิ้น , ศรีสงคราม สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของ อําเภอ
วังสะพุงข้ึนอยูกับภาคการเกษตรกรรม อาชีพหลักที่
สําคัญของประชากรคือ สวนยางพารา ทํานา ปาลมน้าํมนั 
และการเลี้ยงสัตว กลุมวิสาหกิจชุมชนวังสะพุงมีทั้งหมด 
106 แหง สมาชิกทั้งหมด 1,184 คน 
 ขอมูลจากการสํารวจในเบื้องตนพบวา วิสาหกิจชุมชน
หลายแหงในอําเภอวังสะพุงขาดการวางแผนการ
ดําเนินงาน การควบคุมภายในที่ดี และการบันทึกบัญชีที่
ถูกตองเหมาะสม ทําใหขาดขอมูลที่สามารถนําไปใชเพื่อ
การบริหารและจัดการธุรกิจชุมชนไดการดําเนินของ
วิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพจึ ง เ กิด ข้ึนไดยาก 
เนื่องจากพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีระบบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อใชเปน
เคร่ืองมือในการควบคุมดูแลและพัฒนาธุรกิจใหเกิด
ประสิทธิผลตอไป 
 จากปญหาที่เกิดข้ึนผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอวังสะพุง โดยคาดหวังวาขอคนพบที่ไดจากการ
คนควาอิสระคร้ังนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางการ
วางแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหนวยงานที่
รั บ ผิ ดชอบ  โดยนํ าสภาพปญหาที่ เ กิ ด ข้ึนจ ริ ง ไป
ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาใหการจัดทําบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชน อําเภอวังสะพุงมีความถูกตองเหมาะสม

ซึ่งสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมดูแลการเงิน
และธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ สามารถเขาแหงเงินทุน สราง
ผลตอบแทนที่มั่นคงแกสมาชิกและอํานวยประโยชนแก
ชุมชนใหมีความเข็มแข็งตอไป 

2. วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ

ชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 2.เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควา

อิสระคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบง

ออกเปน 4 สวน คือ 

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ ประเภทสินคาที่ผลิต แหลงวัตถุดิบ ผูจัดทํา

บัญชีของกลุม ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา 

 สวนที่  2 ขอมูลสภาพทั่วไปของการจัดทําบัญชี 

ไดแก ประสบการณในการทํางาน การฝกอบรมจํานวน

คร้ังที่ฝกอบรม การจัดทําบัญชีของกลุม เคร่ืองมือการ

จัดทําบัญชี และระบบบัญชีของกลุม 

 สวนที่ 3 ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคในการจดัทาํ

บัญชี ไดแก ปญหาดานความรูความสามารถของผูจัดทํา

บัญชี ปญหาดานเอกสารและวิธีการบัญชี ปญหาดาน

ความรวมมือและการประสานงาน และปญหาดาน

เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 

 สวนที่ 4 เปนคําถามลักษณะปลายเปดใหผูตอบ

แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอ

เสนอแนะไดโดยเสรี 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากร

 ประชากรในการคนควาอิสระ คือ ผูจัดทําบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่จด
ทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรภายหลังการประกาศ 
“พระราชบัญญัติ สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548” 
และประกอบการจริง โดยจํากัดเฉพาะวิสาหกิจชุมชน
วังสะพุงมีทั้งหมด 106 แหง (ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
ชุมชน กองส ง เส ริมวิสาหกิจชุมชน กรมส ง เส ริม
การเกษตร) 

    4.2 กลุมตัวอยาง 
 ผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเลย 
ที่จดทะเบียนกับกรม สงเสริมการเกษตรภายหลังการ
ประกาศ “พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548” และ ประกอบการจริง โดยจํากัดเฉพาะวิสาหกิจ
ชุมชนวังสะพุง จํานวน 1,184 ราย โดยกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางตามวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัย
ความนาจะเปน จํานวน 30 ราย โดยเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง  

5. สรุปผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จากการศึกษาพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 ราย 

คิดเปนรอยละ 63.33 มีอายุระหวาง มากกวา 45 ปข้ึนไป 

จํานวน 14 ราย คิดเปนรอยละ 46.67 สินคาที่ผลิต 

ผลิตภัณฑผาทอเสื้อผา จํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 

26.67 ผูจัดทําบัญชีสวนมากเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 43.33 มีระดับประถม

ศึกษา จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 43.33 

 ขอมูลสภาพทั่วไปของการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ

ชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จากการศึกษาพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดทําบัญชี

ของกลุมเปน เวลามากกวา 5 ป จํานวน 16 ราย คิดเปน

รอยละ 53.33 เคยผานการฝกอบรมการจัดทําบัญชี

ทั้งหมด 30 ราย คิดเปนรอยละ 100 จํานวนการฝกอบรม

สวนใหญ 2-3 คร้ัง/ป จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 50 

มีการจัดทําบัญชีจํานวน 30 ราย คิดเปนรอยละ 100 

สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีสวนมาก 

เปนสมุดบันทึกรายการทั่วไป จํานวน 13 ราย คิดเปน

รอยละ 43.33  

ดานความรูความสามารถ 

 ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําบัญชี

อยางถูกตองครบถวน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.43 และอยูใน

ระดับมาก  

 ทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากากรจัดทํา

บัญชีได โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.50 และอยูในระดับมากที่สุด 

 ทานไดรูข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เปนขอบังคับของ

กลุม โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.70 และอยูในระดับมากที่สุด 

ทานไดรับการอบรมความรูใหมๆเก่ียวกับการ

จัดทําบัญชีจากผูเชี่ยวชาญ โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.57 และอยู

ในระดับมากที่สุด 

 ทานเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้งกลุมเปนอยาง

ดี โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.43 และอยูในระดับมาก 

ดานเอกสารและวิธีการทางบัญช ี

 เอกสารที่ใชในการประกอบการบันทึกบัญชีมี
ปริมาณมาก โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.37 และอยูในระดับมาก 

 การบันทึกรายการบัญชี ลงสมุดรายวันซื้อรายวัน
ขาย รายวันรับ รายวันจายและรายวันทั่วไปโดยเฉลี่ยอยู

ที่ 4.53 และอยูในระดับมาก 

 การผานรายการจากสมุดรายวันข้ันตนไปสมุด
บัญชีแยกประเภท โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.43 และอยูในระดับ

มาก 

 การจําแนกคาใชจายในการผลิต (ตนทุนการผลิต)

ออกจากคาใชจายในการขายและบริการ โดยเฉลี่ยอยูที่ 

4.43 และอยูในระดับมาก 
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 ความถูกตองและข้ันตอนการอนุมัติการเบิกจาย

วัตถุดิบ สินคาคงเหลือและวัสดุสํานักงาน โดยเฉลี่ยอยูที่ 

4.53 และอยูในระดับมากที่สุด 

 การตรวจสอบยอดคงเหลือของวัตถุดิบสินคา
คงเหลือ วัสดุสํานักงาน โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.33 และอยูใน

ระดับมาก 

 ประเภทของวัตถุดิบ สินคาคงเหลือ วัสดุสํานักงาน
มีมากในการจัดขององคกร โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.57 และอยู

ในระดับมากที่สุด 

ดานความรวมมือและประสานงาน 
 ความรวมมือในการสงเอกสารที่เก่ียวกับการจัดทํา
บัญช ีโดยเฉลี่ยอยูที่ 4.43 และอยูในระดับมาก  

 ความรวมมือจากสมาชิกกลุมในการจัดทําบัญชี 
โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.53 และอยูในระดับมากที่สุด 

ประธานกลุมไดใหความรวมมือในการใหขอมูลทางบัญชี
เปนอยางด ีโดยเฉลี่ยอยูที่ 4.67 และอยูใน 

ระดับมากที่สุด 

 การประสานความรวมมือกับกลุมวิสาหกิจชุมชน
อ่ืนในการจัดทําบัญชี โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.50 และอยูใน

ระดับมากที่สุด 

ดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 ความสะดวกและงายในการปฏิบัติ โดยเฉลี่ยอยูที่ 

4.37 และอยูในระดับมาก 

 ความปลอดภัยในการเขาใชงานการจัดทําบัญชี 
โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.57 และอยูในระดับมากที่สุด 

การบันทึกรายการ รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและ
แมนยํา โดยเฉลี่ยอยูที่ 4.47 และอยูในระดับมาก 

 รูปแบบบัญชีตรงกับความตองการ โดยเฉลี่ยอยูที่ 

4.70 และอยูในระดับมากที่สุด 

 การจัดเก็บขอมูลการจัดทําบัญชี โดยเฉลี่ยอยูที่ 

4.57 และอยูในระดับมากที่สุด 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยตามแนวทางของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 5.3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารทางการคา 
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบบัญชี การจัดทํา
บัญชีวิสาหกิจชุมชนในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบวา 
บันทึกบัญชีโดยวิธีการบันทึกบัญชีดวยมือ ลักษณะของ
การประกอบธุรกิจ เปนธุรกิจกลุมผลิตเอง ลงทุนเอง ขาย
เอง มีการออกเอกสารทางการเงินทึกคร้ังที่ทํารายการ 
เอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี คือ ใบเสร็จรับเงิน 
สมุดบัญชีที่ใชในการจัดทําบัญชี คือ สมุดบันทึกรายการ
ทั่วไป มีการจัดทําบัญชีบัญชีทุกคร้ังที่มีรายการคาเกิดข้ึน 
มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโดยแยก
แฟมเอกสารแตละประเภท มีการตรวจสอบการจัดทํา
รายงานทางการเงิน มีการตรวจตรวจสอบการจัดทํา
รายงานทางการเงิน มีการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของ
ผูจัดทําบัญชี การจัดทําบัญชีโดยมีการบันทึกบัญชีดวยมือ 
มีสมุดบันทึกรายการทั่วไป สมุดบันทึกตนทุนกําไรและ
ใบเสร็จรับเงิน 
 5.3.2  สภาพในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก 
พบวา ขอมูลทั่วไปของผูจัดทําบัญชีสวนใหญเปนเพศหญงิ 
ผูจัดทําบัญชีสวนมากเปนสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนใน
อําเภอวังสะพุงมีทักษะในการจัดทําบัญชีไดอยางถูกตอง 
หรือไมไดศึกษาวิชาทางบัญชีโดยเฉพาะและตัวเลข
ทางการเงินก็ไมไดมีความซับซอน ดังนั้นการจัดทําบัญชี
จึงมีลักษณะเปนการจัดทําบัญชีใหถูกตองตามหลักการ
ทางบัญชีซึ่ งการบันทึกบัญชีแบบงาย ด านความรู
ความสามารถ มีทักษะในการจัดทําบัญชี มีการบันทึก
และรายงานการทําบัญชีรวมการเงินอยางเปนระบบ และ
มีการปฏิบัติงานที่เปนข้ันตอนตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ดานความรวมมือและประสานงาน ประธาน
กลุมไดใหความรวมมือในการใหขอมูลทางบัญชีเปนอยาง
ดี มีการจัดเก็บขอมูลการจัดทําบัญชี มีความปลอดภัยใน
การเขาใชงานการจัดทําบัญชี 
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7. ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา มีขอเสนอแนะเพื่อนําไปเปน

แนวทางในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลยดังนี้ 
 5.3.1  ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการ
ฝกอบรมความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่
ถูกตองแกผูจัดทําบัญชีโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งควรมีการจัด
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง อยางนอย 3 เดือนคร้ัง เพื่อเพิ่ม
ความรูแกผูจัดทําบัญชี  
 5.3.2  ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี ซึ่งมี
เอกสารและชื่อบัญชีเปนจํานวนมากทําใหเกิดความ
สับสนแกผูจัดทําบัญชีซึ่งไมไดศึกษาหลักและวิธีการบัญชี 
จนทําใหผูจัดทําบัญชีมองวาเปนภาระในการจัดทํา หนอย
งานที่เก่ียวของจึงควรที่จะนําเสนอรูปแบบของบัญชี
สําหรับวิสาหกิจชุมชนที่งายตอการทําความเขาใจเพื่อให
ผูจัดทําบัญชีบันทึกบัญชีไดอยางถูกตอง 
 5.3.3  ดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน ควรมี
การคัดเลือกผูจัดทําบัญชีที่มีความรูพื้นฐานในการใช
คอมพิวเตอรหรืออาจจัดสงผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชนเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมในการบันทึกบัญชีดวย
คอมพิวเตอร 
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บทคัดยอ 
 ศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เพราะ
การศึกษาขอมูลเหลาน้ีเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปน
แนวทางสําหรับการใหความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชี 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการจัดทําบัญชี และ
ศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชี กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในงานวิจัยเปนผูท่ีจัดทําบัญชี ไดดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูล โดยนําแบบสอบถาม สอบถามผูท่ีจัดทําบัญชี 
จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลทางส ถิติ  โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 จากการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 31 คน มีอายุระหวาง 21-30 ป 
จํานวน 22 คน มีตําแหนงหนาท่ีพนักงานบัญชี จํานวน 
47 คน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 25 คน มี
ประสบการณทํางาน 1-5 ป จํานวน 26 คน 
 จากการวิจัยพบวา ขอมูลดานปญหาและอุปสรรค

ในการจัดทําบัญชี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x� = 
4.49 , S.D. = 0.552) มีท้ังหมด 4 ดาน ดานแรก ดาน
ความรูความสามารถมากท่ีสุด คือ รูข้ันตอนการของ
ธุรกิจ (SMEs) มีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชี
อยางถูกตอง สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการจัดทํา
บัญชีได สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการจัดทําบัญชี
ได และนอยท่ีสุดไดรับการอบรมจากผูเช่ียวชาญ ดาน
การจัดทําบัญชี ดานท่ี 2 ดานเอกสารและวิธีการทาง
บัญชีมากท่ีสุด คือ มีการทําหนังสือแจงเบิกวัสดุ  
อุปกรณ มีการบันทึกสมุดรายวันจาย รายวันรับ 
เอกสารท่ีใชบันทึกบัญชีมีจํานวนมาก และนอยท่ีสุด
การตรวจสอบยอดคงเหลือ ดานท่ี 3 ดานความรวมมือ 

และประสานงานมากท่ีสุด คือ เพ่ือนรวมงานมีความ
กระตือรือรน เต็มใจใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถ การไดรับการ
ยอมรับและความไววางใจจากผูรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน และนอยท่ีสุดเพ่ือนรวมงานยินดีใหขอมูล
เพ่ือใชประโยชนในการทํางาน ดานท่ี 4 ดานเครื่องมือ
ท่ีใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ รวดเร็ว สะดวก 
และงายในการปฏิบัติงาน ลดปญหาการจัดเก็บ
เอกสาร และรายงานตาง ๆ และนอยท่ีสุดการ
ปฏิบัติงานบัญชีไดมาตรฐานเดียวกัน 

คําสําคัญ : บัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

Abstract 
 Study the accounting of medium business. 
And small in the district Muang Loei Province, 
Loei Province, because the study of these data 
to bring the information obtained as a 
guideline for providing knowledge about the 
accounting The objective is to study the status 
of the accounting and study problems and 
obstacles in accounting The samples used in 
this research are those who keep accounts. 
Has carried out data storage By leading 
questionnaires Ask those who keep accounts 
Then do statistical analysis. By using a 
statistical package 
 According to the research, it was found that 
Most of the respondents were female, 31 
people aged between 21-30 years, 22 of them 
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were accountants, 47 people with bachelor's 
degree, 25 people with 1-5 years of working 
experience, 26 people. 
 According to the research, it was found that 
Information on problems and obstacles in 
accounting Overall, it was at the highest level 
(x ̅ = 4.49 , S.D. = 0.552). There were a total of 
4 aspects. First, the most knowledge and 
competence was knowledge of business 
processes (SMEs), knowledge and 
understanding of correct accounting. must 
Able to solve problems arising from 
accounting Able to solve problems arising 
from accounting And minimal training from 
experts In the field of accounting, side 2, the 
most important aspects of accounting 
documents and methods were the bookings 
of material withdrawal, equipment, pay 
journals, receiving documents for accounting 
records. And minimal balance check The third 
area of cooperation and coordination was the 
most enthusiastic colleagues. Willing to 
cooperate in the operation Knowledgeable 
colleagues Gaining recognition and trust from 
colleagues in performing their work And at the 
very least, your colleagues are happy to 
provide information for the benefit of their 
work. The fourth aspect of the tools used in 
the work is the most fast, convenient and easy 
to operate. Reduce document storage 
problems And various reports and minimal 
accounting operations of the same standard. 

Keyword : accounting small and medium 
business. 

1. บทนํา
ปจจุบันการดําเนินงานท่ีเปนธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) มี เปนจํ านวนมาก และการ
บริหารงานของกิจการตองมีความเปนอิสระ และมี
ตนทุนการดําเนินงานต่ํากวาธุรกิจขนาดใหญ จึงมี
บทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการ
พัฒนาความสามารถในการประกอบการ การระดมทุน 
การจางงาน และการจัดหาบริการ อีกท้ังยังเปนตลาด
และจําหนายสินคาของธุรกิจ กลาวคือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) จะเจริญเติบโตเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ ได น้ัน ตองอาศัยการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเอาชนะปญหา และ
อุปสรรคตาง ๆ ได ในปจจุบันธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ยังประสบกับปญหา และขอจํากัด
ในการประกอบธุรกิจหลายประการไมวาจะเปนปญหา
ดานการจัดการ ดานการตลาด ดานแรงงาน ดาน
เทคโนโลยี รวมถึงการเงินและบัญชี โดยเฉพาะปญหา
ทางดานบัญชี ยังมีการจัดทําบัญชีท่ีไมสมบูรณ และไม
สามารถนําตัวเลขท่ีไดมาใชในการวางแผนและ
ตัดสินใจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีจดทะเบียนในรูปหาง
หุนสวน และบริษัท ยังมีการดําเนินการเปนแบบ
ครอบครัว นอกจากน้ีผูประกอบการหรือเจาของ
กิจการยังไมเห็นถึงความสําคัญท่ีตนเองมีในการบริหาร
จัดการ มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ขาดความไวใจ
พนักงาน [3] ท้ังน้ีเพราะบุคลากรท่ีใชยังมีความรู

ความสามารถไมเพียงพอ  จึงไมสามารถดําเนินงาน
ตามข้ันตอนของการรวบรวมขอมูลทางบัญชีไดอยาง
ถูกตอง ขอจํากัดของ (SMEs) คือ สวนมากมักจะมีท่ีมา
จากธุรกิจในลักษณะครอบครัว ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจ และตองการทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชี (SMEs) ในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
และหวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยจะเปนประโยชนกับผู
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะใชเปนแนวทางในการจัดทําบัญชี
ตอไป ขอคนพบจากการวิจัยจะกอใหเกิดประโยชน
อยางยิ่งในดานการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการจดัทําบัญชีของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย 
 2.2 เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชี
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย 

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก ผูท่ี

จัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 200 แหง 
(สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย  
จังหวัดเลย พ.ศ. 2563) [2]   
 3.2 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในกรศึกษาคนควาคือ ผูท่ี
จัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จํานวน 50 แหง โดยเลือก
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) ของธุรกิจการบริการและการคาสง [1] 

 3.3 พ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก ผูท่ีจัดทํา
บัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย 
 3.4 ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล วันท่ี 
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 

3.5 ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัย 
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ อายุ  

ตําแหนงหนาท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน 
ธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบใด ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูจัดทําบัญชีก่ีป เคยฝกอบรมการจัดทําบัญชี (SMEs) 
จํานวนครั้งท่ีฝกอบรม 

2) ตัวแปรตาม ไดแก ปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชี 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมมูล
เครื่องมือ ท่ีใช ในการเ ก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางตามกรอบ
แนวคิดท่ีกําหนดข้ึน โดยแบงเน้ือหาออกเปนสวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูท่ีจัดทบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภเมืองเลย จังหวัด
เลย จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนง
หนาท่ี ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน  

 สวนท่ี 2 ขอมูลสภาพท่ัวไปของการจัดทําบัญชี 
ไดแก ธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบใด ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงผูจัดทําบัญชีก่ีป เคยฝกอบรมการจัดทําบัญชี 
(SMEs) และจํานวนครั้งท่ีฝกอบรม  
 สวนท่ี 3 ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชี ไดแก ดานความรูความสามารถ ดาน
เอกสารและวิธีการทางบัญชี ดานความรวมมือและ
ประสานงาน และดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบ 
ถามสามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะได
โดยเสรี 

5. สรุปผลการวิจัย
ขอมูลท่ัวไปของผู ท่ีจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 62.00 มี
อายุระหวาง 21-30 ป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
44.00 มีตําแหนงหนาท่ีพนักงานบัญชี จํานวน 47 คน 
คิดเปนรอยละ 94.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีประสบการณ
ทํางาน 1-5 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 52.00 
ขอมูลดานสภาพท่ัวไปของการจัดทําบัญชีของผู ท่ี
จัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบเจาของคนเดียว จํานวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 76.00 ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูจัดทําบัญชี 1-5 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
50.00 เคยฝกอบรมการจัดทําบัญชีของ (SMEs) 
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100.00 มีจํานวนครั้งท่ี
ฝกอบรม 2 ครั้ง/ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 
50.00 
 ศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมในเขตอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 ดานท่ี 1 ดานความรูความสามารถ รูข้ันตอนการ
ของธุรกิจ (SMEs) มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.82 และอยูใน
ระดับมากท่ีสุด มีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชี
อยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.64 และอยูในระดับมาก
ท่ีสุด สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากการจัดทําบัญชีได 
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 และอยูในระดับมาก ไดรับการ
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อบรมจากผูเช่ียวชาญ ดานการจัดทําบัญชี มีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 4.28 และอยูในระดับมาก 
 ดานท่ี 2 ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี มีการ
ทําหนังสือแจงเบิกวัสดุ อุปกรณ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.76 
และอยูในระดับมากท่ีสุด มีการบันทึกสมุดรายวันจาย 
รายวันรับ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.48 และอยูในระดับมาก 
เอกสารท่ีใชบันทึกบัญชีมีจํานวนมาก มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 
4.34 และอยู ในระดับมาก มีการตรวจสอบยอด
คงเหลือ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.28 และอยูในระดับมาก  
 ดานท่ี 3 ดานความรวมมือและประสานงาน เพ่ือน
รวมงานมีความกระตือรือรน เต็มใจใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.74 และอยูในระดับ
มากท่ีสุด เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถ มี
คาเฉลี่ยอยูท่ี 4.68 และอยูในระดับมากท่ีสุด การไดรับ
การยอมรับและความไววางใจจากผูรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.42 และอยูในระดับมาก 
เพ่ือนรวมงานยินดีใหขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.22 และอยูในระดับมาก 
 ดานท่ี 4 ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
รวดเร็ว สะดวก และงายในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 4.50 และอยูในระดับมาก ลดปญหาการจัดเก็บ
เอกสาร และรายงานตาง ๆ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.40 และ
อยูในระดับมาก การปฏิบัติงานบัญชีไดมาตรฐาน
เดียวกัน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.34 และอยูในระดับมาก 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชี

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง
เลย จังหวัดเลย 
 มีประเด็นสําคัญท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไมแตกตางกันในดานประชากร ท่ี
แตกตางกันประกอบดวย เพศ อายุ ตําแหนงหนาท่ี 
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน ธุรกิจจด
ทะเบียนในรูปแบบใด ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดทํา
บัญชีก่ีป เคยฝกอบรมการจัดทําบัญชีของ (SMEs) 
และจํานวนครั้งท่ีฝกอบรม เน่ืองจากกลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ 
ดานแรก ดานความรูความสามารถมากท่ีสุด คือ รู
ข้ันตอนการของธุรกิจ (SMEs) มีความรูความเขาใจใน
การจัดทําบัญชีอยางถูกตอง สามารถแกไขปญหาท่ีเกิด
จากการจัดทําบัญชีได สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจาก

การจัดทําบัญชีได และนอยท่ีสุดไดรับการอบรมจาก
ผูเช่ียวชาญ ดานการจัดทําบัญชี ดานท่ี 2 ดานเอกสาร
และวิธีการทางบัญชีมากท่ีสุด คือ มีการทําหนังสือแจง
เบิกวัสดุ อุปกรณ มีการบันทึกสมุดรายวันจาย รายวัน
รับ เอกสารท่ีใชบันทึกบัญชีมีจํานวนมาก และนอย
ท่ีสุดการตรวจสอบยอดคงเหลือ ดานท่ี 3 ดานความ
รวมมือและประสานงานมากท่ีสุด คือ เพ่ือนรวมงานมี
ความกระตือรือรน เต็มใจใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนรวมงานมีความรูความสามารถ การ
ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากผูรวมงานใน
การปฏิบัติงาน และนอยท่ีสุดเพ่ือนรวมงานยินดีให
ขอมูลเพ่ือใชประโยชนในการทํางาน ดานท่ี 4 ดาน
เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ รวดเร็ว 
สะดวก และงายในการปฏิบัติงาน ลดปญหาการ
จัดเก็บเอกสาร และรายงานตาง ๆ และนอยท่ีสุดการ
ปฏิบัติงานบัญชีไดมาตรฐานเดียวกัน 

7. ขอเสนอแนะ
ศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในเขตตาง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบหาความ
เหมือนและความแตกตาง 

ศึกษาการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแบงตามประเภทของธุรกิจเพ่ือนําขอมูลมา
เปรียบเทียบกัน 
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ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินคาอุปโภคบริโภค 

โดยผานแอปพลเิคชัน่ เซเวน เดลเิวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

FACTORS INFLUENCING CONSUMER DECISION MAKING BEHAVIOR THROUGH 

THE APPLICATION SEVEN DELIVERY IN WANG SAPHUNG DISTRICT, LOEI PROVINCE 

ณัฐมล  นามมนตรี1* อรพรรณ  แสวงสินธุ2  

Nattamol Nammontree1* Oraphan Sawaengsin  

*12สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000

บทคัดยอ 

จากการแพรระบาดโควิด-19 สงผลใหพฤติกรรมการใชชีวิต

และการใชจายของผูบริโภคปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ 

สงผลใหผูบริโภคหันมาซ้ือสินคา และบริการออนไลนเพ่ิมข้ึน 

ดังนั้นการสั่งสินคาผานเดลิเวอร่ี ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ี

ชวยใหผูบริโภครูจักสินคา และเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมลูกคาท่ีซ้ือสินอุปโภค

บริ โภค ในร านสะดวก ซ้ือ เซ เวน  อี เลฟ เวน  โดยผ าน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

จํานวน 397 คน คน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคา t  โดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิตินี้ ใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย ผลการวิจัยพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 

31-40 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํา

ธุรกิจสวนตัว/เปนเจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจคาขาย และ

มีรายไดตอ เดือน 10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาโดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน  เดลิเวอร่ี ซ้ือสินคาบอย

ท่ีสุดคือ ประเภทสินคาอาหารแชแข็ง เหตุผลในการซ้ือ คือ 

สินคามีหลากหลายใหเลือกซ้ือ มีความถี่ในการซ้ือ 3-5 ครั้ง 

ตอสัปดาห คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งเทากับ 100-300 บาท 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคา คือ สมาชิกในครอบครัว/

ญาติ และมีแนวโนมวาจะซ้ือสินคา ซ้ือทุกสัปดาห ปจจัยทาง

การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค 

บริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี มากท่ีสุด คือ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการทดสอบความ

แปรปรวน พบวา ในดานความถ่ีในการซ้ือ เพศชายและเพศ

หญิง    มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค       

ไมแตกตางกัน ในขณะท่ีดานคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการซ้ือ 

เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ,สินคาอุปโภคบริโภค,

แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ,อํ า เ ภ อ วั ง ส ะ พุ ง จั ง ห วั ด เ ล ย

*12 Department of Marketing, Loei Vocational College, Institute of Vocational Education :
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Abstract 

From the epidemic of COVID-19 As a 

result, the lifestyle behavior and consumer 

spending can be adjusted according to the 

situation. As a result, consumers turn to buy 

products. And more online services Therefore, 

order through delivery Is another option that helps 

consumers know the product And increase 

distribution channels The sample used for this 

study was 397 customers who bought consumer 

goods in convenience stores via Seven Deliveries in 

Wang Saphung District, Loei Province. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, t-test. The results of the 

research were as follows: Most of the respondents 

were female. They are between 31-40 years of age 

and have a bachelor's degree. Have a career in 

private business / own business / trade business 

And has a monthly income of 10,001-20,000 baht. 

Product Type Frozen Food The reason for the 

purchase is that there is a wide variety of products 

to choose from. There is a frequency of purchases 

3-5 times a week. The average cost per time is 100-

300 baht. The person who influences the purchase 

of the product is a family member / relative. And 

likely to buy products Buy every week The 

marketing factor that most influences consumer 

purchasing behavior through Seven Delivery 

application is the marketing promotion factor. The 

results of the test of variance were found that in 

terms of purchase frequency Males and females 

have a behavior of buying consumer products. 

Consumption is no different. While the average 

cost per purchase time Male and female Have 

different purchasing behavior Significantly at a level 

of 0.05 

Keywords: Buying decision, making behavior 

through, Application ,Wang Saphung District Loei 

Province. 

1. บทนํา

จากการแพรระบาดโควิด-19 สงผลใหพฤติกรรมการ

ใชชี วิตและการใชจายของผูบ ริโภคปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณการระบาดในแตละระยะ และท่ีชัดเจนสุดคือ 

ผูบริโภคมีความตองการกักตุนสินคาจําเปนพุงสูงขึ้นอยางมาก 

โดยเฉพาะเม่ือรัฐออกมาตรการปดเมือง จํากัด    การเดินทาง 

สงผลใหผูบริโภคหันมาซ้ือสินคา และบริการออนไลนเพ่ิมข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ ขณะท่ีสถานการณโควิด-19 ท่ีทวีความ

รุนแรงมากขึ้น จะสงผลกระทบตอการบริโภคในประเทศ จาก

การท่ีธุรกิจคาปลีกท่ีปดการดําเนินการประมาณ 2 เดือนและ

สถานการณการติดเชื้อเร่ิมคลี่คลาย จนสามารถกลับมาเปด

ดําเนินการไดตามปกติ  อยางไรก็ตามแมวาธุรกิจคาปลีก

โดยรวมจะไดรับผลกระทบคอนขางมาก แตยังมีบางกลุม

ธุรกิจท่ียังสามารถเติบโตไดในชวงวิกฤติ อาทิ รานสะดวกซ้ือ

และ   อีคอมเมิรซ โดยรานคาปลีกขนาดใหญมีแนวโนมจะ

ไดรับผลกระทบอยางมาก จากการท่ีผูบริโภคหลีกเลี่ยงการ

เดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมีคนจํานวนมากและหันไปใชบริการใน

รานคาปลีกขนาดเล็กแทน หรือหันไปซ้ือสินคาผานชองทาง

ออนไลนมากขึ้น 
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ในยุคท่ี มี การเปลี่ ยนแปลงทางการตลาด มี การ

ปรับเปลี่ยนกลยุทธจากเนนการผลิตสินคามาสูการใหความสําคัญ

กับผูบริโภค หลายบริษัทเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการมองผูบริโภค

เปนศูนยกลาง ไปสูการมองเห็นผูบริโภคเปนผูบริโภคยุคใหม ท่ีมี

ความคิดและจิตวิญญาณความรูสึก ซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้กําลังคนหา

บริษัทท่ีสามารถตอบสนองความตองการ ทางดานจิตวิญญาณ

ของผูบริโภคได ผูบริโภคไมตองมองหาสินคาเพ่ือตอบสนอง

ประโยชนใชสอย และอารมณเทานั้น แตยังมองหาสินคา และ

บริการท่ีตอบสนองความตองการ เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ ดังนั้น

สินคาแบรนดตาง ๆ จะตองปรับกลยุทธอยางไรใหเขาถึงผูบริโภค

ยุคใหมนี้ การจะดึงดูดความสนใจของลูกคาใหมาใชบริการจึง

ไม ใช เรื่องงาย ดังนั้น ผูจัดจําหนายจะตองหาตัวชวย และ

เคร่ืองมือท่ีสามารถขายสินคาใหได สิ่งสําคัญคือ ทําอยางไรให

ผูบริโภครับรู และเขาถึงสินคามากท่ีสุด จึงจําเปนตองใชสื่อ

ประกอบการขายตาง ๆ มาชวย เชน การสั่งสินคาผานเดลิเวอร่ี ก็

เปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีชวยใหผูบริโภครูจักสินคา และเพ่ิมชอง

ทางการจัดจําหนาย ไมผูกมัดใหอิสระในการเลือกสินคา แก

ผูบริโภคยุคใหมกลุมนี้ ได ซ่ึงจะเห็นไดวาผูจัดจําหนายและ

ชองทางการขายในยุคปจจุบัน ท่ีเปนท่ียอมรับและเขาถึงผูบริโภค

มากท่ีสุด คือ กลุมผูจัดจําหนายในลักษณะการคาสมัยใหม 

(Modern Trade)ประกอบดวย รานสะดวกซ้ือ (Convenience 

Store) รานขายสินคาราคาถูก (Discount Store) หางสรรพสินคา 

(Department Store) ท่ี เข ามามีบทบาทสํ าคัญในการสราง

อารมณและพฤติกรรมในการซ้ือปจจุบันธุรกิจการจัดสงอาหาร

แบบเดลิเวอร่ีกลายเปนท่ีนิยมในกลุมของผูบริโภคชาวไทย โดย

เสนอบริการให สอดคลองกับพฤติกรรมท่ีต องการความ

สะดวกสบาย อยากรับประทานอาหาร แตไมอยากเดินทางไปยัง

ราน หรือหางสรรพสินคา ดวยเหตุผลเหลานี้จึงไมใชเร่ืองแปลก

หากเราจะเห็นคนสงอาหารของผูใหบริการแบบเดลิเวอร่ีแบรนด

ตาง ๆ ตอแถวรอซ้ืออาหารท่ีมีการสั่งซ้ือผานแอปพลิเคชั่น เพ่ือ

นําไปสงถึงมือใหกับผูบริโภค อยางไรก็ตามกระแสของผูบริโภค

ชาวไทยตอนนี้        ทําใหแบรนดในธุรกิจอ่ืน ๆ เริ่มมีการนํา

บริการแบบเดลิเวอร่ีเขามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานเปนท่ี

เรียบรอย อาทิเชน Food Panda, LINEMAN ,Uber Eats, Grab 

Food เปนตน 

จากการท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน จังหวัด

เลยก็เปนอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวนอยู

ใน พ้ื น ท่ี ให บ ริการใน ทุก อําเภอ ไม น อยกวา  40 แห ง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในอําเภอวังสะพุง ซ่ึงเปนอําเภอท่ีมีจํานวน

ประชากรอันดับท่ี 2 รองลงมาจากอําเภอเมือง มีรานสะดวก

ซ้ือเซเวนอีเลฟเวน จํานวน 7 สาขา มีท้ังรูปแบบของรานท่ี

เปนของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด และรานท่ีเปนแฟรนไชส มี

การใหบริการผูบริโภคสั่งซ้ือสินคาผานแอปพลิเคชั่น เซเวน 

เดลิเวอร่ี เปนจํานวนมาก สําคัญอยางย่ิงคือ ผูวิจัยไดทํางาน

ในรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน ในอําเภอวังสะพุง และ

สังเกตพบวาผูบริโภคท่ีสั่งซ้ือสินคาโดยผานแอปพลิเคชั่น 

เซเวน เดลิเวอร่ี ยังมีจํานวนนอย ซ่ึงสงผลใหเปาหมายในการ

จัดจําหนายในแตละเดือนนอยกวาเปาหมายท่ีรานกําหนดไว 

ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการท่ีจะศึกษาปจจัยท่ี มี อิทธิพลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคโดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพ่ือ

จะทําใหทราบองคประกอบของปจจัยท่ีจะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ

สินคา และนํามาพัฒนาการขายสินคาผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เด

ลิเวอรี่ใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค ตลอดจนสามารถ

วางแผนการตลาดโดยใชกลไกการตลาด ซ่ึงจะมีประโยชนตอ

รูปแบบการตลาดในอนาคตตอไป 

2. วัตถุประสงค

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค

บริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอ

วังสะพุง 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับการซ้ือ

สินคาอุปโภค บริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น  

เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
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3. เพ่ือหาความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาอุโภค บริโภค ไดแก ความถี่ในการซ้ือ และ 

คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น 

เซเวน เดลิเวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เค ร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ

คนควาอิสระคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง

แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 ส วน ท่ี  1 เป นแบบสอบถามเกี่ ยวกั บลั กษณ ะ

ประชากรศาสตร จํานวน 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบสอบถามปลายปด 

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา 

โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย ในสวนท่ีเปนคําถามปลายปด (Colse-ended 

Response)  

สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ดาน

ราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงขอคําถาม

ท้ังหมดใชคามปลายปด แบบ (Numerical Rating Scale ) 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากร

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภค

เขามาซ้ือสินคาท่ีราน เซเวนอีเวฟเวน โดยผานแอปพลิเคชั่น 

เซเวน เดลิเวอร่ี โดยเจาะจงสอบถามไปท่ีกลุมท่ีมีพฤติกรรม 

เลือกซ้ือสินคาโดยผายแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี เฉพาะ

ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

4.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ กลุมลูกคาท่ีซ้ือ

สินคาอุปโภคบริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี 

ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและ

สมมติฐาน ดังนี้  

     4.3.1  ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร  ไดแก 

เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมา

วิเคราะหและอธิบายขอมูลของกลุมตัวอยางเปน คารอยละ 

     4.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคา

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ มาหาคารอยละ 

     4 .3 .3  ข อ มูล เกี่ ยวกับป จจั ยทางการตลาด 

วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     4.3.4 การทดสอบสมมติฐาน ลักษณะสวน

บุคคล ไดแก เพศ ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

สินคาผานแอปลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ ของผูบริโภค ใน

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เกี่ยวกับความถ่ีในการซ้ือ และ 

คาใชจายในการซ้ือตอคร้ัง ใช สถิติ Independent  t-test  

เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมประชากร 2 

กลุม ใชทดสอบสมมุติฐาน ดานเพศ 

5. สรุปผลการวิจัย

 5.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ ท่ีซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สรุปผลดังตาราง 

ลักษณะประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ  หญิง 282 71.03 

2. อายุ 31 – 40 ป 188 47.36 

3. ปริญญาตรี 170 42.82 

4. ธุรกิจสวนตัว/เจาของ

กิจการ/คาขาย

152 38.29 

5. 10,001 – 20,000 บาท 216 54.41 
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      5.2 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค โดย

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย สรุปผลดังตาราง 

พฤติกรรมการซ้ือ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1. ประเภทสินคา/

อาหารแชแข็ง

102 25.69 

2. เหตุผลในการซ้ือ/

สินคามีหลากหลายใหเลือก

ซ้ือ

101 25.44 

3. ความถี่ในการซ้ือ /

3-5 ครั้งตอสัปดาห

147 37.03 

4. คาใชจายการซ้ือตอครั้ง/

100-300 บาท

157  39.55 

5. ซ้ือเพราะเคยซ้ือมากอน 120 30.23 

6. บุคคลท่ีมีอิทธิพล/สมาชิกใน

ครอบครัวญาติ

106 26.70 

7. แนวโนมจะซ้ือทุกสัปดาห 141 35.52 

      จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยซ้ือ

สินคาอุปโภคบริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี 

จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 100 ประเภทสินคาท่ีซ้ือ

สินคา บอยท่ีสุดคือ ประเภทสินคาอาหารแชแข็ง จํานวน 

102 คน คิดเปนรอยละ 25.69 รองลงมา 3 อันดับแรก ไดแก 

อันดับท่ี 1 คือ เครื่องดื่ม/นมพรอมด่ืม จํานวน 65 คน คิด

เปนรอยละ 16.37 อันดับท่ี 2 คือ ขนมขบเคี้ยว จํานวน 64 

คน คิดเปนรอยละ 16.12 และอันดับท่ี 3 คือ เคร่ืองสําอาง 

จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.60 สวนประเภทสินคาท่ี

นิยมซ้ือนอยท่ีสุด คือ เครื่องออกกําลังกาย/สุขภาพ จํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 0.50 เหตุผลในการซ้ือสินคา โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ สินคามีหลากหลายให

เลือกซ้ือ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.44 รองลงมา 3 

อันดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 คือ มีวิธีการสั่งซ้ือท่ีสะดวก

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.64 

อันดับท่ี 2 คือ ราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพจํานวน 58 

คน คิดเปนรอยละ 14.61 และ อันดับท่ี 3 คือ มีโปรโมชั่นท่ี

นาสนใจ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.85 มีความถ่ีใน

การซ้ือสินคาโดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ ซ้ือ 

3-5 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 37.03 

รองลงมา 3 อันดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 คือ ซ้ือทุกวัน 

จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.91 อันดับท่ี 2 คือ ซ้ือ 1 

คร้ังตอเดือน จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.13 และ 

อันดับท่ี 3 คือ ซ้ือ 1-2 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 56 คน คิด

เปนรอยละ 14.11 คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการสั่งซ้ือสินคา 

โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ 100-300 บาท 

จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.55 รองลงมา 3 อันดับ

แรก ไดแก อันดับท่ี 1 คือ นอยกวา 100 บาท จํานวน 98 

คน คิดเปนรอยละ 24.69 อันดับท่ี 2 คือ 301-600 บาท 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.65 และ อันดับท่ี 3 คือ 

601-900 บาท จํานวน 36 คน คิดเปน รอยละ 9.07 สวน

ใหญโอกาสในการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิ

เวอร่ี คือ ซ้ือเพราะเคยซ้ือมากอน จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 23.17 รองลงมา 3 อันดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 คือ 

ซ้ือเม่ือจําเปนตองใช จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.17 

อันดับท่ี 2 คือ ซ้ือเพราะสื่อประเภทตางๆ จํานวน 71 คน คิด

เปนรอยละ 17.88 และ อันดับท่ี 3 คือ ซ้ือเพราะอยาก

ทดลองใช จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.38 บุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือสินคาโดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอ

รี่ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติ จํานวน 106 คน คิดเปนรอย

ละ 26.70 รองลงมา 3 อันดับแรก ไดแก อันดับท่ี 1 คือ 

เพ่ือน/คนรูจัก จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 24.94 อันดับท่ี 

2 คือ สื่อโฆษณา/ปายโฆษณา จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 
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21.91 และ อันดับท่ี 3 คือ ตัวเอง จํานวน 65 คน คิดเปน

รอยละ 16.37 และมีแนวโนมวาจะซ้ือสินคา โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ ซ้ือทุกสัปดาห จํานวน 

141 คน คิดเปนรอยละ 35.52 รองลงมา 3 อันดับแรก ไดแก 

อันดับท่ี 1 คือ ซ้ือบางถามีโอกาส จํานวน 120 คน คิดเปน

รอยละ 30.23 อันดับท่ี 2 คือ ซ้ือทุกวัน จํานวน 89 คน คิด

เปนรอยละ 22.42 และ อันดับท่ี 3 คือ ไมแนใจ จํานวน 32 

คน คิดเปนรอยละ 8.06 

 5.3 ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาดเกี่ยวกับการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน 

เดลิเวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สรุปผลดังตาราง 

ปจจัยทางการตลาด x ̅ S.D แปลผล 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.89 0.4 มาก 

2. ปจจัยดานราคา 3.89 0.39 มาก 

3. ปจจัยดานการจดั

จําหนาย

4.11 0.78 มาก 

4. ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด

4.20 0.55 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.02 0.54 มาก 

 จากการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี โดยรวมอยูในระดับมาก    ( x ̅

= 4.02 ,  S.D. = 0.54)  โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( 

x ̅= 4.20 , S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ปจจัยดานการจัด

จําหนาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x ̅= 4.11 , S.D. = 

0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี

มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดย

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี โดยรวมอยูในระดับมาก ( 

x=̅ 3.89, S.D. = 0.45)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สินคามีคุณภาพดี 

มีค าเฉลี่ ยอยู ในระดับมาก  ( x ̅=  4.13 , S.D. = 0.47) 

รองลงมา 3  อันดับแรก อันดับท่ี 1 ไดแก  แอปพลิเคชั่นมี

ชื่อเสียงและนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x ̅ = 3.94 , 

S.D. = 0.50) อันดับท่ี 2 ไดแก มีสินคาพรอมจัดสงทันที 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x ̅= 3.93 , S.D. = 0.32) และ

อันดับท่ี 3 ไดแก มีรายการสินคาใหเลือกอยางหลากหลาย               

ไมจําเจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x �=3.93 , S.D. = 0.90 )  

 5.4  การหาความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ความถ่ีในการซ้ือและ

คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น 

เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลยจากการศึกษา

พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวน พบวา พฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน 

เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดานความถี่ในการซ้ือ

สินคาอุปโภคบริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี 

มีคา Probability (Prob.) เทากับ 0.000 ซ่ึงมากกวา 0.05 

หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง 

ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 ในดานคาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการซ้ือสินคาอุปโภค

บ ริโภค โดยผ านแอปพลิ เคชั่ น  เซเวน  เดลิ เวอ ร่ี  มีค า 

Probability (Prob.) เท ากั บ  0 .000  ซ่ึ งน อยกว า  0 .05 

หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

6. อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการศึกษาปจจัย ท่ี มี อิท ธิพลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน 

เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีประเด็นสําคัญท่ี

สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



 ขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคท่ีซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดย

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 71.03 มีอายุอยู

ระหวาง 31-40 ป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 47.36 มี

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 

42.82 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัว/เปนเจาของกิจการ/ประกอบ

ธุรกิจคาขาย จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.29 และมี

รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเปน รอยละ 54.41 

สอดคลองกับงานวิจัยของ [ 1 ] ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา

ลักษณะผูบริโภค พฤติกรรมการซ้ือสินคาตลอดจนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาจากรานสะดวกซ้ือนอก

ระบบแฟรนไชส เปรียบเทียบกับรานเซเวน ผลการศึกษา

พบวา 2 กลุมมีลักษณะ และพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันคือ มี

สัดสวนเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน อายุระหวาง 20 – 

29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญเปนพนักงาน

บริษัทและนักเรียน นักศึกษา มีรายไดตอเดือนต่ํ ากวา 

10,000 บาท อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ [ 2 ] ได

ศึกษาความพึงพอใจของผูบ ริโภคตอสวนประสมทาง

การตลาดบริการของรานเซเวนอีเลฟเวน ในเขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปจจัยดานประชากรศาสตร 

พบวา ผูบริโภคสวนใหญ เปนเพศหญิ งมีอายุ 20-30 ป 

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีระดับรายได นอยกวา 

10,000 บาท 

 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคย

ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอ

ร่ี จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 100 ประเภทสินคาท่ีซ้ือ

สินคา บอยท่ีสุดคือ ประเภทสินคาอาหารแชแข็ง จํานวน 

102 คน คิดเปนรอยละ 25.69 เหตุผลในการซ้ือสินคา โดย

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ สินคามีหลากหลายให

เลือกซ้ือ จํานวน 101 คน คิดเปน รอยละ 25.44 มีความถ่ีใน

การซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ ซ้ือ 

3-5 คร้ังตอสัปดาห จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 37.03 

ค า ใช จ าย เฉลี่ ย ต อ ค ร้ั ง ใน ก ารสั่ ง ซ้ื อ สิ น ค า  โดยผ าน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ 100-300 บาท จํานวน 

157 คน คิดเปนรอยละ 39.55  สวนใหญโอกาสในการซ้ือ

สินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี คือ ซ้ือเพราะ

เคยซ้ือมากอน จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 23.17 บุคคล

ท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิ

เวอร่ี คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติ จํานวน 106 คน และมี

แนวโนมวาจะซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอ

ร่ี คือ ซ้ือทุกสัปดาห จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.52 

ซ่ึงตรงกันขามกับงานวิจัยของ [ 3 ] ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

คาใชจายของผูบริโภคกรณีศึกษารานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟ

เวน พบวาพฤติกรรมการใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟ

เวน ของกลุม ตัวอยางโดยกลุม ตัวอยางโดยสวนใหญ มี

พฤติกรรมในการใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวน-อีเลฟเวน 

โดยเฉลี่ยสองครั้งตอสัปดาห คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งสวนใหญ

อยูระหวาง 41 - 60 บาท และคาใชจาย เฉลี่ยตอสัปดาห 

สวนใหญอยูระหวางโดยประเภทสินคาสวนใหญท่ีผูบริโภค

นิยมรับประทานคือสินคากลุมเคร่ืองด่ืม เหตุผลสวนใหญท่ี

กลุมตัวอยางเลือกใชบริการรานสะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน คือ 

ใกลบาน  

       ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

เกี่ยวกับการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี 

ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

 จากการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ โดยรวมอยูในระดับมาก 

( x ̅= 4.02 , S.D. = 0.54 )  โดยปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



( x ̅= 4.20 , S.D.  = 0.55 ) สอดคลองกับงานวิจัยของ [ 1 ] 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาตลอดจนปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาจากรานสะดวกซ้ือนอก

ระบบแฟรนไชส เปรียบเทียบกับรานเซเวน ผลการศึกษา

พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดเทานั้นท่ีมีอิทธิพลตอการ

เลือกซ้ือสินคาจากรานเซเวนอีเลฟเวน  ในขณะท่ีปจจัย

ทางดานสวนประสมการตลาดทุกปจจัย  ไดแก สถานท่ี ราคา 

สินคา และการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือ

สินคาจากรานสะดวกซ้ือนอกระบบแฟรนไชส  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี

มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดย

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี โดยรวมอยูในระดับมาก (

 x ̅= 3.89 , S.D. = 0.45 )  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สินคามีคุณภาพดี 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x� = 4.13 , S.D. = 0.47 ) ปจจัย

ดานราคาท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค

บริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x ̅= 3.89 , S.D. = 0.39 )  เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ปจจัยดานราคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับสวนลด

หรือสิทธิพิเศษเม่ือซ้ือผานแอปพลิเคชั่นนี้ มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( x �= 4.02 , S.D. = 0.32 ) ปจจัยดานการจัด

จําหนายท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค

บริโภค โดยผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี โดยรวมอยูใน

ระดับมาก (x ̅= 4.11 , S.D. = 0.78 ) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ขั้นตอนในการสั่งซ้ือสินคาสะดวก งายและไมยุงยากมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ( x �= 4.37 , S.D. = 0.91 )   

 ป จจั ยด านการการส ง เส ริมการตลาด ท่ี มี ผลต อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ โดยรวมอยูในระดับมาก 

 ( x ̅= 4.20 , S.D. = 0.55 )  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคูปอง

หรือสวนลดในการสั่งซ้ือสินคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (               

x=̅ 4.68 , S.D. = 0.66 ) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ [ 3 ] 

ไดศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทาง

การตลาดบริการของรานเซเวนอีเลฟเวนในเขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

ความพึงพอใจของผูใชบริการรานเซเวนอีเลฟเวนในเขตบาง

รัก  ก รุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู ในระดับมาก โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานการสรางและนําเสนอทาง

กายภาพ ดานสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานบุคลากรและดานราคา โดยในดานชองทางการจัด

จําหนายมีความพึงพอใจในประเด็นชวงเวลาการใหบริการ

มากท่ีสุดและดานราคามีความพึงพอใจในประเด็นราคาถูก

กวาท่ีอ่ืนนอยท่ีสุด  

  การหาความสัมพันธระหวางเพศกับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค ไดแก ความถ่ีในการซ้ือและ

คาใชจายเฉลี่ยตอคร้ังในการซ้ือสินคา โดยผานแอปพลิเคชั่น 

เซเวน เดลิเวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

       จากการศึกษาพบวา ผลการทดสอบความแปรปรวน 

พบวา พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดย

ผานแอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ในอําเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย ดานความถ่ีในการซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี มีคา Probability (Prob.) 

เทากับ 0.216  ซ่ึงมากกวา 0.05  หมายความวา คาความ

แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของ [ 3 ] ได

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอคาใชจายของผูบริโภคกรณีศึกษาราน

สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม

รอบราน ขนาดราน เพศ อายุ และรายได  มีในสําคัญทาง

สถิติท่ีโดยปฏิเสธสมมุติฐานหลักเพราะคา P < 0.05 โดยท้ัง 

5 ปจจัยนี้มีความสัมพันธกับคาใชจายในการเขารานสะดวก

ซ้ือ เซเวนอีเลฟเวน (บาท/สัปดาห ) ในทางตรงกันขาม
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ผูบริโภคชอบรานสะดวกซ้ือท่ีมีขนาดใหญ แตวารานท่ีมีขนาด

ใหญกลับมีความสัมพันธเชิงลบกับคาใชจายในการเขาราน

สะดวกซ้ือเซเวนอีเลฟเวน (บาท/สัปดาห) ในดานคาใชจาย

เฉลี่ ยต อครั้ งในการซ้ือสินค า อุป โภคบริ โภค โดยผ าน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี มีคา Probability (Prob.) 

เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 หมายความวา คาความ

แปรปรวนของเพศชายและเพศหญิง แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05สอดคลองกับงานวิจัยของ  [ 4 ]  

ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการ 

ของเคานเตอรเซอรวิสในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา

พบวาการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบ ริการ

เค าน เต อ ร เซ อ ร วิ ส ข อ งผู ใช บ ริ ก า ร มี ลั ก ษ ณ ะ ท า ง

ประชากรศาสตร พบวาเพศสถานภาพการศึกษารายได

แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการเคาน เตอร

เซอรวิสโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางนอยมีนัยสําคัญทาง

สถิติในระดับ 0.05 

7. ขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษา มีขัอเสนอแนะเพ่ือนําไปเปน

แนวทางในการตัดสินใจซ้ือสินคาอุปโภค บริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอรี่ ในอําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

5.3.1 การซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค โดยผาน

แอปพลิเคชั่น เซเวน เดลิเวอร่ี ควรมีการจัดกิจกรรมสงเสริม

การตลาดกับกลุมประเภทสินคาท่ีไมเปนท่ีนิยมซ้ือเพ่ือกระตุน

ใหผูบริโภคไดเลือกซ้ือเพ่ิมขึ้น และอาจทําใหผูบริโภคไดมี

ความถี่ในการซ้ือมากขึ้นกวาเดิมในแตละสัปดาห 

5.3.2 ควรใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ ท่ีจัด

จําหนายใหมีคุณภาพมาตรฐาน สําคัญท่ีสุดคือ สินคาตองมี

กิจกรรมการได รับส วนลดหรือสิท ธิพิ เศษ เม่ือ ซ้ือผ าน

แอปพลิเคชั่นนี้ จะทําใหเกิดการซ้ืออยางตอเนื่อง 
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การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการจัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ 

โดยประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรการเงินและบัญชีของ

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 173 คน เครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามปลายเปดและปลายปด 

สถิติท่ีใชในการวิจัยครั้งไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 25 - 30 ป จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สวนใหญจะดํารงตําแหนง

นักวิชาการเงินและบัญชี และประสบการณการทํางาน 5 – 10 

ป  

ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 

โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีปญหาและอุปสรรคใน

การจัดทําบัญชีดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี รองลงมาคือ 

ความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี ดานเครื่องมือท่ีใชในการ
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และบัญชีท่ีตอบแบบสอบถามไดเสนอแนวทางในการแกไข

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ไดแก การสรางแนว

ทางการลงบัญชี และควรมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ 
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Abstract 

This research has the objective to study 

problems and obstacles in accounting: a case study of 

municipalities in BuengKan province. The research 

population was 173 financial and accounting 

personnel of the municipality in BuengKan province. 

Open-ended and closed-ended questionnaires were 

used to collect information.  

The statistics used in this research were 

percentage, mean and standard deviation. The results 

of the research showed that most of the workforce 

was female. Age 25-30 years old, graduated with a 

Diploma / Diploma Vocational Certificate. Most of 

them held positions in finance and accounting with 

work experience of 5-10 years. 

The research found that problems and 

obstacles in the preparation of accounting in all four 

areas were at a high level. There were problems and 
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obstacles in the preparation of accounting documents 

and accounting methods, followed by the knowledge 

and competence of the bookkeeper. The tools used 

in the operation and personnel in the preparation of 

accounts. The financial and accounting personnel 

who responded to the questionnaire proposed 

solutions to problems and obstacles in the 

accounting process, including establishing accounting 

guidelines and should be trained regularly. 

Keywords : Problems and Obstacles , Working , 

Finance and Accounting Officer. 

1. บทนํา
เทศบาล เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเมือง

ขนาดเล็ก โดยท่ัวไปเทศบาลมีฐานะ เดิมเปนสุขาภิบาลหรือ

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลกระทําโดย

ประการกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถ่ินข้ึนเปนเทศบาลตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลมีนายกเทศมนตรี

คนหน่ึงทําหนาท่ีหัวหนาฝายบริหารและสภาเทศบาลซึ่ ง

ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 12 คนท่ีราษฎรในเขตเทศบาล

เลือกตั้งมาทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล เทศบาลมีหนาท่ีรักษา

ความสงบเรียบรอยและความสะอาด สรางและบํารุงถนนและ

ทาเรือ ดับเพลิงและกูภัย จัดการศึกษา ใหบริการสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห และรักษาวัฒนธรรมอันดีในทองถ่ิน นอกจากน้ี

ยังอาจจัดใหมีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆไดตาม

สมควร ปจจุบัน ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีเทศบาลตําบล

ท้ังสิ้น 2,235 แหงและในจังหวัดบึงกาฬ มีจํานวนเทศบาลท้ังสิ้น 

17 แหง [1] ภายในองคการบริหารสวนทองถ่ินถูกแบงออกเปน 

5 สวนงาน ประกอบดวย สํานักปลัด สวนการคลัง สวนงานชาง 

สวนงานการศึกษา และสวนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ซึ่งในแตละสวนจะมีอํานาจหนาท่ีตางกันออกไป 

สวนการคลังในเทศบาลจะประกอบดวย ผูอํานวยการ

กองคลัง หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง เจาพนักงานจัดเก็บ

รายได นักวิชาการพัสดุ และเจาพนักงานธุรการ หรือจะมีมาก

นอยตามภาระหนาท่ีของแตละแหง ซึ่งปจจุบันการจัดทําบัญชี

ของเทศบาลเปนแบบระบบมือ (Manual) และ จะลงควบคูกับ

การบันทึกบัญชีทางคอมพิวเตอร (e-Lass) การบันทึกบัญชีจะใช

เกณฑคงคางในการลงบัญชี สวนการคลังจะมีหนาท่ีเก่ียวกับ  

การจัดทําบัญชีและทะเบียนรับจายเงินทุกประเภทงานการเงิน 

การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง การฝากเงิน 

การตรวจเงิน รวบรวมสถิติเงินไดทุกประเภท การเบิกตัดปการ

ขยายเวลาการเบิกจายงบประมาณ การหักภาษีและนําสงเงิน 

รายงานคงเหลือประจําวัน การรับและจายขาดเงินสะสม การยืม

เงินทดรองราชการ การจัด เก็บภาษีประเมินภาษีการเรงรัด

จัด เก็บรายไดการพัฒนารายไดการออกใบอนุญาตและ

คาธรรมเนียมตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซึ่งงาน

บัญชีจะมหีนาท่ีรับผิดชอบ คือ งานการบัญชีงานทะเบียนคุมการ

เบิกจายเงิน งานงบการเงินและงบทดลอง งานรายงานแสดง

ฐานะทาง การเงินและบัญชีงานรายงานทางการเงินบัญชีท่ัวไป

ของสวนราชการและบัญชีรายไดแผนดิน และงานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของหรืองานท่ีไดรับมอบหมายในแตละหนาท่ีก็จะมีปญหาท่ี

แตกตางกันออกไปจากการเขาตรวจสอบของกองตรวจสอบ

ระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

[2] พบวาการจัดทําบัญชีของเทศบาลยังมีขอบกพรองหลายๆ

ดาน อาทิเชน ปญหาทางดานการเงิน การพัสดุ การเบิกจาย 

การจัดเก็บรายไดการจายขาด เงินสะสม และปญหาดานการ

ลงบัญชี    การจัดทํา ทะเบียนรายรับรายจาย การลงบัญชีใน

สมุดเงินสด รับ - จาย บัญชีแยกประเภท การจดัทํา  ใบนําสง ไม

เปนปจจุบัน หรือลงรายการไมถูกตอง ไมไดจัดทํา รายรับราย

จายเงินสดและงบทดลองเปนรายเดือน หรือจัดทําไวแตไมเปน

ปจจุบัน หรือจัดทํา แตไมได นําเสนอใหผูบริหารทราบ ไมได

จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน หรือจัดทํา แตไมไดนําเสนอให

ผูบริหารทราบ และไมไดจัดสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป ไมไดตั้งบัญชีเงิน

สํารองเงินสะสมตามระเบียบ 

ดังน้ันผูศึกษาจึงตองการศึกษาปญหาและอุปสรรคใน 

การจดัทําบัญชีของเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ ทางดานการจัดทํา

บัญชี เพ่ือเปนขอมูล และแนวทางในการจดัทําบัญชีของเทศบาล 

ใหถูกตองตอไป 

2. วัตถุประสงคการศึกษา

เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี

ของเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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3. ประโยชนท่ีไดรับ
3.1 ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีใน

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ  

3.2 ทราบแนวทางการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีของ

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ  

3.3 นําผลการศึกษาท่ีไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการจัดทําบัญชี 

4. วิธีการดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก พนักงานการเงินและ

บัญชี ของเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 173 คน  

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  

การศึกษาในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) เค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใช ใน ก า ร ศึ ก ษ า ใน ค รั้ ง น้ี  คื อ 

แบบสอบถาม  (Questionnaire) เปน เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมู ล โดยมี  ข้ันตอนในการสรางเครื่อ งมื อ  ซึ่ ง

แบบสอบถามเหลาน้ีถูกสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงเครื่องมือออกเปน 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบ เลือกตอบ 

(Check list) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวตามท่ีกําหนดไว 

ได แก . เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ตํ าแหน งหน า ท่ี  และ

ประสบการณในการทํางาน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค

ในการจัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ มี

ลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close – ended question) ซึ่ง

คําตอบท่ีไดจะนํามาวัดระดับของปญหา โดยการประมาณคา

แบบเลือกลําดับของปญหา โดยแตละขอมีคําถามใหเลือกตอบ 5 

ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ซึ่งแบง

ออกเปน 4 ดาน ไดแก ความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี 

ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี ดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี 

และดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

ส วน ท่ี  3  แบ บ ส อ บ ถาม ป ล าย เป ด เ ก่ี ย ว กั บ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชี ของ

บุคลากรการเงินและบัญชีของเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ    

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังน้ี 

4.3.1 นําสงแบบสอบถามดวยตนเอง และขอความ

รวมมือประชากรตอบแบบสอบถาม  

และกําหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.3.2 เก็บ แบ บ สอบ ถามจากป ระชากร  ตาม

กําหนดเวลาและเก็บรวบรวมขอมูล  

4.3.3 นําคาท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของ

บุคลากรการเงินและบัญชีมาวิเคราะห 

เพ่ือหาคารอยละของบุคลากรการเงินและบัญชีท่ีตอบ

แบบสอบถาม เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชี ของเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ  แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม 

สําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี  

4.4.1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผู ตอบแบบสอบถาม  โดยใช ส ถิติพรรณ นา  (descriptive 

statistics) โดยการหา คารอยละ (Percentage)  

4.4.2 การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชีของบุคลากรสวนการคลังเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ โดยใช

สถิติพ้ืนฐาน คํานวณหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําผลคาเฉลี่ยท่ี

ไดไปเทียบกับเกณฑ ดังน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 166) 

คาเฉลี่ย   4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย   3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 

คาเฉลี่ย   2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 

คาเฉลี่ย   1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 

คาเฉลี่ย   1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจับพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง จํานวน 142 คน  คิดเปนรอยละ 82.10 และเพศชาย 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 17.90 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 25 -30 ป จํานวน 

59 คน คิดเปนรอยละ 34.10 อายุ 31 – 35 ป จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 28.90 อายุ 18 – 25 ป  จํานวน 29 คน คิดเปน

รอยละ 16.80 อายุ 36 – 40 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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8.10 อายุ มากกวา 45 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.90 

และอายุ 41 – 45 ป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.20 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับ

อนุปริญญา / ปวส. จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 59.50 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.20 ระดับ

มัธยมปลาย / ปวช. จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 8.10 และ

ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.20 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงนักวิชาการเงิน

และบัญชี จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 35.85 เจาพนักงาน

การเงินและบัญชี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 31.80 

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 

22.55 และหัวหนาสวนการคลัง / ผอ.กองคลัง จํานวน 17 คน 

คิดเปนรอยละ 9.80 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการ

ทํางาน 5 – 10 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 42.80 

ประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป จํานวน 32 คน คิดเปน 

รอยละ 18.50 ประสบการณในการทํางาน 11 – 15 ป จํานวน 

28 คน คิดเปนรอยละ 16.20ประสบการณในการทํางาน 21 – 

25 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.40 และประสบการณใน

การทํางานมากกวา 25 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.70 

ตอนท่ี  2 การวิเคราะหขอมูล เก่ียวกับปญหาและ

อุปสรรคในการจัดทําบัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชี ของ

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ

ความคิดเห็น โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน เก่ียวกับการศึกษาปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชี 

กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ 

จากตารางท่ี 1 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของบุคลากรการเงินและ

บัญชีเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ ท้ัง 4 ดาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (X = 3.74, S.D. = 0.08) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

จากมากไปหานอย พบวา ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี 

อยูในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.23) รองลงมาคือ ความรู

ความสามารถของผูจัดทําบัญชี อยูในระดับมาก (X = 3.76, S.D. 

= 0.05) ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก  

(X = 3.65, S.D. = 0.16) และ ดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี 

อยูในระดับปานกลาง (X = 3.39, S.D. = 0.20) 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ

ความคิดเห็น เก่ียวกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชีกรณีศึกษาเทศบาลใน

จังหวัดบึงกาฬ ความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี 

จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของบุคลากรการเงินและบัญชี

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ ความรูความสามารถของผูจดัทําบัญชี 

โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.76, S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณา

ปญหาและอุปสรรคในการ

จัดทําบัญช ี

X S.D.   ระดบั 

1. ความรูความสามารถของ

ผูจัดทําบัญช ี

2. ดานเอกสารและวิธกีารทาง

บัญชี 

3. ดานบุคลากรในการจัดทาํบัญชี

4. ดานเคร่ืองมือที่ใชในการ

ปฏิบัติงาน 

3.76 

4.16 

3.39 

3.65 

0.05 

0.23 

0.20 

0.16 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.74 0.08 มาก 

ความรูความสามารถของผูจัดทํา

บัญช ี

X S.D.   ระดบั 

1. การมีความรูความเขาใจในการ

จัดทําบัญช ี

2. ความสามารถในการจัดทําบญัชี

อยางถูกตองและครบถวน 

3. ความสามารถแกปญหาบัญชีที่

เกิดขึ้นในการจัดทําบัญชีได 

4. ความสามารถบันทกึบัญชีตางๆ

ในสมุดบัญชี 10 เลมไดอยางถูกตอง 

5. ความรูในดานมาตรฐานการ

บัญชี 

6. ความสามารถทาํเอกสารตางๆ

ตามการจัดทําบัญช ี

3.19 

3.14 

3.93 

3.28 

4.87 

4.16 

0.44 

0.47 

0.39 

0.51 

0.38 

0.37 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

มากที่สุด 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.76 0.05 มาก 
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เปนรายขอจากมากไปหานอย พบวา ความรูในดานมาตรฐาน

การบัญชี อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.87, S.D. = 0.38) 

รองลงมาคือ ความสามารถทําเอกสารตางๆ ตามการจดัทําบัญชี 

อยูในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.37) ความสามารถในการ

จัดทําบัญชีอยางถูกตองและครบถวน อยูในระดับมาก (X = 

3.93, S.D. = 0.39) ความสามารถบันทึกบัญชีตางๆ ในสมดุ

บัญชี 10 เลมไดอยางถูกตอง อยูในระดับปานกลาง (X = 3.28, 

S.D. = 0.51) การมีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชี อยูใน

ระดับปานกลาง (X = 3.19, S.D. = 0.44) และความสามารถใน

การจัดทําบัญชีอยางถูกตองและครบถวน อยูในระดับปานกลาง 

(X = 3.14, S.D. = 0.47) 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ

ความคิดเห็น เก่ียวกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชีกรณีศึกษาเทศบาลใน 

จังหวัดบึงกาฬ ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชี

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี 

โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 4.16, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอจากมากไปหานอย พบวา สามารถตรวจสอบขอมลู

ยอนหลังได อยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.86, S.D. = 0.39) 

รองลงมาคือ ความสะดวกและงายในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ

มากท่ีสุด (X =4.84, S.D. = 0.46) มีการจําแนกรายการบัญชี

ตามหมวดหมู อยูในระดับมากท่ีสดุ (X = 4.61, S.D. = 0.85) 

การบันทึกบัญชี รวดเร็ว ถูกตองครบถวน และแมนยํา อยูใน

ระดับมาก (X = 4.07, S.D. = 0.69) การบันทึกบัญชีตามหลัก

ข้ันตอนการบันทึกบัญชี อยูในระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 

0.17) ความปลอดภัยในการจดัทําบัญชี อยูในระดับมาก (X = 

3.85, S.D. = 0.35) และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมามีบทบาทให

คําแนะนําแกผูจดัทําบัญชีใหถูกตอง อยูในระดับปานกลาง (X = 

2.91, S.D. = 0.35) 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ

ความคิดเห็น เก่ียวกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชีกรณีศึกษาเทศบาลใน 

จังหวัดบึงกาฬ ดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี 

ดานเอกสารและวิธีการทางบญัช ี X S.D.   ระดบั 

1. การบันทึกบัญชีตามหลักขั้นตอน

การบันทึกบัญช ี

2. มีการจําแนกรายการบญัชีตาม

หมวดหมู 

3. หนวยงานที่เกีย่วของไดมามี

บทบาทใหคําแนะนําแกผูจัดทําบัญชี

ใหถูกตอง 

4. การบันทึกบัญช ีรวดเร็ว ถูกตอง

ครบถวนและแมนยํา 

5. สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง

ได 

6. ความสะดวกและงายในการ

ปฏิบัติงาน 

7. ความปลอดภยัในการจัดทําบัญชี

3.97 

4.61 

2.91 

4.07 

4.86 

4.84 

3.85 

0.17 

0.85 

0.35 

0.69 

0.39 

0.46 

0.35 

มาก 

มากที่สุด 

ปานกลาง 

มาก 

 มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.16 0.23 มาก 

ดานบุคลากรในการจดัทาํบญัช ี X S.D.   ระดบั 

1. ทานมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัระเบียบ คําส่ังอยาง

ถูกตองครบถวน 

2. ทานตองรับผิดชอบงานอื่น

นอกเหนือจากการจัดทําบญัช ี

3. มีการกําหนดบุคคลที่จะ

รับผิดชอบการปฏิบัติงานแตละ

สวนชัดเจน 

4. ทานไดรับการฝกอบรมและการ

พัฒนาที่เปนการเพิ่มพูนความรู 

ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ

ตอเนื่อง 

5. มีความรูไมตรงกับตําแหนงและ

หนาที่รับผิดชอบ 

6. ขาดความรูความเขาใจในดาน

การเงินและบัญช ี

3.98 

4.07 

4.12 

3.80 

2.27 

2.08 

0.15 

0.32 

0.55 

0.55 

0.67 

0.27 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

นอย 

นอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.39 0.20  ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชี

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.39, S.D. = 0.20) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอจากมากไปหานอย พบวา มีการกําหนด

บุคคลท่ีจะรับผดิชอบการปฏิบัติงานแตละสวนชัดเจน อยูใน

ระดับมาก (X = 4.12, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ทานตอง

รับผิดชอบงานอ่ืนนอกเหนือจากการจัดทําบัญชี อยูในระดับมาก 

(X = 4.07, S.D. = 0.32) ทานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ระเบียบ คําสั่งอยางถูกตองครบถวนอยูในระดับมาก (X = 3.98, 

S.D. = 0.15) ทานไดรับการฝกอบรมและการพัฒนาท่ีเปนการ

เพ่ิมพูนความรู ทัศนคติ ทักษะและประสบการณตอเน่ือง อยูใน

ระดับมาก (X = 3.80, S.D. = 0.55) มีความรูไมตรงกับตําแหนง

และหนาท่ีรบัผิดชอบ อยูในระดับนอย (X = 2.27, S.D. = 0.67)  

และขาดความรูความเขาใจดานการเงินและบัญชี อยูในระดับ

นอย (X = 2.08, S.D. = 0.27) 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ

ความคิดเห็น เก่ียวกับการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา

บัญชี ของบุคลากรการเงินและบัญชีกรณีศึกษาเทศบาลใน

จังหวัดบึงกาฬ ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของบุคลากรการเงินและบัญชี

เทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.65, S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอจากมากไปหานอย พบวา เครื่องมือท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานมีความลาชา อยูในระดับมาก (X = 4.21, S.D. = 

0.58) รองลงมาคือ ทานไดรับการอบรมความรูใหมๆ เก่ียวกับ

เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานบัญชีจากวิทยากรผูเช่ียวชาญ อยู

ในระดับมาก (X = 3.93, S.D. = 0.30) ขาดผูใหคําปรึกษา 

แนะนํา และทําการแกไข เมื่อโปรแกรมระบบบัญชีมีปญหา อยู

ในระดับมาก (X = 3.89, S.D. = 0.40) ขาดคูมือในการใชงาน

เก่ียวกับโปรแกรมระบบบัญชีสําเรจ็รูป อยูในระดับ (X = 3.64, 

S.D. = 0.74) ระบบบัญชีมีความยุงยาก ซับซอน เขาใจยาก อยู

ในระดับปานกลาง (X = 3.15, S.D. = 0.52) และคําแนะนํา

เก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีมีรายละเอียดมาก เขาใจยาก อยู

ในระดับปานกลาง (X = 3.09, S.D. = 0.36) 

ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏบิัติงาน X S.D.   ระดบั 

1. ระบบบัญชีมีความยุงยาก

ซับซอน เขาใจยาก 

2. คําแนะนําเกีย่วกับวธิีปฏบิัติ

ทางการบัญชีมีรายละเอียดมาก 

เขาใจยาก 

3. ขาดคูมือในการใชงานเกี่ยวกับ

โปรแกรมระบบบญัชีสําเร็จรูป 

4. ทานไดรับการอบรมความรู

ใหมๆเกี่ยวกับเคร่ืองมือที่ใชในการ

ปฏิบัติงานบัญชีจากวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญ 

5. ขาดผูใหคําปรึกษา แนะนํา และ

ทําการแกไขเมื่อโปรแกรมระบบ

บัญชีมีปญหา 

6. เคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงานมี

ความลาชา 

3.15 

3.09 

3.64 

3.93 

3.89 

4.21 

0.52 

0.36 

0.74 

0.30 

0.40 

0.58 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.65 0.23 มาก 
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การวิจัย เรื่อง การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

จัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ สามารถสรุป

ผลการวิจัย ไดดังน้ี 

6 .1  ผลการ วิ เค ราะห ข อมู ล ท่  ัวไปของผ ูต อบ  

แบบสอบถาม พบวาผตูอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 

จํานวน 142 คน มีอายุ  25 – 30 ป  จํานวน 59 คน จบ  

การศึกษาระดับอนุปริญญา / ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง จํานวน 103 คน สวนใหญจะดํารงตําแหนงนักวิชาการเงิน 

และบญัช ีจาํนวน 62 คน และประสบการณในการทาํงาน 

5 – 10 ป จํานวน 74 คน

6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ ียวกับปญหาและ 

อปุสรรคในการจดัทาํบญัช ีกรณศีึกษาเทศบาลในจงัหวดับงึกาฬ 

  พบวาการศกึษาปญหาและอปุสรรคในการจดัทาํบญัชี 

กรณศีกึษาเทศบาลในจังหวดับึงกาฬ มีความคดิเหน็เกีย่วกบั 

ปญหาและอปุสรรคในการจัดทาํบญัช ี โดยรวมอยูในระดบัมาก 

เมือ่พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมากไปนอย พบวา ดาน 

เอกสารและวธิกีารทางบัญชี ความรูความสามารถของผูจัดทํา 

บญัช ีดานเครือ่งมือทีใ่ชในการปฏิบตัิงาน และ ดานบคุลากรใน 

การจัดทําบัญชี สามารถแยกพิจารณาเปนดาน ดังนี้

1) ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี 

พบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาล

ในจังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี ท่ีมี

ความคิดเห็นสูงสุดเปน 3 อันดับแรก ไดแก ความรูในดาน

มาตรฐานการบัญชี ความสามารถทําเอกสารตางๆตามการจัดทํา

บัญชี และความสามารถแกปญหาบัญชีท่ีเกิดข้ึนในการจัดทํา

บัญชีได 

2) ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี พบวา

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาลใน

จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี ท่ีมีความคิดเห็น

สูงสุดเปน 3 อันดับแรก ไดแก สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง

ได ความสะดวกและงายในการปฏิบัติงาน และมีการจําแนก

รายการบัญชีตามหมวดหมู 

3) ดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี พบวา ปญหา

และอุปสรรคในการจัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบึง

กาฬ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดเปน 

3 อันดับแรก ไดแก มีการกําหนดบุคคลท่ีจะรับผิดชอบการ

ปฏิ บัติ งานแตละสวนชัดเจน ทานตองรับผิดชอบงาน อ่ืน

นอกเหนือจากการจัดทําบัญชี และทานมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระเบียบ คําสั่งอยางถูกตองครบถวน 

4) ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน พบวา

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี กรณีศึกษาเทศบาลใน

จังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ท่ีมีความ

คิดเห็นสูงสุดเปน 3 อันดับแรก ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานมีความลาชา ทานไดรับการอบรมความรูใหมๆ 

เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานบัญชีจากวิทยากร

ผูเช่ียวชาญ 

7. อภิปรายผล
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 

กรณีศึกษาเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ สามารถอภิปรายผล

การศึกษา ไดดังน้ี 

7.1 ดานความรูความสามารถขอผูจัดทําบัญชี ไดแก 

การมีความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชี ความสามารถในการ

จัดทําบัญชีอยางถูกตองและครบถวน ความสามารถแกปญหา

บัญชีท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําบัญชีได ความสามรถบันทึกบัญชี

ตางๆ ในสมุดบัญชี 10 เลมไดอยางถูกตอง ความรู ในดาน

มาตรฐานการบัญชี และความสามารถทําเอกสารตางๆ ตามการ

จัดทําบัญชี อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการการศึกษาของ

สุนทรี ศรีไท (2552) ท่ีไดศึกษาเรื่อง ความตองการพัฒนาความรู

ทางบัญชีของบุคลากรสวนการคลัง สังกัดองคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ผลซึ่งพบวาความตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามตองการพัฒนา

สูงสุดคือ ความรูดานการจัดทํารายงาน ไดแกความรูในการจัดทํา 

งบทรัพยสิน รองลงมาคือการจัดทําทะเบียน ไดแก การ

จัดทํารายงานรายจายท่ีไดรับอนุมัติใหจายจากเงินสะสม และ

การบันทึกบัญชี ไดแก การปดบัญชีทะเบียน [4] 

7.2 ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี ไดแก การ

บันทึกบัญชีตามหลักข้ันตอนการบันทึกบัญชี มีการจําแนก

รายการบัญชีตามหมวดหมู หนวยงานท่ีเก่ียวของไดมามีบทบาท

ใหคําแนะนําแกผูจัดทําบัญชีใหถูกตอง การบันทึกบัญชี รวดเร็ว 

ถูกตองครบถวนและแมนยํา สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง

6. สรุปผล

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ได ความสะดวกและงายในการปฏิบัตงิาน และความปลอดภัยใน

การจัดทําบัญชี อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

มยุรี บุญโต (2553) ท่ีศึกษาการจัดทําแผนธุรกิจในจังหวัด

อุทัยธานี ซึ่งพบวา มีปญหาดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

จัดทําบัญชีตองครบถวน สอดคลองกับการศึกษาของชัคตา 

รัตนานนท (2548) ท่ีศึกษาปญหาและทางปญหาสําหรับระบบ

บัญชีของวัดไทยในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งพบวา ผูจัดทําบัญชี

สวนใหญขาดความรูทางดานบัญชี ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ

ขาดความรูความสามารถของนักบัญชีจะตองประกอบดวย

ความรู จรรยาบรรณความเปนมืออาชีพ และประสบการณใน

การทํางาน [5] 

7.3 ดานบุคลากรในการจัดทําบัญชี ไดแก ทานมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ คําสั่งอยางถูกตองครบถวน 

ทานตองรับผิดชอบงานอ่ืนนอกเหนือจากการจัดทําบัญชี มีการ

กําหนดบุคคลท่ีจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานแตละสวนชัดเจน 

ทานไดรับการฝกอบรมและการพัฒนาท่ีเปนการเพ่ิมพูนความรู 

ทัศนคติ ทักษะและประสบการณตอเน่ือง มีความรูไมตรงกับ

ตําแหนงและหนาท่ีรับผิดชอบ และขาดความรูความเขาใจใน

ดานการเงินและบัญชี อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผล

การศึกษาของ สเตียรส(Steers, n.d. อางถึงใน ฤทัยทิพยโพธ์ิ

ออน, 2550) กลาวไววา ปจจัยท่ีสําคัญของการปฏิบัติงานท่ีดี

ของแตละบุคคลในองคกรจะตองประกอบไปดวย ความสามารถ 

ลักษณะเฉพาะตัว (Trait) และความสนใจของบุคคล ท้ัง 3 

ปจจัยน้ีรวมกัน เปนเครื่องกําหนดสมรรถนะ(Capacity) ของ

บุคคลในการทํางานเพ่ือองคกร เชนเดียวกับมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย (ออนไลน) กลาววา ความสามารถเปนคุณสมบัติ

ของผูปฏิบัติงานตรงตามงานท่ีปฏิบัติอยูการปฏิบัติงานใหได

ประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติงานจะตองมีความสามารถหลากหลาย

เชน มี ความสามารถในการสื่อสารการทํางานเปนทีม การ

แกปญหาความคิดสรางสรรคการบริหารจัดการ และมี

ความสามารถในการปรับตัวเชนเดียวกับ สมใจลักษณะ (2552) 

ไดกลาววา บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ บุคคลท่ี

ตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถใชกลวิธีหรือเทคนิคในการ

สรางผลงานไดมากเปนผลงานท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจในการ

ทํางานเปนบุคคลท่ีจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน 

[6] 

7.4 ดานเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ไดแก 

ระบบบัญชีมีความยุงยาก ซับซอน เขาใจยาก คําแนะนําเก่ียวกับ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีมีรายละเอียดมาก เขาใจยาก ขาดคูมือใน

การใชงานเก่ียวกับโปรแกรมระบบบัญชีสําเร็จรูป ทานไดรับการ

อบรมความรูใหมๆเก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานบัญชี

จากวิทยากรผูเช่ียวชาญ ขาดผูใหคําปรึกษา แนะนํา และทําการ

แกไข เมื่อโปรแกรมระบบบัญชีมีปญหา และเครื่องมือท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานมีความลาชา อยู ในระดับมาก สอดคลองกับผล

การศึกษาของดารารัตน (2553) ศึกษา ปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร(e-LAAS) 

ขององคการบริหาร สวนตําบลบัวทอง อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมยพบวา บุคลากรขาดความรูความเช่ียวชาญ  และ

ประสบการณในการ ดําเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร(e-

LAAS)และมีทัศนคติในการทํางานวามีความยุงยากซับซอน เกิด

ความลาชา ในการทํางาน ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงาน 

รวมถึงงานวิจัยของ อภิชาติ (2555) ศึกษา การประเมินการใช 

โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดอุดรธานีพบวา ผูบริหารให ความสําคัญตอ

ระบบนอย บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบไมมีความรูความเขาใจ

ในระบบ จะเห็นไดวา บุคลากร เปน สวนสําคัญในการดําเนิน

กิจกรรมในองคกร มีการกําหนดฝายงานตาง ๆ ในการขับเคลื่อน

องคกรใหบรรลุเปาหมาย ท่ีวางไวหากบุคลากรในองคกรไม

เพียงพอยอมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการ

ปฏิบัติงานทางดาน บัญชีโดยการปฏิบัติงานผานโปรแกรมระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) โดยท่ีผูใชงานระบบตองมีความรู

พ้ืนฐาน ในการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน รวมถึงตองไดรบัการ

ฝกอบรมการใชงานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร(e-LAAS) อยู อยาง

สม่ําเสมอ [7] 

8. ขอเสนอแนะ
8.1 การนําผลการวิจัยไปใช 

8.1.1 หัวหนางานคลังควรติดตาม ตรวจสอบเอกสาร

ทางการบัญชีเปนประจําสม่ําเสมอ และมีการพัฒนาสงเสริม

ความรูแกพนักงานในการฝกอบรมเปนประจํา 

8.1.2 เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานบัญชีและหัวหนา

สวนการคลังตองติดตามตรวจสอบเอกสารในแตละเดือนเปน

ประจําวาไดลงลายมอืช่ือครบถวนหรือไมกอนเก็บเอกสารทุกครั้ง 

8.1.3 หัวหนาสวนการคลังควรศึกษาการทํางานของ

พนักงานบัญชีในระดับปฏิบัติในดานการจัดทําบัญชี ไดแก การ
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จัดทํางบการเงิน การจัดทําทะเบียนตางๆ และรายละเอียด

ประกอบงบการเงินเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 

8.1.4 ควรใหการสนับสนุนการฝกอบรมความรู

เก่ียวกับการจัดทําบัญชีท่ีถูกตองแกผูจัดทําบัญชี ซึ่งควรมีการจัด

ฝกอบรมอยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกผูจัดทําบัญชี 

8.2 การวิจัยครั้งตอไป 

ในการศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาเฉพาะบุคลากรการเงิน

และบัญชีของเทศบาลท่ีอยูในจังหวัดบึงกาฬ สําหรับการศึกษา

ในครั้งตอไปอาจขยายขอบเขตของกลุมเปาหมายออกไป โดย

กําหนดกลุมเปาหมายใหครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล และอาจขยายกลุมเปาหมายไปยังจังหวัดอ่ืน หรือระดับ

ภาค เพ่ือจะไดรับขอมูลท่ีครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ิมมาก

ข้ึน และใหผูท่ีสนใจไดทราบเก่ียวกับปญหาในการจัดทําบัญชีใน

ประเภทตางๆ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการจัดทําบัญชี
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด
บึงกาฬ 2) เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลการบัญชี
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด
บึงกาฬ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดทําบัญชี พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใชบริการสํานักงานบัญชี ความรูของ
พนักงานบัญชีของกิจการสวนใหญระดับปริญญาตรี จัดทําบัญชี 
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี กิจการสวนใหญมีการจัดทํา
งบการเงินเปนรายป นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญกับขอมูลบัญชีประเภทรายได และมีการใชขอมูล 
ทางบัญชีประเภทรายงานการรับและจายเ งินสดในการ
บริหารงาน วัตถุประสงคในการจัดทําบัญชี โดยรวมอยูในระดบัมาก 
ท้ังน้ีเพ่ือทราบถึงความมั่นคง สภาพคลองความสามารถในการ
ชําระหน้ีของกิจการ ประโยชนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ท้ังน้ีเพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจของ
ธุรกิจ  
 ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลการบัญชี 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูล 
การบัญชีโดยรวมในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรู
ความเขาใจมากท่ีสุด คือ ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี
คือผูทําบัญชี (นักบัญชี) สวนปญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดทํา
ขอมูลทางบัญชีของกิจการ คือ ประเด็นปญหาคาใชจายในการ
จัดทําบัญชีสูง พบปญหาอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : การจัดทําบัญชี, ขอมูลทางการบัญชี, วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 

 

Abstract 

 The purpose of this research : 1 ) To study the 
accounting of enterprise entrepreneurs, small and 
medium enterprises in BuengKan Province. 2) To study 
an information and understanding about accounting 
data of enterprise entrepreneurs, small and medium 
enterprises in BuengKan Province . The instrument 
used in this study was questionnaires. Data were 
collected from 117 small and medium enterprises. The 
statistics used for data analysis were percentage, mean 
and standard deviation.  
 The results of this research found that most of the 
respondents used accounting office. Knowledge of 
accounting staff of most businesses at the bachelor's 
degree level in accounting. Making an account by using 
an accounting software package. Most businesses have 
annual financial statements. In additionally, most of 
the respondents paid attention to income account 
data. Moreover they used the accounting data such as 
cash receipt and payment report was used in the 
administration. Accounting objectives overall is at a 
high level, the stability, liquidity, ability to pay the debt 
of the enterprise. Overall the benefits are moderate, 
this is to be used as a tool in planning and decision 
making of the business. 
 The result of the analysis of information and 
understanding of accounting data showed that the 
respondents had a high level of understanding and 
information about accounting data. The respondents 
who understand the most are accountants. For the 
obstacles and problems encountered in the 
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preparation of the business's accounting information is 
the high cost of accounting. 

Keywords : bookkeeping, accounting information, 
small and medium enterprises. 

บทนํา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 

Enterprise : SMEs) มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจใน  
หลาย ๆ ท้ังทางดานการผลิต การจางงาน การลงทุน และการ
สงเสริมการเปนผูประกอบการ เน่ืองจาก ธุรกิจของผูประกอบการ
รายใหมสวนใหญมักมีขนาดเล็กในชวงแรกกอนท่ีจะขยายธุรกิจให
มีขนาดใหญข้ึน [1] ธุรกิจ SMEs ท้ังท่ีเปนธุรกิจขนาดกลาง 
(medium business) และธุรกิจขนาดยอม (small business) น้ัน 
เปดกวางแกคนไทยทุกคนในทุกพ้ืนท่ี ทุกจังหวัด ซึ่งพบวามีการ
กอตั้งของธุรกิจอยูเปนจํานวนมาก [2] จังหวัดบึงกาฬถือไดวาเปน
จังหวัดหน่ึงท่ีไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคสี่ในการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยอมในภูมิภาค วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ ใหไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการ [3] ปจจุบัน
การดําเนินงานท่ีเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
มีเปนจํานวนมาก และการบริหารงานของกิจการตองมีความ
คลองตัว มีความเปนอิสระ และมีตนทุนการดําเนินงานต่ํากวา
ธุรกิจขนาดใหญ จึงมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ ไมวาจะ
เปนการพัฒนาความสามารถ ในการประกอบการ การระดมทุน 
การจางงาน การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ และการจัดหา
บริการและสิ่งตาง ๆ ใหกับธุรกิจขนาดใหญ ในปจจุบันธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ยังประสบกับปญหาและ
ขอจํากัดในการประกอบธุรกิจหลายประการไมวาจะเปนปญหา
ดานการจัดการ ดานการตลาด ดานแรงงาน ดานเทคโนโลยี  
การผลิต รวมถึงการเงินและบัญชี โดยเฉพาะปญหาทางดานบัญชี
ยังมีการจัดทําบัญชีท่ีไมสมบูรณ และไมสามารถนําตัวเลขท่ีไดมา
ใชในการวางแผนและตัดสินใจ [4] ในปจจุบันสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ดังน้ัน ขอมูลทางการบัญชีจึงมี
ความสําคัญตอการบริหารงานตาง ๆ โดยขอมูลทางการบัญชีท่ี
ผูประกอบการนํามาใชเพ่ือบริหารงาน การใหความสําคัญกับการ
จัดทําบัญชีท่ีมีมาตรฐาน จะทําใหองคกรน้ัน ๆ ประสบกับ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ สามารถบริหารคาใชจายตาง ๆ 
ท่ีไมจําเปนบางอยางออกไดสามารถบริหารกําไรไดมากข้ึน [5]  

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาการจัดทําบัญชีและ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลการบัญชีของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัดบึงกาฬ ท้ังน้ีเพ่ือ
ทราบถึงการจัดทําบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมและใช เปนแนวทางในการพัฒนาความรู
ความสามารถของผูประกอบการในการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการจัดทําบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในจังหวัดบึงกาฬ 
2. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลการบัญชีของ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด 
บึงกาฬ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร ทีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในจังหวัดบึงกาฬ จาํนวน 191 แหง 
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการท่ีเปน

เจาของกิจการ จํานวน 117 แหง เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบง
ออกเปน 4 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงของ
ผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน ไดแก ลักษณะ
ของกิจการ ประเภทของกิจการ ระยะเวลาการดําเนินงานของ
กิจการ มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน(ไมรวมท่ีดิน)ของกิจการ 
จํานวนของพนักงาน 
 สวนท่ี 2 ขอมูลการจัดทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดแก ลักษณะการจัดทําบัญชี วัตถุประสงคของการ

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

-ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม 

-ลักษณะของกจิการ 

-ประเภทของกจิการ 

-ระยะเวลาการดําเนินงานของกิจการ 

-มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน(ไมรวม
ที่ดิน)ของกิจการ 

-จํานวนของพนักงาน 

การจัดทําบัญช ี

- ลักษณะการจัดทําบัญช ี

-วัตถุประสงคของการจัดทาํบัญช ี

- ความคิดเห็นของผูประกอบการตอ 

- ประโยชนของการจัดทําบัญช ี

ความรูความเขาใจเกีย่วกับ
ขอมูลการบัญช ี

ของผูประกอบการวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม  

ในจังหวัดบึงกาฬ 
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จัดทําบัญชีความคิดเห็นของผูประกอบการตอประโยชนของการ
จัดทําบัญชี 
 สวนท่ี 3 ขอมูลความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลการบัญชีของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยการตอบ
คําถามขอมูลทางการบัญชีจะมีคําตอบแบบสามตวัเลือก (ใช ไมใช 
ไมแนใจ) 
 สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะใน
การจัดทําบัญชี   

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารขอมูลจากบทความ วิทยานิพนธ เอกการ

วิชาการ วารสาร หนังสือขอมูลในอินเตอรเนตท่ีเก่ียวกับการ
จัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือเปนแนวทาง
ในการกําหนด ขอบเขตเน้ือหาของแบบสอบถาม จากน้ันจึงสราง
แบบสอบถามจากแบบสอบถามท่ีไดมีการนําไปใชในการเก็บ
ขอมูลแลว โดยศึกษาและพัฒนาจากแบบสอบถามของ กนกวรรณ 
คํามาบุตร [5] 

2. นําแบบสอบถามไปใหผู เ ชียวชาญ จํ านวน 3 ท าน
ตรวจสอบคุณภาพดานความเทียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) 

3. นําแบบสอบถาม ท่ีปรับปรุ งแก ไขแลวมาสร าง เปน
แบบสอบถามสําหรับการวิจัย จากน้ันนําไปขอคําแนะนําจาก
อาจารยท่ีปรึกษา 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและเหมาะสมของเน้ือหา 

5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจริงตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง

พรอมตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
2. ขอหนังสือราชการจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ โดยแนบ

แบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 

3. ดําเนินการจัดสงดวยตนเองใหกับกลุมตัวอยาง ดวยตนเอง
มีแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลจากจํานวน
แบบสอบถามท่ีมีการตอบกลับ จํานวน108 ฉบับ คิดเปน     
รอยละ 92  

4. เมื่อไดรับแบบสอบถามตอบกลับแลวนํามาสํารวจ    
ความครบถวนในเน้ือหาท่ีตอบแบบสอบถาม 

5. ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดมา
วิเคราะหขอมูล ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบทดสอบดวยคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
 ส วน ท่ี 1จะ นํ ามา วิ เ คร าะห โ ดย ใช  ส ถิติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวยความถ่ี(Frequency)และรอยละ 
(Percentage) 
 ส วน ท่ี2  จะ นํามา วิ เคราะห โดยใช ส ถิติ เ ชิ งพรรณนา 
( Descriptive Statistics) เ พ่ื อ อ ธิ บ า ย ร ะดั บ ค ว ามคิ ด เ ห็ น 
การจัดทําบัญชีเปนแบบมาตรตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) [6] 
 ส วน ท่ี3 จะ นํามา วิ เคราะห โดยใช  ส ถิติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายระดับความรู ความเขาใจ 
ประกอบดวยความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 
โดยใชการวัดระดับความรูความเขาใจ [7] 
 ส วน ท่ี4 จะ นํามา วิ เคราะห โดยใช  ส ถิติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายระดับของปญหาเปนแบบ
มาตรตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบของ Likert 
โดยใหนํ้าหนักคะแนนดังน้ี [6] 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ขอมูลการบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ในจังหวัดบึงกาฬ ดังน้ี 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนก 
  ตามการจัดทําบัญชีของกิจการ 

การจัดทําบัญชีของกจิการ จํานวน (คน) รอยละ 

ใชบริการสํานักงานบัญชี 71 65.70 
จัดทําบัญชีเอง 13 12.00 
ท้ังจัดทําบัญชีเองและใช
บริการสํานักงานบัญชี 

24 22.20 

รวม 108 100 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการใช
บริการสํานักงานบัญชีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.70 รองลงมา
ท้ังจัดทําบัญชีและใชบริการสํานักงานบัญชี คิดเปนรอยละ 22.20 
และจัดทําบัญชีเองคิดเปนรอยละ 12.00 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนก 
  ตามระดับความรูนักบัญชีหรือพนักงานบัญชีของ 
  กิจการ 

ระดับความรูพนักงาน
บัญชีของกิจการ 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ปวช. 6 5.60 
ปวส. 23 21.30 
ปริญญาตรี   73 67.60 
ปริญญาโท 5 4.60 
สูงกวาปริญญาโท 1 0.90 

รวม 108 100 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความรู นักบัญชีหรือพนักงาน
บัญชีของกิจการของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญความรูระดับ
ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.60 รองลงมามีความรู
ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 21.30 มีระดับความรู ปวช. คิดเปน
รอยละ 5.60 มีระดับความรูระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 4.60 
และสูงกวาปริญญาโท คิดเปนรอยละ 0.90 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนก 
  ตามวิธีการจัดทําบัญชีของกิจการ 

การจัดทําบัญชีของกจิการ จํานวน (คน) รอยละ 

จัดทําดวยระบบมือ 12 11.10 
ใชโปรแกรมสําเรจ็รูป
ทางการบัญชี   

64 59.30 

ใชคอมพิวเตอรแตไมใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

32 29.60 

รวม 108 100 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดทํา
บัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีมากท่ีสดุ คิดเปน
รอยละ 59.30 รองลงมาเปนการใชคอมพิวเตอรแตไมใช
โปรแกรมสําเร็จรูปคิดเปนรอยละ 29.60 และจัดทําดวยระบบ
มือคิดเปนรอยละ 11.10 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํแนก 
  ตามการจัดทํางบการเงิน 

การจัดทํางบการเงิน
ของกิจการ 

จํานวน (คน) รอยละ 

รายป 58 53.70 
รายไตรมาส 16 14.80 
รายเดือน 34 31.50 

รวม 108 100 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีการจัดทํา
งบการเงินรายป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.70 รองลงมา  
สวนใหญมีการจัดทํางบการเงินเปนรายเดือน คิดเปนรอยละ 
31.50 และรายไตรมาส คิดเปนรอยละ 14.80 

ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
  ใหความสําคัญมากท่ีสดุ 

ขอมูลบัญชีท่ีให
ความสําคัญมากท่ีสุด 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

สินทรัพย 29 26.90 
หน้ีสิน 7 6.50 
สวนของเจาของ  11 10.20 
รายได 51 47.20 
คาใชจาย 10 9.30 

รวม 108 100 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
กับขอมูลทางบัญชีประเภทรายไดมากท่ีสดุ คิดเปนรอยละ 47.20 
รองลงมาคือสินทรัพย คิดเปนรอยละ 26.90 และเปนสวนของ
เจาของ คิดเปนรอยละ 10.20 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของประเภทขอมลูทางบัญชี 
  ท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับและนําไปใชในการ 
  บรหิารงาน 

ขอมูลการบัญชีท่ีใชใน
การบริหารงาน 

ใช ไมใช รวม 

1. รายงานการรับ
และจายเงินสด 

จํานวน 
รอยละ 

107 
99.10 

1 
0.90 

108 
100 

2. รายงานรายได จํานวน 
รอยละ 

98 
90.70 

10 
9.30 

108 
100 

3. รายงานคาใชจาย จํานวน 
รอยละ 

96 
88.90 

12 
11.10 

108 
100 

4. รายงานการ
จัดซื้อ

จํานวน 
รอยละ 

93 
86.10 

15 
13.90 

108 
100 

5. รายงานการขาย จํานวน 
รอยละ 

100 
92.60 

8 
7.40 

108 
100 

6. รายงานการรับ
ชําระหน้ี

จํานวน 
รอยละ 

94 
87.00 

14 
13.00 

108 
100 

7. รายงานสินคา
คงเหลือ

จํานวน 
รอยละ 

92 
85.20 

16 
14.80 

108 
100 

8. งบกําไรขาดทุน จํานวน 
รอยละ 

89 
82.40 

19 
17.60 

108 
100 
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ตารางท่ี 6 (ตอ) 

ขอมูลการบัญชีท่ีใชใน
การบริหารงาน 

   ใช  ไมใช รวม 

9. งบดุล จํานวน 
รอยละ 

78 
72.20 

30 
27.80 

108 
100 

รวม จํานวน 
รอยละ 

847 
87.14 

125 
12.86 

972 
100 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ประเภทของขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีการใชในการบริหารเรียงตามลําดับ คือ 
รายงานการรับและจายเงินสดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.10
รองลงมาเปนรายงานการขายคิดเปนรอยละ 92.60 และรายงาน
รายไดคิดเปนรอยละ 90.70 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยของวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีของ 
  กิจการผูตอบ แบบสอบถาม 

วัตถุประสงคการจัดทําขอมูล
ทางการบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย แปลผล 

1. เพ่ือใชประกอบการขอสินเช่ือ
ของสถาบันการเงิน

3.97 มาก 

2. เพ่ือทราบกระแสเงินสดของ
กิจการ

4.06 มาก 

3. เพ่ือทราบถึงความมั่นคง
สภาพคลองความสามารถ
ในการชําระหน้ีของกิจการ

4.18 มาก 

4. เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน
ของกิจการ

3.97 มาก 

5. เพ่ือใชในการประเมินผล
ความสามารถของผูบริหาร

4.10 มาก 

6. เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย

4.06 มาก 

7. เพ่ือใชประกอบการเสียภาษี
เงินไดและภาษีมลูคาเพ่ิม

4.10 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.06 มาก 

 จากตารางท่ี 7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงคในการจัดทําบัญชีโดยรวมอยูในระดบั
มาก (คาเฉลี่ย 4.06) โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีเรียง
ตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยสามลําดับ ดังน้ี เพ่ือทราบถึง
ความมั่นคง สภาพคลองความสามารถในการชําระหน้ีของกิจการ 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือ เพ่ือใชในการ
ประเมินผลความสามารถของผูบริหาร และเพ่ือใชประกอบการ

เสียภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.10) 
เพ่ือทราบกระแสเงินสดของกิจการและเพ่ือใหเปนไปตาม
ขอบังคับของกฎหมาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) 

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ 
       ประโยชนของการจัดทําบัญชีของกิจการ 

ประโยชนการจัดทําขอมลูทางการ
บัญช ี

ระดับความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย แปลผล 

1. เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัดความสาํเร็จ
ในการดําเนินงาน

4.06 มาก 

2. เพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยในการ
วางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ

4.09 มาก 

3. เพ่ือใชในการวางแผนควบคุมกําไร 4.06 มาก 
4. เพ่ือใชในการหาแหลงเงินทุน 3.99 มาก 
5. เพ่ือใหมีระบบควบคุมภายในท่ีดี

เปนการปองกันการทุจริตและความ
ผิดพลาด

3.99 มาก 

6. เพ่ือใชวางแผนภาษีในการเสียภาษี
อยางถูกตองและประหยดั

3.96 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.02 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นประ
โยชนของการจัดทําบัญชีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.02) 
โดยมีความคิดเห็นตอประโยชนของการจัดทําบัญชีของกิจการ
เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยสามอันดับ ดังน้ี เพ่ือใช
เปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) รองลงมาคือเพ่ือใชเปนเครื่องมือวัด
ความสําเร็จในการดําเนินงานและเพ่ือใชในการวางแผนควบคุม
กําไร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) เพ่ือใชในการหาแหลง
เงินทุนและเพ่ือใหมีระบบควบคุมภายในท่ีดีเปนการปองกันการ
ทุจริตและความผิดพลาด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.99) 

ผลการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละความรูเก่ียวกับขอมูลทางการบัญชี 
 ของผูตอบแบบสอบถาม 

ความรูเก่ียวกับขอมูลทางการ
บัญช ี

ตอบถูก ตอบผิด ไม
แนใจ 

รอยละ 

1. ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดทาํบัญชีคือผูทําบัญชี 
(นกับัญชี)

90 
83.30 

13 
12.00 

5 
4.60 

108 
100 

2. คุณวุฒิขั้นตํ่าของผูที่เปน
ผูทําบัญชีตองสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. ดานบัญชี

58 
53.70 

20 
18.50 

30 
27.80 

108 

100 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ตารางท่ี 9 (ตอ) 

ความรูเก่ียวกับขอมูล
ทางการบัญช ี

ตอบ
ถูก 

ตอบ
ผิด 

ไม
แนใจ 

รอยละ 

3. งวดบัญชีของการจัดทาํ
บัญชีตองปดบัญชีทุกรอบ
12 เดือน

44 
40.70 

34 
31.50 

30 
27.80 

108 
100 

4. การเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไวในสถาน
ประกอบการตองเก็บรักษา
ไวไมนอยกวา 3 ป

50 
46.30 

25 
23.10 

33 
30.60 

108 
100 

5. กิจการตองปดบัญชแีละ
นาํสงงบการเงินภายใน
5 เดือน แกกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

52 
48.10 

26 
24.10 

30 
27.80 

108 
100 

6. งบการเงินของบริษัท
ประกอบดวยงบดุล งบกาํไร 
ขาดทุน งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

79 
73.10 

16 
14.80 

13 
12.00 

108 
100 

7. งบการเงินของกิจการ
จัดทาํขึ้นตามหลักเกณฑ
ที่รับรองทั่วไป

67 
62.00 

22 
20.40 

19 
17.60 

108 
100 

8. งบดุลประกอบดวยขอมูล
สินทรัพยหนี้สิน และสวน
ของเจาของ

62 
57.40 

25 
23.10 

21 
19.40 

108 
100 

9. สินทรัพยในงบดุลแบงเปน
สินทรัพยหมุนเวยีนและ
สินทรัพยไมหมุนเวียน

59 
54.60 

25 
23.10 

24 
22.20 

108 
100 

10. อาคารและอุปกรณแสดง
ในงบดุลดวยราคาสุทธิ
หลังหักคาเส่ือมราคา
สะสม

65 
60.20 

20 
18.50 

23 
21.30 

108 
100 

11. หากกจิการมีสินทรัพย
รวมจํานวนมากขึ้น แสดง
วากจิการมีสภาพคลองสูง

67 
62.00 

14 
13.00 

27 
25.00 

108 
100 

12. สินคาคงเหลือในงบดุล
วัดคาดวยราคาทุนบวก
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

66 
61.10 

12 
11.10 

30 
27.80 

108 
100 

13. เจาหนีก้ารคาคือการชื้อ
สินคาหรือบริการที่กจิการ
คางชําระคาสินคาหรือ
บริการ

68 
63.00 

12 
11.10 

28 
25.90 

108 
100 

14. เมื่อทานอยากทราบวา
ยอดขายของกจิการเปน
เทาใดทานสามารถดูได
จากงบดุล

64 
59.20 

15 
13.90 

29 
26.90 

108 
100 

ตารางท่ี 9 (ตอ) 

ความรูเก่ียวกับขอมูล
ทางการบัญช ี

ตอบถูก ตอบผิด ไม
แนใจ 

รอยละ 

14. เมื่อทานอยากทราบ
วายอดขายของ
กจิการเปนเทาใด
ทานสามารถดูไดจาก
งบดุล

64 
59.20 

15 
13.90 

29 
26.90 

108 
100 

15. คาใชจายจายลวงหนา
เปนรายจายที่จายไป
แลวและใหประโยชน
ตองวดบัญชถีัดไป

69 
63.90 

15 
13.90 

24 
22.20 

108 
100 

16. งบกําไรขาดทุน
เปนงบการเงินที่ทําให
ทราบวากิจการมี
รายไดคาใชจายและ
กาํไรหรือขาดทุนสุทธิ

64 
59.30 

15 
13.90 

28 
25.90 

108 
100 

17. ตนทุนสินคาที่ขาย
เปนขอมูลทีแ่สดงถึง
ตนทุนของสินคารวม
ราคาซ้ือและคาใชจาย
ที่ทําใหสินคาอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะขาย

68 
63.00 

15 
13.90 

25 
23.10 

108 
100 

18. กําไรจากการดําเนนิงาน 
สามารถประเมินจาก
ยอดเงินสดและเงิน
ฝากคงเหลือของกิจการ 

72 
66.70 

12 
11.10 

24 
22.20 

108 
100 

19. กําไรขั้นตอนคือ
ยอดขายสุทธิหกัดวย
ตนทุนขายและคาใชจาย 
ในการดําเนินงาน

81 
75.00 

6 
5.60 

21 
19.40 

108 
100 

20. กิจการจะบันทึก
รายไดในการขาย
สินคาหรือบริการ
ตอเมื่อมกีารรับชาํระเงิน 
แลวเทานั้น

74 
68.50 

11 
10.20 

23 
21.30 

108 
100 

21. การประเมินผลการ
ดําเนินงานสามารถ
ประเมินจากงบกาํไร
ขาดทุนปปจจบุัน
เปรียบเทยีบกับปกอน
หรือเปรียบกับงบกําไร
ขาดทุนประมาณตามแผน 

66 
61.10 

7 
6.50 

35 
32.40 

108 
100 

22. คาใชจายสวนตัวของ
ผูบริหารหรือเจาของ
ไมถือเปนคาใชจาย
ของกจิการ

64 
59.30 

12 
11.10 

32 
29.60 

108 
100 

รวม 
2,270 
71.03 

372 
11.64 

554 
17.33 

3,196 
100 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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 จากตารางท่ี 9 พบวา ผลจากแบบสอบถามพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความรูเก่ียวกับขอมูลทางการบัญชีโดยรวมอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 71.03 โดยมีความรู เก่ียวกับขอมูล
ทางการบัญชีโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยสามลําดับ ดังน้ี 
คือ ผูมีหนา ท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบัญชี คือ ผู ทําบัญชี 
(นักบัญชี) คิดเปนรอยละ 83.30 รองลงมา กําไรข้ันตอน คือ
ยอดขายสุทธิหักดวยตนทุนขายและคาใชจายในการดําเนินงาน 
คิดเปนรอยละ 75.00 และงบการเงินของบริษัทประกอบดวย  
งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน คิดเปนรอยละ 73.10 

การวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ในการจัดทําขอมูลทางการบัญช ี

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
 เก่ียวกับระดับปญหาในการจัดทําขอมลูทางการ 
 บัญชีของกิจการ 

ปญหาการจัดทําทางการบัญช ี
ระดับปญหา 

คาเฉลี่ย แปลผล 

1. บุคลากรทางบัญชีมีการเขาออกบอย
จาํนวน
รอยละ

3.91 มาก 

2. บุคลากรไมมีความรูความสามารถเพยีงพอ
ในการจัดทําบัญชี
จาํนวน
รอยละ

3.89 มาก 

3. ขอมูลทางบัญชีมีความลาชา
จาํนวน
รอยละ

3.91 มาก 

4. ขอมูลทางบัญชีที่ไดรับไมสอดคลองกับ
ความตองการ

3.90 มาก 

5. ขอมูลบัญชียังขาดความถูกตองและความ
ครบถวน

3.96 มาก 

6. คาใชจายในการจัดทําบัญชีสูง 4.06 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.93 มาก 

จากตารางท่ี 10 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหา 
การจัดทําขอมูลทางบัญชีโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) 
โดยคาเฉลี่ยระดับปญหาในการจัดทําขอมูลทางบัญชีของกิจการ
มีการโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยสามลําดับดังน้ี คาใชจาย
ในการจัดทําบัญชีสูง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) รองลงมา
คือ ขอมูลบัญชียังขาดความถูกตองและความครบถวน อยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) บุคลากรทางบัญชีมีการเขาออกบอย
และขอมูลทางบัญชีมีความลาชาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.91) 

ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
    เก่ียวกับปญหาความรูความเขาใจของผูตอบ 
    แบบสอบถามในฐานะผูประกอบการ 

ปญหาความรูความเขาใจ 
ระดับปญหา 

คาเฉลี่ย แปลผล 

1. ไมมีความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชี
ของนักบัญชี

3.84 มาก 

2. ไมมีความรูเก่ียวกับหนาท่ีของผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชี

3.85 มาก 

3. ไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
งบการเงิน

3.81 มาก 

4. ไมสามารถวิเคราะหหรือใชขอมูล
ทางบัญชีในการบริหารงาน

3.87 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.84 มาก

 จากตารางท่ี 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบ
ปญหาโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.84) โดยคาเฉลี่ยระดับ
ปญหาความรู ความเขาใจมีการเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
3 ลําดับดังน้ี ไมสามารถวิเคราะหหรือใชขอมูลทางบัญชีในการ  
บริหารงาน โดยพบปญหาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.87) 
รองลงมาพบปญหาเรื่องไมมีความรูเก่ียวกับหนาท่ีของผูมีหนาท่ี
จัดทําบัญชี โดยพบปญหาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.85) และ
ไมมีความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีของนักบัญชี โดยพบปญหา
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.84) 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดทําบัญชีและการใช
ขอมูลทางการบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในจังหวัดบึงกาฬ เก่ียวกับขอมูลการบัญชี พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชขอมูลการบัญชีไปใชใน
การบริหารงานประเภทรายงานการรับและจายเงินสดมากท่ีสุด
และวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีสูงสุด คือ เพ่ือทราบถึง
ความมั่นคงสภาพคลองความสามารถในการชําระหน้ีของกิจการ 
ท้ังน้ีเพราะการจัดทําบัญชีทําใหทราบถึงรายรับ รายจายและ
ภาวะหน้ีสิน นําไปสูการควบคุมวินิจฉัยทางการเงินของตนเอง 
สอดคล องกับงานวิจัยของเอกณรงค   เรืองรัตน  (2561) 
ไดทําการศึกษาปจจัยทีสงผลตอพฤติกรรมและแนวทางการ
สงเสริมการจัดทําบัญชี รายรับ รายจายในครัวเรือนของ
คนทํางานในเขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยภายใน
ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการจัดทําบัญชีรายรับ รายจายในครัวเรือน 
คือ การเห็นประโยชนจากการจัดทําบัญชี ทําใหทราบถึงรายรับ 
รายจายและภาระหน้ีสิน นําไปสูการควบคุมวินัยทางการเงินของ
ตนเอง ปจจัยภายนอก คือ สภาวะทางเศรษฐกิจสงผลตอ
พฤติกรรมการจัดทําบัญชีรายรับ รายจายในครัวเรือน นําไปสู
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การตระหนักถึงการออมตออนาคต [8] และสอดคลองกับ
งานวิจัยของศิริรัตนเจนศิริศักดิ์ (2556) ไดศึกษาเรื่องการใช
ประโยชนจากงบการเงิน เพ่ือการบริหารกิจการของผูประกอบการ
ขนาดยอมในเขต อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 
ผูประกอบการสวนมากมีวัตถุประสงคจากการการจัดทําขอมูล
ทางการบัญชี โดยเห็นประโยชนจากงบการเงิน ใชประโยชนจาก
งบการเงินเพ่ือการวางแผนและควบคุมการทํางานประจําในแต
ละวันเพ่ือใหทราบถึงความมั่นคงสภาพคลองความสามารถใน
การชําระหน้ีของกิจการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
กิจการ [9] 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรู เก่ียวกับขอมูล
ทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเพราะผูประกอบการ
การนําขอมูลทางการเงินไปใชประโยชนในดานการดําเนินงาน
สวนใหญจะใหความสําคัญกับผูท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัทํา
บัญชีคือผูทําบัญชี เน่ืองจากการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีการขยายตัวหรือเติบโตท่ีคอนขางรวดเร็ว ทําให
ผูประกอบการจะใหความสําคัญกับขอมูลทางการบัญชีเพ่ือใช
ประโยชนในการบริหารงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปวริศา
คลายคลึง (2561) ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชประโยชนของ
ขอมูลในรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม พบวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
การนําขอมูลในรายงานทางการเงินไปใชประโยชนในการ
บริหารงาน อยูในระดับมาก ผูตอบแบบสอบถามมีการนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการวางแผน การทํากําไร วางแผนดานภาษี
อากร สภาพคลองของกิจการวางแผนคาใชจายของกิจการ [10] 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณณิชากร กลองแกว (2563) 
ไดศึกษา การจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูล
การบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในอําเภอเมืองนครราชสีมา พบวา ผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความตองการ
พัฒนาความรูทางดานบัญชีมากท่ีสุด การจัดทําบัญชีชวยให
กิจการสามารถลดตนทุนหรือคาใชจายลงได สามารถลด
ขอผิดพลาดในการบริหารธุรกิจ [11] 

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นปญหาในการจัดทํา
บัญชีวามีคาใชจายในการจัดทําบัญชีสูงและผูประกอบการสวน
ใหญไมสามารถวิเคราะหหรอืใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงาน 
ท้ังน้ีเพราะผูประกอบการสวนใหญมีการจางสํานักงานบัญชีหรือ
ผูทําบัญชีในการทํารายงานทางการเงินของกิจการ เน่ืองจากวา
เจาของกิจการขาดความรู กระบวนการข้ันตอนในการจัดทํา
บัญชี สอดคลองกับงานวิจัยของวรกา  ภูมิ วิเศษและคณะ 
(2560) ไดศึกษาเรื่อง การจัดทําบัญชีและการใชขอมูลทางการ
บัญชีของผูประกอบธุรกิจท่ีพักแรมกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน 
พบวา ในการจัดทําบัญชีโดยสวนใหญมีการจางสํานักงานบัญชี
หรือผูทําบัญชีและภายในกิจการเองโดยสวนใหญมีการบันทึก
รายการคาใชจาย เพ่ือทราบขอมูลพ้ืนฐานในธุรกิจ ซึ่งปญหาใน 

การจัดทําบัญชี คือ การจัดทําบัญชีมีคาใชจายสูงและระดับ
ความสําคัญของการใชขอมูลทางการบัญชี [12] และสอดคลอง
กับงานวิจัยของชลกนก  โฆษิตคณิน และคณะ (2560) ไดศึกษา
เรื่อง ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชี
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม พบวา ผูจัดทําบัญชีท่ีมีปญหา
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีวิสาหกิจชุมชน เน่ืองจากผูจัดทําบัญชี
ท่ีไมมีความรูทางดานบัญชี พบปญหาเก่ียวกับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานบัญชีเอกสารท่ีใชในการประกอบการบันทึกรายการ
บัญชีและการบันทึกรายการบัญชีจากสมุดรายวันท่ัวไป 
ผานบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท และการวิเคราะหขอมูล
ทางดานบัญชี [13]

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งน้ี 
1. ปญหาของการจัดทําบัญชีสวนใหญ คือ คาใชจายในการ

จัดทําบัญชีสูง ดังน้ัน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการใหบริการ
อบรมพัฒนาความรู และจัดทําแนวทางการจัดทําบัญชีแบบงาย
เพ่ือใหผูประกอบการสนใจท่ีจะเขารวมอบรม ทําใหมีความรู 
เก่ียวกับขอมูลทางบัญชีมากข้ึน 

2. ปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการสวนใหญ คือ
ไมสามารถใชขอมูลทางบัญชีในการบริหารงาน ดั ง น้ัน 
ในหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริมหรือแนะนําใหความรู แก
ผูประกอบการในเรื่องความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชขอมูล
ทางการบัญชีในการบริหารงาน เพ่ือท่ีจะไดนําขอมูลทางบัญชีไป 
ใชในการบริหารงานของกิจการไดอยางถูกตองและจัดทํางบ
การเงินไดถูกตอง 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
 ในการศึกษาครั้งตอไปผูศึกษาเห็นวาควรทําการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือนําผลการศึกษาไปเปรียบเทียบวามีความสอดคลอง
หรือแตกตางกันกับผลการศึกษาน้ี 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยโครงการฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณา และ
ความชวยเหลือ เปนอย างดียิ่ งจากผู อํ านวยการสถาบัน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 
และคณะอาจ า รย ป ระจํ า ส าข า วิ ช าก า ร บัญ ชี ทุ กท าน 
ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถานประกอบการกรรมการ
ผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ท่ีไดใหโอกาสใชสถานท่ีทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลของการวิจัยและคอยใหคําแนะนําวิธีการจัดทํา
โครงงานวิจัยฉบับน้ีไดเสร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังน้ันคณะผูจัดทํา
โครงการจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารยนงคเยาว  ประสารทอง เปนอาจารย 
ประจําวิชา สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ซึ่งเปน
อาจารยท่ีปรึกษา ประจําวิชาโครงงาน อีกท้ังขอขอบพระคุณ 
อาจารยจุฬา  ดอกคํา และอาจารยขวัญฤทัย  นาคดี ซึ่งเปน
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อาจารย ท่ีปรึกษารวม ในครั้ ง น้ี ท่ีคอยใหความชวยเหลือ       
ดานวิชาการและดานปฏิบัติในการจัดทําโครงการฉบับน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารย ทุกทานท่ีมีสวนสําคัญตอโครงการน้ี 
ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน
ตอโครงการในครั้งน้ี 
 สุดทายน้ี ขอขอบพระคุณบิดา และมารดาท่ีคอยสนับสนุน
ทรัพยในการจัดทําโครงการและใหกําลังใจในการทําโครงการใน
ครั้งน้ี จนทําใหผูจัดทําโครงการไดมี กําลังใจในการทํางาน 
ใหลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณเพ่ือนรวมช้ันเรียนทุกคนท่ีคอย
ชวยเหลือและใหคําช้ีแนะ รวมไปจนถึงผูท่ีใหความชวยเหลือให
การสนับสนุนท่ีไมไดกลาวนามในครั้งน้ี ผูจัดทําโครงการหวังเปน
อยางยิ่งวาจะสรางประโยชนใหแกผูท่ีสนใจไดนําไปศึกษาเรียนรู 
และนําไปตอยอดในระบวนการคิดและปฏิบัติงานหากผิดพลาด
ประการใดผูจัดทําขออภัย ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
       การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ต อ ก าร พั ฒ น า บุ ค ล าก รขอ งสํ า นั ก งาน บั ญ ชี ใน เข ต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยประชากรท่ีใชใน
การศึกษา คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนตอ
กรม พั ฒ น า ธุร กิ จก ารค า  ก ระท รวงพ าณิ ชย  ใน เขต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 163 ราย เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามปจจัยท่ีมีผล
ตอการพัฒ นาบุคลากรของสํ านักงานบัญ ชีใน เขตภา
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติท่ีใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
โดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.31 
โดยมีระดับความคิดเห็นสูงสุด ไดแก ดานเทคโนโลยี มี
คาเฉลี่ย 4.43 ดานวัฒนธรรมองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 
ดานนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.30 และดานการออกแบบองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากร,สํานักงานบัญชี 

*ดนุภา  ทําวงศรี
E-mail : danupha11@gmail.com

ABSTRACT 

This study aimed to study the factors 
affecting the personnel development of the 
office. Accounts in the upper northeastern region. 
The population used in the study is 
entrepreneur. Accounting firm registered with the 
Department of Business Development Ministry of 
Commerce In the upper northeastern region of 
163 cases. The tools used for data collection 
consist of Questionnaire of Factors Affecting the 
Personnel Development of Accounting Firms in 
the Upper Northeastern Region. Data were 
analyzed by statistical packages using mean and 
standard deviation. 

The study found that Factors Affecting 
the Personnel Development of Accounting Firms 
in the Upper Northeastern Region Overall, all 4 
aspects were at a high level with an average of 
4.31 with a high level of the highest opinion was 
technology, with an average of 4.43 in 
organizational culture. The mean of 4.35, the 
average of policy and strategic planning is 4.30, 
and the average of the organizational design is 
4.19. 

Keywords : Personnel Deveopment , Accounting 
Office  

ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชี 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

FACTORS AFFECTING ACCOUNTING PERSONNEL DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 

FIRMS IN THE UPPER NORTHEASTEATERN REGION.
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บทนํา 
       การดําเนินกิจกรรมต างๆ ทางธุรกิจในปจจุ บันมี
ความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองตระหนักและวิเคราะหถึงปจจัย
ตางๆ ท่ีจะสามารถสงผลกระทบตอองคกรท้ังในเชิงบวกและ
เชิงลบ ซึ่งผูบริหารหรือผูประกอบการควรใหความสําคัญตอ
หลักการวิเคราะหสภาพปจจัยองคกรเพ่ือใหองคกรน้ัน ๆ 
ดําเนินธุรกิจไดบรรลเุปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว
ในปจจุบันความเสี่ยงท่ีเปนปจจัยอันจะกอใหเกิดผลในเชิงลบ
ตอองคกรน้ันมีแนวโนมสูงข้ึนไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเอง ทําใหความตองการของผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ถาผูบริหารไมศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงเรื่องคุณภาพของงาน ก็ยากท่ีจะอยูรอดไดใน
ระยะยาว ธุรกิจตางๆ เปนตองมีคุณภาพของงานท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถอยูตอไปไดอยางมั่นคง ใน
อนาคต เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกท่ีส งผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา [1] กลาววา ผูบริหารควรมีการ
วางแผนกลยุทธในการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของ
บุคลากรในทุกภาคสวนขององคกร เพ่ือใหเกิดการทํากิจกรรม
รวมกันเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงหรือปจจัยอันจะสงผล
กระทบตอองคกรได การวิเคราะหปจจัยตางๆ น้ันสวนใหญ
แลวอยูภายใตกรอบการบริหารการจัดการองคกร ท่ีมี
ความสําคัญตอองคกร ตั้ งแต ระดับท องถ่ิน ไปสู ระดับ
นานาชาติ การบริหารจัดการองคกรมีความสําคัญตอระบบ
สังคมเปนอยางมาก กลาวคือ เพ่ือจัดการวางโครงสรางองคกร
ใหเกิดความเหมาะสมกับลักษณะงานขององคกรน้ันๆ เพ่ือ
เปนการจัดการสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคกร           
ใหเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการบริหารทรัพยากร
ภายในองคกรใหเปนระบบและสามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
       การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยหลักท่ี
สําคัญ ในการจัดการองคกรท่ีจะชวยสนับสนุนให การ
ดําเนินงานหรือการประกอบการธุรกิจตางๆ ประสบผลสําเร็จ
ได  นอกจากการบริหารจัดการองคกรและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยแลวกลยุทธการพัฒนาบุคลากรยังเปนปจจัย
หน่ึงท่ีสนับสนุนใหองคกรมีการวางรากฐานวัฒนธรรมเละ
จริยธรรมขององคกรใหเปนไปในทางท่ีดีอันจะชวยใหบุคลากร
ในองคกรน้ันๆ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็
ตามการบริหารและจัดการองคกรไมสามารถเกิดข้ึนไดหาก
ขาดการพัฒนาการเรียนรูท่ีผสมผสานกับประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน 
       อยางไรก็ตามสถานการณในปปจจุบันของการบริหาร
จัดการองคกรท่ีเก่ียวของกับสํานักงานบัญชีน้ันมีปจจัยอยู
หลายดานท่ีตองใหความสําคัญและศึกษา การเปลี่ยนแปลง

อยู อย างสม่ํ า เสมอ  เชน กลยุท ธก ารสรรหาบุ คลากร 
การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมกับตําเหนงงานการ
บริหารองคกรจําเปนตองมีการวางแผนทรัพยากรมนุษยเพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมกลยุทธในการบริหารใหบรรลุจุดประสงค
องคกร รวมท้ังลดสภาพปญหาท่ีจะสงผลตอบุคลากรใน
องคกร นอกจากน้ี [2] กลาวาปญหาขององคกรน้ันมีสวน
เก่ียวของกับตัวบุคคล ซึ่งสงผลเสียตอองคกรเกิดความ
ผิดพลาดของจริยธรรมสวนบุคคล ความพยายามเพ่ือให
ตนเองไดรับผลประโยชน สัมฤทธ์ิผลสูงสุด 
       ตามท่ีกลาวมาขางตนน้ีสอดคลองกับสภาพปญหาท่ี
สํานักงานบัญชีประสบปญหาโดยตรงในปจจุบัน คือบุคลากร
ปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานไดไมเต็มประสิทธิภาพตามความ
คาดหวังของผูประกอบการ  การปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดอันเกิด
มาจากการขาดความชํานาญ สาเหตุสวนหน่ึงน้ันอาจมาจาก 
การขาดประสบการณในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน สิ่งแวดลอมภายนอกและภายในองคกร รวมถึง
แผนนโยบายเชิงกลยุทธในการบริหารองคกรท่ีสงผลให
บุคลากรปฏิบัติงานไดไมสัมฤทธ์ิผลสูงสุด อยางไรก็ตาม [3] 
เสนอแนะวาแนวทางการแกไขปญหาบุคลากรภายในองคกร 
คือ การศึกษาสภาพปจจัยท้ังภายนอกและภายในองคกร โดย
ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการนําสภาพปญหาท่ีทราบไป
แกไขปญหาเชิงนโยบาย   
       จากสภาพปญหาและแนวทางแกปญหา ผู วิจัยได

ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการ

พัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมี

ผลต อการพัฒ นาบุคลากรของสํ า นักงาน บัญ ชีใน เขต 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทางใน

การแกไขปญหาและพัฒนาบุคลากรภายในองคกรของ

สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ท่ีจะ

ชวยใหเกิดประโยชนตอการประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีใน

อนาคตตอไป 

วัตถปุระสงคของการศึกษา 
       เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
       1.1 ผูประกอบการสํานักงานบัญชีทราบปจจัยท่ีมีผลตอ
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ งสํ า นั ก ง า น บั ญ ชี ใน เข ต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
       1.2 ผูประกอบการสํ านักงานบัญ ชีนําขอมู ลจาก
การศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรของ
สํานักงานบัญชีได 
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วิธีดําเนินการศึกษา 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

          ประชากร (Population) ประชากรท่ีใชในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ ผูประกอบการสํานักงานบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนรายซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด 
จํานวน 163 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
       การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) เครื่องมือท่ีใชในศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยมี ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ซึ่ ง
แบบสอบถาม เหล า น้ี ถูกสรางข้ึนจากการทบทวนบท
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงออกเปน 3 สวน 
คือ 
       สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Check 
List) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวตามท่ีกําหนดไว 
ไดแก 

  1.1 เพศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3 ระดับการศึกษา 
  1.4 ประสบการณทํางาน 

       สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จํานวน 4 ดาน ไดแก   

  2.1 ดานการออกแบบองคกร 
  2.2 ดานวัฒนธรรมองคกร 
  2.3 ดานนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ 
  2.4 ดานเทคโนโลยี  

       ส วน ท่ี  3 แบบสอบถามปลาย เป ด เพ่ื อ ให ผู ตอบ
แบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เก่ียวกับ
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
       ไดศึกษาหลักการสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

แนวคิด ขอบขายของปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี แลวนํามากําหนดเปน

ตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

       3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตาง ๆ 

ในเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชี

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนา   

โดยการศึกษาจากงานวิจัยของ [4], [5], [6], [7], [8] 

       3.2 นําขอสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบคุณภาพ ดานความตรงตามเน้ือหา (content 

validity) โดยในแบบสอบถามสาํหรับผูเช่ียวชาญ ผูศึกษา

กําหนดระดับความ คดิเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

          + 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายใน

ประเด็นหลักของเน้ือหา  

          0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายใน

ประเด็นหลักของเน้ือหา 

          - 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายใน

ประเด็นหลักของเน้ือหา 

       3.3 นําขอคําถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาสรางเปน

แบบสอบถามสําหรับการศึกษาจากน้ันนําไปขอคําแนะนําจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 

        3.4 จัดทําแบบสอบถามใหเปนเครื่องมือสําหรับ

การศึกษา แลวนําไปทดลองใช 

       3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ

พนักงานในสํานักงานบัญชี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 

คน และนํามาหาความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา ตามวิธีของครอนบาคมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.86 

แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ สามารถนําไปใชจริง

กับกลุมตัวอยางท่ีจะศึกษาได 

       3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือทําการวิจัย หลังทดลอง

ใช 

       3.7 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือทําการวิจัยฉบับสมบูรณ

เพ่ือนําไปใช 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
       ในการดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ผู ศึ กษาได
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  

1. สงแบบสอบถามดวยตนเองและสงแบบสอบถามดวย
ขน ส งแล ะขอ ค วาม ร วม มื อ กั บ ก ลุ ม ป ระชาก รต อ บ
แบบสอบถาม และกําหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2. เก็ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม จาก ก ลุ ม ป ร ะช าก รต าม
กําหนดเวลาเก็บรวบรวมขอมูล 

3. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา ซึ่งเปนฉบับท่ี
สมบูรณ นํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) แลว
นํามาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
       ในการศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน 
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษานําแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณแลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี  
       สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูล ท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบ
แบบสอบถาม โดยใช ส ถิติ เชิ งพ รรณ นา (Descriptive 
Statistics) ไดแก คารอยละ (Percentage) 
       สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนา 
บุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) นําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะห
หาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไป
เทียบกับเกณฑ ดังน้ี[9]  

   คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ตองการมากท่ีสุด  
   คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ตองการมาก  
   คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ตองกการปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองการนอย  
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองการนอยท่ีสุด 

สรุปผล 
1. ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของ

ผูประกอบการสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบวา  
       ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 78 
คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเปนเพศชายจํานวน 69 คน 
คิดเปนรอยละ 58.97 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 
36-40 ป จาํนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 38.49 มีอายุ 31-35 
ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 25.64 มีอายุ 25-30 ป 
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 24.79 มีอายุ  41-45 ป 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 21.37 และมีอายุมากกวา 45 
ป ข้ึนไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 15.38 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 
53 คน คิดเปน รอยละ 45.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 41.88 ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 30.77 และต่ํา
กวาปริญญาตรี จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 6.84 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ ทํางาน 11-15 ป 
จํานวน 46 คนคิดเปนรอยละ 39.32 มีประสบการณทํางาน 
5 -10  ป  จํ าน วน  35  ค น  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  29 .9 1  มี
ประสบการณทํางานมากกวา 20 ป จํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 26.50 มีประสบการณทํางาน 16-20 ป จํานวน 30 
คน คิดเปนรอยละ 25.64 และมีประสบการณทํางานนอยกวา 
5 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.27   

2. ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 โดยมีระดับความคิดเห็นสูงสุด 
ไดแก ดานเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ย 4.43 ดานวัฒนธรรมองคกร 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ดานนโยบายและการวางแผนเชิงกล
ยุทธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และดานการออกแบบองคกร     
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สามารถแยกพิจารณาเปนดาน ดังน้ี     

1) ดานการออกแบบองคกร พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19
และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .070 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ดานการออกแบบองคกร มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การกําหนดสวนงานตางๆภายใน
องคกรสามารถนําไปสูการพัฒนาบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน
ไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 การออกแบบ
องคกรท่ีหลากหลายภายในหน่ึงองคกรสนับสนุนความสําเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และการวาง
โครงสรางองคกรท่ีชัดเจนและยืดหยุน สงผลตอการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร          
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26  

2) ดานวัฒนธรรมองคกร พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการ
พัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 
และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ.074 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ดานวัฒนธรรมองคกร  มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสรางแนวคิดในการปฏิบัติงาน
ท่ีเปนไปในทางเดียวกันของบุคลากรสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 ผูประกอบการสราง
ความสัมพันธดวยหลักการอยูรวมกันแบบหมูคณะเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลแกองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคลากรทุกระดับภายในองคกรมีผลตอ
การพัฒนาบุคลากรในทุกระดับมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

3) ดานนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ พบวา
ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ .054 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานนโยบาย
และการวางแผนเชิงกลยุทธ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแก การสรางนโยบายเชิงรุกภายในองคกร
นําไปสูการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 การ
กําหนดกลยุทธแผนปฏิบัติงานซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ขององคกรมีสวนชวยในการพัฒนาบุคลากรดานการปฏิบัติ
หนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และการใชกลยุทธการสราง
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ความแตกตางมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สงผลใหเกิดการพัฒนาบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 

4) ดานเทคโนโลยี พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.43 
และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .105 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ดานเทคโนโลยีท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 
อันดับแรก ไดแก มีการฝกอบรมทักษะความรูเบ้ืองตนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรท่ีสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.56 การส งเสริมการพัฒ นาทักษะ และเทคนิคด าน
เทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และนโยบายของผูบริหาร
สงเสริมการพัฒนาบุคลากร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 

อภิปรายผล 
1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม

        ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

โดยรวมพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ

ทํางานสงผลตอใหเกิดปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของ 

[4] ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน พบวา บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เปนเพศหญิงมากกวา เพศ

ชายสวนใหญมีอายุ 31-  40 ป สวนใหญมีระดับการศึกษา

ปริญญาโทและมีประสบการณการทํางานภายในมหาวิทยาลัย

เอเชียอาคเนย10 ปข้ึนไป 

2) ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน

บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานเทคโนโลยี 

รองลงมาคือ ดานวัฒนธรรมองคกร ดานนโยบายและการ

วางแผนเชิงกลยุทธ และดานการออกแบบองคกร [10] กลาว

วา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการวางแผน

ลวงหนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ ความสามารถและ

ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลากรในการทํางานใหแกบุคลากร

น้ันโดยองคการเปนผูจัดข้ึนใหแกบุคลากร สามารถแยก

พิจารณาเปนรายดาน ดังน้ี 

        (1) ดานการออกแบบองคกร ไดแก การกําหนดสวน

งานตางๆภายในองคกรสามารถนําไปสูการพัฒนาบุคลากรท่ี

ตรงตามสายงาน ได อย างเหมาะสม อยู ใน ระดับมาก 

สอดคลองกับงานวิจัยของ [8] ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานองคกร

ท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัดผล

การศึกษาพบวาพนักงาน บริ ษัท ไปรษณี ย ไทย จํากัด 

มีพฤติกรรมการสรางนวัตกรรมในการปฏิบัติงานดานการ

สรางความคิดดานการออกแบบองคกรทําใหความคิดเปนจริง 

       (2) ดานวัฒนธรรมองคกร ไดแก การสรางแนวคิดใน

การปฏิบัติงานท่ีเปนไปในทางเดียวกันของบุคลากรสนับสนุน

ใหเกิดการพัฒนาบุคลากร อยูในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ [6] การศึกษาถึงปจจัยดานการบริหารความ

หลากหลาย (Diversity Management) ท่ีมีผลตอการนํา

องคกรไปสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (Hi-Performing 

Organization) ขององคกรรัฐวิสากิจ (State Owned 

Enterprise) ในประเทศไทย ผลการศึกษา พบวาผลการ

สัมภาษณตัวแทนของผูบริหารในสายงานทรัพยากรบุคคลท่ีมี

มุมมองวาวัฒนธรรมภาวะผูนํางานท่ีไดรับมอบหมายและ

ทัศนคติเชิงบวกเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากกวาปจจัย

ทางดานคุณสมบัติสวนบุคคลในการขับเคลื่อนองคกร 

        (3) ดานนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ  ไดแก 

การใชกลยุทธการสรางความแตกตางมาประยุกตใชกับการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร อยู ในระดับมาก สอดคลองกับ

งานวิจัยของ [5] ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาองคกรใหมี

ศักยภาพการทํางานสูง: กรณี ศึกษาธนาคารยู โอบีผล

การศึกษาพบวาความสัมพันธกับการพัฒนาองคกรดานการ

วางแผนเชิงกลยุทธใหมีศักยภาพการทํางานสูง อยางไรก็ตาม

ผูบริหารจึงไมควรละเลยปจจัยท้ัง 2 ปจจัยน้ี และควรพัฒนา

ควบคูไปกับปจจัยเบ้ืองตนท้ัง 5 ปจจัย 

        (4) ดานเทคโนโลยี ไดแก มีการฝกอบรมทักษะความรู

เบ้ืองตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกบุคลากรท่ีสนใจ อยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ [4] ศึกษาการพัฒนา

บุคล ากรของมห าวิท ยาลั ย เอ เชี ยอาค เนย  เ พ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ผลการศึกษา พบวาการฝกอบรม

ทักษะความรูเบ้ืองตนดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรท่ี

สนใจเพ่ือจะสงตองานไดอยางมีคุณภาพมากท่ีสุด 

ขอเสนอแนะ 
       จากการศึกษา ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา
บุคลากรของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน  ไดแก ดานการออกแบบองคกร ดานวัฒนธรรม
องคกร ดานนโยบายและการวางแผนเชิงกลยุทธ และดาน
เทคโนโลยี  ผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
สํานักงานบัญชีท่ีข้ึนทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
บัญชี ดังน้ี 
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1) ขอเสนอแนะ
         (1) เรื่องการพัฒนาระบบขององคกร เน่ืองจากยังไม
เพียงพอตอการใชงาน หรือมีแตไมเหมาะสมกับการใชงาน
ตามลักษณะงานน้ันๆ ซึ่ง มีผลตอประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคลากร ควรมีการทบทวนในเรื่องการพัฒนาระบบของ
องคกร ใหมีความพรอม เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะ
งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหมากข้ึน   

 (2) ความรูความสามารถของบุคลากร         
บางหนวยงานบุคลากรยังขาดความรูทักษะความชํานาญใน
สวนน้ีควรมีการจัดฝกอบรมเพ่ิมความรูความเขาใจ และเสริม
ทักษะท่ีเก่ียวของกับงานท่ีบุคคลากรแตละหนายงานปฏิบัติให
มีความชํานาญในงานท่ีตนเองปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิ บัติงานของบุคลากรให เสร็จตามเปาหมายตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
        (3) ปรับเปลี่ยนอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร ใหมีความ
ทันสมัยพรอมตอการใชงานปจจุบันเพ่ือใหไดความถูกตอง
ตามวัตถุประสงคงานท่ีตั้งไวแสดงถึงความตั้งใจ ใสใจในการ
ทํางานท่ีตนรับผิดชอบและผลท่ีไดในการปฏิบัติงานออกมา
ตรงตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพและความถูกตอง
ของงาน 

เอกสารอางอิง 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to 

study The Factors Affecting on Making  
Decision to Use the Office of Accounting Service, 
Case Study : P. Pattanakarn Accounting Limited. 
The populations were 130 Customers Use the 
Office of Accounting Service. The data was 
collected by using questionnaires in the topic 
“The Factors Affecting on Making Decision to Use 
the Office of Accounting Service, Case Study : 
P. Pattanakarn Accounting Limited.”. The 
statistics used in the research were percentage, 
mean and standard deviation. 

Result of the research was the overall 
of results of The Factors Affecting on Making 
Decision to Use the Office of Accounting Service, 
Case Study : P. Pattanakarn Accounting Limited 
in the 5 were at a high level with an average of 

(μ=4.03, σ=.599). Considering each item in 
descending order, we found that First, the 
overall of Personnel was at a high level with an 

average of (μ=4.20, σ=.619). Second, Process 
aspect was at high level with an average of 

(μ=4.09, σ=.588). Third, products and services 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรส ำนักงำนบริกำรรับท ำบัญช ี
กรณีศึกษำ : ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พ.พัฒนำกำรบัญชี 

The Factors Affecting on Making Decision to Use the Office of Accounting Service, 
Case Study : P. Pattanakarn Accounting Limited. 

ค ำดี ชนะวงค์1* , ธนำยุ เจริญรัตน์2 และณัชพงษ์ บังฆะฮำด3 
Khamdee Sanavong1* Thanayu Charoenrat2 And Natchphong Bangkahan3 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

647

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



was at high level with an average of (μ=4.03, 

σ=.581). Fourth, price was at high level with an 

average of (μ=3.94, σ=.555). Finally, place was 

at a high level with an average value of (μ=3.90, 

σ=.650) 
Keywords :    Factors, Making Decision The  
……………………..Office of Accounting Service 

บทน ำ 
ในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ

อย่างรุนแรง การด าเนินธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ทันกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้
ข่าวสารข้อมูล(information) เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่าง
มากส าหรับการตัดสินใจของบุคคลที่ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหาร 
อันจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี       
และการสื่อสารที่ไร้พรมแดน (globalization) ท าให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมีความหลากหลาย และมีความรวดเร็ว    
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารเพื่อน ามาตัดสินใจ
คื อ  ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น  ( financial 
information) เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงฐานะ
ทางการเงินหรือความมั่นคงของธุรกิจ ที่จะเป็นสิ่งบ่งบอก
ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจในอนาคต 
นอกจากน้ี รวมถึงข้อมูลผลการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา
ด้วย ซึ่งข้อมูลทางการเงินได้มาจากการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมดของกิจการ โดยจะมีการน า
ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ซึ่งสามารถเรียกกระบวนการจัดการข้อมูลทางการเงินนี้ 
ว่า “บัญชี” ซึ่งมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
บ ริห า ร ธุ ร กิ จ  ข้ อ มู ล ท า ง ก า รบั ญ ชี  ( accounting 
information) จึงถือเป็นเคร่ืองมือชี้วัดที่ส าคัญในการบ่ง
บอกถึง ความมั่นคง ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
ธุรกิจ [1] 

การท าบัญชีในประเทศไทยเร่ิมปรากฏอย่าง
จริงจัง เมื่อมีพระราชบัญญัติผู้จัดท าบัญชี พ.ศ. 2505 
เกิดขึ้นและก าหนดหลักเกณฑ์การท าบัญชีและผู้จัดท า
บัญชีไว้ ชึ่งผู้ที่จะแสดงความเห็น ต่องบการเงินได้นั้น 

จะต้องเป็นผู้จัดท าบัญชีรับอนุญาต (Certified Public 
Accountant หรือ C.P.A)  ในการท าบัญชียุคแรกๆ นั้นยัง
มีจ านวนธุรกิจและรายการค้าไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้จัดท า
บัญชีจะเน้น การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive 
Test) ชึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของบัญชี  
ในงบการเงิน ในยุคต่อมาเมื่อสังคมและเศรษฐกิจ
เปลี่ ยนแปลง ไปมี กิ จการ เกิ ด ใหม่ จ านวนมากขึ้ น 
การตรวจเนื้อหาสาระแบบเดิมจะเป็นการจัดท าที่อาจจะ
ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เหมาะสม เนื่องจาก รายการค้า
ทา ง ธุ ร กิ จ มี ม ากขึ้ น รู ปแบบกา รค้ า เปลี่ ย นแปล ง 
มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้การจัดท า พัฒนาเป็นการเน้น
การควบคุมภายใน (Internal Control) แทน  

ปัจจุบันมาตรฐานการจัดท าบัญชี่ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการควบคุมคุณภาพของงานท าบัญชีคือ 
มาตรฐานการสอบและการจัดท าบัญชีรหัส 220 เร่ือง 
การควบคุมคุณภาพงานท าบัญชี (2542) โดยก าหนดให้
ส านักงานท าบัญชีน านโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพมาใช้เพื่อให้ แน่ใจว่างานในการจัดท า
บัญชีมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการท าบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ขนาดของกิจการ ลักษณะงานของกิจการ 
โครงสร้างขององค์กร ข้อพิจารณาต้นทุนและผลประโยชน์
ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ส านักงานจัดท าบัญชีต้องวาง
นโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการ
จัดท ามีความเหมาะสม ทั้งเร่ืองระยะเวลา ขอบเขตของ
นโยบายและวิธีปฏิบัติตลอดจนการจัดท า เอกสารในการ
ประกอบการควบคุมคุณภาพของแต่ละส านักงาน กิจการ
แตกต่างกัน นโยบายที่น ามาใช้ในการควบคุมให้ส านักงาน
จัดท าหรือตรวจสอบบัญช ีท างานอย่างมีคุณภาพโดยทั่วไป
จะรวมถึงข้อก าหนดของวิชาชีพ ความช านาญและความรู้
ความสามารถ การรับงานในการจัดท าบัญชีการมอบหมาย
งาน การแบ่งงาน การขอค าปรึกษา การตอบรับงาน        
และการคงไว้ ชึ่งลูกค้าบุคลากรในส านักงานมีความเข้าใจ
ในนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 
และสามารถน าไปปฏิบัติ  ได้ทั้งนี้ ส านักงานจัดท าหรือ
ตรวจสอบควรติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในส านักงานหรือ
กิจการให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณภาพ [2] 
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แตสิ่งหนึ่งที่สถานประกอบการหลายแห ง 

ประสบป ญหาก็  คือ  การว าจ างนักบัญชีที่มีความรู

ความสามารถเพื่อจัดท าบัญชีใหกับสถานประกอบการมี        

น อยและเงินเดือนค าจ างนักบัญชีก็สูงมาก รวมทั้ ง

รายละเอียดขอปลีกยอยในการวาจางไมวาจะเปนคาจาง

เงินเดือน คาสวัสดิการสังคม สถานประกอบการตองจัดท า

บัญชีของตนเองโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตามที่บัญญัติ ไวในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

จึงท าใหสถานประกอบการหลายแห งหันไปเลือกใช 

การบริการของส านักงานบริการรับท าบัญชีที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อจัดท าบัญชีใหถูก ตองตาม

หลักเกณฑและขจัดปญหาของการขาดความพรอมของ

บุคลากรในเร่ืองของการจัดท าบัญชีส านักงานบริการรับท า

บัญชีจึงไดรับการยอมรับในการจัดท างบการเงินเพื่อยืน          

ตอ่กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชยตามกฎหมายและ

การบัญชีภาษีอากร รวมทั้งงบการเงินเพี่อยื่นช าระเสีย

ภาษีตอกรมสรรพากรอยางถูกตอง 

ส า นั ก ง า น บั ญ ชี  ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด    

พ.พัฒนาการบัญชี เป็นส านักงานจัดท าบัญชีขนาดกลาง 

ตั้งอยู่เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ได้ก่อตั้ง

ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ส านักงานได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ประกอบการ ที่มาใช้บริการงานด้านภาษี

จ านวนมาก ส านักงานได้จัดท าบัญชีมาเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 5 ปี และมีจ านวนลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบัน

ส านักงานรับท าบัญชีในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันในด้าน

การให้บริการงานการจัดท าบัญชีจึงมีมากขึ้นเช่นกัน 

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ส านักงานจึงขยายสาขา

เพิ่มขึ้น และได้จดทะเบียนจัดตั้งในรูปบริษัท จ ากัด ใช้ชื่อ

ว่าบริษัท ทีแอลดีแอ็คเค้าท์ จ ากัด 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะ

ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ส านักงานบริการรับท าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       

พ.พัฒนาการบัญชี เนื่องจากธุรกิจท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในรูป

ของนิติบุคคลจะต้องผ่านระบบการตรวจสอบบัญชี ยื่นงบ

การเงินและภาษีอากรให้ผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบ

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่จดจดทะเบียนกับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า  และการท าบัญชีรายเดือน ดังนั้น 

ผู้วิจัยต้องการทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชีของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชีของลูกค้ามากน้อย

เพียงใด เพื่อน าขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนปรับปรุง

การด าเนินงานของส านักงานในการให้บริการรับท าบัญชี

ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ

ลูกค้าและสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี  กรณีศึกษา : 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.4.1 ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชีของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี 

1.4.2 สมารถน าผลการศึกษาที่ได้มาเป็น
แนวทางในการว่างแผนและปรับปรุงคุณภาพให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการส านักงานบริการรับ
ท าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  พ.พัฒนาการบัญชี ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ประชากร (Population) ที่ใช้การศึกษาในคร้ัง

นี้ คือ ลูกค้าที่ใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชีของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี จ านวน 130 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
การศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) เคร่ืองมือที่ใช้ในศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้าง

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

649

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



เคร่ืองมือ ซึ่งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนบดวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) และเลือกตอบได้เพียงค าตอบ
เดียวตามที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 ต าแหน่งงานปัจจุบัน 
1.5 ประเภทของกิจการ 
1.6 ขนาดของกิจการ 
1.7 อายุของกิจการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงาน บริการรับ
ท าบัญชี กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการ
บัญชี ภายใต้ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านสินค้าและบริการ 
2.2 ด้านกระบวนการ 
2.3 ด้านบุคลากร 
2.4 ด้านราคา 
2.5 ด้านสถานท่ี 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี กรณีศึกษา  :   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี 

กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
ได้ศึกษาหลักการสร้างและการหาคุณภาพ

เคร่ืองมือ แนวคิด ขอบข่ายของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี แล้ว
น ามาก าหนดเป็นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

3.3.1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ในเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี กรณีศึกษา : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการพัฒนา

โดยการศึกษาจากงานวิจัยของ [3] , [4] , [5] , [6] , [7] 
และ[8]  

3.3.2 น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ ด้านความตรง            
ตามเนื้อหา (content validity) โดยในแบบสอบถาม
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ศึกษาก าหนดระดับความ คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับ
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา  

0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับ
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 

- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับ
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 

3.3.3 น าข้อค าถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมา
สร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับการศึกษา จากนั้น น าไปขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

3.3.4 จัดท าแบบสอบถามให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการศึกษา แล้วน าไปทดลองใช้  

 3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ลูกค้าที่ใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
บริษัทจ ากัด TLD การบัญชีแอกเคาท์ จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 50 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือ 
(reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (cornbachcoefficient) ได้ความเที่ยง 
0.962 แสดงว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถ
น าไปใช้จริงกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษาได้ 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษา

ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
3.4.1 ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 

และขอความร่วมมือกับกลุ่มประชากรตอบแบบ 
สอบถามและก าหนดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.4.2 เก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ประชากร ตามก าหนดเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.3 ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มา ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ น ามาบันทึกลงในแบบลงรหัส 
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(Coding Form) แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้  ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาน าแบบ  
สอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์  แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้  

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ พรรณนา 
(descriptive statistics) โดยการหา ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

3.5.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี โดยใช้
สถิติพื้นฐาน ค านวณหาค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้ว
น าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ [9] 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ต้องการ
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ต้องการ
มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ต้องกการ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องการ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ต้องการ
น้อยที่สุด 

สรุปผล 
5.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามลูกค้าที่ใช้บริการส านักงานบริการรับท า
บัญชีของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 69 คน คิดเป็น (ร้อยละ 53.08) ส่วนใหญ่มีอายุ 
41 -45 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็น ( ร้อยละ 31.54) 
ปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็น (ร้อยละ 58.46) 
ต าแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ จ านวน 68 คน คิดเป็น (ร้อยละ 

52.31) บริการขนาดกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็น 
(ร้อยละ 25.38) มีลูกจ้าง 16-30 คน จ านวน 54 คน  
คิดเป็น (ร้อยละ 41.54)และมีอายุกิจการ 3-5 ปี จ านวน 
46 คน คิดเป็น (ร้อยละ 35.38) 

5.2 .2 ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจ
เ ลื อ ก ใ ช้ บ ริ ก า ร ส า นั ก ง า น บ ริ ก า ร รั บ ท า บั ญ ชี        
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบริการรับท าบัญชี กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านสินค้า
และบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 และด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 
สามารถแยกพิจารณาเป็นด้าน ดังนี้ 

1) ด้านสินค้าและบริการ พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับ
ท าบัญชี กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการ
บัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .581 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านสินค้าและบริการ ที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ความถูกต้องแม่นย า
ในการให้ค าปรึกษาด้านบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
ความรู้ความสามารถของพนักงานให้บริการรับท าบัญชี  
มีค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และชื่อเสียงของกิจการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  

2) ด้านกระบวนการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .588 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ด้านกระบวนการ ที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
เป็น 3 อันดับแรก ได้แก่  การก าหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของพนักงานอยางชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 การน าเสนอรายละเอียดของงานตรงต่อเวลา 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และความรวดเร็วในการท างานของ
พนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14   

3) ด้านบุคลากร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .619 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็นสูงสุดเป็น 3 
อันดับแรก ได้แก่ พนักงานสุภาพ ยิ้มแยมแจมใสเปนกัน
เอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 พนักงานเอาใจใสกับลูกคาที่มา
ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และพนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

4) ด้านราคา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .555 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นสูงสุดเป็น 3 
อันดับแรก ได้แก่ อัตราค่าบริการเหมาะสมกับผลงาน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีเงื่อนไขการช าระค่าบริการ เช่น 
รายเดือน รายไตรมาสและรายปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 
และสามารถผ่อนช าระค่าบริการได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 

5) ด้านสถานที่ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี 
กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .650 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ด้านสถานที่ มีระดับความคิดเห็นสูงสุดเป็น 3 
อันดับแรก ได้แก่ สถานที่ตั้งส านักงานมั่นคง น่าเชื่อถือ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ที่ตั้งของส านักงาน
อยู่ในสถานที่ติดต่อง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และมี
สถานที่ที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 

อภิปรำยผล 
5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี กรณีศึกษา : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี โดยรวมพบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประเภทของ
กิจการ ขนาดของกิจการ และอายุของกิจการ ส่งผล
ก่อให้เกิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบริการรับท าบัญชี กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พ.พัฒนาการบัญชีของ ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับ
ท าบัญชีของส านักงานสหพัฒน์การบัญชี ในอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระว่าง 41 – 45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ต าแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ กิจการบริการขนาดกลางขนาด
กิจการ มีลูกจ้าง 16 – 30 คน และอายุกิจการ 3 – 5 ปี 
[7] 

5.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้

บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี กรณีศึกษา : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านบุคลากร 
เป็นประสิทธิภาพที่อยู่ในล าดับมากที่สุด  รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการ ด้านสินค้าและบริการ ด้านราคา 
และด้านสถานที่ การตัดสินใจ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจ
เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกโดยพิจารณาเป็นราย
ด้าน ดังนี ้ 

1) ด้านสินค้าและบริการ ได้แก่ ความ
ถูกต้องแม่นย าในการให้ค าปรึกษาด้านบัญชี อยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัย ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี
ของส านักงานสหพัฒน์การบัญชี ในอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าทางส านักงานบัญชีมี
ความถูกต้องแม่นย าในการให้บริการให้ค าปรึกษาด้านภาษี
อากรตรงกับความต้องการของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ [7] 

2) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน อยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการส านักงานบริการรับ
ท าบัญชีของส านักงานสหพัฒน์การบัญชี ในอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่าเป็นการก าหนด
หน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่
ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย [7] 

3) ด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานสุภาพ ยิ้ม
แย้มแจ่มใสเป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัย ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชีของส านักงาน
สหพัฒน์การบัญชี ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความเอาใจใส ่รวมทั้งมีกริยา
มารยาท การแต่งกายสุภาพ ใช้ค าพูดที่เหมาะสมและมี
บุคลิกภาพดี [7] 

4) ด้านราคา ได้แก่  อัตราค่าบริการ
เหมาะสมกับผลงาน อยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัย ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชีของส านักงาน
สหพัฒน์การบัญชี ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการศึกษาพบว่าอัตราค่าบริการมีราคาถูกและมีความ
เหมาะสมกับผลงานท่ีได้รับ [7] 

5) ด้านสถานท่ี ได้แก่ ที่ตั้งส านักงานมั่นคง
น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ได้ศึกษา
เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ส านักงานบริการรับท าบัญชีของส านักงานสหพัฒน์การ
บัญชี ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบว่าสถานที่ตั้งมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีลักษณะเด่นที่
เห็นได้ชัดเจน [7] 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการส านักงานบริการรับท าบัญชี  กรณีศึกษา : 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.พัฒนาการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ  ด้านสินค้าและบริการ  ด้านราคา
และด้านสถานท่ีอยู่ในระดับมาก ผู้ศึกษามีขอเสนอแนะใน
การน าไปใชในส านักงานบริการรับท าบัญชีใหสอดคล้อง
กับความตองการของผูใชบริการกับส านักงานบริการรับท า

บัญชี และกอใหเกิดมีประสิทธิภาพในการให้บริการมาก
ยิ่งขึ้นมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ในงาน 
1) ส านักงานบริการรับท าบัญชีควรจัดท า

บัญชีด วยความถูกต องแม นย า  มีการให ค าปรึกษา        
ดานบัญชีและดานภาษีอากรอยางถูกตองและรวดเร็ว 
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ท าใหเกิด
ความนาเชื่อถือและผู ใชบริการรายเดิมสามารถบอก        
ตอหรือแนะน าผู ใชบริการรายใหมไดเปนการเพิ่มสวน        
แบงทางการตลาดใหมากขึ้น 

2) ควรก าหนดอัตราคาบริการเหมาะสม
กับผลงาน สถานที่ตั้งส านักงานมั่นคงและน่าเชื่อถือ 
พนักงานตองมีความรูความสามารถในงานบัญชีและภาษี
อากร รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับผูใชบริการ 

3) ส านักงานควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชบริการ เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และน าเสนองาน
ตรงตอเวลา 

4 ) มีการบันทึกรายการและจัดท างบ
การเงินดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อความเปนระเบียบใน
การจัดเอกสารเปนหมวดหมูเพื่อสงคืนใหกับผูใชบริการ 

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ัง
ต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาในการเปลี่ยนแปลง
ระบบการท าบัญชีอยางตอเนื่อง เพื่อการจัดท า บัญชีที่
ถูกตองตามหลักการของการจัดท าบัญชีและภาษีอากรที่
เปลี่ยนไป 

2) ควรศึกษาความตองการของผูใชบริการ
ที่เปลี่ยนไปเพราะผู ใชบริการมีทางเลือกที่จะเลือกใช
บริการกับส านักงานบริการรับท าบัญชีตางๆ ที่ทราบเพื่อที่
ผใูชบริการจะไดไมเปลี่ยนไปใช บริการรับท าบัญชีกับราย
อื่น 
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กรณีศึกษา สำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

Desirable qualifications of an accountant in the Thai era 4.0, 

a case study of the accounting firm in the northeastern region. 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้ งน้ีมี วัต ถุประสงค เพ่ือศึกษา
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพ่ึงประสงคในยุคไทยแลนด 
4.0 และเปนแนวทางในการพัฒนานักบัญชีท่ีพึง
ประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษาสำนักงาน
บัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีประชากร    
ในการศึกษาคือ เจาของกิจการและผูจัดการสำนักงาน
บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
จำนวน 140 ราย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
ประกอบดวยแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 
4.0 กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออก - 
เฉียงเหนือ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบวา คุณสมบัติของนักบัญ ชี 
ท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 เปนแนวทางใน 
การพัฒนานักบัญชี โดยรวมท้ัง 5 ดานอยูในระดับ 
มากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.85 คือ ความรูและทักษะทาง
วิชาชีพบัญชี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.84 
คือ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี อยูในระดับมากท่ีสุด        
มีค าเฉลี่ย  4.76 คือ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.74 คือ ดานภาษา
และการสื่อสาร อยู ในระดับมากท่ีสุด และมีค า 
เฉลี่ย 4.60 คือ ดานการจัดการบุคคล 

คำสำคัญ  : คุณสมบัติ นักบัญชี , ไทยแลนด 4.0 ,     
นักบัญชี 

    . 
*ปติญญา เดชโฮม
E-mail : patinya1994@gmail.com 

Abstract 
 The purpose of this study is to study the 
desirable qualifications of an accountant in Thailand 
4.0 era, a case study of the accounting firm in 
the northeast, and to guide the development 
of an accountant Thailand 4.0 era, with an 
educational population of accounting firm in 
the northeast 20 provinces, 140 cases. Tools 
used to collect data contains desirable qualifications 
questionnaires of an accountant in Thailand 
4.0 era, a case study of the accounting firm in 
the northeast. The statistics used in this 
research are percentage, mean and standard 
deviation. 
 The results of the study showed that 
qualifications of an accountant in Thailand 
4.0 era is a guideline for the development of 
accountants overall, all 5  areas were at the 
highest level with an average of 4 .85 , which 
was professional knowledge and accounting 
skills were at the highest level with an 
average of 4 . 8 4 , which was ethics of the 
accounting profession. They were at the 
highest level with an average of 4 . 7 6 . In 
information technology were at the highest 
level with an average of 4.74. In language and 
communication at the highest level and the 
average of 4.60 is personnel management. 

Keywords : accountant Desirable, Thai era 
4.0, accounting 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

655

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



1. บทนำ
ในยุคไทยแลนด 4.0 ธุรกิจตางๆปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทำงานสูยุคดิจิตอล เปลี่ยนเขาสูระบบคอมพิวเตอร 
การประกอบธุรกิจและทำงานออนไลนหรือการนำเอา
ระบบคลาวดเขามาใชสรางความขอได นักบัญชีในยุค
ไทยแลนด 4.0 ตองจึงพัฒนาศักยภาพและสราง
มูลคาเพ่ิมกับตนเองในดานตางๆ ประกอบดวย 
ดานจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดานความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิเคราะหและแกไข
ปญหาไดและดานภาษา และตองมีความรูดานกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ อีกท้ังนักบัญชีตองมีทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ทักษะทางการบริหาร ทักษะทางการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและการสื่อสาร ตลอดจนนักบัญชีตองมีความขยัน
อดทน พัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ สามารถทำงาน
ภายใตความกดดันสูงได และสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดตองมีภาวะความเปนผูนำไดดีและ
สามารถควบคุมสถานการณได [1] 
 ประเทศไทยในปจจุบัน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความเจริญ 
กาวหนาทางเทคโนโลยีและการกาวเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สงผลกระทบให นักบัญชีและ
สำนักงานบัญชีขยายบทบาทจากเดิม ไปสูบทบาท 
ท่ีชวยเพ่ิมคุณคาใหกับองคกรมากข้ึนนักบัญชีและ
สำนักงานบัญชีจึงมีบทบาทสำคัญ ในการดำเนินการ
ดานตาง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักบัญชีของไทย 
ใหมีศักยภาพสู งสามารถแข งขันได กับ นักบัญ ชี
ตางประเทศ ท้ังในกลุมภูมิภาคและในระดับสากล
ต าม ท่ี คุ ณ ภ าพ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน  ด า น ค ว าม รู  
ความสามารถทางดาน วิชาชีพผูประกอบการท่ี  
ประสบความสำเร็จจะอาศัยขอมูลทางบัญชีเปน
แนวทางในการบริหารธุรกิจ ขอมูลทางบัญชีจะชวย
ผูประกอบการในการวางแผนการตัดสินใจ และ
ควบคุมการดำเนินงานไปสูเปาหมาย 
 ปจจุบันรัฐบาลไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย พยายามยกระดับมาตรฐานของ
สำนักงานบัญชีในประเทศไทย ดวยการจัดใหมี
โครงการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีโดยใช
ตัวช้ีวัดจากนโยบายและกระบวนการของสำนักงาน
บั ญ ชี  ต าม ป ระ ก าศ ก รม พั ฒ น า ธุ ร กิ จก ารค า               
เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการรับรองคุณภาพ
สำนั ก งาน บัญ ชี  พ .ศ . 2550  ซึ่ งป ระกอบด วย                     
1) ความรับผิดชอบของผูบริหาร 2) ขอกำหนด
จรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี 3) กระบวนการท่ี
เก่ียวของกับลูกคาของสำนักงานบัญชี 4) การจัดการ

ทรัพยากรของสำนักงานบัญชี 5) การปฏิบัติงานของ
สำนักงาน บัญ ชี 6) การติ ดตามตรวจสอบของ
สำนักงานบัญชี และ 7) การจัดการเอกสารของ
สำนักงานบัญชี โดยปจจัยเหลาน้ีทำใหสำนักงานบัญชี
มีแนวทางในการพัฒนาการใหบริการลูกคาอยางมี
คุณภาพตอไปในอนาคต [2] 
 ท้ังน้ีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บึงกาฬ บุรีรัมย  มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย 
หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 
มีสำนักงานบัญชี รวมท้ังสิ้น 214 แหง ผูวิจัยในฐานะ
นักบัญ ชี ท่ีปฏิ บัติ งานในยุคไทยแลนด  4.0 จึ งมี  
ความสนใจท่ีจะศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษาสำนักงาน
บัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือทราบคุณสมบัติ
ของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีจะ
สามารถเปนขอมูลใหผู ท่ีสนใจแนวทางการพัฒนา 
นั ก บั ญ ชี ท่ี พึ งป ร ะ ส งค ใน ยุ ค ไท ย แ ล น ด  4.0 
เปนประโยชนตอนักบัญ ชีในการปฏิ บัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. วัตถุประสงคการวิจัย
1.2.1 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักบัญ ชี ท่ี พึ ง

ประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษาสำนักงาน
บัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     1.2.2 เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนานักบัญชีในยุค
ไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก

เพศ อายุ ระดับตำแหนง ระดับการศึกษา ตำแหนง
งาน และประสบการณในการทำงาน  
 ตัวแปรตาม คือ คุณสมบัติของนักบัญ ชีท่ี พึง
ประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 1) ดานการจัดการบุคคล 
2 ) ด า น ค ว าม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง วิ ช า ชี พ บั ญ ชี  
3) ดานจรรยาบรรณ วิชาชีพ 4) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) ดานภาษาและการสื่อสาร 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

    กลุมตัวอยางท่ีใช ในการศึกษาในครั้งน้ี  คือ 
เจาของกิจการหรือผูจัดการของสำนักงานบัญชี ท่ีข้ึน
ทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 
140 แหง คิดเปนรอยละ 65.42 กำหนดขนาดกลุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยใชตารางสำเร็จรูปของ
เครซี่และมอรแกน  

4.2  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งแบบสอบถาม
ออนไลน ไดสรางตามความมุงหมายและกรอบแนวคิด
ท่ีกำหนดข้ึน โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามออนไลน ขอมูลท่ัวไป
ของผู ตอบแบบสอบถาม ในสำนักงาน บัญ ชี ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวน 5 ขอ  
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตำแหนงงาน 
และประสบการณในการปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามออนไลน เก่ียวกับ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดบั ไดแก ดานการจัดการบุคคล ดานความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานภาษาและการสื่อสาร 

ตอนท่ี 3 คำถามปลายเปด ศึกษาคุณสมบัติของ
นักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 เพ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

4.3  การสรางและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
1) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชี 
ท่ี พึ งประสงค ในยุค ไทยแลนด  4 .0 กรณี ศึ กษา
สำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือนำมา
เป นแนวทางในการคัด เลื อกตั วแปรและสร าง
แบบสอบถาม 

2) กำหนดขอบเขตด าน เน้ือหาของแบบ
สอบถามใหครอบคลุมกับเรื่องท่ีศึกษา 

3) สรางขอคำถามในแบบสอบถามแตละขอให
ครอบคลุม แลวนำเสนอผูเช่ียวชาญ จำนวน 3 ทาน 
ตรวจสอบคุณ ภาพ  ความ เท่ี ยงตรงเชิ งเน้ื อห า 
ความเหมาะสมของขอความ ภาษา สำนวนท่ีใช 
ในแบบสอบถามสำหรับผูเช่ียวชาญ ผู วิจัยกำหนด
ระดับความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ดังน้ี 

+1 เมื่อแนใจวาขอคำถามตรงกับขอบขาย
ในประเด็นหลักของเน้ือหา 

0  เมื่ อ ไม แน ใจ ว าข อ ค ำถ าม ตรงกั บ 
ขอบขายในประเด็นหลักของเน้ือหา 

-1 เมื่ อแน ใจว าข อคำถาม ไม ต รงกับ 
ขอบขายในประเด็นหลักของเน้ือหา 

4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามผูเช่ียวชาญ
ใหคำแนะนำจากน้ันนำเสนอใหผู เช่ียวชาญชุดเดิม
ตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

5) นำแบบประเมินคณุภาพใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินแลว มาหาคาเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบ     
สอบถาม การแปลผลใชเกณฑกำหนดระดับคาคะแนน
เฉลี่ยการประเมิน [3] 

6) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลอง
ใชกับเจาของกิจการหรือผูจัดการสำนักงานบัญชีใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวน 
140 แหง เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นและความนาเช่ือถือ 
(reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค ไดความเท่ียง 0.86 

7) นำแบบสอบถามท่ีผานการประเมินคุณภาพ
และปรับปรุงแก ไขสมบูรณ แล วไปจัด พิมพ เปน
แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือนำไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก

สำนักงานบัญชี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2) เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาของกิจการหรือ

ผูจัดการ สำนักงานบัญชี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จังหวัด จำนวน 140 แหง  

3) ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดตอบรับกลับมา
 ซึ่งเปนฉบับท่ีสมบูรณแลวนำมาวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

5. ผลการวิจัย
5.1 ขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตำแหน งงาน และประสบการณ ในการทำงาน 
ดังตารางท่ี 1 – 5 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

1. ชาย
2. หญิง

20 
120 

14.29 
85.71 

รวม 140 100 
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ตารางท่ี 2  จำนวนและรอยละของผูตอบ 
 แบบสอบถาม จำแนกตามอาย ุ

อาย ุ จำนวน (คน) รอยละ 

1. นอยกวา 25 ป 2 1.43 
2. 25 - 40 ป 93 66.43 
3. 41 - 60 ป 27 19.29 
4. 60 ปขึ้นไป 18 12.86 

รวม 140 100 

ตารางท่ี 3 จำนวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา  จำนวน (คน) รอยละ 

1. ต่ำกวาปริญญาตรี 2 1.43 
2. ปริญญาตรี 73 52.14 
3. ปริญญาโทหรือสูงกวา 65 46.43 

รวม 140 100 

ตารางท่ี 4 จำนวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถาม จำแนกตามตำแหนงงาน 

ตำแหนงงาน จำนวน (คน) รอยละ 

1. เจาของกิจการหรือ
หุนสวนกิจการ

82 58.57 

2. ผูบริหารหรือผูจัดการ 56 40.00 
3. พนักงานประจำ

สำนักงานบัญชี
2 1.43 

รวม 140 100 

ตารางท่ี 5 จำนวนและรอยละของผูตอบ  
  แบบสอบถาม จำแนกตามประสบการณ 
  ในการทำงาน 

ประสบการณในการทำงาน จำนวน (คน) รอยละ 

1. นอยกวา 1 ป 0 0.00 
2. 1 – 5 ป 12 8.57 
3. 5 – 10 ป 79 56.43 
4. มากกวา 10 ป 49 35.00 

รวม 140 100 

5.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษา
สำนักงานบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังตาราง
ท่ี 6 – 11 

ตารางท่ี 6 ความคิดเห็น โดยรวมท้ัง 5 ดาน เก่ียวกับ
คุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุค
ไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษาสำนักงานบัญชี 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัตขิองนักบัญชีที่พึง
ประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 

X S.D. 
ระดับ

ความคิดเห็น 

1. ดานการจัดการบุคคล
2. ดานความรูและทกัษะ

ทางวิชาชีพบัญชี
3. ดานจรรยาบรรณวิชาชพี
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดานภาษาและการส่ือสาร

4.60 
4.85 

4.84 
4.76 
4.74 

0.64 
0.36 

0.31 
0.42 
0.49 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.76 0.44 มากที่สุด 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของ 
นักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานการจัดการบุคคล 

ดานการจัดการบุคคล X S.D. การแปลผล 

1. มีทักษะหรือความชำนาญใน
การจัดการตนเอง เชน
การควบคุมอารมณใหคงที่
เมื่อประสบปญหากับเพื่อน
รวมงาน

2. มีความสามารถในการ
จัดการเวลา เลือกและจัด
เรียงลำดับชิ้นงาน เพื่อให
การทำงานเสร็จตามเวลาที่
กำหนด

4.80

4.50

0.48 

0.65 

มากที่สุด 

มาก 

ตารางท่ี 7 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของ 
นักบัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ดานการจัดการบุคคล (ตอ) 

ดานการจัดการบุคคล X S.D. การแปลผล 

3. สามารถทำงานเปนทีมและ
ใหความรวมมือกับทีมงาน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายองคกร

4. คาดการณปญหาที่เกิดขึ้น
ลวงหนาและสามารถ
วางแผนแกปญหาทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม

5. มีความสามารถใน
การวิเคราะหความเส่ียง
ของการปฏบิัติงาน
ดานบัญชี และ/หรือปญหา
จากระบบการควบคุม
ภายในสามารถจัดการลด
ความเส่ียงเหลานั้นได

4.54 

4.68

4.47

0.69 

0.61 

0.75 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.60 0.64 มากที่สุด 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี 

ดานความรูและทักษะ 
ทางวิชาชีพบัญชี  

X S.D. การแปลผล 

1. มีทักษะดานกฎหมายการ
บัญชี และขอกำหนดของ
สภาวิชาชีพบัญชี

2. มีความรูความเขาใจ
หลักการบัญชแีละ
กระบวนการจัดทำบัญชี

3. มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกบัการบญัชีการเงิน
บัญชีตนทุน บัญชีภาษีอากร
การสอบบัญช ีและ
การตรวจสอบภายใน

4. มีทักษะในการนำความรู
ทางวิชาชีพไปประยุกตใชได
อยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ

4.80 

4.84 

4.98 

4.80 

0.47 

0.37 

0.15 

0.40 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี (ตอ) 

ดานความรูและทักษะ 
ทางวิชาชีพบัญชี  

X S.D. การแปลผล 

5. การวิเคราะหสถานการณ
และประยกุตความรู
ความเขาใจในแนวคิด
หลักการทฤษฎีและ
กระบวนการตาง ๆ มาใช
ในการคิดวิเคราะห และ
การแกปญหาอยาง
สรางสรรคเมื่อตองเผชิญ
กับสถานการณใหม

4.81 0.43 มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.85 0.36 มากที่สุด 

ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนัก
บัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
X S.D. การแปลผล 

1. มีความซ่ือสัตย สุจริต
ตอลูกคาและสำนกังาน

2. รับผิดชอบงานในหนาที่มี
ความขยัน มุงมั่นและอดทน
เพื่อใหงานสำเร็จลุลวงตาม
กำหนดเวลา

3. มีความรับผิดชอบตอ
ผูรับบริการและรักษา
ความลับของลูกคา

4. รักษาผลประโยชนของ
ลูกคาและสำนกังาน

5. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่
ทำใหลูกคาเชื่อมั่นและ
ไววางใจตอการใหบริการ
ของสำนักงานบัญชี

4.92 

4.96 

4.87 

4.50 

4.94

0.27 

0.20 

0.34 

0.50 

0.23 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.84 0.31 มากที่สุด 

ตารางท่ี 10 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนัก
 บัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
 กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ X S.D. การแปลผล 

1. มีทักษะในการใชเคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีทางการบัญชี
ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน
ได

2. สามารถทำงานดวย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีไดอยางถูกตอง

3. สามารถเปดรับเทคโนโลยี
ใหม ๆ เพื่อนำมาปรับใชกบั
งานบัญชี พัฒนางานของนัก
บัญชีใหทันสมัยอยูเสมอ

4. สามารถนำเสนอสารสนเทศ
ทางการบัญชีใหแกผูใช
สารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอกองคกรได

5. สามารถนำระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมา
ใชประโยชนในการตัดสินใจ
และเพิ่มพูนความรูภายใน
สามารถจัดการลด
ความเส่ียงเหลานั้นได

4.94 

4.93 

4.92 

4.49 

4.50 

0.23 

0.26 

0.27 

0.66 

0.66 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.76 0.42 มากที่สุด 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนัก
 บัญชีท่ีพึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 
 กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีในภาค  
 ตะวันออกเฉียงเหนือ ดานภาษาและ 
 การสื่อสาร  

ดานภาษาและการสื่อสาร X S.D. การแปลผล 

1. สามารถ ฟง อาน อยางมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงให
ความสำคัญกับวัฒนธรรม
และภาษาที่แตกตาง

2. สามารถส่ือสาร นำเสนอ
และรายงาน ในลักษณะที่
เปนทางการและไมเปน
ทางการ

3. มีความสามารถในการ
นำเสนอความคิดและโนม
นาว จูงใจผูอื่นเพื่อใหเกิด
การสนับสนุน และมพีันธะ
สัญญารวมกัน

4. มีความสามารถในการจัดทำ
และนำเสนอรายงานการเงิน
สำหรับภายในกิจการ ใน
รูปแบบที่งายตอความเขาใจ
ถูกตองครบถวน และทันตอ
เวลาการใชงาน

5. สามารถแสดงความคิดเห็น
อภิปราย และนำเสนอ
รายงาน ทั้งที่เปนลาย
ลักษณอักษรและวาจาได
ชัดเจนไดใจความ

4.75 

4.50 

4.93 

4.80 

4.71 

0.45 

0.59 

0.37 

0.59 

0.45 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.74 0.49 มากที่สุด 

6. อภปิรายผลการวิจัย
จากการศึกษาคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค

ในยุคไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษา สำนักงานบัญชีใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

 6.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของ 
นักบัญ ชีท่ี พึงประสงค ในยุคไทยแลนด  4.0 โดย
ภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด พบวา ดานความรูและ
ทักษะดานบัญชี มีความรูดานการบริหารจัดการท่ีดี
และสงผลตอการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ความรู
ดานโปรแกรมประยุกตดานการเงินและบัญชีดิจิทัล 
และความรูดานโปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี ดานการจัดทำและนำเสนอขอมูล
ทางการบัญชี มีการจดบันทึกบัญชีวิเคราะหรายการ
ทางบัญชีและ จัดทำรายงานทางการบัญชี งบการเงิน
ไดอยางถูกตอง มีทักษะดานการวิเคราะหตัวเลข 

วิเคราะหรายการคาและการจัดทำงบการเงิน และมี
การมุงเนนในการนำเสนอขอมูลทางการบัญชีท่ีถูกตอง
เช่ือไดครบถวนและทันตอเวลา ดานจริยธรรมใน
วิชาชีพมีการใชดุลยพินิจผูประกอบวิชาชีพโดยไมมี 
ความลำเอียงไมปกปดขอเท็จจริง หรือบิดเบือน 
ความจริงอันเปนสาระสำคัญและสามารถตรวจสอบได 
มีความประพฤติอยางตรงไปตรงมาและซื่อตรงตอ
วิชาชีพปฏิบัติงานบนหลักฐานท่ีเปนจริงเช่ือถือได  

6.2  เจาของกิจการและผูจัดการสำนักงาน
บัญชี มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงคในยุคไทยแลนด 4.0 ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เจ าข อ ง กิ จก ารแ ละผู จั ด ก ารส ำ นั ก งาน บั ญ ชี  
มีความเห็นวา เน่ืองจากในการปฏิบัติงานดานบัญชี
ของนักบัญชีจำเปนตองอาศัยองคความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนความรู
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม ช ำน าญ ก า ร ใช ค อ ม พิ ว เต อ ร
ความสามารถในการใชโปรแกรมตาง ๆ นอกจากน้ี 
การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชียังชวยประหยัดเวลา 
สามารถแสดงรายงานงบการเงินไดอยางรวดเร็ว 
อานงาย และชัดเจนสามารถใชคอมพิวเตอรในการวาง
ระบบบัญชีได  และสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรได สอดคลองกับงานวิจัย สมบูรณ กุมาร 
และฐิตินันท กุมาร ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงคของสถานประกอบการในจังหวัดนาน 
กลาววา สถานประกอบการมีความเห็นระดับดีตอนัก
บัญชี ในปจจุบัน คือ การสามารถใชโปรแกรมเก่ียวกับ
การพิมพงาน สวนคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค 
ตองสามารถใชโปรแกรมเก่ียวกับการพิมพงานเทากับ
ความสามารถในการใชโปรแกรมเก่ียวกับตาราง
คำนวณ [4] 

6.3 เจาของกิจการและผูจัดการสำนักงาน
บัญชี มีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของนักบัญชีท่ี
พึงประสงคในยุคไทยแลนด  4.0 ดานภาษาและ 
การสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก
เจาของกิจการและผูจัดการสำนักงานบัญชีมีความเห็น
วา เน่ืองจากในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในปจจุบัน
จำเปนตองความรูความสามารถดานภาษาและ 
การสื่อสาร ในการติดตอประสารงาน การจัดทำงบ
การเงินและการเปนไทยแลนด 4.0 ท่ีตองพัฒนาใหทัน
ยุคสมัย สอดคลองกับงานวิจัย สมบูรณ กุมาร และ
ฐิตินันท กุมาร ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึง
ประสงคของสถานประกอบการในจั งห วัดน าน 
กลาววา สถานประกอบการมีความเห็นระดับดีมาก 
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นักบัญชีบัญชีในปจจุบันตอการใชภาษาอังกฤษในทุก
ทักษะ การสามารถใชภาษาตางประเทศ โดยการใช
ภาษาอังกฤษในทักษะพูดมากท่ีสุด  สวนการใช
ภาษาจีนในทักษะพูดเปนคุณสมบัตินักบัญชีในปจจุบัน
กับท่ีพึงประสงคมีความแตกตางกันมาก [4] 

7. ขอเสนอแนะ
7.1 นักบัญชี ควรมีการพัฒนาทางการบัญชีอยาง

ตอเน่ืองทุก ๆ ดาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับสถานการณในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรอบดาน 
 7.2 ควรทำการศึกษาดานอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลตอ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เชน คุณภาพการทำงาน 
ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำขอมูลไปประยุกตใชใน 
การทำบัญชีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษา  

ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
กรณีศึกษา : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

 

ในจังหวัดบึงกาฬ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ  จ านวน 117 แห่ง 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม 
ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
กรณีศึกษา : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

           

ในจังหวัดบึงกาฬ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมทั้ง 5 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x=4.21 , S.D=.657) 

             

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านการสนับสนุน และการให้บริการหลังการขาย 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x=4.54, S.D=.482) 

ด้านความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ย (x=4.28, S.D=.739) 
ด้านระบบรักษาความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x=4.20 , S.D=.698)  ด้านลักษณะการท างาน 

             

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x=4.07 , S.D=.607)            

 

และด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(x=3.97, S.D=.751) 

ค าส าคัญ : ปัจจัย, โปรแกรมส าเร็จรปู,ทางการบัญชี,ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดกลางย่อม 

* อุบลวรรณ เทพสังข์
E-mail : nnnam151994@gmail.com 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to 

study The Factors of Selection Accounting 
Software Package, Case Study : Small and 
Medium Enterprises (SMEs), in Buengkan 
Province. The sample was 117 locations of the 
entrepreneurs of the small and medium 
enterprises in Buengkan Province.  The data was 
collected by using questionnaires in the topic 
“The Factors of Selection Accounting Software 
Package, Case Study : Small and Medium 
Enterprises (SMEs), in Buengkan Province”. The 
statistics used in the research were percentage, 
mean and standard deviation. 

Result of the research was the overall 
of results of The Factors of Selection Accounting 
Software Package, Case Study : Small and 
Medium Enterprises (SMEs), in Buengkan 
Province. in the 5 were at a high level with an 

average of  (X=4.21, S.D=.657) Considering each 

ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
กรณีศึกษา : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 

THE FACTORS OF SELECTION ACCOUNTING SOFTWARE PACKAGE,  
CASE STUDY : SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMES), IN BUENGKAN PROVICE. 
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item in descending order, we found that First, 
the overall Support and after-sales service was 

At the highest level with an average of (X=4.54, 
S.D=.482). Second, Dependability was at high 

level with an average of (X=4.28, S.D=.739). 
Third, Security system was at high level with an 

average of (X=4.20, S.D=.698). Fourth, 
Performance characteristics was at high level 

with an average of (X=4.07, S.D=.607). Finally, 
Cost and expense was at a high level with an 

average value of (X=3.97, S.D=.751) 

Keywords : factors, selection accounting 

software , small and medium enterprises. 

บทน า 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือ

เป็นหัวใจส าคัญในการพันนาเศรษฐกิจของประเท หลาย
ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญของธุรกิจ
ประเภทนี้ โดยให้การสนับสนุนในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้การที่ให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
นั้นประสบผลส าเร็จมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการแต่สิ่ง
หนึ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองข้ามไปคือ การมี
ระบบข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง ข้อมูลทางการบัญชีจะ
เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถวางแผนตัดสินใจและควบคุม การด าเนินงานไปสู่
เป้าหมายได้ [1]    

บึ ง ก า ฬ เ ป็ น จั ง ห วั ด ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทยอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร765 กิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป            
โดยแยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอ
บุ่งคล้า อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด อ าเภอพรเจริญ
และอ าเภอศรีวิไล ได้ออกจากการปกครองของจังหวัด
หนองคายซึ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจ ในจังหวัดบึงกาฬได้มี

ขยายตัวขึ้นมากพอสมควรและจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า โรงแรมระดับกลาง 
และมีเส้นทางคมนาคมชายแดนติดกับ ส.ป.ป.ลาว ซึ่งเป็น
ศู น ย์ ก ล า ง ใ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร ค้ า ข า ย
ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในจังหวัดบึงกาฬ ประกอบ
ธุรกิจร้านค้าปลีก โรงแรม ร้านอาหารและธุรกิจอื่นๆ  
เป็นจ านวนมาก จากการส ารวจธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ในจังหวัดบึงกาฬ มีธุรกิจขนาดกลาง             
และขนาดย่อมจ านวนทั้งหมด 191 แห่ง [2]  

ในอดีตธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหลาย
แห่งในการจัดท าบัญชี ซึ่งนักบัญชีจัดท าบัญชีด้วยมือ 
(Manual Accounting System) ข้อมูลมักเกิด
ข้อผิดพลาด ความล่าช้า ใช้บุคลากรจ านวนมาก ท าให้งบ
การเงินล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามี
บทบาทในการน าไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น ธุรกิจมี
การแข่งขันสูง ข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจและใช้ในการวางแผนของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หลายๆ แห่ง ได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาช่วย

ในการจัดท าบัญชี งบการเงิน และรายงานเพื่อการบริหาร 

ท าให้กิจการสามารถจัดท าบัญชีงบการเงินและรายงาน

เพื่อการบริหารงานได้ อย่างรวดเร็ว ทันเวลา มีความถูก

ต้องและแม่นย า ข้อมูลความน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ใน

การวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจและการมี

ข้อมูลทางการบัญชีที่ เหมาะสมและน่าเช่ือถือยังเป็น

ประโยชน์ต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการยื่นขอ

สินเช่ือต่อสถาบันการเงินอีกด้วยเนื่องจากหากกิจการมี

ระบบบัญชีหรือข้อมูลทางการบัญชีที่ไม่เหมาะสมจะท าให้

สถาบันการเงินไม่เช่ือถือจึงไม่สามารถกู้เงินได้ เป็นเหตุให้

กิจการประสบกับปัญหาขาดแคลนเงินทุน [3] 

อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมจ านวนไม่น้อยที่ยังมิได้น าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีมาใช้ในหน่วยงาน อาจเป็นไปได้ว่ากิจการ
เหล่านี้ยังไม่เห็นถึงความส าคัญ ยังไม่ทราบถึงประโยชน์
ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี หรืออาจเกิดจาก
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ปัจจัยอื่นอย่างเช่น การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญด้านการใช้โปรแกรม หรือ
อาจเกิดจากการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่
ไม่เหมาะสมกับกิจการ ส่งผลให้การตัดสินใจบริหารงาน
ผิดพลาดจึงท าให้เลิกใช้ไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญต่อ
กิจการเป็นอย่างมาก เพราะหากเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีที่ไม่เหมาะสมกับกิจการแล้ว อาจ
ท าให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการผิดพลาด
ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับกิจการได้เป็นอย่างมาก 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัย
ในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี กรณีศึกษา 
: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึง
กาฬ เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีแนวทางใน
การตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมและสามารถเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการได้ 
เมื่อมีโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีก็จะช่วยให้การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทันเวลาและไม่มีความผิดพลาดอันจะส่งผล
สืบเนื่ องให้กิจการ เจริญเติบโตมากยิ่ งขึ้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้และได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าแก่
การลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชี กรณีศึกษา : ธุรกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.4.1 ทราบถึงปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 

1.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูล
ไปใช้เป็นแนวทางในการพันนาโปรแกรมส าเร็จรูปทาง               
การบัญชี และการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผู้น าไปใช้งานต่อไป 

วิธีด าเนินการศึกษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  ได้แก่ 

ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 191 แห่ง  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ 
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ  จ านวน 117 แห่ง 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ 

(Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่ องมือ ซึ่ งแบบสอบถามเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจาก
การทบทวนบดวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
และเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวตามที่ก าหนดไว้ ได้แก่ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดับการศึกษา 
1.4 ต าแหน่งสายงาน 
1.5 ประเภทของกิจการ 

1.6 ขนาดของกิจการ 
1.7 อายุของกิจการ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้
ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านลักษณะการท างาน  
2.2 ด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิต 
2.3 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย  
2.4 ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ 

หลังการขาย 
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2.5 ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ส่วนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลาง           
และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 

การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ได้ศึกษาหลักการสร้างและการหาคุณภาพ

เครื่องมือ แนวคิดขอบข่ายในการพันนาบุคลากรแล้ว
น ามาก าหนดเป็นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

3.3.1 ศึกษาถึงปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี กรณีศึกษา ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาได้ด าเนินการพันนา
โดยการศึกษาจากงานวิจัยของ [4], [5], [6], [7], [8],และ
[9] 

3.3.2 น าข้อสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ ด้านความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) โดยในแบบสอบถามส าหรับ
ผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ศึกษาก าหนดระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้

+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับ
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา  

0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับ
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 

- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับ
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเนื้อหา 

3.3.3 น าข้อค าถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมา
สร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับการวิจัยจากนั้น น าไปขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา

3.3.4 จัดท าแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการวิจัย แล้วน าไปทดลองใช้  

3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ในผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 50 แห่ง เพื่อหาความเช่ือมั่น
และความน่าเช่ือถือ (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์

แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (cornbachcoefficient) 
ได้ความเที่ยง 0.853 

3.3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อการวิจัยหลัง
การทดลองใช้  

3.3.7 จัดท าแบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษา

ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
3.4.1 ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 

และขอความร่วมมือกับกลุ่มประชากรตอบแบบสอบถาม
และก าหนดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.4.2 เก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม
ประชากร ตามก าหนดเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.3 ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืน
มา ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์ น ามาบันทึกลงในแบบลงรหัส 
(Coding Form) แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้ งนี้  ใ ช้แบบสอบถามเป็น

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ผู้ ศึ ก ษ า
น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบู รณ์ แล้ ว
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ดังนี ้

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ  พรรณนา 
(descriptive statistics) โดยการหา ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

3.5.2 วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ โดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ [10] 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ต้องการ
มากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ต้องการ
มาก 

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ต้องกการ
ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องการ
น้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ต้องการ
น้อยที่สุด 

สรุปผล 
5.2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 56.86 มีอายุ 41-45 ปี 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24 ระดับปริญญาตรี 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 67.64 ต าแหน่งหุ้นส่วน
ผู้ จั ดการ  จ านวน 38 คน  คิ ด เป็นร้ อยละ  37 .25                    
กิจการบริการขนาดย่อม จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.39  มีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.18 และมีอายุกิจการ 3-5 ปี จ านวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.27 

5.2.2 ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในจั งหวัดบึ งกาฬ  ผลการศึ กษาปั จจั ย ใน                
การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ             
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีระดับความคิดเห็น
สูงสุด ได้แก่ ด้านการสนับสนุนและการให้บริการหลัง          
การขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ด้านความน่าเช่ือถือ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ด้านลักษณะการท างาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.07 และด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.97สามารถแยกพิจารณาเป็นด้าน ดังน้ี 

1 ) ด้ า นลั กษณะกา รท า ง าน  พบว่ า              
ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ            

โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03            
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .607 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบวา่ ด้านลักษณะการท างาน ที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถน าข้อมูลมา
จัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
และครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และความเร็วใน           
การประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.03 

2) ด้านความน่าเช่ือถือ พบว่า ปัจจัยใน
การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .739 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านความน่าเช่ือถือ ที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่ือเสียงของบริษัท 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ผู้ขายมีทีมงานฝึกอบรมที่เช่ียวชาญ
ให้กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และประสบการณ์ของ
พนักงานท่ีดูแลลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19     

3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พบว่า
ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .698 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านระบบรักษาความปลอดภัย มีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ มีการป้องกัน
การเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 มีเครื่องมือช่วยกู้
คืนข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และมีการส ารองข้อมูล 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 

4) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ
หลังการขาย พบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .482 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านการ
สนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่  ความเร็วใน             
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การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 การรับประกัน
สินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และการช่วยเหลื่อแก้ไข
ปัญหาผ่านออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 

5) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย พบว่า ปัจจัย
ในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ                 
โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97            
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .751 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุดเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้นทุนในการ
บ ารุงรักษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ต้นทุนการติดตั้ง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และต้นทุนในการ upgrade 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

อภิปรายผล 
5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลกา รศึ กษา ปั จ จั ย ในกา ร เ ลื อก ใ ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมพบว่า เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบัน ประเภทของ
กิจการ ขนาดของกิจการ และอายุของกิจการ ส่งผลต่อ
ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดบึงกาฬ
ของ [7] ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 – 
50 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งงาน
เป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจภาคการบริการ ลูกจ้างไม่เกิน 15 
คนและมอีายุกิจการ 11 ปี  

5.3.2 ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในจังหวัดบึงกาฬ พบว่า  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสนับสนุนและ
การให้บริการหลังการขาย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
ด้านลักษณะการท างาน และด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

[11] กล่าวว า กิจการแต่ละประเภท เช่น ธุรกิจ 
อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ ย่อมมีรายการค้าและความ
ต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน โปรแกรมส าเร็จรูปที่สร้าง
ขึ้นมาก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุก
ประเภทของกิจการ ดังนั้น สถานประกอบการ จึงควร
พิจารณาว่าโปรแกรมส าเร็จรูปนั้นๆ สามารถ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ปัจจัยใน
การพิจารณาในการเลือกใช้โปรแกรมเป็นรายด้าน ดังนี ้

1) ด้านลักษณะการท างาน ได้แก่ สามารถ
น าข้อมูลมาจัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย [7]  ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม (SMEs) ผลการศึกษาพบว่า สามารถน าข้อมูลมา
จัดท ารายงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา และโปรแกรม
สามารถตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนน า ไป
ประมวลผล 

2) ด้านความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ช่ือเสียงของ
บริษัท อยู่ ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย [7] 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ผลการศึกษาพบว่า ซื่อเสียงของบริษัท
เป็นที่ยอมรับของลูกค้าหลาย ๆ คน และมีการรับรองที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ได้แก่
มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล อยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัย [7] ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลการศึกษา
พบว่าโปรแกรมมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมีการ
ก าหนดข้อมูลตามข้อก าหนดของกิจการและสามารถ
ก าหนด Password ที่แตกต่างกัน ได้หลายระดับของ
ผู้ใช้งาน 

4) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการหลัง
การขาย ได้แก่ การช่วยเหลื่อแก้ไขปัญหาผ่านออนไลน์ 
อยู่ในระดับมากทีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย [7] ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรม
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ส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ผลการศึกษาพบว่าทางบริษัทมีการช่วยเหลื่อการ
แก้ไขปัญหาผ่านออนไลน์เมื่อเกิดมีข้อขัดข้องในระบบ              
และสามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

5) ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ได้แก่ ต้นทุนใน
การบ ารุงรักษา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัย [7] 
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนในการ
บ ารุงรักษาที่ผู้ประกอบการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการ
ให้บริการดูแลบ ารุงรักษาโปรแกรมตามอัตราที่ได้จ่าย 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสนับสนุนและการให้บริการ
ห ลั ง ก า ร ข า ย  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด  ร อ ง ล ง ม า       
คือ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
ด้านลักษณะการท างาน และด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
อยู่ในระดับมาก ผู้ศึกษามีขอ เสนอแนะต่อผู้ประกอบการ
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้โปรแกรมส ารูปทาง             
การบัญชี และกอใหเกิดมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
มากยิ่งข้ึนมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ในงาน 
 5.4.1.1  ผลการวิจัยนี้เหมาะส าหรับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีในการจัดท าบัญชี  

 5.4.1.2  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สามารถน าข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจ 

 5.4.1.3 ราคาของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีต้องคุ้มค่ากับเงินลงทุนในการ เลือกซื้อ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 

 5.4.2.1  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษา
กลุ่มตัวอย่างแค่บางส่วนในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้กลุ่ม
ตวัอย่างมากกว่านี ้ 

 5.4.2.2  การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเท่านั้น ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งต่อไป ผู้ศึกษามีความเห็นว่าควรมีการศึกษาถึงปัจจัย
ในการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่างและความ
เหมาะสมในการใช้งานในกิจการขนาดต่างๆ 
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ความตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีของบุคลากรสวนการเงินและบัญชี 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ 

Demand for Development in Accounting Knowledge for Personnel in Finance And 

Accounting Department of Sub-district Health Promoting Hospital in BuengKan. 

บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความ

ตองการพัฒนาความรูทางการบัญชีของบุคลากรสวน

การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน

จังหวัดบึงกาฬ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี จํานวน 183 คน โดยนําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามความตองการพัฒนาความรู ทาง

การเงินและบัญชี ของบุคลากรสวนการเงินและบัญชีของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ  เปน

เครื่องมือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statics) คาความถ่ี (frequency) 

คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard deviation 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดาน

การเงินและบัญชี ของโรงพยาบาล สงเสริม สุขภาพตําบล

ในจังหวัดบึงกาฬมีความตองการพัฒนาความรูดานการเงิน

และบัญชี เรียงจากมาก ไปหานอยตามลําดับ ดังน้ี ความ

ตองการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี 3.80 ความตองการ

พัฒนาความรูดานการจัดทํารายงาน 3.78 ความตองการ

พัฒนาความรูดานการจัดทําทะเบียน 3.63 และความ

ตองการพัฒนาความรูดานการบันทึกบัญชี 3.46  

คําสําคัญ : ความตองการ, พัฒนา,งานการเงินและบัญชี 
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Abstract 

The purpose of this research was to study 

Demand for Development in Accounting Knowledge 

for Personnel in Finance and Accounting Department 

of Sub-district Health Promoting Hospital in 

BuengKan,Limited. Staff members are 183 people 

by using research tools such as knowledge 

development needs questionnaire of Finance 

and Accounting of an accountant of sub-district 

public health in Bueng Kan to be a statistical 

tool used in data analysis such as descriptive 

statics, frequency, percentage, mean and 

standard deviation. 

The result of this research is that the 

accountants who are working in sub-district 

public health in BuengKan Province needs to 

develop their knowledge in finance and 

accounting sort descending as follows the need 

to develop technology knowledge 3.80 The 

need to improve the knowledge of the 

preparation of the report 3.78 The need to 

improve the knowledge of the registration 3.63  

and needs to develop knowledge in accounting 

records 3.46 
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1. บทนํา

กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหนาท่ีในการดูแล

หนวยงานในการกํากับใหมีเสถียรภาพทางการเงิน การ

บัญชี สามารถใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงและมี

ประสิทธิภาพ โดยต้ังแตป พ.ศ.2546 เปนตนมา กระทรวง

สาธารณสุข  โดยเฉพาะสํ า นักง านปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ไดมีการพัฒนาระบบการเงิน การบัญชีตาม

นโยบายของรัฐบาล ท้ังน้ีกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทํา

แผนยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข ในระยะเวลา 20 ป 

ตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือรองรับสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุ 

อีกท้ังการเชื่อมตอการคาและการลงทุน ความกาวหนา

ทางเทคโนโลยี โดยต้ังเปาหมายให “ประชาชนสุขภาพดี 

เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน” เปาหมาย

พัฒนาความเปนเลิศดานกําลังคน ในการปฏิรูประบบ

สาธารณสุข ท้ังความรู ทักษะ การผลิต การสรางขวัญ

กําลังใจ ภายใตการเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจและสังคม

ปจจุบัน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

หนวยงานทุกระดับ ท้ังการบริหารการเงิน การบัญชี การ

บริหารกําลังคน และการบริหารขอมูลสุขภาพ เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและปฏิรูปประเทศ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนสถานบริการปฐมภูมิ

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําอยูทุกตําบล ซึ่งงาน

การเงินและบัญชีถือเปนสวนสําคัญ ท่ีขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานไปสูเปาหมาย ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากร

บคุคลของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ดานการเงิน

และบัญชี จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีนํามาใชในการตอบสนองตอ

ยุทธศาสตรดานหน่ึงของกระทรวงสาธารณสุข [1] 

งานการเงินและบัญชีมีภารกิจ จัดทําขอมูลทาง

บัญชี รวมถึงพัฒนาระบบการเงินและบัญชีตามนโยบาย

ของรัฐบาลคือ ตองมีการปรับปรุงนโยบายทางบัญชี 

มาตรฐานการจัดทําบัญชีใหสอดคลองกับ มาตรฐานบัญชี

ภาครัฐ  ทําใหทุกฝายเห็นวาควรไดมีการปรับปรุงระบบ

การเงินและบัญชี เพ่ือยกระดับคุณภาพของขอมูลใหมี

ความนาเชื่อถือย่ิงข้ึน เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูปฏิบั ติงานดาน

การเงินและ การบัญชีตองทําความเขาใจในมาตรฐานการ

บัญชีในเรื่องใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือจะไดนํามาปฏิบัติอยาง

ถูกตอง และสรางความนาเชื่อถือใหแกผูใชขอมูลทาง

การเงินและบัญชี จําเปนอยางย่ิง ท่ีผูปฏิบัติงาน ดาน

การเงินและบัญชีตองอาศัยความรูดานบัญชีท่ีเปนปจจุบัน 

อยางไรก็ตามงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ไมไดมีขอกําหนดในลักษณะเชิง

บังคับ ใหผูปฏิบัติงานตองเขารับการพัฒนาความรูตอเน่ือง 

เพ่ือชวยใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี รักษาระดับ

ความรู ทักษะความชํานาญในการทํางานและเพ่ิมเติม

ความรูใหมๆ ใหทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

สงผลใหผูปฏิบัติงานสวนใหญไมใหความสนใจในองค

ความรูท่ีเปนปจจุบันในมาตรฐานการบัญชี ท้ังๆท่ีหลัก

ความจริงจะตองมีการพัฒนาความรูทางวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชีของบุคลากรสวนการเงินและ

บัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึง

กาฬ เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ เตรียมความพรอมให

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีของหนวยบริการทุก

แหง สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

เพ่ือศึกษาความตองการพัฒนาความรูทางการ

บัญชีของบุคลากรสวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดบึงกาฬ 

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

3.1 ทราบถึงการพัฒนาความรูทางการบัญชีของ

บุคลากรสวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ 

3.2 สามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาความรู

ทางการบัญชีของบุคลากรสวนการเงินและบัญชีของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ 

4. วิธีดําเนินการศึกษา

4.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

ประชากร (Population) ท่ีใชการศึกษาในครั้งน้ี 

คือ ไดแก บคุลากรสวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 183 คน 
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    4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) เครื่องมือท่ีใชในศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยมีข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ซึ่ง

แบบสอบถามเหลาน้ีถูกสราง ข้ึนจากการทบทวนบท

วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยแบงออกเปน  

3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวตามท่ี

กําหนดไว ไดแก 

1.1 เพศ 

1.2 อายุ 

1.3 ระดับการศึกษา 

1.4 สถานภาพ 

1.5 ประสบการณในทํางาน 

1.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชีของบุคลากรสวน การเงินและ

บัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึง

กาฬ ภายใตปจจัย 5 ดาน ไดแก 

1. ดานการบันทึกบัญชี

2. ดานการจัดทําทะเบียน

3. ดานการจัดทํารายงาน

4. ดานเทคโนโลยี 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

เก่ียวกับแนวทางในความตองการพัฒนาความรูทางการ

บญัชี ของบุคลากรสวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ  

    4.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

ไดศึกษาหลักการสรางและการหาคุณภาพ 

เครื่องมือ แนวคิด ขอบขายของปจจัยท่ีสงผลตอความ 

ตองการพัฒนาความรูของบุคลากรสวนการเงินและบัญชี 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล แลวนํามากําหนด 

เปนตอนการดําเนินการ ดังน้ี  

4.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี 

เกี่ยวของตางๆ ในเรื่องความตองการพัฒนาความรูทางการ

บัญชีของบุคลากรสวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม  

4.3.2 นําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  

3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ ดานความตรง ตามเน้ือหา 

(content validity) โดยในแบบสอบถามสําหรับ

ผูเชี่ยวชาญ ผูศึกษากําหนดระดับความ คิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 

+ 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายในประเด็น

หลักของเน้ือหา  

  0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามตรงกับขอบขายใน

ประเด็นหลักของเน้ือหา 

- 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามไมตรงกับขอบขายใน

ประเด็นหลักของเน้ือหา 

4.3.3 นําขอคําถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวมาสราง

เปนแบบสอบถามสําหรับการศึกษา จากน้ันนําไปขอ

คําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา  

4.3.4 จัดทําแบบสอบถามใหเปนเครื่องมือสําหรับ

การศึกษา แลวนําไปทดลองใช  

4.3.5 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวใหเจาหนาท่ี

การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพตําบล

จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือหาความเชื่อมั่น และความ

นาเชื่อถือ (reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ตามวิธีของครอนบาค (cornbachcoefficient) ไดความ

เท่ียง 0.962 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ 

สามารถนําไปใชจริงกับกลุมประชากรท่ีจะศึกษาได 

    4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาได

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

4.4.1 สงแบบสอบถามดวยตนเอง และขอความ

รวมมือกับกลุมประชากรตอบแบบ 

สอบถามและกําหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  

4.4.2 เก็บแบบสอบถามจากกลุมประชากร 

ตามกําหนดเวลาเก็บรวบรวมขอมูล  

4.4.3 ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา 

ซึ่งเปนฉบับท่ีสมบูรณ นํามาบันทึกลงในแบบลงรหัส 
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(Coding Form) แลวนํามาวิเคราะหขอมูลดวย 

คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต 

 4.5 การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาครั้งน้ี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษานําแบบสอบถาม 

มาตรวจสอบความสมบูรณ แลวดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี  

4.5.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติ พรรณนา (descriptive 

statistics) โดยการหา คารอยละ (Percentage)  

4.5.2 วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการสํานักงานบริการรับทําบัญชี กรณีศึกษา 

หางหุนสวนจํากัด พ.พัฒนาการบัญชี โดยใชสถิติพ้ืนฐาน 

คํานวณหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนําคาเฉลี่ยท่ีไดไป

เทียบกับเกณฑ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)[2] 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ตองการมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ตองการมาก  

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ตองกการปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองการนอย  

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองการนอยท่ีสุด 

5. สรุปผล

5.1 ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 

แบบสอบถามเจาหนาท่ีสวนการเงินและบัญชีของ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดบึงกาฬ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามของบุคลากร

สวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในจังหวัดบึงกาฬ  พบวา บุคลากรสวนการเงินและ

บัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึง

กาฬ  สวนใหญเปนเพศ หญิง จํานวน 140 คน อายุ 31-

40 ป จํานวน 102 คน สถานภาพสมรส จํานวน 161 คน 

มีระดับการศึกปริญญาตรี จํานวน 138 คน มีอายุการ

ทํางานมากกวา 10 ป จํานวน 122 คน และมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนสูงกวา 20,000 บาท จํานวน 82 คน 

5.2 ผลการศึกษา การบันทึกบัญชีของบุคลากร

สวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก 3 ขอ ดังน้ี การ

บันทึกบัญชีรายรับรายจายตามเกณฑเงินสด การบันทึก

รายการในสมุดเงินสดรับ-จาย และการบันทึกบัญชีการ

แกไขขอผิดพลาด ในระดับปานกลาง 2 ขอ การบันทึก

บัญชีรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง และการบันทึก

บัญชีรับ-จายลูกหน้ีเงินยืม 

5.3 ผลการศึกษา การจัดทําทะเบียนของบุคลากร

สวนการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลในจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอโดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การจัดทํา

ทะเบียนรายรับและทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทํา

ทะเบยีนคุมเช็คและจัดทําใบนําสงเงิน การจัดทําทะเบียน

รายจายตามงบประมาณ การจัดทําทะเบียนคุมฎีกาเบิก

เงินตามงบประมาณรายจาย และการจัดทําทะเบียนคุม

พัสดุครุภัณฑและคุมวัสดุสิ้นเปลือง 

5.4 ผลการศึกษา การจัดทํารายงานของบุคลากร

สวนการเงินและบัญชี โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

ในจังหวัดบึงกาฬ โดยรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ี การจัดทํา

รายงานรับ-จายเงินสด การจัดทํางบทดลอง การจัดทํา

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทํารายงาน

กระแสเงินสด และการจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค 

5.5 ผลการศึกษา ดานเทคโนโลยีของบุคลากรสวน

การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใน

จังหวัดบึงกาฬ มีความรูดานเทคโนโลยีอยูในระดับมาก 4 

ขอ ดังน้ี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การ

นําเสนองบการเงินผานทางอินเทอรเน็ต การใชแอปพลิเค

ชันในการติดตอสื่อสาร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร ปานกลาง 1 ขอคือการจัดทํางบประมาณ

และการควบคุมภายในดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 

6. อภิปรายผล

การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาความตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชีของบุคลากรสวนการเงินและ

บัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึง

กาฬ สามารถอภิปรายผล ดังน้ี 
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6.1 บุคลากรสวนการเงินและบัญชีของ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ   

มีความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการพัฒนาความรูดาน

การบันทึกอยูในระดับมาก โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

การบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคางมี

ความตองการเฉลี่ยเยอะท่ีสุด และเรียง ลงมาตามลําดับ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิชญชลาลัย สมูลดี(2554) 

การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานการบันทึกบัญชี

และจัดทํารายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

ขององคการปกครองสวนทองถ่ิน องคการสวนทองถ่ินใน

เขตอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย. รายงานการศึกษา

อิสระปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองสวนทอง ถ่ิน วิทยาลัยการปกครองทอง ถ่ิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน.[3] 

6.2 บุคลากรสวนการเงินและบัญชีของ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ    

มีความคิดเห็นเก่ียวกับความตองพัฒนาความรูดานการ

จัดทําทะเบียน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ French and Bell (1961 อางถึงใน สริญญา 

แพทยพิทักษ, 2553, หนา 21) กลาววา มนุษยมีความ

ตองการและมีความหวังในการใชเหตุผลของตนเองและใช

ความพยายามปฏิบัติงาน ในองคการใหดีท่ีสุด จึงตองมี

มโนทัศนท่ีกวางไกลในการวางแผนพัฒนา คือ มนุษย

สามารถพัฒนาไดในดานสวนตัวและสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงาน ผูนําการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาทในการท่ีจะ

ทําใหคนทํางานรวมกัน (Collaboration) ต้ังเปาหมาย 

(Goal setting) วินิจฉัยและแกปญหา (Diagnosingand 

solving problems)และนําแผนไปปฏิบัติ 

(Implementing plan)[3] 

6.3 บุคลากรสวนการเงินและบัญชีของ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ    

มีความคิดเห็นเก่ียวกับ ความตองการพัฒนาความรูดาน

การจัดทํารายงาน อยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศาสตราจารย ธนิษฐา 

ชีวพัฒนพันธุความตองการพัฒนาความรูทางบัญชีของ

บคุลากรสวนการคลัง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

พ้ืนท่ี จังหวัดนนทบุรี (2555). ผลการวิจัยดานความ

คิดเห็นเก่ียวกับความตองการพัฒนาความรูทางบัญชีของ

บคุลากรสวนการคลัง สังกัดองคการบริหารสวนตําบลใน

พ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุร[ี4]  

6.4 บุคคลากรสวนการเงินและบัญชีของ

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลในจังหวัด 

บึงกาฬ  มีความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการพัฒนา

ความรูดานเทคโนโลยีอยูในระดับมาก  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อิสศราวุธ สุลา, 

(2555). ความตองการพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนา ท่ีสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลสง เสริมสุขภาพตําบล สังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุร[ี5] 

ผลจากการวิเคราะหความตองการพัฒนาความรู

ทางการบัญชีของบุคลากรสวนการเงินและบัญชีของ

โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลในจังหวัดบึงกาฬ แสดง

ใหเห็นถึงความตองการท่ีจะพัฒนาความรูดานการเงินและ

บัญชีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สวนความรูท่ีตองการ

พัฒนามากท่ีสุด คือความตองการพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยี อาจเน่ืองจากบุคลากรยังไมชํานาญกับการใช

โปรแกรม สําเร็จรูปทางบัญชี การนําเสนองบการเงินผาน

อินเทอรเน็ต จําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติมอยูเสมอ เพ่ือใหทัน

กับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปซึ่ง

พัฒนาอยูตลอดเวลา 

7. ขอเสนอแนะ

การศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาความตองการ

พัฒนาความรูทางการบัญชีของบุคลากรสวนการเงินและ

บัญชีของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดบึง

กาฬ ผูทําการศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

7.1 ดานการบันทึกบัญชี ควรจัดสรรเจาหนาท่ีให

ทํางานเฉพาะดานใหเพียงพอ ตอการปฏิบัติงาน และ

จัดทําคูมือ การบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายตามเกณฑ

คงคาง การบันทึกบัญชีรายรับรายจายตามเกณฑเงินสด 

การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จาย การบันทึกบัญชี

รับ-จายลูกหน้ีเงินยืม และการบันทึกบัญชีการแกไข

ขอผิดพลาด  
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7.2 ดานการทําทะเบียน ควรมีการตรวจสอบ

ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจาย ทะเบียน

รายรับและทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนคุมเช็คและ

จัดทําใบนําสงเงิน ทะเบียนรายจายตามงบประมาณ และ

ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑและคุมวัสดุสิ้นเปลือง ใหถูกตอง 

ตามวันท่ีลงบันทึกออกใบสําคัญ 

7.3 ดานจัดทํารายงาน ควรเพ่ิมใหมีการสรุปราย

ประจําวันในสวน งานรับ-จายเงินสด การจัดทํารายงาน

กระแสเงินสดเปนไปอยางถูกตองและตรงตามระเบียบ 

การจัดทํางบทดลองเปนไปตามความ ถูกตองและแมนยํา 

การจัดทํารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทําใหเกิด

ความโปรงใสในงานการเงิน การจัดทํารายการจายเช็ค

เปนไปตามระเบียบและขอกําหนดของการจัดทํารายงาน 

5.4.4 ดานเทคโนโลยี ควรจัดใหมีการอบรมเพ่ิมทักษะใน

การใชเทคโนโลยีท่ีเปน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร การใชแอปพลิเคชันในการติดตอสื่อสาร 

การนําเสนองบการเงินผานทางอินเทอรเน็ต และการ

จัดทํางบประมาณและการควบคุมภายในดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ปละครั้งเพ่ือเปนการพัฒนา

ศักยภาพของเจาหนาท่ีบัญชีใหมากย่ิงข้ึน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

Factors affecting performance practice in finance and accounting in the Institute 

of Vocational Education in the Northeast Regino 1 

ศศิวิมล แสงใสแก้ว*1 , แพรวพรรณ อ านาจ2 และ จุฬา  ดอกค า3 

Sasivimon Sangsaikaew1 , Praewphan Amnart2 and Chular  Dokkham3 

*123สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 บึงกาฬ 38000 
*123Field of Accounting,Buengkan Technical College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

Buengkan 38000 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือ 1 โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยคือ หัวหน้างานการเงิน เจ้าหน้าที่งานการเงิน
และหัวหน้าบัญชี เจ้าหน้าที่งานบัญชี จ านวน 48 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบ   
สอบถามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 คือ ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย 

3.84 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 

4.22 ด้านภาระงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้าน

ความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 4.37 ด้านเทคโนโลยี 

มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านระยะเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.36 

*ศศิวิมล  แสงใสแก้ว

E-mail : popsasivimon@gmail.com 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของการเงินและบัญชี 

ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก           

เฉียงเหนือ 1 โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย 4.39 คือ ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.31 

ด้ านกร ะบวนการปฏิ บั ติ ง าน  มี ค่ า เ ฉลี่ ย  4.33 

ด้านความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 4.54  

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, งานการเงิน, งานบัญชี 

Abstract 

 The objectives of the study was to factors 
affecting performance practice in finance and 
accounting in the Institute of Vocational 
Education in the Northeast Region 1. The 
study population were finance supervisor, 
finance officer, accounting supervisor and 
accounting officer 48 peoples. The method 
used in data collection is questionnaire. The 
statistics used in are percentage mean and 
the standard deviations. 
 The results of the study were as follows: 
factors affecting performance practice in 
finance and accounting in the Institute of 
Vocational Education in the Northeast Region 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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1. Overall, 6 aspects are at a high level have
a mean of 4.24 are the personnel has a mean  
of 3.84, the working environment   has a 
mean of 4.22, the workload at practice   has 
a mean of 4.31, the responsibility   has a 
mean of 4.37, the technology   has a mean 
of 4.22, the time period has a mean of 4.36. 
The performance practice in finance and 
accounting in the Institute of Vocational 
Education in the Northeast Region 1 overall, 3 
items are at a high level have a mean of 4.39 
were the performance has a mean of 4.31, 
The operational processes has a mean of 
4.33, The success of the work has a mean of 
4.31, the success of the work has a mean of 
4.54. 
Keywords : Performance, finance, accounting 

1. บทน า

การบริหารงานธุรการนับว่ามีความส าคัญอย่าง

มากที่จะต้องเนินการให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะงานธุรการเป็น

ศูนย์กลางของการบริหารที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้

การบริหารงานของฝ่ายอื่นๆ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ในการด าเนินงานทางด้านการศึกษาลักษณะของงาน

ธุรการจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติ

ของราชการ การวางแผน การจัดระบบงานเอกสาร

และหนังสือราชการการเงินและบัญชีการบริหารงาน

ธุรการจึงเป็นภารกิจ ที่จะต้องเอาใจใส่โดยเฉพาะใน

เรื่องของการจัดท างบประมาณ การเบิก-จ่ายเงินและ

การจัดท ารายงานทางการเงิน  

 การปฏิบัติงานการเงินและงานบัญชี เป็นการ

ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและ

ค าสั่ ง ซึ่ งมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนทั่วไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย 

การที่บุคลากรจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย่อมข้ึนอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการท างาน

อย่างจริงจัง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมา

จากหลายประการ สาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงคือ 

ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรภายใน

องค์กร เพราะความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันให้

บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น ด้วยความสมัคร

ใจ และมีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ท าให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความพร้อม

ทุกๆ ด้าน โดยทั่วไปมี 4 ประการ ได้แก่ บุคลากร เงิน 

วัสดุ และการบริหารจัดการ ซึ่งถือว่า บุคลากร เป็น

ปัจจัยทางการบริหารและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด 

เพราะถ้าขาดบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วทรัพยากรอย่าง

อื่น ก็ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี

ประสิทธิภาพได้ เน่ืองจากบุคลากรจะท าหน้าที่เป็น

จักรกล ส าคัญที่เข้ามาช่วยด าเนินการเพ่ือให้ภารกิจ

ต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ทักษะเฉพาะ

ต าแหน่ง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในที่ท างานถือ

เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1       

 2.2  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่

เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบ   

การณ์ในการปฏิบัติงานและปัจจัยในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านสภาพแวดล้อมในการ

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ท างาน 3. ด้านภาระงานที่ปฏิบั ติ  4. ด้านความ

รับผิดชอบ  5. ด้านเทคโนโลยี 6. ด้านระยะเวลา  

 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้แก่ 1. ด้านประสิทธิภาพ       

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 3. ด้านความส าเร็จใน

การท างาน 

4. วิธีการด าเนินการวิจัย

4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ในครั้งน้ี คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีใน

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 จ านวน 54 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

จ านวน 48 คน ข้อมูลงานบุคลากรในสถานศึกษาที่

เก่ียวข้อง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  

4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามความ

มุ่งหมายและกรอบแนวคิดที่ก าหนดข้ึน โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่  1  แบบสอบถาม ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ

สถานภาพและข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 5 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับต าแหน่ง ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่  2  แบบสอบถามปัจจั ยที่มี ผล ต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  

ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค ตะวันออก        

เฉียงเหนือ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านภาระงานที่ปฏิบัติ 

ด้านความรับผิดชอบ ด้านเทคโนโลยี และด้าน

ระยะเวลา 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการ

ปฏิบัติงาน   ด้านความส าเร็จในการท างาน 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ

บัญชี ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 1 

4.3  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

1) ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดและ

งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีใน

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการคัดเลือกตัวแปรและสร้าง

แบบสอบถาม 

2) ก าหนดขอบเขตด้านเ น้ือหาของแบบ

สอบถามให้ครอบคลุมกับเรื่องที่ศึกษา 

3) สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามแต่ละข้อ

ให้ครอบคลุม แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบคุณภาพ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความ

เหมาะสมของข้อความ ภาษา ส านวนที่ ใช้ โดยใน

แบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยก าหนดระดับ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังน้ี 

+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับขอบข่าย

ในประเด็นหลักของเน้ือหา 

0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับขอบ   

ข่ายในประเด็นหลักของเน้ือหา 

-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงกับขอบ   

ข่ายในประเด็นหลักของเน้ือหา 

4) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามผู้   

เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า จากน้ันน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ

ชุดเดิมตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

678

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



5) น าแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเมินแล้ว มาหาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของแบบ     

สอบถาม การแปลผลใช้เกณฑ์ก าหนดระดับค่าคะแนน

เฉลี่ยการประเมิน [1] 

6) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลอง

ใช้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถาน  

ศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 20 คน เพ่ือหาค่าความ

เชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ (reliability) โดยใช้สูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค ได้ความ

เท่ียง 0.828 

7) น าแบบสอบถามที่ผ่านการประเมิน

คุณภาพและปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปจัดพิมพ์เป็น

แบบสอบถามฉบับจริง เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

4.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

จากสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี ในสังกัดสถาบัน การอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

3) ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา

ซึ่งเป็นฉบับที่สมบูรณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

5. ผลการวิจัย

5.1  ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี 

ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 1 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็น โดยรวมทั้ง 6 ด้าน เกี่ยวกับ  

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 

ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญช ี
X S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านบุคลากร
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 
3. ด้านภาระงานที่ปฏิบัติ
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านเทคโนโลยี
6. ด้านระยะเวลา

3.84 

4.22 
4.31 
4.37 
4.36 
4.36 

0.48 

0.66 
0.44 
0.47 
0.51 
0.54 

มาก 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.24 0.39 มาก 

5.8  ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการ เงิ นและบัญชี   ใ นสั ง กั ดสถาบั นการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ทั้ง 3 ด้าน ดัง

ตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  ในสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก    

เฉียงเหนือ 1 ทั้ง 3 ด้าน 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชี 
X S.D. 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ด้านประสิทธิภาพ
2. ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
3. ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน 

4.31 

4.33 

4.54 

0.53 

0.51 

0.53 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.39 0.47 มาก 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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6. อภิปรายผลการวิจัย

6.1  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าหน่วยงานได้จัดสรร

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีที่มีความรู้ 

ความสามารถเหมาะสมและมีทักษะในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี  และหน่วยงานได้จัดสรร

บุคลากรที่มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีความ

สอดคล้องกับ ไพลิน นาพันธ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

ประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีปกครองตามความคิดเห็น

ของเจ้าหน้าที่ปกครองและบังคับบัญชาในจังหวัด

อุตรดิตถ์ กล่าวไว้ว่า บุคลากรในหน่วยงานให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติงานดี มีการวางแผนอัตราก าลัง 

ก าหนดความรับผิดชอบของบุคลากรและการสั่งการ

จากผู้บังคับบัญชามายังผู้ใต้บังคับบัญชามีความชัดเจน 

บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้อ านาจหน้าที่

ที่มีอยู่ มีความรูความสามารถตรงกับหน้าท่ี มีทักษะใน

การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วถูกต้อง

ให้บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี สร้างความประทับใจแกผู้

มารับบริการ [2] 

 6.2  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชีด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความเห็นว่า 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยใจที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะว่า หน่วยงานต้ังอยู่ในพ้ืนที่เหมาะสม การ

เดินทางสะดวก หน่วยงานจัดบริเวณที่ท างานให้เป็น

สัดส่วนสะดวกต่อการติดต่อประสานงานสภาพ  

แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีความเหมาะสมช่วย

เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน หน่วยงาน

สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอมีความสอดคล้องกับ นลพรรณ บุญฤทธ์ิ ได้

ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี กล่าวไว้ว่า สถานภาพในการท างานเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบั ติงาน ถ้าหน่วยงานมีจ านวนบุคลากรที่

เหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติ อาคารสถานที่ที่

เหมาะสมทั้งภายในองค์การและสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 

บรรยากาศการท างาน ความพร้อมและเพียงพอของ

อุปกรณ์ส านักงาน สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อมของงานหรือส่วนประกอบของงานซึ่งจะท า

ให้ไม่เกิดความท้อถอยในการท างานและป้องกันไม่ให้

เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน [3] 

 6.3  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านภาระงานที่ปฏิบัติ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี มีความเห็นว่า หน่วยงานมีการ

ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบให้อย่างชัดเจนและปริมาณ

งานที่ ไ ด้ รับมอบหมายมีความเหมาะสม ท าให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า 

เกี่ยวกับการรับบริการของงานในหน้าที่ แก่บุคลากร 

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานใน

หน้าท่ีและงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่จะช่วยให้งานน้ันมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและน าไปใช้ปฏิบัติกับงานได้

เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับ สุรีย์พร น้อยมณี ได้

ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี ต่อผลสัมฤทธ์ิในการ

ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองจินดาอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้กล่าว

ไว้ว่า ลักษณะงานที่ท าความน่าสนใจของงานต้อง

อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความส าคัญ มีคุณค่า 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

680

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



เป็นงานที่ใช้ความคิด มีความท้าทายความสามารถใน

การท างาน ความมีอิสระในการท างาน งานที่ท าเป็น

งานที่ตรงกับความถนัดตรงความรู้ที่ได้ศึกษามา [4] 

 6.4  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านความรับผิดชอบ โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี มีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขต

หน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการท างานและ

ข้ันตอนต่างๆของงานในหน้าที่และงานที่เกี่ยวข้องได้

เป็นอย่างดี อีกทั้งยังศึกษาระเบียบและข้อบังคับที่

เกี่ ยวกับการปฏิบั ติงานที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ 

เน่ืองจากระเบียบและข้อบังคับด้านการเงินและบัญชีมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ปฏิบั ติงานจ าเป็น

จะต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานไม่มีข้อขัดข้อง ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความมุ่งมั่น

และต้ังใจท างานในหน้าท่ีหรืองานที่เกี่ยวข้องให้ส าเร็จ

อยู่เสมอ และรักษาเวลาในการมาปฏิบัติงานรวมทั้ง

การตรงต่อเวลาเสมอ มีความสอดคล้องกับ กรัญญา 

สกุลรักษ์ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ ปัจจัยด้านความสามารถ และปัจจัย

ด้านความส าเร็จที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร ได้

กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่

แสดงออกมาด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานของตนใน

ด้านต่างๆ อย่างแรกคือด้านความเอาใจใส่ในการ

ท างาน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการ

ปฏิบัติงานด้วยความต้ังใจจริงที่จะท างานในหน้าที่ของ

ตนหรืองานที่ตนได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อย ไม่

ละเลย ทอดทิ้งหรือหลีกเลี่ยง และหาทางป้องกันไม่ให้

เกิดความบกพร่องเสื่อมเสียในงานที่ตนได้รับผิดชอบ 

อย่างที่สองคือความเพียรพยายาม หมายถึง ลักษณะ

พฤติกรรมที่แสดงถึงความอดทนไม่ ย่อท้อต่อการ

ท างานเมื่อเกิดมีปัญหาหรืออุปสรรคในการท างานซึ่ง

เป็นหน้าที่ของตนที่จะได้ต้องรับผิดชอบน้ันจะต้อง

พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคน้ันด้วยตนเองอย่าง

สุดความสามารถ อย่างที่สาม ความละเอียดรอบคอบ 

หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้จักคิด

ใคร่ครวญในงานที่จะท าเพ่ือให้ถูกต้องและสมบูรณ์

รู้จักคิดก่อนท างานน้ันว่ามีผลดี ผลเสียอย่างไร และ

เมื่อท างานเสร็จแล้วต้องตรวจทานดูว่าถูกต้อง

เรียบร้อยดีหรือยัง อย่างที่สี่คือตรงต่อเวลา หมายถึง

ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการท างานให้ส าเร็จ

ทันเวลาที่ก าหนด รู้จักว่าเวลาไหนควรจะท าอะไร 

อย่างที่ห้าคือการยอมรับผลการกระท าของตนเอง 

หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยอมรับ

ในสิ่งที่ตนกระท าลงไป ไม่ว่าผลของงานน้ันจะออกมา

ดีหรือไม่ก็ตาม และอย่างสุดท้าย คือการปรับปรุงงาน

ของตนให้ ดี ย่ิง ข้ึน หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่

แสดงออกถึงการติดตามผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 

ถ้าไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึน [5] 

 6.5  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านเทคโนโลยี โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรผู้ปฏิบั ติงานด้าน

การเงินและบัญชี มีความเห็นว่า การน าเทคโนโลยี

ใหม่ๆมาช่วยในการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน ท าให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว มีความถูกต้องเชื่ อ ถือได้ ช่วยประหยัด

ค่าใช้จ่าย ข้อมูลมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และยังช่วย

ลดเวลาในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หากมีระบบ

เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความรวดเร็วและมีความ

แน่นอนมีความสอดคล้องกับ แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์,นิคม 

เจียรจินดา ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการ

พัฒนาเทคโนโลยีที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน

ธนาคาร กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี ที่หน่วยงานน ามาใช้ 

ช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
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และเทคโนโลยีท าให้มี พัฒนาการใหม่ๆ เพ่ือการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน ตลอดจนหน่วยงาน

ของผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 

และหน่วยงานมีการวางแผนการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ

ผู้ปฏิบั ติงานเห็นว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ช่วยให้

หน่วยงานของผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานบรรลุความส าเร็จ

ในส่วนด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานผู้ปฏิบัติงาน  

เห็นว่าระบบเทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติได้ดี และเห็นว่าเทคโนโลยีช่วยลดข้ันตอน  

การท างาน สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานการใช้

เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี การใช้งานระบบเทคโนโลยี 

ท าให้ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน ที่ส าคัญ

หน่วยงานของผู้ปฏิบั ติงานมีการอบรมเกี่ ยวกับ

เทคโนโลยีที่น ามาใช้อย่างสม่ าเสมอ [6] 

 6.6  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านระยะเวลา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชี มีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดล าดับ

ความส าคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งาน

ส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการวางแผน

ข้ันตอนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการใช้

เวลาอย่างคุ้มค่าและประหยัดทรัพยากรขององค์กร

และให้ความส าคัญกับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

เพ่ือให้งานน้ันเสร็จตามก าหนดเวลาเสมอ มีความ

สอดคล้องกับ สุรพงษ์ ฉันทพัฒนพงศ์ ได้ท าการศึกษา

เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ

พนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแห่งหน่ึง กล่าวไว้

ว่า งานที่เกิดข้ึนจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของ     

หน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติไดน้ันจะต้องมีปริมาณ

งานที่เหมาะสมตามแผนงานที่ไดก าหนดหรือเป้าหมาย

ที่บริษัทวางไว และควรมีการก าหนดระยะเวลาหรือ

วางแผนบริหารเวลาเ พ่ือให้ ได ปริมาณงานตาม

เป้าหมายที่มีการก าหนดไว โดยผลงานที่ออกมาน้ัน

ต้องสมดุลกับอัตราก าลังคนในหน่วยงานมีการส ารวจ

วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้ทุกครั้งและมีการเก็บวัสดุอุปกรณ์

ไว ในจ านวนที่ เหมาะสม เวลาที่ ต้อง ใช้ ในการ

ด าเนินงานจะต้องมีการก าหนดอย่างเหมาะสมตาม

ลักษณะของงาน มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้มี

ความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ผลงานเสร็จตาม

ก าหนดเมื่อเทียบกับความยากง่ายของงาน ใช้เวลาใน

การปฏิบัติงานน้อย การสงมอบตรงตามก าหนด และ

พนักงานท างานถูกต้องรวดเร็ว [7] 

 6.7  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านประสิทธิภาพ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก เน่ืองจากบุคลากรผู้ปฏิบั ติงานด้าน

การเงินและบัญชี มีความเห็นว่า ผู้ปฏิบัติสามารถ

ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าผลส าเร็จของ

งานที่ปฏิบั ติ ไปใช้  เป็นข้อมูล เ พ่ือวางแผนการ

ด าเนินงานในหน่วยงานได้และได้รับการตรวจสอบ

รายงานทางการเงินจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

โดยไม่มีข้อทักท้วง มีความสอดคล้องกับ มาลินี นกศิริ 

ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทธรรมรักษ์ ออโต

พาร์ท จ ากัด กล่าวไว้ว่า ลักษณะบุคคลที่มีความ    

สามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือกิจกรรมใดๆ  แล้วประสบ

ความส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มี

วัตถุประสงค์ไว้ ผลที่เกิดข้ึนมีลักษณะคุณภาพ เช่น 

ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรง

กับความคาดหวังและความต้องการของหมู่คณะ 

สังคม และผู้น าผล น้ันไปใช้ เป็นผลที่ ไ ด้จากการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติ

ด้วยความ   พึงพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถปฏิบัติ

ด้วยการเลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม
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ที่สุดที่จะท าให้บรรลุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

อย่างสูงสุด [8] 

 6.8  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอ ยู่ ในระ ดับมาก เ น่ืองจากบุคลากร ผู้  

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความเห็นว่า การ

ปฏิบัติงานตามล าดับข้ันตอน ตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ การมีกระบวนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กันทั้ งองค์กรและแต่ละกลุ่มงานท าให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลาและช่วยลดข้อ 

ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติงานมี

การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานและปรับปรุง

วิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีความสอดคล้องกับ 

ลัดดา รักจรรยาบรรณ ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนา 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ วไปใน

มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวไ ว้ ว่า การพัฒนาการ

ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องพิจารณาประเภทของงาน และ

รูปแบบการท างานในส่วนที่ต้องปรับปรุง วางแผน

ก าหนดข้ันตอน ก าหนดวิธีการใหม่ปรึกษาและ

ตัดสินใจร่วมกันกับผู้ร่วมงาน ขอความเห็นชอบ และ

ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนวิธีการใหม่และติดตามผล 

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบ และท าให้การปฏิบั ติงานพัฒนา    

อย่างต่อเน่ือง [9] 

 6.9  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและบัญชี ด้านความส าเร็จในการท างาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เน่ืองจากบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มีความเห็นว่าการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความทุ่มเท

อย่างเต็มก าลังความสามารถและพยายามหาวิธีการ

แก้ไข ปรับปรุงงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 

ที่ มี พัฒนางานให้ ดี ข้ึ น เ สมอและปฏิบั ติ ง านให้

ปรากฏผลส าเร็จอย่างชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ต้ังไว้ ย่อมท าให้งานน้ันมีประสิทธิภาพสูง มีความ

สอดคล้องกับ สิรินภา ทาระนัด ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ ง านของ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลสามารถ

ท างานได้ส าเร็จทันตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมใน

การท างานของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จลุล่วงได้

เป็นอย่างดีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

การรู้จักหาแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนและเมื่อ

งานส าเร็จก็เกิดความรู้สึกพอใจในความส าเร็จ ได้แก่ 

การได้ใช้ความรู้ทาง วิชาการในการปฏิบั ติตาม

เป้าหมายที่คาดไว้ การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการ

ท างานของตนเองได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ [10] 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

7.1  ควรจัดให้มีการอบรมสัมมนาเพ่ิมเติมความรู้

เก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีความพร้อมทั้งทางด้าน

ระเบียบต่าง ๆ ข้ันตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึง

การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในทุก ๆ ด้าน 

 7.2  ควรมีการประเมินประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างต่อเน่ืองและ

สม่ าเสมอ ทั้งในด้านการบรรลุเป้าหมายและความ

ถูกต้อง เ พ่ือให้ ผู้ปฏิบั ติ งานมีการปรับปรุ งและ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 7.3  หน่วยงานควรจัดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณที่ได้รับ 

เพ่ือให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน

และบัญชีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีน้อยไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี จะท าให้ปริมาณที่ออกมาไม่เป็น

ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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8. ข้อเสนอแนะ

8.1  การศึกษาในครั้งต่อไปควรขยายการศึกษาใน

ส่วนของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้

กว้างมากข้ึนเป็นระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ของ

ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน   

 8.2 การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาในประเด็น

เดียวกันน้ี แต่ควรจะเพ่ิมวิธีการวิจัย โดยเพ่ิมการวิจัย

เชิงคุณภาพร่วมด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่

สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาการ

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพ
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กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบึงกาฬ 

Factors affecting performance practice accounting for the local government 

organization according to the computer accounting system e – laas a case study 

of the local government organization in buengkan province 
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บทคัดยอ 

บทคัดยอ 

 การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัย

ท่ีมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชีองคกรปกครองสวน

ทอง ถ่ินตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร  e – LAAS 

กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบึงกาฬ 

โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคือผูอํานวยการกองคลัง 

ผูปฏิบัติงานบัญชี จํานวน 174 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน

การเก็บขอมูลประกอบดวยแบบสอบถาม ปจจัยท่ีมีตอ

การปฏิบัติงานดานบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

e – LAAS เพ่ือทราบถึงปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e – LAAS ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบึงกาฬ ทราบถึง

กระบวนการควบคุมในการวางแผนเพ่ือสงผลตอการ

ลดตนทุนในการบริหารงานของหนวยงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบึงกาฬ และเพ่ือนําผล

การศึกษาท่ีไดไปปรับปรุงแกไขและพัฒนาการ 

คําสําคัญ : การปฏิบัติงานดานบัญชี ,ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS 

 . 

*วาสนา  มีมาตร

E - mail : wassana2018kb@gmail.com 

ปฏิบัติงานดานบัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e – LAAS 

สถิติท่ีใชในการวิจัยคารอยละ คือคาเฉลี่ย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 159 คน อายุ 36 – 40 

ป จํานวน 70 คน การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. 

จํานวน 90 คน ประสบการณทํางานมากกวา 25 ป 

จํานวน 40 คน 2) ปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานดาน 

บัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระบบบัญช ี

คอมพิวเตอร e – LAAS องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดบึงกาฬ โดยรวมท้ัง 5 ดานอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณาเปนรายดานจากมาก 

ไปหานอย พบวา ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี อยู

ในระดับมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ย 4.78 ดานทักษะในงาน

ดานระบบบัญชี อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.09 ดาน

คุณลักษณะเฉพาะของพนักงานบัญชี อยูในระดับมาก

มีคาเฉลี่ย 4.02 ดานสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี

องคกร  อ ยู ในระ ดับมากมีค า เฉลี่ ย  3 .98 ด าน

ความสามารถด านการ ติดต อการสื่ อสา รและ

ประสานงาน อยู ในระดับมากมีค า เฉลี่ ย  3 .80 

ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is to study 

the factor of local government organization’s 

E – LAAS accounting performance; the case 

study of local government organization in 

Buengkan province. The population of this 

study is The director of the treasury and 174 

accountants. The research instrument is a 

questionnaire on factors of local government 

organization’s E – LAAS accounting performance in 

order to know the factors of local government 

organization’s E – LAAS accounting performance in 

Buengkan province, to study the controlling 

process of planning to impact cost reduction of 

local government organization administration in 

Buengkan province and to take the result of 

the study for improving and developing E – LAAS 

accounting performance. Statistic in this 

research used the average value, percentage 

and standard deviation.The research result 

founds that 1) most of participants were 159 

females, their ages are between 36-40 years, 

number 70 people. Diploma studies in the 

amount of 90 people, more than 25 years of 

working experience, 40 people. 2) the 5 mixed 

factors that affect the local government 

organization’s E – LAAS accounting performance in 

Buengkan province was the high level. The 

average was 4.13. When considering each side, 

descending, it was found that the Code of 

Ethics for Professional Accountants was at the 

highest level at 4.78. The skills of accounting 

were at the high level at 4.09. The qualification 

of accountant was at the high level at 4.02. 

The environment and technology were at the 

high level at 3.98. The communication and 

coordination were at the high level at 3.80 

respectively.  

Keywords : Accounting Practice, Computer 

Accounting System e - LAAS 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานดาน

บัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e – LAAS ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดบึงกาฬ 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูอํานวยการกอง

คลัง และผูปฏิบัติงานบัญชีของหนวยงานองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดบึงกาฬ 58 หนวย 

จํานวน 174 คนกลุมตัวอยาง 

1) ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก 

1.1) ขอมูลสวนบุคคล

1.1.1) เพศ 

1.1.2) อายุ  

1.1.3) ระดับการศึกษา 

1.1.4) ประสบการณในการทํางาน 

1.2) ปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 5 ดาน 

1.2.1) ดานคุณลักษณะเฉพาะของ

พนักงานบัญช ี

1.2.2) ดานทักษะในงานระบบบัญชี  

e – LAAS 

1.2.3) ดานความสามารถการ

ติดตอสื่อสารและประสานงาน 

1.2.4) ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญช ี

1.2.5) ดานสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี 

1.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ต้ังแตเดือน 

ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ 2564 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการ

รวบรวมขอมูลโดยมี ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ ซ่ึง

แบบสอบถามเหลานี้ถูกสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณ

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยแบงเคร่ืองมือออกเปน 

3 สวน คือ 
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สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

(Check list) และเลือกตอบเพียงคําตอบเดียวตามท่ี

กําหนดไว ไดแก 

1.1) เพศ 

1.2) อายุ 

1.3) ระดับการศึกษา 

1.4) ประสบการณในการทํางาน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e – LAAS องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจังหวัดบึงกาฬ ภายใตกรอบความตองการ 

5 ดาน ไดแก 

2.1) ดานคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานบัญชี 

2.2) ดานทักษะในงานดานระบบบัญชี e – LAAS 

2.3) ดานความสามารถการติดตอสื่อสารและ

ประสานงาน 

2.4) ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 

2.5) ดานสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ

ในเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร 

e – LAAS องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 159 คน อายุ 36 – 40 ป จํานวน 

70 คน การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 90 คน 

ประสบการณทํางานมากกวา 25 ป จํานวน 40 คน 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร  e – LAAS องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดบึงกาฬพบวา ปจจัยท่ีมีตอ

การปฏิบัติงานดานบัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร  e – LAAS องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดบึงกาฬ คือ หัวหนาบัญชี 

ผูปฏิบัติงานบัญชี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด

บึงกาฬ จํานวน 174 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

ขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม ปจจัยท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e – LAAS เพ่ือทราบถึง

ระดับความรูความสามารถการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดบึงกาฬ สถิติท่ีใชในการวิจัย คือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษา พบวา ปจจัยการปฏิบัติงานดาน

บัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จั งหวัดบึ งกาฬ โดยรวมท้ัง  5 ด านอยู ในระ ดับ 

มาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณาเปนรายดานจาก

มากไปหานอย พบวา ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.78 ดานทักษะใน

งานระบบบัญชี e - LAAS อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.09 ดานคุณลักษณะเฉพาะของพนักงาน

บัญชี อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.02  

ดานสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี อยูในระดับมาก  

มีคาเฉลี่ย 3.98 ดานความสามารถการติดตอการ

สื่อสารและประสานงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.80 ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดบึงกาฬ สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

 ผูอํานวยการกองคลัง ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS ดานคุณลักษณะเฉพาะของ

พนักงานบัญชี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เปน

เพราะวาหนวยงานไดจัดสรรผูปฏิบัติงานดานบัญชี ท่ีมี

ความรับผิดชอบ มีคุณสมบั ติ  คุณวุฒิ  มีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานดานบัญชี 

อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.78  
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 ผูอํานวยการกองคลัง ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS ดานทักษะในงานระบบบัญชี  

e – LAAS โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก

หัวหนาบัญชี ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความรูทางกฎหมาย

มีทักษะทางดานเทคโนโลยี สามารถใชงานในระบบ

บัญชี e – LAAS ไดเปนอยางดีจึงทําใหการลงบัญชี

ครบถวนสมบูรณ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 

 ผูอํานวยการกองคลัง ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร  e – LAAS ดานความสามารถการ

ติดตอสื่อสารและประสานงาน เนื่องจากหัวหนาบัญชี 

ผูปฏิบัติงานบัญชี มีอิสระในการวางแผนงาน สามารถ

แสดงความคิดในท่ีประชุมอยางสรางสรรค และ

สามารถติดตอประสารงานกับหนวยงานภายนอกได

เปนอยางดี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 

 ผูอํานวยการกองคลัง ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS ดานจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี 

เนื่องจากหัวหนาบัญชี ผูปฏิบัติงานบัญชีในหนวยงาน

ปฏิบั ติงานอยางตรงไปตรงมา มีความเปนกลาง 

เปดเผยขอมูลไมบิดเบือน และสามารถปฏิบัติอยาง

อิสระภายใตกรอบวิชาชีพบัญชี อยูในระดับมากท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ย 4.78 

 ผูอํานวยการกองคลัง ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยมีตอการปฏิบัติงานดานบัญชี

อ งค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน  ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร  e – LAAS ดานสภาพแวดลอมและ

เทคโนโลยี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก

ผูอํานวยการกองคลัง ผูปฏิบัติงานบัญชี มีความเห็นวา

วัฒนธรรมองคกร มีผลต อการปฏิบั ติ ง าน และ

หนวยงานมีระบบความปลอดภัยทางคอมพิวเตอรสูงมี

ความเชื่อถือไดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความเหมาะสมไดรับการพัฒนาตลอดเวลา อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 

 จากผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ

[1] ทวิชชัย อุรัจฉัท และชุมพล รอดแจม (2559) ได

ศึกษาวิจัยเร่ือง ความรูและความสามารถทางวิชาชีพ

ของนักบัญชีตามมาตรฐานระหวางประเทศสําหรับผู

ประกอบ วิชาชีพในสถานประกอบการ เขตอําเภอบาง

กรวย จั งห วัดนนทบุ รี  พบว านักบัญชี ในสถาน

ประกอบการเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มี

ความรูและ ความสามารถทางวิชาชีพของนักบัญชีตาม

มาตรฐานระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพใน 

สถานประกอบการในภาพรวม อยูในระดับมาก และ

รายดานท้ังดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ ทาง

วิชาการเชิงปฏิบัติและหนาท่ีการงาน ดานทักษะทาง

คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ดานทักษะทาง ปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคลและการสื่อสาร และดานทักษะการ

บริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ ก็อยูในระดับ

มากเชนกันทุกดาน และในการวิเคราะห  

ความแตกตางระดับความรูและความสามารถ ของนัก

บัญชีในสถานประกอบการท่ีมีสภาพท่ัวไปแตกตางกัน 

พบวา นักบัญชีมีระดับความรูและ ความสามารถ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 [2] จันจิรา มังกรศักดิ์สิทธิ์(2556) ไดทําการ ศึกษา

เร่ือง ความคิดเห็นของพนักงาน ตอการสื่อสารภายใน

องคกร กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช พบวา ชอง

ทางการสื่อสารภายในโรงพยาบาลนนทเวช พนักงาน

ใชงานกันมากเรียงลําดับจากมากท่ีสุดไดดังนี้โทรศัพท,

เพ่ือนรวมงาน, การจัดประชุม, หนังสือเวียน,บอรด

ขาวสาร,วารสารภายในโรงพยาบาล 

 [3] ลักษณมนล สุวรรณแสน (2561) ไดศึกษาเรื่อง

ทักษะทางวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักบัญชี การ

ประปานครหลวง ผลการวิจัย พบวา ทักษะทางวิชาชีพ 

ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะทางคุณลักษณเฉพาะ

บุคคล ดานทักษะทางปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนและการ

สื่อสาร และดานทักษะทางการบริหาร องคกรและการ

จัดการธุรกิจ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของนักบัญชี การประปานครหลวง อยางมี นัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดาน

ความซ่ือสัตยสุจริต ดานความเท่ียงธรรมและความเปน
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อิสระ ดานความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และ

การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดานการรักษา

ความลับ ดานพฤติกรรมทางวิชาชีพ และดานความ

โปรงใส สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

นักบัญชี การประปานครหลวง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ เพ่ือใชเปน

แนวทาง ในการ พัฒนา ทักษะทาง วิช าชี พและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพของนักบัญชีการประปานครหลวง ใหมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรตอไป 

 [4] อมราลักษณ ศิ ริทองสุข (2551) ไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางธุรกิจกับ

ประสิทธิภาพในการทํางานของนักบัญชี บริษัทในเขต

ภาคตะวนออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบวา นักบัญชี

บริษัทใน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็น

เกี่ยวกบสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โดยรวมอยูในระดับ

มากเชนกัน ไดแก ดานภาวะเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรม

ดานการเมืองและดานเทคโนโลยี 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาปจจัยท่ีมีตอการปฏิบัติงานดาน

บัญชีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระบบบัญชี

คอมพิวเตอร e – LAAS องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดบึงกาฬ ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานคุณลักษะเฉพาะของพนักงานบัญชี นอกจากจะ

มีความรับผิดชอบและมีคุณวุฒิ ท่ี เหมาะสมแลว

หนวยงานควรมีการจัดอบรมสัมนาเพ่ือพัฒนาระดับ

ความรูความสามารถในดานบัญชี 

2. ด านทักษะในงานดานระบบบัญชี  e – LAAS

หนวยงานควรจัดอบรม และการออกศึกษาในสถานท่ี

ตาง ๆ ท่ีจัดทําบัญชีระบบบัญชี e – LAAS เพ่ือไป

เรียนรูทักษะงานของแตละหนวยงานเพ่ือแลกเปลี่ยน

ทักษะเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานได 

3. ดานความสามารถการติดตอสื่อสารและประสานงาน

ควรใหมีการติดตอสื่อสารอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิด

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

4. ดานจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี หัวหนาบัญชีและ

ผูปฏิบัติงานบัญชีมีการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา มี

ความเปนกลางไมบิดเบือนขอมูล แตผูบริหารควร

แนะนําชี้แนะใสใจดูแลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

5. ดานสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี ควรมีการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีใหทันสมัยและไดรับการพัฒนาระบบ

อยูตลอดเวลา 

6. ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรูเร่ืองระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานบัญชี 

เพ่ือใหหัวหนาและผูปฏิบัติงานบัญชีมีความรูใหมๆ 

และนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงานดานบัญชีไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบ 
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การพัฒนาเว็บไซตระดับปริญญาตรีหลักสูตร

เทค โน โลยี บัณฑิ ต  ส าขา วิชาคอม พิว เตอร ธุ ร กิ จ 
มี วัตถุประสงค เ พ่ือพัฒนาเว็บไซตระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู ใช เ ว็บไซตระดับ
ปริญญาตรีหลักสู ตร เทคโนโลยี บัณฑิต  สาขา วิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ครั้งน้ีไดแก นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย และผูเขาชมเว็บไซต 
จํานวน 100 คน ผลของการศึกษาพบวา 

ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ พบวาในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
ขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานความปลอดภัยใน
การใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ดานประโยชนในการนําไปใช มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 มีความพึงพอใจในระดับมาก และ
ขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ไดแก ดานเ น้ือหา มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
Website development for undergraduate 

degree programs in technology Business 
Computer Programs purpose is to develop a 
website for the undergraduate program of 
graduate technology. Business Computer 
Program the population and sample groups in 
this research were students of Nong Khai College 
of Boatbuilding Industrial and Technology. And 
the number of website visitors of 100 people, 
the study found that 
 The results of the satisfaction study 
towards the undergraduate website Bachelor of 
Technology Program Business Computer It was 
found that the overall level of satisfaction was 
at a high level. 4.22 When considering 
individually, it was found that the most 
satisfactory aspect is the safety of use. The 
mean of 4.31 was at a high level. Followed by 
the benefits of using the mean of 4.29 was very 
satisfied. The one that had the least satisfaction 
was content, the mean of 4.06, the satisfaction 
was at a high level, respectively. 
. 
Keyword : Website Development 
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1. บทนํา

ในปจจุบันเว็บเว็บไซตเขามามีบทบาทและมี

ความสําคัญตอชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก

โดยเฉพาะกลุมคน เจนวาย (Generation Y) หรือ “เด็ก

รุนใหม” เปนกลุมคนท่ีโตมาพรอมกับคอมพิวเตอร 

อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีไอที ทําใหวิถีชีวิตตองการ

ความทันสมัยและทันตอเหตุการณอยูเสมอ เว็บไซตจึงเปน

แหลงสารสนเทศท่ีสําคัญสาํหรบัทุกคน [1] เพราะสามารถ

เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร 

การประชาสัมพันธขาว การโฆษณาสื่อตาง ๆ ผานทาง

เ ว็บไซต  หรือแม กระ ท่ังสื่ อสั งคมออนไลน  Social 

Network เชน Facebook หรือ Google+ หรือ Twitter  

ท่ีสามารถตอบโจทยการติดตอสื่อสารไดเปนอยางดี ดังน้ัน 

เว็บไซตจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก ทุกองคกรท้ัง

ภาครัฐและเอกชน ไดใหความสําคัญของการมีเว็บไซตเพ่ิม

มากยิ่งข้ึน โดยมีจุดประสงคเพ่ือการประชาสัมพันธ หรือ

เพ่ือการคาขาย และหากมีการนําเสนอเว็บไซตในรูปแบบ

สวยงาม คนหาขอมูลงาย มีความนาเช่ือถือ ก็จะไดรับ

ความนิยมอยางรวดเร็วชวยเพ่ิมจํานวนผูเขาชมหรือลูกคา

ไดมากกวาสื่อประเภทอ่ืน ๆ อีกดวย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ 

ตอเรือหนองคาย (อังกฤษ: Nong Khai College of 

Boatbuiding Industrial and Technology ) เปน

วิทยาลัยดานอุตสาหกรรมเรือ 1 ใน 3 แหงของประเทศ

ไทย ปจจุบันมีเน้ือท่ีรวม 31 ไร 75 ตารางวา ตั้งอยูเลขท่ี 

174/1 หมูท่ี 1 ถนนแกววรวุฒิ ตําบลมีชัย อําเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย เปนวิทยาลัยฯ ท่ีเปดทําการเรียนการ

สอนระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และหลักสูตร

ระยะสั้นในทุกสาขาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมตาง ๆ 

เชนเดียวกับวิทยาลัยเทคนิคตาง ๆ ท่ัวประเทศท้ังยังเปด

สอนหลักสูตรการเรยีนการสอนสาขาวิชาชีพชางตอเรือ ซึ่ง

วิทยาลัยเทคนิคตาง ๆ ท่ัวประเทศไมมี ดังน้ัน จึงไดช่ือวา 

“ วิทยาลัย เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองค าย”  สั ง กั ด สถา บันกา รอา ชี วศึ กษาภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานท่ีตั้งอยูหางจาก

สถานีรถไฟหนองคายเกาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 

800 เมตร ใกลกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทางดานทิศ

ตะวันออกประมาณ 100 เมตร   ไดมีการลงนามกอตั้งข้ึน

เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2513 โดยใชช่ือ “ศูนยฝกตอเรือ

หนองคาย” สังกัดสํานักงานพลังงานแหงชาติ กระทรวง

พัฒนาการแหงชาติมีภารกิจในการฝกอบรมวิชาการตอ

เรือใหกับบุคลากรในประเทศตาง ๆ ท่ีใชแมนํ้าโขงรวมกัน 

ภายใตการสนับสนุนของโครงการโคลัมโบ ตอมาภารกิจ

ฝกอบรมบุคลากรในประเทศตาง ๆ ท่ีใชแมนํ้าโขงรวมกัน

หยุดลง คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติใหโอน “ศูนยฝกตอเรือ

หนองคาย” ใหกับกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตอ 

และไดมีการพัฒนาเปนลําดับ [2] 

ปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ

ตอเรือหนองคายไดทําการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และเปนท่ี

รูจักอยางแพรหลายแตการประชาสัมพันธ การนําเสนอ

ผลงานและการติดตอสื่อสารยังไมมีเทคโนโลยีมาชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพ คณะผูจัดทําจึงคิดวาการนําสื่อเว็บไซต

ออนไลนมาชวยเ พ่ิมประสิทธิภาพ เ น่ืองจากการใช

อินเตอรเน็ตและสื่อออนไลนในปจจุบันเปนสวนหน่ึงใน

ชีวิตคนไปแลว ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะ

พัฒนาเว็บไซตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สังกัดสถาบัน 

การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซตระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชเว็บไซต

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียน 
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ
เรือหนองคาย  จํานวน 598 คน ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2563 

4.1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ ง น้ีไดแก 
นักเรียน นักศึกษาและผูเขาใชเว็บไซต จํานวน 100 คน 
โดยใชกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 4.2.1 เว็บไซตระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

           4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจแบงออกเปน 
2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 5 ตัวเลือก 4 ดาน 19 ขอ 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมลู
 4.3.1 หลังจากประชากรกลุมตัวอยาง ไดเขาดู

เว็บไซตระดับปรญิญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผูวิจยัแจกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจให กลุมตัวอยางไดแก นักเรียน นักศึกษา 
จํานวน 100 คน โดยใหใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 30 นาที  

 4.4.2 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ตอบแบบสอบถามเว็บไซตระดับปริญญาตรี หลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ บันทึก
ขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชวิธีคํานวณ เพ่ือการ 
วิเคราะหหาระดับความพึงพอใจของผูเขาชมเว็บไซตระดับ
ปริญญาตรี หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู [3] 
4.4.1 คารอยละ (%)  

4.4.2 คาเฉลี่ยเลขคณติ x� 
4.4.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผล
 เว็บไซตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการสราง
เว็บไซตโดยใชโปรแกรม Notepad และเปนโปรแกรมท่ี
ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ดังน้ันจึงไดมีจัดทํา
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางไดแก นักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัย เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย จํานวน 100 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในงานออกแบบเว็บไซต ผลการศึกษา
พบวา 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สรุปผลไดวาผูท่ีตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 20 ป 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 30   อายุ 21-40 ป
จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 70 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมากเปนเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 60 
และผูตอแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 45 คนคิด
เปนรอยละ 40 
 5.2 ขอมูลความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอเว็บไซต
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 5.3 ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ จากกลุมตัวอยาง 100 คน พบวาระดับความพึง

พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.22, S.D. = 
2.50) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคามากท่ีสุด 
คือ ดานความปลอดภัย ในการใชงาน อยูในระดับมาก 

(x� = 4.31, S.D. = 0.68) รองลงมา คือดานประโยชนใน

การนําไปใช อยูในระดับมาก (x� = 4.31, S.D. = 0.65) 

และดานออกแบบเว็บไซต อยูในระดับมาก (x� = 4.20, 
S.D. = 0.76)  นอยท่ีสุดคือ ดานเน้ือหาอยูในระดับมาก 

(x� = 4.06, S.D. = 0.75)   

6. อภิปรายผล
 ผูศึกษาไดออกแบบและพัฒนาเว็บไซตระดับ
ปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร ธุรกิจ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและ
กิจกรรมตางๆ ของแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจใหกับบุคคล
ท่ัวไปและกลุมนักเรียน นักศึกษา จากเว็บไซต โดยมี
การศึกษาโครงสรางของหนาเว็บไซต ผูศึกษาไดออกแบบ
หนาเว็บไซตใหมีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอนและใชงาน
ไดสะดวกมีความสม่ําเสมอ 
 เว็บไซตระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนเว็บไซตท่ีใชงาน
ไดงายและสามารถเขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว มีการ
แบงสวนหนาของเว็บไซต ออกเปนสวนหัว หนาแรก ช่ือ
เว็บไซต โลโก สวนเน้ือหาขอความมีความกะทัดรัด 
ชัดเจน มีการจัดอยางเปนระเบียบ เพ่ือใหมองหาขอมูล
ไดรวดเร็ว โดยมีการจัดหาไดอยางเหมาะสมและมีการจัด
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รูปตัวอักษรเพ่ือใหเ น้ือหาดูนาสนใจและอานไดงาย 
สะดวกและชัดเจนสวนทายเปนบริเวณใหขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับเน้ือหาและเว็บไซต รวมถึงลิงคตาง ๆ ท่ีเว็บไซต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ประกอบไปดวยเน้ือหา 7 หัวขอ ท่ี
สําคัญรายละเอียด คือ หนาแรก ท่ีตั้ง วิสัยทัศน ความ
เปนมา กิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ และหลักสูตรท่ีเปด
สอน 
 ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
จากกลุมตัวอยาง 100 คน พบวาระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.22, S.D. = 2.50) 
เมื่ อ พิจารณารายด านพบว าด าน ท่ีมีค ามาก ท่ีสุ ด 
คือดานความปลอดภัยในการใชงาน อยูในระดับมาก 

 (x� = 4.31, S.D. = 0.68) รองลงมา คือดานประโยชน

ในการนําไปใช  อยู ในระดับมาก (x� = 4.31, 
S.D. = 0.65) และดานออกแบบเว็บไซต อยูในระดับมาก 

(x� = 4.20, S.D. = 0.76)  นอยท่ีสุดคือ ดานเน้ือหา 

อยูในระดับมาก (x� = 4.06, S.D. = 0.75)   

เอกสารอางอิง 
[1] รัชชานนท มานะจิต, ประวัติความเปนมาของ  

  เว็บไซต, [ระบบออนไลน] 
   แหลงขอมูล https://sites/rudchanonm/ 
  (สืบคนวันท่ี 25 กันยายน 2563). 

 [2] วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ 
หนองคาย, ประวัติวิทยาลัยฯ, [ระบบ
ออนไลน] แหลงขอมูล https://nbitech1 

        wordpress.com/ (สืบคนวันท่ี 18 กันยายน 
2663). 

[3] บุญชม ศรีสะอาด, (2545), วิธีการทางสถิติสําหรับ 
การวิจัย, พิมพครั้งท่ี 2,  กรุงเทพฯ : 
สุวีริยาสาสน. 
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การพัฒนาเว็บไซต์โชคอนันต์ทัวร์ 
WEBSITE DEVELOPMENT OF CHOKANAN TOUR 

นายภาณุวัตร  ขอกั้นกลาง1*  นายโชคอนันต์  น้อยบรรเทา2

Panuwat  Khogunklang * and Chokanan Noibanthao12

*12สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 
*12Field of Business Computer Program Nongkhai College of Shipbuilding Technology and

IndustryInstitute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บไซต์โชคอนันต์ทัวร์ผู ้จัดทำมี

ว ัตถุประสงค์เพ ื ่อพัฒนาเว็บไซต์โชคอนันต์ทัวร ์ให้
สามารถใช้งานได้จริง และศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์โชคอนันต์ทัวร์ กลุ่มตัวอย่างที ่ใช ้ใน
การศึกษาหาค่าความพึงพอใจของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์โชค
อนันต์ทัวร์ในครั้งนี้ คือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โชคอนันต์
ทัวร์ จำนวน 100 คน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้
งานง่ายและสามารถเข้าถึงโดยสะดวก มีการแบ่งส่วน
ต่าง ๆ ของเว็บไซต์อย่างชัดเจน ใช้งานง่าย เมนูคือหน้า
แรก แพ็คเกจทัวร์ บริการเช้ารถ รีวิวสถานที่ท่องเที่ยว 
และติดต่อเราซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อเว็บไซต์
บริษัทโชคอนันต์ทวัร์ จำนวน 100 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 และผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 

*ภาณุวัตร  ขอกั้นกลาง (Panuwat  Khogunklang)
E-mail : address : thpanuwat098@gmail.com 

จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และผลการศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์โชคอนันต์ทัวร์ ในภาพรวม
รายด้าน ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.16 อยู ่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ด้านประโยชน์การนำไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
อยู ่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านการออกแบบ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมากและด้านที่มีความ
พึงพอใจน้อยที ่ส ุดคือด้านเนื ้อหามีค่าเท ่ากับ 4.07 
อยู่ในระดับมาก 
คำสำคัญ : การท่องเที่ยว, การพัฒนาเว็บไซต์, เว็บไซต์
ออนไลน์ 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to 

development website chokanantour make sure 
it actually works and  find the levels of user 
satisfaction that affected the website of the 
website CHOKANAN TOUR. A sample was 
selected from website visitors 100 people by 
using a accidental sampling. Can visit website 
here chokanantour-807ec.Firebaseapp.com 
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The website is easy to use and can be accessed 
with ease. There are clearly divided sections of 
the website, easy to use, the menu is the first 
page. Package tour, car rental, review attractions 
and contact us, can access the website 
effectively 

The results of the study on the 
satisfaction towards Choke Anan Tour of 100 
people found that most of the respondents 
were female, 60 men, 60% and women were 
40% women. The finding of this research found 
that the overall of the satisfaction of website 

visitors were highly satisfaction with (x̅ = 4.16, 
S.D. = 0.68)  result each side highly to lowest 
were content side was  the highest level of 

satisfaction with (x̅ = 4.22, S.D. = 0.68) , benefits 

and uses side with (x̅ = 4.20, S.D. = 0.70) and 
the lowest level of satisfaction were content 

side with (x̅ = 4.07, S.D. = 0.66) 
Keyword : Travel, Website development, 
Online website 

1. บทนำ
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศหรือนอก

ประเทศเริ่มขยายตัวมากขึ้น และภาพรวมสถานการณ์
ท่องเที่ยวในประเทศและนอกประเทศ ขยับตัวต่อเนื่อง 
จากการเพิ ่มขึ ้นทั ้งจำนวนและค่าใช้จ ่ายเฉลี ่ยของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ให้
ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
มากขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากเศรษฐกิจ
ทั ้งในและต่างประเทศเริ ่มฟื ้นตัว รวมทั ้งการออก
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ ส่งผลใหใ้นปี 

2560 ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที ่วของ
ภาครัฐ ส่งผลให้ในปัจจุบัน ประเทศไทยจะมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวประมาณ 2.77 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
10 จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดตลาดท่องเที่ยวสำคัญ 
ดังนี้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ขยายตัวลดลง จากปี
ก่อนที่ขยายตัวลดลง จากปีก่อนที่ขยายตัวค่อนข้างสูง
โดยนักท่องเที่ยวจากเอเชียและอาเซียนยังเติบโตได้ดีซึ่ง
เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงเติบโต ทำให้มี
กำลังใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น [1]  

ดังนั้นผู้จัดทำจังได้เล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาเว็บไซต์ บริษัท โชคอนันต์ทัวร์ เป็นบริษัทเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวต่างประเทศ ทางบริษัทมีบริการจัดนำ
เที่ยว ลาว เวียดนาม กัมพูชา บริการ เช่ารถตู้รายวัน 
บริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ อีกทั้งยังมีบริการรับ
ทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว บริหารโดยคุณสวาท น้อย
บรรเทาและครอบครัว เริ ่มให้บริการจัดนำเที ่ยวในปี 
2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เว็บไซต์บริษัทโชคอนนัต์
ทัวร์ค่อนข้างเก่าและล้าสมัย คณะผู ้จัดทำโครงการ
มองเห็นถึงปัญหาจึงใด้พัฒนาเว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์
ทัวร์ให้มีปรสิทธิภาพง่ายต่อการใช้งานและทันสมัยมาก
ขึ้น ซึ่งกลุ่มป้าหมายในการจัดทำครั้งนี ้คือ ผู้ที ่ได้เข้า
เยี่ยมชมเว็บไซต์โชคอนันต์ทัวร์ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชม [2] 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื ่อพัฒนาเว็บไซต์โชคอนันต์ท ัวร์ท ี ่มี

ประสิทธิภาพใช้งานได้จริง 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์โชค

อนันต์ทัวร์ 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่นักท่องเที่ยว
ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โชอนันต์ทัวร์ จำนวน 100 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
การสร้างเครื่องมือแบ่งออกเป็น ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการ พัฒนา ขั้นตอนการ
นําไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล โดยการศึกษานี้จะ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา ประกอบด้วย 2 ชุด 
ได้แก่  

3.2.1 การสร้างเว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ 
3.2.1.1  ศึกษาวิธีการสร้างเว็บไซต์ 

 3.2.1.2  ศึกษาเนื้อหาและเก็บรวบรวม
ข้อมูลของบริษัทโชคอนันต์ทัวร์ เช่น  

1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานโครงสร้าง
ของนักท่องเที่ยว 

2) ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
3) ข้อมูลเกี่ยวกับภาระงานที่รับ

ผิดชอบ  
 3.2.1.3 นําข้อมูลให้อาจารย์ที ่ปรึกษา

โครงการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
เนื้อหา 

 3.2.1.4 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
คำแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 3.2.1.5 สร้างเว็บไซตโ์ดยการใชโ้ปรแกรม 
Adobe Dreamweaver  แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม  Adobe 
Photoshop, 

 3.2.1.6 นาํเว็บไซตไ์ปให้อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ เพื่อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 

 3 .2 .1 .7  ดำ เน ินการปร ับปร ุ งตาม
คำแนะนํา/อัปโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์  

3.2.2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ 
ประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ข้ันตอนได้แก่ 

ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู ้เข้าชม

เว็บไซต์ บริษัทโชคอนันต์ทัวร์โดยพิจารณาจากหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1) ด้านส่วนประกอบของเว็บไซต์
2) ด้านการออกแบบและการจัดรูป

แบบเว็บไซต์ 
3) ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

3.3 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
      ขั ้นตอนการสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดทำได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาเอกสารตำราวิชาการ วารสาร 
วิทยานิพนธ์ ตลอดจนผลงานวิจัยต่าง ๆ และทฤษฎีที่
เก่ียวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  

3.3.2 สร้างแบบสอบถามตามประเด็นที่
เก่ียวข้องตามกรอบแนวคิดของเว็บไซตบ์ริษัทโชคอนันต์
ทัวร์ ประกอบด้วย 3 ข้อ ดังนี ้

3.3.2.1 ด้านส่วนประกอบของเว็บไซต ์
 3.3.2.1 ด้านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเวบ็ไซต์   
3.3.2.3 ด้านการนำไปใชป้ระโยชน์ 

3.3.3  นำแบบสอบถามที ่สร้างขึ ้น เสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาข้อคำถาม ในแต่ละ
ข้อว่าตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ แล้วนำมา
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อสร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์อีก
คร้ัง 

3.3.4 ประสานงานบร ิหารท ั ่ว ไป กลุ่ ม
บุคลากรและพนักงานเข้าประชุมประจำเดือน และเปิด
เว็บให้กลุ่มตัวอย่างได้ชม หลังจากนั้นแจกแบบสอบถาม
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ไปยังกลุ่มตัวอย่าง 100 คน เพื่อทำการวิจัยและรวบรวม
ข้อมูล 

3.3.5 รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และเก็บ
แบบสอบถามคืนทุกฉบับ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยในครั้งนี ้ มีลำดับขั้นตอนในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยข้อความร่วมมือจากผู ้เข้าชม
เว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์เพื่อให้ผู ้ชมเว็บไซต์ตอบ
แบบสอบถามเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและประเมินผล  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 

ที่เกี ่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ สังกัด/หน่วยงาน วิเคราะห์ด้วย
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ  

3.5.2 นําข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 
ที่เก่ียวกับการวัดระดับความพึงพอใจเว็บไซต์ทั้ง  
3 ด้าน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีค่าคะแนนเป็น  
5 ระดับ 5,4,3,2,1 และมีเกณฑ์ให้คะแนนแต่ละดับ ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์การให้คะแนน 

4.51 - 5.00   มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.51 - 4.50   มีความพึงพอใจมาก 
2.51 – 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.50   มีความพึงพอใจน้อย 
1.00 – 1.50  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
3.6.1.1 ค่าร้อยละ (%) [3] 

3.6.1.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณติ x̅ [4] 

4. สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่

มีต่อเว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ในส่วนนี ้เป็นการ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาชีพและระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางที ่  1 พบว่ามีผ ู ้ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 60  คน
คิดเป็นร้อยละ 60.6  รองมาเป็นเพศหญิง จำนวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 

ตารางที่ 2  จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 

เพศ จำนวน ร้อยละ 

ชาย 60 60.6 
หญิง 40 39.4 
รวม 100 100 
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จากตารางที่  4 พบว ่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนใหญ่ ค ือประกอบอาชีพ พนักงาน/
เจ ้าหน ้าท ี ่จำนวน 47 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 48.00 
รองลงมาเป็นนักเรียน/ศึกษาจำนวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 เป็นข้าราชการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 
และอ่ืน ๆ จำนวน11คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางที่ 3 พบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับ ปวส. จำนวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาเข้าใช้ระดับมัธยมต้น 
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และระดับปริญญา
ตรี 18 คน คิดเป็นร้อยละ18.6 และระดับมัธยมปลาย 
หรือปวช. จำนวน15 คนคิดเป็นร้อยละ 15.5 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
ก่อนและหลังจากที่ได้รับบริการจากบริษัทโชคอนันต์
ทัวร์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ในด ้านเน ื ้อหา ด ้านการ
ออกแบบและด้านประโยชน์และการนําไปใช้ ของการ
พัฒนาเว็บไซต์ บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้
เข้าชมเว็บไซต์ทั้ง 3 ด้าน 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.16 ,S.D.= 0.68) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด ้านที ่มากที ่ส ุด คือ ด ้าน

ประโยชน์และการนำไปใช้ อยู่ในระดับมาก x̅=4.22, 
S.D.=0.67) รองลงมา คือด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ

มาก (x̅=4.54,S.D.=0.25) และด้านที่มีค่าพึงพอใจน้อย

ที่ส ุด คือ ด้านเนื ้อหาอยู ่ในระดับมาก x̅=4.07,S.D. 
=0.66) 

5. อภิปรายผล
การพัฒนาพัฒนาเว็บไซต์บริษัทโชคอนันตท์วัร์ 

ได้มีการแจก แบบสอบถามออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ลูกค้าที่เข้ามาใช้ชมและใช้บริการเว็บไซต์บริษัท

สถานภาพ จำนวน ร้อยละ 

นักเรียน/ศึกษา 21 21.4 

พนักงาน/เจ้าหนา้ที ่ 47 48.0 

ข้าราชการ 19 19.4 

อ่ืน ๆ 11 11.2 

รวม 100 100.0 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 

มัธยมต้น 21 21.4 
มัธยมปลายหรือปวช. 15 15.5 

ปวส. 26 26.8 

ปริญญาตร ี 18 18.6 

รวม 100 100.0 

ข้อ ประเด็น ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. แปลผล 

1 เนื้อหา 4.07 0.66 มาก 

2 
ด้านการ
ออกแบบ 

4.20 0.70 มาก 

 3 
ด้านประโยชน์
การนำไปใช ้

4.22 0.67 มาก 

4.16 0.68 มาก 
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โชคอนันต์ทัวร์จำนวน 100 คนใช้การเลือกกลุ่มตัวอยา่ง
แบบบังเอิญ 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 
        สรุปผลได้วา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเปน็
เพศชาย จำนวน 60 คนคิดเปน็ร้อยละ 60.60 และ
ผู้ตอบแบบสอบถามเปน็เพศหญิง จำนวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.40 ส่วนมากพนกังาน/เจ้าหน้าที่ จำนวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 นักเรียน/ศึกษา จำนวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40 และข้าราชการ จำนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 และอ่ืน ๆ จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 ระดับการศึกษามากที่สุดคือ ปวส. 
จำนวน 26 คน คิด เป็นร้อยละ 26.80 รองลงมาระดับ
มัธยมต้น จำนวน 21 คน คิดเปน็ร้อยละ 21.40 และ
ระดับปริญญาตรีจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 

5.2 ข ้อม ูลความพึงพอใจที ่ม ีต ่อการพัฒนา
เว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ ผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.16 ,S.D.= 0.68) เมื ่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มากที่สุด คือ ด้านประโยชน์และ 

การนำไปใช้ อยู ่ในระดับมาก (x̅ =4.22,S.D.=0.67) 

รองลงมา คือด้านการออกแบบ อยู ่ในระดับมาก ( x̅ 
=4.54,S.D.=0.25) และด้านที่มีค่าพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 

ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (x̅=4.07,S.D.=0.66) 

6. ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ มี

ข้อเสนอแนะดังนี้  
6.1 ควรให้มีความรู้และความสามารถในการ

ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ ทำหน้าที่ดูแลระบบของ
เว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ 

6.2 เว็บไซต์บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ ควรได้รับ
การพัฒนา และดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง เช่น ควรมี

การอัพเดทแพ็คเกจทัวร์ราคาแพ็คเกจทัวร์ราคาเหมา
รถตู้รายวัน  

6.3 สำหรับผู้ที่พัฒนาระบบต่อไป ควรศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บริการและรูปแบบขอเว็บไซต์
บริษัทโชคอนันต์ทัวร์ก่อนพัฒนาเว็บไซต์และควร
ศึกษาปัญหาในการใช้เว็บบริษัทโชคอนันต์ทัวร์เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาโครงการ เรื่องการพัฒนาเวบ็ไซตโ์ชค

อนันต์ทัวร์ ได้รบัการสนับสนุนจากรองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
หนองคาย นายชัยกร  จันทร์ศรี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสงู 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุภาพร  ศรีสุระ 
อาจารย์ยุภาพร  จนัทศิริ  และอาจารย์ศิริธร พิมพ์ฝด  
ที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลและเอกสารโครงการ การพัฒนา
เว็บไซต์โชคอนันตท์ัวร์ และยังแนะนำให้คำปรึกษา 
ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
โครงการในคร้ังนี ้

ขอขอบพระคุณทุกท่านให้คำแนะนำและให้
ข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดทำชิน้งานเว็บไซต์ 
โชคอนันตท์ัวร์ ในคร้ังนี้ และขอบใจเพื่อนๆ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกคนให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ 
ให้ความร่วมมือ และคำแนะนำที่ดี 

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์ที่ได้
อบรม สั่งสอนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรมอันส่งผล
ให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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เว็บไซตประชาสัมพันธส่ิงแวดลอมดานมลพิษทางน้ําแถบลุมแมน้ําโขง 
Wepsite Disseminating Environmental lssue Water Pollution in Mekong River Basin 

นายสุวิชา  ชัยกิจ1,* และนางสาวกาญจนา  รัตนมงคล2 
Suwicha Chaikit1,* Kanjana  Rattanamongkhon 2 

*12นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

*12Business Computer Program Nongkhai College of Shipbuilding Technology and Industry
Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

การจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดาน
มลพิษทางนํ้า แถบลุมแมนํ้าโขง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
การสรางและพัฒนาเว็บไซต (Website) เพ่ือสรางเว็บไซต
ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้าแถบลุม 
แมนํ้าโขง และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเยี่ยม
ชมท่ีมีตอเว็บไซตท่ีมีตอเว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม 
ดานมลพิษทางนํ้า แถบลุมแมนํ้าโขง 

ผูศึกษาไดออกแบบสรางและพัฒนาเว็บไซต
ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า แถบลุม
แมนํ้าโขง เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ดานสิ่งแวดลอมและมลพิษทางนํ้า ใหกับบุคคลท่ัวไปได
ทราบขาวสารตาง ๆ จากเว็บไซต  โดยมีการศึกษา
โครงสรางของหนาเว็บไซต ผูศึกษาไดออกแบบหนา
เว็บไซตใหมีรูปแบบท่ีเรียบงาย ไมซับซอน และใชงานได
สะดวก มีความสม่ําเสมอ  

เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า 
แถบลุมแมนํ้าโขง เปนเว็บไซตท่ีใชงานไดงาย และสามารถ
เขาถึงไดสะดวกและรวดเร็ว มีการแบงสวนหนาเว็บไซต 
ออกเปนสวนหัว หนาแรก ช่ือเว็บไซต โลโก สวนของ
เน้ือหามีความกะทัดรัด ชัดเจน มีการจัดเรียงอยางเปน
ระเบียบ เพ่ือใหมองหาขอมูลไดรวดเร็ว โดยมีการจัดหาได
อยางเหมาะสมและมีการจัดรูปแบบตัวอักษร เพ่ือให
เ น้ือหาดูนาสนใจและอานไดงาย สะดวกและชัดเจน
สวนทายเปนบริเวณใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหาและ
เว็บไซต รวมถึงลิงกตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และสถานท่ีติดตอ
กับผูแลเว็บ มีการใชภาพเคลื่อนไหวเพ่ือดึงดูดใจผูท่ีเขามา
ชมเว็บ ภาพเคลื่อนไหวท่ีใชในเว็บไซต เปนขาวสารตาง ๆ 
ท่ีคอยอัพเดทในแตละวัน  

คําสําคัญ : เว็บไซต,สิ่งแวดลอม,ประชาสัมพันธ 

Abstract 

Preparat ion Wepsite Disseminat ing 

Environmental lssue Water Pollution in Mekong 

River Basin have a purpose to study the creation 

and development of the website Disseminating 

Environmental lssue Water Pollution in Mekong 

River Basin and to study the level of satisfaction 

of the visitor towards the website Disseminating 

Environmental lssue Water Pollution in Mekong 

River Basin. 

The student has designed, built and 

developed Wepsite Disseminating Environmental 

lssue Water Pollution in Mekong River Basin to 

public ize var ious informat ion and news 

Environmental and water pollut ion for the 

general public to know various news from the 

website By studying the structure of the website 

pages the student has designed the website page 

to have a s imple, uncomplicated form and 

convenient to use be consistent. 

The research results showed that Wepsite 

Disseminating Environmental lssue Water Pollution 

in Mekong River Basin. That the organizer can 

make, can actually be used and the satisfaction 

of the samples towards Wepsite Disseminating 

Environmental lssue Water Pollution in Mekong 

River Basin Overall, it is at a high level. ( x�=4.17, 

S.D.= 0.71)  Found that the side with the most 
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satisfaction was Information security. (x�=4 . 2 0  , 

S.D.= 0.73) Very level Followed by the other side. 

(x�=4.19 , S.D.= 0.69) Very level The second is the 

content. (x�=4.17 , S.D.= 0.73) Very level And the 

one with the least satisfaction is the presentation. 

(x�=4.15 , S.D.= 0.72). 

Keyword : Wepsite Disseminating Environmental 
lssue Water Pollution. 

1. บทนํา
นํ้าเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษย 

นอกจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันแลว นํ้ายังมี

บทบาทสูงในการรังสรรคอารยธรรมความมั่นคงและมั่งคั่ง

ของสังคมมนุษยชาติไดประโยชน มหาศาลจากทรัพยากร

นํ้ามาโดยตลอด แตในปจจุบันปญหาการขาดแคลนนํ้า 

และการเกิดมลพิษทางนํ้า ยิ่งทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ 

เน่ืองจากผูใช นํ้าสวนใหญขาดความรับรูและจิตสํานึก

รับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลสถานการณ

ของทรัพยากร นํ้าอาจเ กิดปญหาใหญ ถึ ง ข้ัน วิกฤติ  

โดยเฉพาะในดานการขาดแคลนนํ้าท้ังน้ีเน่ืองจากแนวโนม

ท่ีจะเกิดภัยแลงมากข้ึนนํ้าในแหลงนํ้าตาง ๆ มีคุณภาพ

ลดลงการใช นํ้าฟุมเฟอยในกิจการตาง ๆ อันไดแก  

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการใช นํ้า  

ในครัวเรือน และธุรกิจบริการตาง ๆ ประเทศไทยประสบ

ปญหามลพิษแหล ง นํ้ า  โดยมี สา เหตุ จาก กิจกรรม

ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน ทําใหคุณภาพ

นํ้าในแมนํ้าลําคลองโดยท่ัวไปมีคุณภาพเสื่อมโทรมลง กรม

ควบคุมมลพิษ (2554) ไดรายงานวา คุณภาพนํ้า แหลงนํ้า

ของไทยโดยท่ัวไป มีสภาพเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะ

บริเวณแมนํ้าท่ีไหลผานเขตชุมชนหนาแนน เขตอุตสาหกรรม 

และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีทําการเพาะปลูกขาวหลายครั้ง  

ตอป สวนใหญคุณภาพนํ้าอยู ในเกณฑมาตรฐานแหลงนํ้า

ผิวดิน ประเภทท่ี 3 และ 4 ปญหามลพิษทางนํ้าท่ีเกิดข้ึน 

เปนปญหาหาท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีมนุษยไดกระทําข้ึน

นับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี

และการเพ่ิมข้ึนของประชากรมนุษยอยางรวดเร็วสงผลให

ปญหาสะสมทวีความรุนแรงข้ึนโดยลําดับได สงผลกระทบ

มาสูการดํารงชีวิตของมนุษยท่ังในระดับบุคคล ชุมชน 

ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติโดยท่ัวไป [1] 

แมนํ้าโขงเปนแมนํ้าท่ีมีความสําคัญมากสายหน่ึง 
ท่ีทําใหประเทศไทยไดติดตอคาขายหรือแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับอีกหลาย ๆ ประเทศเพราะแมนํ้าโขงน้ันไหล
ผานหลายประเทศเริ่มตั้งแตประเทศจีน พมา ลาว มายัง
ประเทศไทย ตอเน่ืองไปยังกัมพูชาและเวียดนาม ท้ังหมด 
6 ประเทศดวยกันตั้งแตท่ีราบสูงทิเบต ผานพมา ลาว ไทย 
เรื่อยไปถึงกัมพูชา จนไปถึงเวียดนาม แลวไหลลงสูทะเล
จีนใต รวมระยะทางได 4,800 กวากิโลเมตร อารยะธรรม
ของผูคนในยานน้ีไดรับอิทธิพลจากแมนํ้าโขงสูงมากแถม
ยังเปนอารยะธรรมพิเศษคือเปนอารยะธรรมของ
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  แ ม นํ้ า โ ข ง จึ ง เ ป น แ ม นํ้ า แ ห ง
พระพุทธศาสนายุคดั้งเดิม ลุมแมนํ้าโขงสามารถแบงพ้ืนท่ี
ออกเปน 2 สวน คือ ลุมนํ้าโขงตอนบน (Upper Mekong 
Basin) และลุมนํ้าโขงตอนลาง (Lower Mekong Basin) 
[2] จากการศึกษาเรื่องการจัดการสิ่ งแวดลอมของ    
อนุภูมิภาคลุ มแม นํ้ า โขง  : ศึกษากรณีการจั ดการ
สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหา นโยบาย 
มาตรการการจัดการ และแนวทางสําหรับการวางแผน 
ปญหาสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า สาเหตุสําคัญไดแก 
การ ท้ิงขยะและ นํ้า เสียจากบ านเรือนลงแหล ง นํ้ า  
ตามลําดับ ดังน้ัน ผูจัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะจัดทํา
เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้าแถบลุม
แมนํ้าโขง เพ่ือเปนเเหลงขอมูลเเลกเปลี่ยนขาวสารเเละ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับมลพิษทางแมนํ้าโขง ใหตระหนักถึง
ผลเสียและรับรูการปองกันปญหานํ้าเนา เสียอยาง
ถูกตอง เปนการแกไขปญหามลพิษทางนํ้าอยางถูกวิธีและ
ไดผลอยางยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค
1. เพ่ือจัดทําเว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม

ดานมลพิษทางนํ้าแถบลุมแมนํ้าโขง 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเยี่ยมชมท่ีมีตอ

เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า  

แถบลุมแมนํ้าโขง 
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3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
 

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเปนประชาชนท่ี

อาศัยอยู ในอําเภอเมืองหนองคาย ท่ีเขาชมเว็บไซต
ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม ดานมลพิษทางนํ้าแถบลุม
แมนํ้าโขงท่ีอาศัยอยูใน อําเภอเมืองหนองคาย จํานวน 
130 คน [3] โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ [4] 

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนประชาชนท่ี
อาศัยอยู ในอําเภอเมืองหนองคาย ท่ีเขาชมเว็บไซต
ประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้าแถบลุม 
แมนํ้าโขง ท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมืองหนองคาย จํานวน 
130 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูจัดทําได

ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูล
เบ้ืองตนและสรางเครื่องมือท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคจึงได
เครื่องมือในการทําโครงการ ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
4.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีมีขอมูลหลาย
ดานท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูลมาศึกษาและนํามาประกอบ
กันเพ่ือใหครอบคลุมจุดมุงหมายของการดําเนินงานผูวิจัย
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

4.3.1 หลังจากประชากรกลุมตัวอยางไดเขาชม

เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้าแถบ

ลุมแมนํ้าโขง ผูวิจัยแจกแบบสอบถามความพึงพอใจให

กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในอําเภอเมือง

หนองคาย ท่ีเขาชมเว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอม 

ดานมลพิษทางนํ้าแถบลุมแมนํ้าโขง ท่ีอาศัยอยูในอําเภอ

เมืองหนองคาย จํานวน 130 คน 

4.3.2 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า 
แถบลุมแมนํ้าโขง  

4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
4.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 

4.7.1.1 คารอยละ (%) 
4.7.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต  X� 
4.7.1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 การจัดทําโครงการในครั้งน้ี ไดจัดทําเปนการ

สําเร็จ โดยสามารถเขาเยี่ยมชมเว็บไซตประชาสัมพันธ

สิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้าแถบลุมแมนํ้าโขง ผูศึกษาได

ออกแบบหนาเว็บไซตใหมีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน

และใชงานไดสะดวก ใชงานไดงาย และสามารถเขาถึงได 

สะดวกและรวดเร็ว มีการแบงสวนหนาของเว็บไซต 

ออกเปนสวนหัว หนาแรก ช่ือเว็บไซต โลโก สวนของ

เน้ือหาขอความมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีการจัดอยาง

เปนระเบียบ เพ่ือใหมองหาขอมูลได รวดเร็ว โดยท่ีการ

จัดหาไดอยางเหมาะสมและมีการจัดรูปแบบตัวอักษร

เพ่ือใหเน้ือหาดูนาสนใจและอานไดงาย สะดวกและชัดเจน

สวนทายเปนบริเวณใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหาและ

เว็บไซต รวมถึงลิงคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการเลือกใช

ตัวอักษรท่ีอานงาย โดยชนิดของตัวอักษร คือ MS San 

serif เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า

แถบลุมแมนํ้าโขง ประกอบไปดวยเน้ือหา 4 หัวขอท่ีสําคัญ

รายละเอียด คือ หนาแรก เก่ียวกับเรา ผลงาน ติดตอเรา 

5.2 ความพึงพอใจในภาพรวมแลวอยูในระดับ 

มาก (x�=4.17 , S.D.= 0.71) พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด คือ ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

(x�=4.20 , S.D.= 0.73) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานอ่ืน  ๆ  (x�=4.19, S.D.= 0.69) อยู ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ดานเน้ือหา (x�=4.17 , S.D.= 0.73) อยูใน

ระดับมาก และขอ ท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  คือ    

ดานการนําเสนอ (x�=4.15 , S.D.= 0.72) 

ตัวแปรตน ตตัวแปรตาม

1. เพศ
2. ประชากร

1. ดานเน้ือหา
2. ดานการนําเสนอ
3. ดานการรักษาความ

ปลอดภัยของขอมลู
4. ดานอ่ืน ๆ
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6. อภิปรายผล
ผลการอภิปรายและการประเมินคาเฉลี่ยรวม 

ทุกดานในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาการ

จั ด ทํา โครงการ ในครั้ ง น้ี  ได จั ด ทํา เปนการสํ า เร็ จ  

โดยสามารถเข า เยี่ ยมชม เ ว็บไซตประชาสั ม พันธ

สิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้าแถบลุมแมนํ้าโขง ผูศึกษาได

ออกแบบหนาเว็บไซตใหมีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน

และใชงานไดสะดวก ใชงานไดงาย และสามารถเขาถึงได 

สะดวกและรวดเร็ว มีการแบงสวนหนาของเว็บไซต 

ออกเปนสวนหัว หนาแรก ช่ือเว็บไซต โลโก สวนของ

เน้ือหาขอความมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีการจัดอยาง

เปนระเบียบ เพ่ือใหมองหาขอมูลได รวดเร็ว โดยท่ีการ

จัดหาไดอยางเหมาะสมและมีการจัดรูปแบบตัวอักษร

เพ่ือใหเน้ือหาดูนาสนใจและอานไดงาย สะดวกและชัดเจน

สวนทายเปนบริเวณใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหาและ

เว็บไซต รวมถึงลิงคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มีการเลือกใช

ตัวอักษรท่ีอานงาย โดยชนิดของตัวอักษร คือ MS San 

serif เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทางนํ้า

แถบลุมแมนํ้าโขง ประกอบไปดวยเน้ือหา 4 หัวขอท่ีสําคัญ

รายละเอียด คือ หนาแรก เก่ียวกับเรา ผลงาน ติดตอเรา 

ความพึงพอใจในภาพรวมแลวอยูในระดับมาก 

(x�=4.17 , S.D.= 0.71) พบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจ  

มากท่ีสุด คือ ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

(x�=4.20 , S.D.= 0.73) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานอ่ืน ๆ (x�=4.19 , S.D.= 0.69) อยู ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ดานเน้ือหา (x�=4.17 , S.D.= 0.73) อยูใน

ระดับมาก  และขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ    

ดานการนําเสนอ (x�=4.15 , S.D.= 0.72) 

7. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป
เว็บไซตประชาสัมพันธสิ่งแวดลอมดานมลพิษทาง

นํ้าแถบลุมแมนํ้าโขงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  7.1 ผูศึกษาควรเพ่ิมภาพเคลื่อนไหวลงใน

เว็บไซตเพ่ิมเติม 

  7.2 ผูศึกษาสามารถใชโปรแกรมอ่ืนท่ีมีลูกเลน

ตาง ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือใหสื่อมีความสวยงามและนาสนใจมาก

ยิ่งข้ึน 

  7.3 ควรศึกษาเก่ียวกับเว็บไซตอยางตอเน่ือง

เพ่ือพัฒนาการเขียนเว็บตอไป เพ่ือใหเกิด ประโยชนแก 

ผูศึกษาระบบเพ่ือความเขาใจและมีแนวคิดในการพัฒนา

เว็บไซตใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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หนองคาย และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ท่ีมีตอเว็บไซตระบบ

การจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย จาก

กลุมตัวอยางท่ีใชในการหาคาความพึงพอใจในครั้งนี้ คือผูเขา

ใชบ ริการเว็บ ไซต ระบบจองคิ ว ทันตกรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคาย จํานวน 50 คน โดยใชกลุมการเลือก

ตัวอยางแบบเจาะจง ผลการจัดทําโครงการมีดังนี้ 

การพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอก

เวลาโรงพยาบาลหนองคาย มีการจัดทํา เปนเว็บไซตท่ีมี

ประสิทธิภาพ และสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยสามารถเขาไปใช

งาน ระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย

ไ ด ท่ี https://www2.nkh.go.th/qdent/messags.php มี

สวนประกอบตาง ๆ ในเว็บไซตไดแก หนาแรกสวนหัวของ

เว็บไซต ขาวสารและกิจกรรมในเว็บไซต ประวัติความเปนมา

ของทันตกรรม การทําหัตถการทําฟนของเว็บไซต รายชื่อ

ทันตแพทย บริการจองคิว และติดตอเรา  

ผลการศึกษาหาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนา

เว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาล
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เว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาล

หนองคาย รายดานพบวา ดานท่ีมีคามากท่ีสุดคือ ดาน

สวนประกอบของเว็บไซตระดับความ    พึงพอใจ อยูในระดับ

ดี (x ̅= 3.84, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ดานการใชสีและ

ตัวอักษรในการออกแบบเว็บไซตระดับความพึงพอใจ อยูใน

ระดับดี (x ̅= 3.77, S.D. = 0.54) และดานท่ีมีความพึงพอใจ

ตํ่าสุด คือ ดานรูปภาพภายในเว็บไซต ระดับความพึงพอใจ 

อยูในระดับปานกลาง (x ̅= 3.49, S.D. = 0.55)  

คํ าสํ าคัญ  : ระบบจองคิ ว , ทันตกรรม , โรงพยาบาล

หนองคาย 

ABSTRACT 

Website development for part-time dental 

queue booking system at Nong Khai Hospital .The objective 

is to develop a website for the dental queue booking 

system for non-scheduled dental queues at Nong Khai 

Hospital. And to study the satisfaction towards the non-

dental queue reservation system at Nong Khai Hospital 

From the sample group used to find the satisfaction value in 

this time 50 persons using the website of the dental queue 
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reservation system at Nong Khai Hospital by using a specific 

sample selection group. The results of the project 

preparation are as follows. 

Website development for part-time dental 

queue booking system at Nong Khai Hospital There is an 

efficient web site. And accomplished well By being able to 

use Dental queue system for part-time at Nong Khai Hospital 

at https://www2.nkh.go.th/qdent/messags.php There are 

various components on the website which are First page 

website header News and events on the website History of 

dentistry Website dental procedures List of dentists, booking 

service and contact us. 

The results of the study were to find the 

satisfaction towards the development of the website for the 

part-time dental queue system at Nong Khai Hospital. When 

considering the satisfaction towards the development of the 

website for the part-time dental queue system at Nong Khai 

Hospital, the most valuable aspect was: The content of the 

website was a good level of satisfaction (x ̅= 3.84, S.D. = 0.41) 

followed by the use of colors and fonts in the website 

design. The lowest satisfaction level was (x ̅ = 3.77,                                   

S.D. = 0.54) The picture inside the website Satisfaction level is 

moderate (x ̅= 3.49, S.D. = 0.55) 

Keywords : Queue Booking System, Dental, 

Nongkhai Hospital 

1. บทนํา

ในปจจุบันการมีสุขภาพชองปากท่ีดีเปนจุดเริ่มตนท่ี

สําคัญของการมีสุขภาพท่ีดี พรอมใหบริการโดยทันตแพทย

เฉพาะ และบุคลากรทางการแพทยท่ีทํางานรวมกันเปนทีม

แบบมืออาชีพ พรอมดวยวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ผานระบบการควบคุมตรวจสอบท่ีไดมาตรฐานใน

ระดับสูงเพ่ือความปลอดภัย ใหการดูแลสุขภาพชองปากและ

ฟนไดครบวงจร ต้ังแตงานทันตกรรมพ้ืนฐานและงาน 

ทันตกรรมแบบพิเศษท่ีตองการความรู ประสบการณ และ

ความชํานาญในระดับสูง อาทิ ทันตกรรมเพ่ือความสวยงาม 

ทันตกรรม  ผูสูงวัย โดยเนนการวางแผนดูแลรักษาแบบองค

รวม เพ่ือเสริมสรางสุขภาพชองปากและฟนท่ีแข็งแรง 

เปาหมายคือการทําใหคนไขสามารถกลับมาใชชีวิตประจําวัน

ในเรื่องของชองปากไดตามปกติ  

การเปนทันตแพทยจะแตกตางจากการรักษาโรคใน

แบบอ่ืน ๆ คือ สามารถรักษาปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชองปากนั้น

ไดจน หายขาด แตตองหาวิธีการท่ีจะทําใหคนไขเจ็บตัวนอย

ท่ีสุด และ ทําใหชองปาก ของคนไขกลับมาทํางานไดอยางดี

ท่ีสุด คือเวลารักษาคนไข ก็จะมีหมอเปนคนวางแผนภาพรวม

ท้ังหมด ผูท่ีมีปญหาทางชองปาก เรียกไดวามีลูกคาทุกเพศ

ทุกวัย แตจะแบงออกไดเปนสองชวงวัยหลัก ๆ ก็คือ วัยรุน 

ซ่ึงสวนมากจะมาเพ่ือแกไขความผิดปกติของฟน เชน ฟนหาง 

ฟนเหยิน หรือฟนผุ หรือ ฟนคุด ท่ีเกิดมากในวัยรุน ตองดู

ตามอาการวาจะตองทําการศัลยกรรมตกแตง  ดัดฟน อุด 

หรือ ถอน แตสวนมาก ในวัยรุนจะใชวิธีการอุดฟนในกรณี

ฟนผุ และ รักษารากเทียมหากฟนผุมากจนจําเปนจะตอง

ถอน เพราะอายุยังนอยยังตองใชฟนทํางานอีกนาน วัยชรา 

สวนมากจะมาเพ่ือการถอนฟน ในสวนท่ีใชการไมไดแลว ผุ 

ปวด แตท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ การทําฟนปลอม ในวัยชรากวา 

90 เปอรเซ็นทตองใสฟนปลอมเพราะเม่ืออายุมากขึ้น อวัยวะ

ตาง ๆ ภายในรางกายทํางานอยางหนักมาเปนเวลานานก็

ตองลวงโรยหากไมดูแลรักษาใหดี บุคคลท่ัวไปท่ีมีปญหา

เกี่ยวกับชองปาก ซ่ึงสามารถเกิดไดกับทุกคน ทุกชวงวัย ท่ีไม

ดูแลรักษาชองปากของตัวเองใหดี ทําใหฟนผุ และปวดจน

ตองมาหาหมอ  และทางท่ีดีควรตรวจสุขภาพของชองปาก

อยางนอยปละ 2 ครั้ง [1] 

แผนกทันตกรรมของโรงพยาบาลหนองคาย เปด

ใหบริการทางทันตกรรมท่ีทันสมัย ครบวงจรทุกสาขา มุงเนน

การปองกันสุขภาพชองปาก และการเสริมสรางสุขภาพชอง

ปากของผูปวยในบริเวณขางเคียง ความปลอดภัยคือสิ่ง

สําคัญท่ีสุดท่ีตองคํานึงถึง การฆาเชื้อใหถูกสุขลักษณะเปน

มาตรฐานท่ีสําคัญ ท่ีสุด ซ่ึงทางคลินิกทันตกรรม จะให

ความสําคัญเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะอุปกรณและเคร่ืองมือ

ตาง ๆ ในการ รักษาจะอยูภายใตการตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพอยางสมํ่าเสมอ อีกท้ังการขูดหินปูนเปนวิธีการทาง 

ทันตกรรมอยางหนึ่งท่ีชวยกําจัดคราบหินปูท่ีติดบนผิวฟน

เปนสาเหตุของฟนผุและโรคเหงือกอักเสบการอุดฟนเปนสวน

หนึ่งของทันตกรรมแบบท่ัวไปท่ีเปนท่ีรูจักกันดี โดยจะเปน

การกอบริเวณท่ีผุออกแลวจึงทําการอุดฟนดวยทันตวัสดุ เชน 
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วัสดุ อมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟน หรือในกรณีท่ีมีขนาด

ให ญ ม าก  ๆ  จํ า เป น ต อ ง ทํ าก าร อุ ด ฟ น ด วยก าร ทํ า                      

Inlays & Onlays แผนกทันตกรรมยังมีการใหบริการรักษา

ทางทันตกรรม แกประชาชนและบุคลากร ท้ังในเวลาราชการ 

8.30-16.30 น. และนอกเวลาราชการ 16.30 -20.30 น. 

ทางแผนกทันตกรรมมีความตองการในการพัฒนา 

เร่ืองการจองคิวนอกเวลา เนื่องจากยังคงใชระบบการจองคิว

ในสมุดนอกเวลา  ซ่ึงยากตอการเดินทางของบุคคลท่ีอยูไกล

จากโรงพยาบาล คณะผูจัดทําจึงเห็นวา การพัฒนาการจอง

คิวนอกเวลาสรางเว็บไซตการจองคิวนอกเวลา ผูใชบริการจะ

สามารถจองคิ ว  ได ในหน าเว็บ ไซตของโรงพยาบาล

หนองคาย โดยผูใชสามารถเลือกทันตแพทยเลือกเวลาและ

หัตถการตาง ๆ ไดและเม่ือเปดหนาเว็บไซตขึ้น ทางผูสราง

เว็บไซตจะมีพ้ืนท่ีใหกรอกขอมูล ชื่อ เบอรโทร และระบุ

หัตถการ เพ่ือใหบุคคลท่ีตองการจองคิวสามารถเขาเว็บไซต

โรงพยาบาลแลวจองคิวนอกเวลาไดเลยไมตองเสียเวลาโทร

มาจองหรือเดินทางมาท่ีโรงพยาบาล ไดตลอด 24 ชั่วโมง [2] 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซตระบบการจองคิวทันตกรรมนอก

เวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตระบบการ

จองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร คือ เจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติ งานอยู

ในโรงพยาบาลหนองคาย จํานวน 98 คนตอวัน 

     3.1.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

ลูกจางชั่วคราวแผนกทันตกรรมลูกจางประจําแผนกทันตก

รรม เจาพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการ

สาธารณสุขแผนกทันตกรรม จํานวน 50 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1 เว็บไซตระบบการจองคิวทันตกรรมนอก

เวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

3.2.2 ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต ในขั้นตอนนี้

ไดทําการตกแตงรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ ท่ีจะเขา

ไปประกอบเว็บไซต โปรแกรมท่ีนํามาใชนั้นทางคณะผูจัดทํา

ได ใช  โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ใช ในการ

พัฒนา homepage กับ page ตาง ๆ และกําหนดลิงคใน

การเชื่อมโยงในแตละ page ใหกับเว็บไซต โดยมีการสราง

แผนผังเว็บไซตดังตอไปนี้ 

3.2.3 ผูจัดทําโครงการไดออกแบบแบบสอบ 

ถามความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซตระบบการจองคิว

ทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย โดยใชหลักการ

ออกแบบ และหลักประเมินคุณภาพของสื่อเปนแนวทางใน

การออกแบบแบบสอบ ถามความพึงพอใจ 

3.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม

ตัวอยางท่ีมีตอเว็บไซตระบบการจองคิวทันตกรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคาย  

3.2.5 การใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

CS6 เปนโปรแกรมสําหรับ พัฒนาเว็บไซต ซ่ึงมี คุณสมบัติ

ครอบคลุมต้ังแตการออกแบบและสรางเว็บและสรางเว็บเพจ

การบริหารจัดกาเว็บไซต ตลอดไปจนถึงการพัฒนาเว็บ

แอพพลิเคชั่นเบื้องตน โปรแกรมนี้ไดรับความนิยมเปนอยาง

มากเพราะมีคุณสมบัติเดนคือใชงานงายมีเคร่ืองมือสําหรับ

วางขอความ ภาพกราฟก ตาราง แบบฟอรม มัลติมิเดีย 

รวมท้ังองคประกอบตาง ๆ เพ่ือโตตอบกับผูชมลงบนเว็บเพจ

ได ง าย  โดยผู ใช ไม จํ า เป นต อ งรู จั กภ าษา HTML,CSS, 

JavaScript และภาษาสคริปตอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับผู

เร่ิมตนและผูใช ท่ัวไป นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติข้ันสูงอีก

มากมายสาหรับนักพัฒนาเว็บไซตมืออาชีพดวยเชนกัน 

Dreamweaver เปนโปรแกรมท่ีชวยใหเขียนเว็บไซตไดงาย

ขึ้น แกไขไดงายขึ้น และมีเครื่องมืออํานวยความสะดวก

มากมายท่ีมีประโยชนในการทําเว็บไซต 

3.2.6 การใชโปรแกรมเขียนภาษา PHP นําไปใช

เขียนคือ 

1) การจองคิวเขารักษาทันตกรรม

2) การตรวจสอบรายชื่อการจองคิว

3) ใชสรางหนาโฮมเพจตาง ๆ เพ่ือลิงคให

เชื่อมโยงหนาเพจแตละหนาเขาดวยกัน 

 3.2.7 การใชโปรแกรม Photoshop cs6 ในการ

ตกแตงภาพโลโกแผนกทันตกรรม และภาพพ้ืนหลังตาง ๆ 

การใส Effect ตาง ๆ ใหกับภาพและตัวหนังสือ การทํา  
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ภาพขาวดํา การทําภาพเปนภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน 

การ Retouch ตกแตงภาพตาง ๆ สมารถท่ีจะทําหารแกไข

ภาพ ซอนภาพในรูปแบบตาง ๆ ไดและการใสขอความ

ประกอบลงในภาพ 

3.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใน

การวิจัย 

3.3.1 ในการพัฒนาเว็บไซตระบบการจองคิวทัน

ตกรรมนอกเวลา ไดดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนา

เว็บไซตซ่ึงเปนรูปแบบการพัฒนา  

3.3.2 กําหนดขอคําถามในแตละหัวขอหลักท่ี

กําหนดไว โดยใหสอดคลองกับการออกแบบ และ หลักการ

ประเมินระดับความพึงพอใจเว็บไซตท่ีเคยศึกษามา  

3.3.3 นําเสนอแบบความพึงพอใจท่ีสรางเสร็จ

แลวนั้นใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตองและ

พิจารณาความเหมาะสมของขอคําถาม 

3.3.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตาม

ขอเสนอแนะของคณะครูท่ีปรึกษา ไดเปน แบบสอบถาม

ความพึงพอใจท่ีสมบูรณ พรอมท่ีจะนําไปใชในการสอบถาม

ความพึงพอใจของผูเรียน ตอไป 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4.1 แจกแบบประเมินคุณภาพการการพัฒนา

เว็บไซตระบบการจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาล

หนองคาย ใหกับพนักงานในโรงพยาบาลหนองคาย และผูใช

โปรแกรม จํานวน 50 คน ใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ประมาณ 1 ชั่วโมง 

3.4.2 หลังจากท่ีกลุมตัวอยางได เขาเย่ียมชม

เว็บไซต ผูจัดทําไดแจกแบบสอบถามความพึงพอใจใหกับ

พนักงานในโรงพยาบาลหนองคาย และผู ใช โปรแกรม 

จํานวน 50 คน 

3.4.3 แบบประเมินคุณภาพแลแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการตอบแบบสอบถามจากการเย่ียมชม

เว็บไซตระบบการจองคิวทันตกรรมนอกเวลา บันทึกขอมูล

จากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือให

หาระดับคุณภาพและระดับความพึงพอใจของผูเย่ียมชม

เว็บไซต 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและแปรผล 

การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเย่ียมชมการการพัฒนาเว็บไซต

ระบบการจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย  

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติพ้ืนฐาน 

3.6.1 คารอยละ (%) 

3.6.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (x)̅ [3] 

3.6.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [4] 

4. สรุปผลการวิจัย

4.1 กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 

50 คน เปนเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอย

ละ 66.00 และเพศชายนอยท่ีสุดจํานวน 17 คน คิดเปนรอย

ละ 34.00 พบวา ผูตอบแบบสอบถามอาชีพสวนมาก คือ 

พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 

22.00 ผูตอบแบบสอบถามอายุสวนมาก อายุอยูในชวง 40-

60 ป  จํ าน วน  25 ค น  คิ ด เป น ร อ ยล ะ  50.00 ผู ต อ บ

แบบสอบถามระดับการศึกษาสวนมาก คือ ปริญญาตรี 

จํานวน 25 คนคิดเปนรอยละ 50.00 

4.2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับความ

พึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรม

นอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

ขอ ประเด็น คาเฉลี่ย คา 

S.D. 

แปล

ผล 

1 ดานสวนประกอบ

ของเว็บไซต 

3.84 0.41 ด ี

2 ดานรูปภาพ

ภายในเว็บไซต 

3.49 0.55 ปาน

กลาง 

3 ดานการใชสีและ

ตัวอักษรในการ

ออกแบบเว็บไซต 

3.77 0.54 ด ี

4 ดานความ

ปลอดภัย 

3.70 0.58 ด ี

ผลรวม 3.70 0.52 ดี 

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับความ                

พึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรม    
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นอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย จากกลุมตัวอยาง 50 คน 

พบวาระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดี  

(x ̅= 3.70, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมี

คามากท่ีสุด คือ ดานสวนประกอบของเว็บไซต อยูในระดับดี 

(x ̅= 3.84, S.D. = 0.41) รองลงมา คือดานการใชสีและ

ตัวอักษรในการออกแบบเว็บไซต อยูในระดับดี (x ̅= 3.77, 

S.D. = 0.54) ถัดมาคือ ดานความปลอดภัย อยูในระดับดี  

(x ̅= 3.70, S.D. = 0.58) และดานท่ีมีคาความพอใจนอย

ท่ีสุด คือดานรูปภาพภายในเว็บไซต อยูในระดับปานกลาง 

 (x ̅= 3.49, S.D. = 0.55) 

5. อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิว 

ทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย สามารถนํา

ผลการวิจัยมาอภิปราย ไดดังนี้ 

5.1 การประเมินคุณภาพการพัฒนา 

เว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรรมนอกเวลาโรงพยาบาล

หนองคาย พบวา ผลการประเมินเว็บไซตของกลุมตัวอยาง

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปน เพศหญิงจํานวน 33 

คนลงมา คิดเปนรอยละ 66.00 และผูตอบแบบสอบถามเปน

เพศชาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 34.00 สวนมาก

ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 22.00 รองลงมา นักศึกษา จํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 18.00 ราชการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

18.00 และธุรกิจสวนตัว จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

18.00 ถัดมา ลูกจาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

และสุดทาย อ่ืน ๆ จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 12.00 

สวนมากอายุประมาณ 40-60 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอย

ละ 50.00 รองลงมา 12-40 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอย

ละ 42.00 ถัดมา 60 ปข้ึนไป และมี จํานวน 3 คน  คิดเปน

รอยละ 6.00 และสุดทาย ตํ่ากวา 12 ป จํานวน 1 คน คิด

เปนรอยละ 2.00 สวนมากระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา ปวช. ถึง 

ปวส. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ถัดมา ตํ่ากวา ม.

6 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และสูงกวาปริญญา

ตรี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.00 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ 

พัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาล

หนองคาย  เว็บไซต ระบบจองคิ วทันตกรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคายโดยรวมอยู ในระดับดี  โดยมีค า        

(x �= 3.70, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือดานสวนประกอบของ

เว็บไซต อยูในระดับดี โดยมี (x ̅= 3.84, S.D. = 0.41) และ

ดานท่ีมีคาความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือดานรูปภาพภายใน

เว็บไซต อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา 

(x ̅= 3.49, S.D. = 0.55) 

6. ขอเสนอแนะ

การพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคายมีขอเสนอแนะดังนี ้ 

 6.1 ควรใหความรูและความสามารถในการดูแล 

และพัฒนาเว็บไซต ทําหนาท่ีดูแลระบบของเว็บไซตระบบจอง

คิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

 6.2 เว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคาย ควรไดรับการพัฒนาและดูแลระบบ

อยางตอเนื่อง เชน ควรมีการอัพเดทขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ 

ของระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

 6.3 สําหรับผูท่ีจะพัฒนาระบบตอไป ควรศึกษา

ความตองการของผูใชบริการและรูปแบบของเว็บไซตระบบ

จองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย กอนพัฒนา

เว็บไซตและควรศึกษาปญหาในการใชเว็บไซตระบบจองคิว 

ทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย เพ่ือจะนําไป

ปรับปรุงแกไข และพัฒนาตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคาย ในครั้งนี้สําเร็จดวยดีเพราะไดรับความ

กรุณาจาก นายชัยกร  จันทรศรี ผู อํานวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย คณะ

ผูบริหาร คณะอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสวนงานท่ี

เกี่ยวของในการอนุเคราะหขอมูลของระบบจองคิวทันตกรรม

นอกเวลาโรงพยาบาลหนองคาย 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ยุภาพร  จันทศิ ริ 

อาจารยสุภาพร  ศรีสุระ และอาจารยศิริธร พิมพฝด อาจารย
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ท่ีปรึกษาโครงการ และบุคลากรสวนงานท่ีเกี่ยวของกับการ

พัฒนาเว็บไซตระบบจองคิวทันตกรรมนอกเวลาโรงพยาบาล

หนองคาย ท่ี ใหคํ าแนะนําเปนท่ีปรึกษาและชวยเหลือ 

ตรวจสอบคุณภาพความพึงพอใจ ใหขอเสนอแนะนําแกไขใน

การพัฒนาเว็บไซต ระบบจองคิ วทันตกรรมนอกเวลา

โรงพยาบาลหนองคาย 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 2563 ทุกคน

ท่ีใหกําลังใจ ความชวยเหลือ คําแนะนําดวยดี  

คุณคาและประโยชนท่ีพึงมีของงานการพัฒนาเว็บไซต นี้ 

ขอมอบเปนเกียรติคุณแก บิดา มารดาและผูมีพระคุณทุกทาน 

เอกสารอางอิง 

[1] Administrator, (1 กรกฎาคม 2563), ความเปนมา 

 และความสําคัญของปญหาทางดาน 

 ทันตกรรม, [ออนไลน], เขาถึงได   

  https://www2.nkh.go.th/nkh/  

[2] บัวพันธ  เนาวใน, (5 กรกฎาคม 2563), การจองคิว 

นอกเวลา, [ออนไลน], เขาถึงได 

  https://www2.nkh.go.th/qdent/.php 

[3] บุญชม  ศรีสะอาด, “สถิติที่ใชในการ 

 วิเคราะหขอมูลสวนเบี่ยงเบน 

 มาตรฐาน”, กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, 

 หนา 98-103, 2545. 

[4] บุญชม  ศรีสะอาด, “สถิติที่ใชในการ 
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การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล 

Computer Assisted Instruction : Database Management System 

สายพิณ สายแสน1*   และ เจนจริา ศรีภูมิ2 

Drasphong  Chainakorn1* and Krittha  Wongpanya2 
*12สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
*12Business Computer Program Nongkhai College of Shipbuilding Technology and Industry

Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

         การศึกษาโครงการเรื่องการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอน มีวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือสรางสื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอนวิชาระบบจัดการฐานขอมูล และเพ่ือศึกษาความพึง

พอใจท่ีมีตอการเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาระบบ

จัดการฐานขอมูล โครงการเรื่องการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอน คณะผูจัดทําไดสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาระบบ

จัดการฐานขอมูล เพ่ือเปนการศึกษาหาความพึงพอใจท่ีมีตอ

การเรียนดวยสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาระบบจัดการ

ฐานขอมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวกับการ

ประเมิน และสรางแบบประเมินเปนแบบสอบถาม ครอบคลุม

ตัวแปร 5 ดาน คือ ดานเน้ือหาและการดําเนินเรื่อง ดานภาพ 

ภาษา และเสียง ดานตัวอักษร และสีดานแบบทดสอบ และ

ดานการจัดการบทเรียน จํานวน 20 ขอ นําแบบสอบถามมา

วิเคราะหขอมูลเพ่ือปรับปรุงแกไขและเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการศึกษาหาคุณภาพการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูลโดยผูเรียน จํานวน 50 คน 

ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ ง อ อ ก เ ป น เ พ ศ ช า ย จํ า น ว น 

18 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และเปนเพศหญิงจํานวน 32 คน 

คิดเปนรอยละ 64.00 โดยภาพรวมแสดงใหเห็นวาความพึง

พอใจตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา การจัดการฐานขอมูล 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.22 ดานท่ีมีความพึง

พอใจสูงสุดไดแก ดานแบบทดสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.32 รองลงมาไดแก ดานเน้ือหาและการ 

*สายพิณ สายแสน (Saiphin Saisean)

E-mail address : saypine222@gmail.com 

ดําเนินเรื่อง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 และดานท่ี

มีความพึงพอใจต่ําสุดไดแก ดานตวัอักษร และสี อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 

คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ความสามารถ

ของสื่อในการสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามจุดประสงคถึงระดับเกณฑท่ีคาดหวังได เมื่อพิจารณา

สื่อจากความหมายดังกลาวสามารถนํามาวิเคราะหไดวาในการ

ดําเนินการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน  ใหมีประสิทธิภาพตองมี

จุดประสงค  เน้ือหาวิชา  กระบวนการเรียนรู  เกณฑมาตรฐาน

การประเมินเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะใหเกิดคุณภาพได การ

ออกแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

การออกแบบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนไววาดวยการพัฒนาการของ

ไมโครคอมพิวเตอรปจจุบันท้ังในความสามารถของเครื่อง

ความเร็วความจําและการพัฒนาของภาษา  ทําใหความคิดฝน

ของผูออกแบบสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีอยากจะ

เห็นสื่อท่ีสรางข้ึนนาสนใจดึงดูดความสนใจของผูเรียน ดวย

ภาพดวยเสียงและดวยกราฟกท่ีไมชาอืดอาดเหมือนแตกอน 

คําสําคัญ : การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน, ความพึงพอใจ, 

ฐานขอมูล 

ABSTRACT 

 This project aims to 1.create computer-

assisted materials for teaching database 

management system subjects and 2. study the 

satisfaction towards learning with computer-assisted 

instruction in database management system 

subjects.  
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The organizers can create computer-assisted 

media teaching in a database management system 

course. These are the scopes of the system: a. Study 

information about the assessment, b. can create an 

assessment. For the questionnaire, it covers 5 

variables: content and operation, picture, language 

and sound, text and color, quiz, and management of 

20 questions. Survey questionnaires were used for 

data analysis and collecting information. 

There were 50 respondents. There were 18 

males, representing 36% percent, and 32 females, 

representing 64%. The management database has a 

high satisfaction level with a total mean of 4.22. The 

areas with the highest satisfaction were the tests with 

a total mean of 4.32, followed by content and 

operation with a total mean of 4.25 and the text and 

color were at a high level with a total mean of 3.16 

Keywords : Computer Assisted Instruction, 

Satisfaction, Database 

1.บทนาํ 

ปจจุบันโลกไดเขาสูโลกโลกาภิวัตนอยางรวดเร็ว 

รวมถึงการคิดคนอินเตอรเน็ตข้ึนมาใช 

อยางแพรหลายในปจจุบัน ท่ีมีเครือขายโยงใยไปท่ัวโลกทําให

วิทยาการทางการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเปลี่ยนเปนสังคมสารสนเทศหรือโลกไรพรมแดน ซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนปจจุบันไดมีการนําเอาระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตมาใชเน่ืองจากอินเตอรเน็ตเปนเครือขายท่ีมี

ศักยภาพสูงและรวดเร็ว ผูเรียนและผูสอนสามารถสงและรับ

ขอมูลถึงกันไดหลายรูปแบบ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยการ

เรียน  เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีสามารถอธิบายเน้ือหา แสดง

ภาพประกอบ แสดงการเคลื่อนท่ีของภาพ ทําใหผูเรียนได

เขาใจและได เห็นถึงสวนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

นอกจากน้ันแลว บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถท่ี

จะใหผูเรียนเรียนไดอยางอิสระ โดยใหผลยอนกลับไดอยาง

อิสระและใหผลยอนกลับไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองตอผูเรียนไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดทราบ

ผลการเรียนรูของตนเอง ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ สามารถชวยเพ่ิมแรงจูงใจใหแก

ผูเรียนไดโดยการออกแบบโปรแกรมใหมีภาพและเสียง และ

สามารถโตตอบกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 

2.วัตถุประสงคของวิจัย 

เพ่ือสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วิชาระบบ

จัดการฐานขอมูล 

เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนดวย

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอย (CAI) วิชาระบบจัดการฐานขอมูล 

3.ลักษณะการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปนการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน

เพ่ือดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง การ

แสดงผลการ เรี ยนใหทราบทันทีด วยข อมู ลย อนกลั บ 

(Feedback) แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับ วิธีการสอนหรือ

กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ท้ังน้ี

ตองมีการวางแผนในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอ

เน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน 

4. ทฤษฎี

คอมพิวเตอรช วยสอน (Computer Assisted 

Instruction) หรือ CAI เปนสื่อการเรียนการสอนท่ีกําลังเปนท่ี

นิยมอยางแพรหลายเพราะนอกจากสีสันท่ีสวยงามแลวยังมี 

ลักษณะการทํางานในรูปแบบของสื่อประสม(Multimedia) 

คือใชสื่อรวมกันมากกวา 1 ชนิด เชน ตัวอักษร ภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว ท่ีสําคัญคือสามารถ โตตอบระหวางผูเรียนกับ 

[1] คอมพิวเตอร มีการประเมินผลเพ่ือสนองตอบใหกับผูเรียน

อยางรวดเร็ว จึงไมนาแปลกใจเลยวา ทําไมคอมพิวเตอรชวย

สอนจึงเปนท่ีนิยมอยางรวดเร็วในยุคการศึกษาไรพรมแดน 

คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือ

สื่อท่ีใชในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับสื่อการสอน

อ่ืน ๆ เชน วิดี โอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร  

แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงท่ีตัวสื่อการสอน ซึ่งก็คือ 
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[2] คอมพิวเตอรน้ัน สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะ

เปนการรับคําสั่งเพ่ือมาปฏิบัติ ตอบคําถามหรือไมเชนน้ัน

คอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม 

คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI คือ การนํา  

[3] คอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางให เปนโปรแกรม

คอมพิวเตอรเพ่ือใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเองและเกิดการ

เรียนรู ในโปรแกรมประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีท้ังตัวหนังสือ

ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือ เสียง เพ่ือดึงดูดใหผูเรียน

เกิดความสนใจมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง การแสดงผลการเรียนให

ทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และยัง

มีการจัดลําดับ วิ ธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เ พ่ือให

เหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ท้ังน้ีตองมีการวางแผนในการ

ผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกตาง

กัน  

คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted 

Instruction) หมายถึง การประยุกตนําคอมพิวเตอรมาชวยใน

การเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเพ่ือนําเสนอ

เน้ือหาในรูปแบบตาง ๆ เชน การเสนอแบบติวเตอร (Tutorial) 

แบบจําลองสถานการณ (Simulations) หรือแบบการแกไข

ปญหา (Problem Solving) เปนตน การเสนอเน้ือหาดังกลาว

เปนการเสนอโดยตรงไปยังผู เรียนผานทางจอภาพหรือ

แปนพิมพ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม วัสดุทางการ

สอนคือ 

[4] โปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บไวใน

แผนดิสกหรือหนวยความจําของเครื่องพรอมท่ีจะเรียกใชได

ตลอดเวลา การเรียนในลักษณะน้ี ในบางครั้งผูเรียนจะตอง

โตตอบ หรือตอบคําถามเครื่องคอมพิวเตอรดวยการพิมพ การ

ตอบคําถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร และจะเสนอแนะ

ข้ันตอนหรือระดับในการเรียนข้ันตอ ๆ ไป กระบวนการเหลาน้ี

เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร  

CAI มาจากคํายอในภาษาอังกฤษ คือ Computer 

Assisted Instruction หรือ Computer Aided Instruction

เปนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครู ทําหนาท่ีเปน

[5] สื่ อการ เรียนบทเรียนสามารถโตตอบกับผู เ รี ยนได

ประกอบดวย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

(Multimedia) ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบ่ือ

หนาย การสรางบทเรียนแบบน้ี อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการ

เช่ือมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม 

จะเริ่มตนจากการใหสิ่งเราแกผูเรียน ประเมินการตอบสนอง

ของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือเสริมแรงและใหผูเรียนเลือก

สิ่งเราอันดับตอไป   

คอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึงการนําคอมพิวเตอร

มาใชในการเรียนการสอนการทบทวนการทําแบบฝกหัดหรือการ

วัดผลโดยปกติจอภาพจะแสดงเรื่องราวเปนคําอธิบายเปนสื่อ  

หรื อ เนนการแสดงรูปภาพอาจเปน ท้ั งแบบฝกหัดหรือ

แบบทดสอบสวนมากจะเปนแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ

ประเภทใหเลือกตอบท่ีเปนปรนัยเมื่อทําแลวคอมพิวเตอรจะ

ตรวจใหทันทีชมเชยและใหกําลังใจถาทําถูกโดยตําหนิหรือตอ

วาบางเมื่อทําผิดหรืออาจสั่งใหกลับไปอานใหม  

คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือ

สื่อท่ีใชในการเรียนการสอนอันหน่ึง CAI คลายกับสื่อการสอน

อ่ืน ๆ เชน วิดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แต

คอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงท่ีตัวสื่อการสอน คือ 

คอมพิวเตอรสามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการ

รับคําสั่งเพ่ือมาปฏิบัติ ตอบคําถามหรือไมเชนน้ัน คอมพิวเตอร

ก็จะเปนฝายปอนคําถาม 

คอม พิว เตอร ช วยสอน  หมาย ถึ ง โปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีสรางข้ึนใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองโดย

ใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาจาก

งายไปหายากในลักษณะของสื่อประสมไดแกขอความรูป

ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพ่ือถายทอดความรูใน

ลักษณะใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุดทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู จากการมีปฏิพันธกับคอมพิวเตอรพรอม

ท้ังไดรับผลปอนกลับอยางสม่ําเสมอจากเน้ือหาและกิจกรรม

ตาง ๆ ของ  

คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงกลวิธีการสอนท่ี

เนนใหมีการกระทําระหวางผู เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและความทรงจํา  

จากความหมายของคําวาคอมพิวเตอรชวยสอน

ของนักวิชาการ ไดใหความหมายไวหลายทานสามารถนํามา

สรุปได ดังน้ี 

คอมพิวเตอรช วยสอน  หมายถึง  โปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง 
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ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม

อันไดแก ขอความภาพน่ิงกราฟกแผนภูมิกราฟภาพเคลื่อนไหว

วีดิทัศนและเสียงเพ่ือถายทอดเน้ือหาสื่อหรือองคความรูใน

ลักษณะท่ีใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด ทําให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร

พรอมท้ังไดรับผลปอนกลับอยางสม่ําเสมอกับเน้ือหาและ

กิจกรรมตาง ๆ ของสื่อ 

4.4  คุณลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอน 

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการศึกษาประเภท

มัลติมีเดียคุณลักษณะท่ีเปนองคประกอบสําคัญของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมี 4 ประการ   

4.5  การโตตอบ (Interaction) บทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี จะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางตอเน่ืองและตลอดท้ังบทเรียน 

4.6  การใหผลปอนกลับโดยทันที (Immediate 

Feedback) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสมบูรณจะตองมี

การทดสอบและประเมินความเขาใจของผูเรียนในเน้ือหาหรือ

ทักษะตาง ๆ ตามท่ีวัตถุประสงคกําหนดไว การใหผลปอนกลับ

แกผูเรียนจะชวยใหผูเรียน สามารถตรวจสอบการเรียนของตน

ได ซึ่งเปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนไดเปนอยางดี 

การจะพิจารณาวาสื่อการศึกษาทางคอมพิวเตอร 

ท่ีมีการผลิตออกมา ซึ่งสวนใหญจะอยูในรูปของ มัลติมีเดีย 

ซีดีรอม น้ัน เปนสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนหรือไม จะตอง

พิจารณาถึงคุณลักษณะท่ีเปนองคประกอบสําคัญของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดังท่ีไดกลาวไวขางตนคอมพิวเตอรชวย

สอนน้ันมีองคประกอบสําคัญอยู 4 ประการ คือ สารสนเทศ 

ความแตกตางระหวางบุคคล การโตตอบ การใหผลปอนกลับ

โดยทันที สิ่งเหลาน้ีถือวาเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะตองมีใน

คอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และจะ

ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเน้ือหาสงผลใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน 

4.1  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 

คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํามาใชในการเรียน

การสอน ไดหลายรูปแบบข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูออกแบบ

บทเรียนท่ีจะนําเสนอเน้ือหาอยางไร ซึ่งการใชคอมพิวเตอรใน

การเรียนการสอนแบงได 2 กรณี คือ คอมพิวเตอรชวยจัดการ

สอน ซึ่ งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครู กับเครื่อง

คอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรชวยการเรียนซึ่ งเปนการ

ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเครื่อง คอมพิวเตอรเปนการ

นําเสนอเน้ือหาใหกับผูเรียนไมวาจะเปนเน้ือหาใหม หรือการ

ทบทวนบทเรียนตามท่ีผูออกแบบกําหนดไว ซึ่งแบงเปน

ประเภทตาง ๆ  

4.2  ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน (Instructional Computing Development) ไดเสนอ

ลําดับข้ันตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบง

ไดเปน 3 ข้ันตอนใหญๆ คือ  

4.2.1  การออกแบบ (Instruction Design) เปน

การกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการทํางานของโปรแกรม 

โดยเปนหนาท่ีของนักการศึกษาหรือครูผูสอนท่ีมีความรอบรูใน

เน้ือหา หลักจิตวิทยา วิธีการสอน การวัดผลประเมินผล ถาใน

ระดับโรงเรียนก็จะเปนกลุมครูท่ีมีความชํานาญในการสอนซึ่ง

จะตองมีกิจกรรมรวมกันพัฒนาดังน้ี 

วิเคราะหเน้ือหา ครูผูสอนจะตองประชุมปรึกษา 

ตกลง และทําการเลือกสรรเน้ือหาวิชาท่ีจะนํามาเปนบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

1) เลือกเน้ือหาท่ีมีการฝกทักษะทําซ้ําบอย ๆ

ตองมีภาพประกอบ 

2) เลือกเน้ือหาท่ีคาดวาจะชวยประหยัดเวลาใน

การสอนไดมากกวาวิธีเดิม 

3) เน้ือหาบางอยางท่ีสามารถจําลองอยูในรูปของ

การสาธิตไดโดยหากทําการทดลองจริง ๆ อาจจะมีอันตราย 

ห รื อต อ ง ใ ช วั ส ดุ สิ้ น เ ปลื อ งห รื อ อุ ปกรณ มี ร า ค า แ พ ง 

 4.2.2  ศึกษาความเปนไปได เรื่องน้ีเปนเรื่อง

จําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาความเปนไปได ท้ังน้ีเพราะแมวา

คอมพิวเตอรจะมีความสามารถเพียงไร แตมันก็มีขอจํากัดใน

บางเรื่อง ดังน้ัน เมื่อครูผูสอนไดเลือกเน้ือหา และวิเคราะห

ออกมาแลววาเน้ือหาตอนใดท่ีจะทําเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยสอน ก็จําเปนท่ีจะตองมาปรึกษากับฝายเทคนิคหรือครู

ผูเขียนโปรแกรม โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

1) มีบุคลากรท่ีมีความรูพอท่ีจะพัฒนาโปรแกรม

ไดตามความตองการหรือไม 

2) จะใชระยะเวลายาวนานในการพัฒนามากเกิน

การสอนแบบธรรมดา หรือพัฒนาดวยสื่อการสอนแบบอ่ืนได

หรือไม 
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3) ตองการอุปกรณพิเศษท่ีตอเพ่ิมเติมจากเครื่อง

คอมพิวเตอรหรือไม 

4) มีงบประมาณพียงพอหรือไม

2.1.6.3  กําหนดจุดประสงค เมื่อพิจารณาความ

เปนไปไดในเรื่องการเขียนโปรแกรม และทุนสนับสนุนแลว 

ข้ันตอนตอไปก็เปนเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งท่ี

คาดหวังจากผูเรียนกอนและหลังการใชโปรแกรม โดยระบุสิ่ง

ตอไปน้ี 

1) ความรู พ้ืนฐานของผู เ รี ยน ว าตองทราบ

อะไรบางกอนท่ีจะมาใชโปรแกรม 

2) สิ่ ง ท่ีคาดหวังจากผู เ รี ยนหลังจากผู เ รียน

หลั งจากการ ใช โปรแกรมว าผู เ รี ยนควรรู อะ ไ ร  

4.6.1  ลําดับข้ันตอนการทํางาน นําเน้ือหาท่ีไดจาก

การวิเคราะหและสิ่งท่ีคาดหวังจากผู เรียนมาผสมผสาน

เรียงลําดับ วางแนวการสอนในรูปของสตอรี่บอรดและ

โฟลวชารต ซึ่งมีหลักการนําเสนอคลายๆกับภาพสไลดโดยมี

รายละเอียด เง่ือนไขในการดึงภาพขามลําดับ คําถามและ

คําตอบท่ีแตกตางไปโดยเนนในเรื่องตอไปน้ี 

1) ภาษา ท่ี ใ ช เ หม าะสม กับผู เ รี ย นหรื อ ไ ม

2) ขนาดขอความใน 1 จอภาพ

3) ขนาดของตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรยีน

4) คําติ คําชม แรงเสริมตาง ๆ ในการเรียน

5) หลักจิตวิทยา การเรียนรู การช้ีแนะ

6) แบบฝกหดั การประเมินผลความสนใจ

ในการทําสตรอรี่บอรด อาจจะใช

ระยะเวลาหน่ึง เมื่อทําจนครบแลว จึงนํามารวมวิเคราะห

วิจารณจนเกิดความพอใจจากกลุมครูผูสอน หากมีข้ันตอนใด

จําเปนตองแกไขหรือตัดทอนเพ่ิมเติมก็ตองทําใหเสร็จกอน 

4.3  การสราง (Instruction Construction) เปน

การสรางการทดสอบและปรับปรุงแกไขซอฟแวรของ CAI  โดย

ในสวนน้ีจะเปนหนาท่ีของนักคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมเมอร 

ในระดับโรงเรียนท่ีไมมีโปรแกรมเมอรโดยเฉพาะ ก็อาจจะเปน

ครูท่ีมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเขามาชวยในการ

สรางโปรแกรมดังน้ี 

4.3.1  การสรางโปรแกรม เปนการนําเน้ือหาท่ีอยู

ในรูปของสตอรี่ บอร ดบนกระดาษ ให เปน ชุดคํ าสั่ ง ท่ี

คอมพิวเตอรเขาใจโดยเฉพาะ (Authoring System) โดยตอง

มี ก า ร ตรวจแก ข อ ผิ ดพลาด เ น่ื อ งจ ากสา เหตุ ต อ ไป น้ี 

1) รูปแบบคําสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เปน

การ ใช คํ า สั่ ง ไ ม ถู กต อ งตามข อ กํ าหนดของภาษ า น้ั น 

2) แนวความคิดผิดพลาด (Logical Error)  เปน

ขอผิดพลาดเ น่ืองจากผู เ ขียนเขาใจ ข้ันตอนการทํางาน

คลาดเคลื่อน เชน สูตรท่ีกําหนดผิด 

4.3.2  ท ด ส อ บ ก า ร ทํ า ง าน  ห ลั ง จ ากต ร วจ

ขอผิดพลาดท่ีเรียกวา บ๊ัก (bug) ในโปรแกรมเรียบรอยแลว 

ตอไปก็เปนการนําโปรแกรมท่ีสรางไปใหครูผูสอนเน้ือหา

ตรวจดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมใน

บางสวน และนําไปทดลองกับผูเรียนในสภาพการใชงานจริง 

เพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรม และหาขอบกพรองท่ี

ผูออกแบบคาดไมถึง เพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันกลับมาปรับปรุง

ตนฉบับและแกไขโปรแกรมตอไป 

5. ขอบเขตการวิจัย

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา

ครั้งน้ี คือ นักศึกษาประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 50 คน ซึ่งไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า รศึ ก ษ าค น ค ว า ค รั้ ง น้ี  

มี  3  ข้ันตอน  คือ 

5.2.1 การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 

ระบบจัดการฐานขอมูลสําหรับ นักศึกษาประเภทวิชา

บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ตอ ร ธุ ร กิ จ  ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมการตอ เรือหนองคาย  และวิทยาลัย

อาชีวศึกษาหนองคาย 

5.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นครูผูสอนท่ีมีตอ

การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.2.3 แบบสอบถามประเมินคุณภาพของครูผูสอน

ท่ีมีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล  
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5.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูเรียนมีตอ

การสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา ระบบจัดการฐานขอมูล 

สําหรับนักศึกษาประเภทวิชา บริหารธุร กิจ สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู ช้ันปท่ี 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  

5.3 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

เมื่อผูวิจัยไดการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา 

ระบบจัดการฐานขอมูล โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยท่ี

ปรึกษาและไดรับการครูผูสอนแลวไดดําเนินการทดลอง

ดังตอไปน้ี 

5.3 นําผลท่ีไดจากแบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญท่ีมี

ตอการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา ระบบจัดการ

ฐ า น ข อ มู ล เ พ่ื อ ม า วิ เ ค ร า ะ ห โ ด ย วิ ธี ก า ร ท า ง ส ถิ ต ิ

ทดลองภาคสนาม (Field Testing) นําการสรา 

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนระบบจัดการฐานขอมูลไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 50 คน เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 

 5.3.1 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือหาความ

พึงพอใจ มีหนวยสุมเปนนักศึกษาประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ

เรือหนองคาย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 50 

คนท่ีมีตอการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา ระบบจัดการ

ฐานขอมูลและนําผลท่ีไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 

6.อภิปรายผล 

ผลการประเมินเพ่ือหาคุณภาพการสื่อคอมพิวเตอรชวย

สอน โดยครูผูสอน  

จํานวน 3  ทาน  

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนตัวของครูผูสอน 

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

1 

2 

33.33 

66.67 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายจํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และเปนเพศหญิงจํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 66.67 

ตารางท่ี  2  สรุปผลการประเมินเพ่ือหาคุณภาพการสราง

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  

วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล  โดยครูผูสอน จํานวน 

3  ทาน 

เพศ x s.d. แปลผล 

ดานการนําเสนอเน้ือหา 3.67 0.43 มาก 

ดานการออกแบบ 3.55 0.46 มาก 

ดานแบบทดสอบ 3.44 0.58 ปลานกลาง 

ดานประโยชนของสื่อ 3.78 0.19 มาก 

รวม 3.61 0.42 มาก 

จากตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการ

สรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล 

โดยครูผูสอน จํานวน 3 ทาน โดยภาพรวมรอบดานแสดงให

เห็นวาคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา การจัดการ

ฐานขอมูล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.61 ดานท่ีมี

ผลประเมินคุณภาพสูงสุด คือ ดานประโยชนของสื่อ อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 รองลงคือดานการนําเสนอ

เน้ือหา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และดานท่ีมีผล

ประเมินคุณภาพต่ําสุดไดแก ดานแบบสอบถาม อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 

ตาราง ท่ี  3 ผลการประ เมิน เ พ่ือหาคุณภาพการสร าง

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล  โดย

ครูผูสอน จํานวน 3  ทาน ดานการเสนอเน้ือหา 

ประเด็น x  s.d. แปลผล 
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ความชัดเจนถูกตองของเน้ือหา 3.67 0.58 มาก 

ความสอดคลองกับจุดประสงค

การเรยีนรู 

3.67 
0.58 

มาก 

ความหนาสนใจการนําเสนอ 4.00 0.00 มาก 

ความสอดคลองแบบทดสอบ

กับบทเรียน 

3.33 
0.58 

ปลานก

ลาง 

รวม 3.67 0.43 มาก 

จากตารางท่ี  3 พบวาผลการประเมินคุณภาพการ

สรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล 

โดยครูผูสอน จํานวน 3  ทาน โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

คุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา การจัดการฐานขอมูล 

โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.67 ขอท่ีมีผล

ประเมินคุณภาพสูงสุดไดแก ความนาสนใจในการนําเสนอ อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมาไดแก ความ

ชัดเจนถูกตองของเน้ือหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และขอท่ีมีผล

ประเมินคุณภาพต่ําสุดไดแก ความสอดคลองกับบทเรียน อยู

ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 

ตาราง ท่ี   4  ผลการประเมินเพ่ือหาคุณภาพการสร าง

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล              

โดยครูผูสอน จํานวน 3  ทาน ดานการออกแบบ 

ประเด็น x S.D. แปลผล

เทคนิคที่นํามาใชใน

ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 

3.67 0.58 มาก 

ความเหมาะสมของขนาด 

รูปแบบ และสี 

4.00 0.00 มาก 

การนําส่ือมัลติมีเดียมาใช

ประกอบ 

3.33 0.58 ปาน

กลาง 

ความเหมาะสมในการเชื่อมโยง

ภาพและขอความ 

3.33 0.58 ปาน

กลาง 

ความสามารถในการใชงานได

อยางอิสระ 

3.33 0.58 ปาน

กลาง 

รวม 3.53 0.46 มาก 

จากตารางท่ี 4  พบวาผลการประเมินคุณภาพการสราง

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล  โดย

ครูผูสอน จํานวน 3  ทาน โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

คุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา การจัดการฐานขอมูล 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.53 ขอท่ีมีผลประเมิน

คุณภาพสูงสุดไดแก ความเหมาะสมของขนาด รูปแบบ และสี 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมาไดแก เทคนิค

ท่ีนํามาใชในสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.67 และขอท่ีมีผลประเมินคุณภาพต่ําสุด

ไดแก การนําสื่อมัลติมีเดียมาใชประกอบความเหมาะสมในการ

เช่ือมโยงภาพและขอความ และความสามารถในการใชงานได

อยางอิสระ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 

เทากัน 

ตาราง ท่ี   5  ผลการประเมินเพ่ือหาคุณภาพการสร าง

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล  โดย

ครูผูสอน จํานวน 3  ทาน ดานแบบทดสอบ 

ประเด็น x S.D. แปลผล 

แบบทดสอบมีความ

สอดคลองกับบทเรียน 

3.33 0.58 ปานกลาง 

ความเหมาะสมของ

จํานวนแบบทดสอบในแต

ละหนวยการเรียน 

3.33 0.58 ปานกลาง 

ความเหมาะสมของ

คําถามตอเน้ือหา 

3.67 0.58 มาก 

รวม 3.44 0.58 ปานกลาง 

จากตารางท่ี  5 พบวาผลการประเมินคุณภาพการ

สรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล 

โดยครูผูสอน จํานวน 3  ทาน โดยพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

คุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา การจัดการฐานขอมูล 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.44 ขอท่ีมีผล

ประเมินคุณภาพสูงสุดไดแก ความเหมาะสมของคําถามตอ

เน้ือหา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และขอท่ีมีผล

ประเมินคุณภาพต่ําสุดไดแก ความสอดคลองกับบทเรียน 

และความเหมาะสมของจํานวนแบบทดสอบในแตละหนวยการ

เรียน อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 เทากัน 
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7. สรุปการวิจัย

การประเมินคุณภาพการสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล  โดยครูผูสอน จํานวน 3 ทาน 

ผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปนเพศชายจํานวน 1 คน คิด

เปนรอยละ 33.33 และเปนเพศหญิงจํานวน 2 คน คิดเปนรอย

ละ 66.67 โดยภาพรวมแสดงใหเห็นวาคณุภาพสื่อคอมพิวเตอร

ชวยสอน  วิชา การจัดการฐานขอมูล อยูในระดับมาก ซึ่งมี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ  3.61 ดานท่ีมีผลประเมินคุณภาพสูงสุด 

ดานประโยชนของสื่อ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 

รองลงคือดานการนําเสนอเน้ือหา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.67 และดานท่ีมีผลประเมินคุณภาพต่ําสุดไดแก ดาน

แบบสอบถาม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.44 

สรุปไดวาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึน เปนสื่อท่ีมี

คุณภาพสามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียนรูได และสามารรถ

นําไปพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนได ระดับ

มาก  

 7.1 ก า รศึ กษาคว าม พึ งพอ ใจ ท่ี มี ต อ การสร า ง

สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ระบบจัดการฐานขอมูล โดย  

ผูเรียน จํานวน 50 คน ผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปนเพศ

ชายจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และเปนเพศหญิง

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 64.00 โดยภาพรวมรอบดาน

แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา 

การจัดการฐานขอมูล อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 

4.22 ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดไดแก ดานแบบทดสอบ อยู

ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาไดแก ดาน

เน้ือหาและการดําเนินเรื่อง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.25 และดานท่ีมีความพึงพอใจต่ําสุดไดแก ดานตัวอักษร และ

สี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเพ่ือสรางสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชา ระบบจัดการฐานขอมูลโดยขอเสนอแนะดังน้ี 

1. การเลือกหัวขอเรื่อง  ควรเปนเรื่องท่ีมีปญหาในการ

จัดการเรียนการสอน  ตองใชเวลาและสื่อเปนจํานวนมาก 

และสื่อน้ันเปนวัสดุสิ้นเปลือง 

2. การเลือกเน้ือหาตองศึกษาหลักสูตรและสภาพ

ปญหาใหชัดเจน  เพ่ือจะไดนําเอาปญหาน้ันมาประกอบการ

ออกแบบเน้ือหาและการนําเสนอ 

3. เน้ือหาท่ีนํามาสรางจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับ

ระดับของผูเรียน 

8.เอกสารอางอิง 

 [1] ทักษิณา วิไลลักษณ, “ออกแบบ 

บทเรียน,” ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 

อลงกรณใน พระบรมราชูปถัมภ, 2554.

[2] นัยนา  เอกบูรณวัฒน, 2555, เทคโนโลยีการสอน      

รวมสมัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  กรุงเทพฯ, 

ออนไลน 

https://sites.google.com/site/xngkhprakxbkar

reiynkarsxnbnweb/home/3-khxmphiwtexr-

chwy-sxn-cai 

[สืบคนเมื่อ 1 มีนาคม 2564] 

[3] ศิริชัย  นามบุร,ี 2553, การออกแบบและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย, ภาควิชา  

เทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร, 

ออนไลน 

https://dric.nrct.go.th/index.php?/Search/Se

archDetail/95238 

[สืบคนเมื่อ วันท่ี 2 เมษายน 2563] 

[4] ศิริชัย  สงวนแกว,  2554,  เทคโนโลยีสารสนเทศ,  

อุบลราชธานี, ออนไลน 

https://sites.google.com/site/ppmam106/cai 

[สืบคนเมื่อ วันท่ี 15 มีนนาคม 2563] 

[5] สมรัก  ปริยะวาที, 2554,  คอมพิวเตอรชวยสอน, 

วงกมลโพรดักชัน, กรุงเทพฯ, ออนไลน 

http://202.28.92.217/ULIB/dublin.php?&f=du

blin&ID=128457 

 [สืบคนเมื่อ 7 มีนาคม 2564] 
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การพัฒนาเว็บไซตขายเคร่ืองสำอางรานบิวต้ีสโตรหนองคาย 
WEBSITE DEVELOPMENT FOF SELLING COSMETICS, 

BEAUTY STORE, NONG KHAI 
ธัญญารัตน แสงคอม1* และ กฤติมา ประดิษฐดวง2 
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บทคัดยอ 
การวิจัยในครั ้งนี ้ม ีวัตถุประสงคเพื ่อสรางและพัฒนา

เว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขาใชงานเว็บไซตขายเครื ่องสำอางราน
บิวตี้สโตรหนองคายกลุมตัวอยาง คือ ลูกคาที่เคยซื้อสินคาผาน
สื่อสังคมออนไลนประเภทเครื่องสำอางออนไลน จำนวน 104 
คน ประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 104 คน ไดมาโดยการสุม
ตัวอยางแบบไมเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เว็บไซต
ขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย และ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูเขาใชงานเว็บไซตขายเครื ่องสำอางราน
บิวตี้สโตรหนองคายวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละและคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาหาคุณภาพการสรางสื ่อคอมพิวเตอรชวย
สอนวิชาระบบจัดการฐานขอมูลโดยผู เรียน จำนวน 50 คน 
ผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปนเพศชายจำนวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 36.00 และเปนเพศหญิงจำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
64.00 โดยภาพรวมแสดงให  เห ็นว  าความพ ึ งพอใจตอ
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การจัดการฐานขอมูล อยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ4.22ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดไดแก 
ดานแบบทดสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ.32 รองลงมา
ไดแก ดานเน้ือหาและการดำเนินเรื่อง อยูในระดับมาก มีคาเฉลีย่
เทากับ 4.25 และดานที ่มีความพึงพอใจต่ำสุดไดแก ด าน
ตัวอักษร และสี อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 
คำสำคัญ :, สินคาแอนไลน, เว็บไซต, ประชาสัมพันธ 
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Abstract 
This research aims to build and develop a 

website for selling cosmetics, Beauty Store, Nong Khai 
and to assess the satisfaction of visitors to the cosmetic 
website, Beauty Store, Nong Khai. The sample groups 
were customers who had previously bought products 
through social media such as online cosmetics and 104 
students of the academic year 2020 which were 
obtained by nonspecific sampling. The research 
instruments were cosmetic website, Beauty Store, 
Nong Khai and the customer satisfaction questionnaire 
on the cosmetic website, Beauty Store, Nong Khai. The 
data analyzed by using percentage and standard 
deviation statistics. 

The results of the research were as follows: 
website selling cosmetics Beauty Store Nong Khai was 
developed for selling cosmetics which can be used in 
real time. And to study the satisfaction of the sample 
groups toward website for selling cosmetics of Beauty 
Store Nong Khai: we found that satisfaction overall is at 
a high level. The mean was 4.21. and when considering 
each aspect, it was found that the most satisfying 
aspects are content and website design and layout. 
The mean was 4.33, followed by the performance of 
the website and the benefits and usage at a high level. 
The mean was 4.24 and the least satisfactory aspects 
were benefits and uses. The mean is equal to (Χ = 
0.00, S.D. = 0.00). 
Keywords :, Anline products,website, public relations 
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1. บทนำ
การเช่ือมตอทางอินเทอรเน็ตเปนสิ่งท่ีสามารถเช่ือมทุก

คนจากทุกมุมโลกใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดผานทางเว็บไซต
เพ่ือขายสินคาจึงเปนการเพ่ิมชองทางการติดตอซื้อสินคา ใหมี
มากข้ึน และยังเปนการเพ่ิมความสะดวก สบายใหกับผูบริโภค
ดวยเพราะผูบริโภคไมจำเปนตองมาดูและเลือกซื้อสินคา บริษัท 
หรือ หนารานท่ีจดัจำหนายดวยตนเองซึ่งเปนการเสียเวลา
พอสมควรในปจจุบันท่ีมสีาเหตุจากการจราจรท่ีติดขัดอีกท้ังการ
มีเว็บไซตยังสามารถทำ ใหผูซื้อสินคาไดตลอด 24 ช่ัวโมง จึงขจัด
ปญหาขอจำกัดทางดานเวลาออกไป สามารถทำใหเรานำเอา
ขอมูลขาวสารตาง ๆ มานำเสนอผานทางอินเทอรเน็ตได [1] 
ตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบเชนการนำสินคาใหม ๆ มา
นำเสนอขายและสามารถนำรูปแบบท่ีใชในการพัฒนาในตัวสินคา
ใหดูแปลกใหมเปนท่ีสะดุดตาแกผูท่ีเขามาชมในเว็บไซตดวยเหตุ
น้ีท่ีอินเทอรเน็ตเขามามีอิทธิพลตอคนจำนวนมาก เปนตน 

2. วัตถปุระสงค
เพ่ือพัฒนาเว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตร

หนองคายท่ีสามารถใชงานไดจริง 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตขายเครื่องสำอาง

รานบิวตี้สโตรหนองคาย 

3. ลักษณะการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการพัฒนา

เว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย โดยการทำ
เว็บไซตและแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเขาชมเว็บไซตเก็บ
คนขอมูลทางสถิติ แสดงผลเปนคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
เทียบกับเกณฑการแปลความหมายแสดงผลความพึงพอใจ ของ
การพัฒนาเว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย 

4. ทฤษฎี
E-Commerce เริ ่มขึ ้นเมื ่อประมาณตนทศวรรษท่ี 

1970 โดยเร ิ ่มจากการโอนเงินทางอิเล ็กทรอนิกส ระหว าง
หนวยงาน และในชวงแรกๆ สวนใหญจะเปนบริษัทใหมจะเปน
บริษัทใหญๆ เทาน้ัน สวนบริษัท เล็กๆ มีจํานวนไมมากนัก ตอมา
เมื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (Electriulic Data 
Interclug-EDI) ไดเผยแพรมากขึ้น ประกอบกับคอมพิวเตอรพีซี
ไดมีการขยายเพ่ิมอยางรวดเร็ว พรอมกับพัฒนาดานอินเทอรเน็ต
และเว็บทําใหหนวยงาน และบุคคลตางๆ ไดใชพาณิชยอิทรอ
นิกส มากขึ ้น ในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดควบคุม      
ธุรกรรมหลายประเภท การโฆษณา การซื้อขาย สินคา การซื้อ
ขายหุน  การทํางาน การประมูล การใหบริการลูกคา 

4.1 รอบรู เร ื ่อง E-Commerce “ออนไลน” เปนคําท่ี
แสดงถึงสถานะที่มีการเชื่อมตอกับเครือขาย ตางๆ ซึ่งในเรื่องท่ี
เราพูดถึงกันอยูน้ี จะหมายถึงเครือขายอินเตอรเน็ต ดังน้ัน “ขาย

ของออนไลน ที่คิด การขายของทางอินเตอรเน็ต ท่ีเราไดยินกัน
บอย ๆ หรือถาใหอธิบายแบบวิชาการ จะเรียกวา “อีคอมเมิรซ 
E-Commerce” หรือ “พานิชยอิเล็กทรอนิกส”[2] ซึ่งหมายถึง
การดําเนินการซื้อขายสินคา และบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

จุดเดนของ E-Commerce  ก็คือ ประหยัดคาใชจาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ โดยลดความสําคัญ
ขององคประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับตองได เชนอาคารที่ทํา
การ หองจัดแสดงสินคา(Show Room) คลังสินคา พนักงานขาย
และพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา เปนตน ดังน้ันขอจํากัดทาง
ภูมิศาสตรคือ ระยะทานและเวลาทําการแตกตางกัน จากท่ีกลาว
มาจะเห็น วาเกิดอุปสรรคเยอะมาก พอมี E-Commerce เขามา
ชวยจะทําใหลดอุปสรรคตรงนี้ไปไดจึงไมเปนอุปสรรคตอการทํา
ธุรกิจอีกตอไป  

4.2 ประเภทของ E-Commerce หากกลาวถึงประเภท
ของ E-Commerce แลว มีการแบง ประเภทหลายแบบ เชน 
แบงอีคอมเมิรซเปน 5 ประเภท แบงมีคอมเมิรซเปน 3 ประเภท 
แบงอีคอมเมิรซเปน 6 สวน และแบงอีคอมเมิรซตามประเภท
สินคาเปน 2 ประเภท เปนตน ในที่นี้จะขอพูดถึงการแบงอีคอม
[3] เมิรชเปน 5 ประเภท อีคอมเมิรซ 5 ประเภท ถาจะแบงอี
คอมเมิรชเปน 5 ประเภทไดดังตอไปน้ี 

4.2.1 ผ ู ประกอบการกับผ ู บร ิโภค (Business to 
Consumer- H2C) คือการคาระหวางผูคา โดยตรงถึงลูกคาซึ่งก็
คือผูบริโภค เชน การขายหนังสือ ขายวีดีโอ ขายซีดีเพลง เปนตน 

4.2.2 ผู ประกอบการกับผูประกอบการ (Business 
to Business-B2B) คือการคาระหวางผูคา กับลูกคาเชนกัน แต
ในที ่นี ้ล ูกคาจะเปนในรูปแบบของผู ประกอบการ ในที ่นี ้จะ
ครอบคลุมถึงเรื่อง การขายสง การทําการสั่งซื้อสินคาผานทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบหวงโซการผลิต (Supply Chain 
Managemen) เปนตน ซึ่งจะมีความซับซอนในระดับตางๆกันไป 

4.2.3 ผ ู  บ ร ิ โ ภคก ั บผ ู  บ ร ิ โ ภค  (Consumer to 
Consumer-C2C) คือการติดตอระหวางผูบริโภค กับผูบริโภคน้ัน 
มีหลายรูปแบบและวัตถุประสงค เชนเพื่อการติดตอแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารในกลุมคนท่ีมีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะทํา
การแลกเปลี่ยนสินคากันเอง ขายของมือสอง 

4.2.4 ผ ู  ประกอบการก ับภาคร ัฐ (Business to 
Government - B2G) คือการประกอบธุรกิจ ระหวางภาคเอกชน
กับภาครัฐ ที่ใชกันมากก็คือเรื ่องการจัดซื ้อจัดจางของภาครัฐ 
หรือที่เรียกวา e-Government Procurement ในประเทศที่มี
ความกาวหนาดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว รัฐบาลจะ ทําการ
ซื้อ/จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนสวนใหญเพื่อประหยัด
คาใชจ าย เชนการประกาศจัด จางของภาครัฐในเว็บไซต 
www.mahadthai.com 
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4.2.5 ภาคร ั ฐก ับประชาชน (Government to 
Consumer - G2C) ในที่นี้คงไมใชวัตถุประสงค เพื่อการคา แต
จะเปนเรื่องการบริการของภาครัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  

4.3 ขอดขีองการใช  E-Commerce 
4.3.1 การซื ้อขายสินคาแบบ Online สามารถตัด

ปญหายุงยากในเรื่องของการตอรองราคาและ ตัดปญหาเก่ียวกับ
นายหนาเพราะมีเพียงแครหัสบัตรเครดิตที่เปดบัญชีกับธนาคาร 
[4] ทานก็สามารถซื้อสินคาผาน Internet ได 

4.3.2 ขอมูลของลูกคาจะถูกเก็บไวใน E-Mail บุคคล
อ่ืนไมสามารถเปดอานไดนอกจากผูจัดจําหนายเทาน้ันเพ่ิมมูลคา
และปริมาณทางการคา เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจลด
ตนทุน และเปดโอกาสใหผู ขายขนาดกลางและขนาดเล็ก มี
โอกาสเขาสูตลาดไดมากขึ้น ขณะเดียวกันผูบริโภคมีทางเลือก
มากข้ึนดวย 

4.3.3 ผูซื้อสามารถคนหาขอมูลหรือขาวสารเก่ียวกับ
สินคาและบริการตางๆทั่วโลกอยางรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
คาใชจายโดยไมจําเปนตองเดินทางไปถึงรานคาหรือผานพอคา
คนกลาง 

4.3.4 ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือ
บริการกับผูซื้อรายอื่น หรือมีโอกาส สัมผัสกับสินคาหรือบริการ
กอนการตัดสินใจซื้อ เชน ฟงตัวอยางเพลง อานเรื ่องยอของ
หนังสือ หรือ ชมบางสวนของ VDO กอนที่จะตัดสินใจซื้อ ทําให
ผูซือ้มีขอมูลในการตัดสินใจเพิม่มากขึ้น ในกรณี ที่เปนการสั่งซื้อ
แบบ Digital Form จะสามารถสงขอมูลผาน Internet ไดทันที 

4.3.5 ผูขายสามารถ โฆษณาขายสินคา หรือบริการ
ไปยังลูกคาทั่วโลกไดตลอด 24 ชั่วโมง ทําให ประหยัดคาใชจาย
ในการโฆษณา การจัดตั้งรานคา การจัดตกแตงสถานท่ี คาใชจาย
การจัดเก็บสินคา การกระจายสินคา และยังสามารถลดคาใชจาย
ในการดําเนินงานอ่ืนๆ ไดอีกดวย  

4.4 ขอจํากัดในการใช E-Commerce 
4.4.1 ความไม ปลอดภ ัยของข อม ู ล  ขาดการ

ตรวจสอบการใชบัตรเครดิตบน Internet ขอมูลบนบัตรเครดิต
อาจถูกดักฟงหรืออาน เพ่ือเอาช่ือและหมายเลขบัตรเครดิตไปใช
โดยที่เจาของบัตรเครดิตไมรูได การสงขอมูลจึงตองการพัฒนา 
[5] วิธีการเขารหัสที่ซับซอนหลายขั้นตอน เพื่อใหขอมูลของ
ลูกคาไดรับความปลอดภัยสูงสุด 

4.4.2 ประเทศไทยยังไมมีธนาคารพาณิชยที ่จะทํา
หน าท ี ่ ร ับประก ันความเส ี ่ยง ส ําหร ับการช ําระเง ินทาง
อิเล็กทรอนิกสในปจจุบันการชําระเงินยังตองผานธนาคารที่เปน
ของตางประเทศ 

4.4.3 ปญหาความยากจน ความดอยโอกาสและขาด
ความรู ทางเทคโนโลยี รวมทั้งขาดเครือขายการสื่อสาร เชน 
ระบบเคเบิล ระบบโทรศัพทที่มีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถ
ใหบริการได อยางทั่วถึง จึงทําใหชนบทที่หางไกลไมสามารถ
เขาถึงและใชบริการ Internet ได 

4.4.4 E-Commerce ยังมีประเด็นเชิงนโยบายที่ทํา
ใหรัฐบาลตองเขามากําหนดมาตรการ เพ่ือใหความคุมครองกับผู
ซื้อและผูขาย ขณะเดียวกันมาตรการเรื่องระเบียบที่จะกําหนด
ข้ึนตองไมขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยี 

4.4.5 ผูซื้อไมมั่นใจเรื่องการเก็บรักษาความลับทาง
ธุรกิจ ขอมูลสวนบุคคลเชน ไมมั่นใจวาจะมีผูนําหมายเลขบัตร
เครดิตไปใชประโยชนในทางท่ีมิชอบหรือไม 

4.4.6 ผูขายไมมั่นใจวาลูกคามีตัวตนอยูจริง จะเปน
บุคคลเดียวกันที่แจงใหลูกคาหรอืไมมี ความสามารถในการที่จะ
จายสินคาและบริการหรือไม และไมมั่นใจวาการทําสัญญาซื้อ
ขายผานระบบ Internet จะมีผลถูกตองตามกฎหมายหรือไม 

4.4.7 ดานรัฐบาล ในกรณีที่ผูซื้อและผูขายอยูคนละ
ประเทศกันจะใชกฎหมายของประเทศไดเปนหลัก หากมีการ
กระทําผิดกฎหมายในการการกระทําการซื้อขายลักษณะน้ี ความ
ยากลําบากในการติดตามการซื้อขายทางInternet อาจทําให
ร ัฐบาลประสบปญหาในการเร ียกเก็บภาษีเง ินไดและภาพ
ศุลกากร การที ่ E-Commerce กอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจพฤติกรรมของผูบริโภค และ
การปฏิบัติงานของภาครัฐบาล ทําใหร ัฐบาลเขามากําหนด
มาตรการเพื ่อคุ มครอง ผู บร ิโภคและผู ขายที ่ใชบร ิการ E-
Commerce รวมทั้งใหความสนใจในการพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาปจจัยท่ีจะเพ่ิมความสะดวกทางดานโทรคมนาคมสื่อสาร 

4.4.8 ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสสามารถทําสําเนา
หรือดัดแปลงหรือสรางขึ้นใหมไดงายกวาเอกสารที่เปนกระดาษ 
จึงตองจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยในการอางสิทธิใหดีพอ 

4.4.9 E-Commerce ไม  ได  เป น เพ ียง เร ื ่ องของ
เทคโนโลยีเทาน้ัน แตข้ึนอยูกับการจัดการทางธุรกิจท่ีดีดวย การ
นําระบบนี้มาใชจึงไมสมควรทําตามกระแสนิยม เพราะถาลงทุน
ไปแลวไมสามารถใหบริการที่ดีกับลูกคาได ยอมเกิดผลเสียตอ
บริษัท 

4.4.10 ป ญหาท ี ่ เก ิดก ับงานด านกฎหมายและ
ลายเซ็น ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะท่ีจะ กํากับดูแลการ
ท ํ าน ิต ิกรรม การท ํ าการซ ื ้ อขายผ  านทางการพาณ ิชย
อิเล็กทรอนิกส  

4.2.5 การผันตัวของผูประกอบการเขาสู E-Commerce 
ในสมัยน้ี แตกตางจากสมัยกอนอยางสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงน้ัน
สามารถทําไดงายมาก ไมเหมือนเมื่อกอนที่ ตองมีความรูและ
เ ข  า ใ จ ใ น เ ร ื ่ อ ง ข อ ง  Programming Designing Database 
Network Internet Payment และอื่นๆ แตดวยความกาวหนา
ของเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหหลายสิ่งหลายอยางเปนเรื่องงาย
ขึ้นมากจึงสงผลใหธุรกิจ E-Commerce เปนสิ่งที่ผูประกอบการ
ตองจับตาและเริ่มเรียนรูมันใหไดดีดวย  

สรุปไดวา ไดนำการประกอบธุรกิจการดานการคาผาน
สื่ออีเล็กทรอนิกสตางๆมาใชในการพัฒนาเว็บไซต ไมวาจะเปน
โทรศัพท โทรสาร โทรทัศน หรือ คอมพิวเตอร ซึ่งเปนชองทางท่ี
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มีความสำคัญที ่ส ุดในปจจุบัน โดยมีระบบอินเทอรเน็ตเปน
สื ่อกลางในการเชื ่อมโยงผู ซื ้อและผูขายใหสามารถทำการคา
ระหวางกันได 

5. ขอบเขตการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.1.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแก ประชากร 

จำนวน 140 คน ตอวัน 
5.1.2 กลุมตัวอยาง 
ลูกคาท่ีเขาซื้อสินคาและเยีย่มชมสนิคาผานสื่อสังคม

ออนไลนประเภทเครื่องสำอางออนไลนจำนวน 104 คนกลุม
ตัวอยางโดยไดจากตารางเครจซี่และมอรแกน การเลือกกลุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ 

5.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
การสรางเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดสราง

แบบสอบถามดวยตนเอง โดยการสราง 
เครื่องมือมีดังน้ี 

5.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจตอการทดลองใชเว็บไซต ขายสินคาออนไลนราน
เสื้อผาเด็ก 

5.2.2 ผู วิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามความพึง
พอใจตอการทดลองใชเว็บไซตขายสินคา ออนไลนรานเสื้อผาเด็ก 

5.2.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ ้นใหกับอาจารยท่ี
ปรึกษาดู เพื ่อตรวจสอบความถูกตองตาม เนื ้อหาและนํามา
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

5.2.4 นําแบบสอบถามที ่ผ านการตรวจสอบจาก
อาจารยที่ปรึกษามาปรับปรุงแกไขแลว นํามาเสนออาจารยท่ี
ปรึกษาใหพิจารณาความถูกตองสมบูรณอีกครั้ง และทําการแจก
แบบสอบถามยัง กลุมตัวอยาง 

5.4 การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม

ไดมาวิเคราะห ทางสถิติ ดังน้ี 
ตอนที ่  1 ขอม ูลทั ่วไปของผ ู ตอบแบบสอบถาม 

วิเคราะหโดยหาคารอยละ 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการทดลองใชเว็บไซตขาย

เครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย วิเคราะหขอมูลโดย การ
หาคาเฉลี่ย (X)และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนท ี ่  3 แบบสอบถามปลาย เป  ด เก ี ่ ย ว กับ
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต 
สินคาออนไลนรานบิวตี้สโตรหนองคายตอไป นําเสนอโดยการ
บรรยาย  

6.อภิปรายผล 
ผลการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตของกลุมแสดง

ดังตารางท่ี 1-9 

ตารางท่ี 1 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสำรวจจำแนกตาม
เพศของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลเพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 29 27.88 

หญิง 75 72.12 

รวม 104 100.00 

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูตอบแบบสำรวจ สวนมากเปน
เพศหญิง จำนวน 74 คน 

คิดเปนรอยละ 71.15 และเพศชาย จำนวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 27.88 

ตารางท่ี 2 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตามอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 26 26.00 

21-30  ป 41 41.00 

31-40  ป 31 31.00 

40  ปข้ึนไป 6 6.00 

รวม 104 104.00 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสำรวจท้ังหมด สวนมาก
มีอายุ 21-30 ป จำนวน 41 คนคิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมา
อายุ 31-41 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 อายุ 20 ป 
จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25.00 อายุ 40 ป จำนวน 6 คน 
เปนรอยละ 6.00 

ตารางท่ี 3 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนก
ตามอาชีพ ของกลุมตัวอยาง 

อาชีพ จำนวน รอยละ 
พนักงาน/เจาหนาท่ี 5 5.00 
นักเรียน นักศึกษา 74 74.00 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 25 25.00 
รวม 104 104 
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จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสำรวจท้ังหมด 
สวนมากมีอาชีพ  นักเรียนนักศึกษา จำนวน 74 คน คิดเปนรอย
ละ 74.00 รองลงมาอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 24.00 พนักงานเจาหนาท่ี จำนวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 5.00   

ตารางท่ี 4 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจำแนก
ตามระดับการศึกษาของกลุม 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 

ปวช. 32 32.00 

ปวส. 42 42.00 

ปริญญาตร ี 30 30.00 

รวม 104 104.00 

จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสำรวจท้ังหมด สวนมาก
มีระดบั ปวส. จำนวน 42 คนคิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมา
ระดับ ปวช. จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.00 ปริญญาตรี 
จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00  

ตารางท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนา
เว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตีส้โตหนองคาย 

ประเด็น x� S.D. แปลผล 

ลักษณะท่ัวไของเว็บ 4.33 0.71 มาก 

ดานการออกแบบและการจักรู
แบบเว็ปไซต 4.24 0.71 มาก 

ดานประสิทธิภาพของเว็ปไซต 4.25 0.72 มาก 

ดานประโยชนและกานำไปใช 4.02 0.68 มาก 

รวม 104 104.00 มาก 

จากตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหแบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตร
หนองคาย จากกลุ มตัวอยาง จำนวน 104 คน พบวามีระดับ
ความพ ึ งพอใจ ในภาพรวมรายด  าน  อย ู  ในระด ับมาก             

(x�= 4.21 , S.D. =0.71) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานท่ีมีคา

ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ลักษณะทั่วไปของเว็บ (x�= 4.33 , 
S.D. =0.71) อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานประสิทธิภาพของ

เว็บไซต (x�= 4.25 , S.D. =0.72) อยู ในระดับมาก และดาน

ประโยชนและการนำไปใช อยู ในระดับ มาก (x�= 4.20 , S.D. 
=0.81) 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนา
เว็บไซตขายเครื่องสำอาง รานบิวตี้สโตรหนองคาย 

ประเด็น x� S.D. 
แปล
ผล 

ความครบถวนของเน้ือหา 4.44 0.71 มาก 

เน้ือหากับภาพมีความ
สอดคลองกัน 4.62 0.71 

มาก
ท่ีสุด 

ปริมาณเน้ือหาในแตละหนา
มีความเหมาะสม 4.22 0.72 มาก 
การจัดลำดับเน้ือหามีความ
ตอเน่ืองเขาใจงาย 4.34 0.68 มาก 

มีความถูกตองนาเช่ือถือ 4.04 0.76 มาก 

รวม 104 104.00 มาก 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะหแบบสอบถามความ
พึงพอใจดานสวนประกอบของเว็บไซต มตีอการพัฒนาเว็บไซต
ขายเครื่องสำอางรานบิวตีส้โตรหนองคาย จากกลุมตัวอยาง 104 
คน พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับท่ี มาก 

(x�= 4.33 , S.D. =0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมี
คาความพึงพอใจมากท่ีสุด คือขอ เน้ือหากับภาพมีความ

สอดคลองกัน อยูในระดับ มากท่ีสดุ (x�= 4.62 , S.D. =0.49) 

รองลงมาคือ ความครบถวนของเน้ือหา อยูในระดับ มาก (x�= 
4.4,S.D.=0.77) และความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ มีความชดเจน 

ถูกตอง นาเช่ือถืออยูในระดับท่ี มาก (x�= 4.19 , S.D.=0.72)  

ตารางท่ี  7 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสำรวจ 
ดานการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต 

ดานประสิทธิภาพของ
เว็บไวต x� S.D. แปลผล

ความเหมาะสมของเมนูการใช
งานในเว็บไซต 4.04 0.78 มาก 
ความงายตอการใชระบบ 4.32 0.68 มากท่ีสุด 

ภาษาเว็บไซตมีความถูกตอง
ชัดเจน เปนทางการ  4.46 0.68 มาก 
ความสะดวกสบายตอการใชงาน 3.94 0.62 มาก 

ความพึงพอใจในข้ันตอนการ
ชำระเงิน 4.42 0.81 มาก 

รวม 4.23 0.72 มาก 
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ตารางที ่ 7 แสดงผลการวิเคราะหแบบสอบถามความพึง
พอใจดานสวนประกอบของเว็บไซต มีตอการพัฒนาเว็บไซตขาย
เครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย จากกลุมตัวอยาง 104 คน 
พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู ในระดับที ่มาก      

(x�= 4.10 , S.D. =0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มี
คาความพึงพอใจมากทีสุ่ด คือ สีสันในการออกแบบในเว็บไซตมี

ความเหาะสมอยูในระดับมาก (x�= 4.42 , S.D. =0.80) รองลงมา
คือ หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย นาสนใจ อยูใน

ระดับมาก (x�= 4.34 , S.D. =0.79) และความพึงพอใจนอยท่ีสุด
คือ การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงานอยู

ในระดับท่ีมาก (x�= 3.62 , S.D. =0.78 ) 

ตารางท่ี 8 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสำรวจ 
ดานประสิทธิภาพของเว็บไซต 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะหแบบสอบถาม
ความพึงพอใจดานสวนประกอบของเว็บไซต มีตอการพัฒนา
เว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย จากกลุม
ตัวอยาง 104 คน พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู

ในระดับท่ีมาก ( x�= 4.23 , S.D. =0.72) เมื ่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวาขอที่มีคาความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาษา
เว็บไซตมีความถูกตองชัดเจน เปนทางการ อยูในระดับมาก         

( x�= 4.46 , S.D. =0.68) รองลงมาคือ ความงายตอการใช

ระบบ อยูในระดับมาก ( x�= 4.32 ,S.D. =0.69) และความ
พึงพอใจนอยที่สุดคือ ความสะดวกสบายตอการใชงาน อยูใน

ระดับมาก ( x�= 3.94 , S.D. =0.62 ) 

ตารางท่ี 9 จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสำรวจ 
ดานประโยชนและการนำไปใช 

ดานประโยชน 
และการนำไปใช 

𝐱𝐱� S.D. แปล
ผล 

มีการอัพเดตสินคาใหมๆอยู
ตลอดเวลา 

3.72 0.77 มาก 

มีความสะดวกในการสั่งซื้อ
สินคา 

3.88 0.55 มาก 

การใชเว็บเพ่ือเลือกซื้อสินคา 3.64 0.66 มาก 

มีความปลอดภัยในการ
สั่งซื้อสินคา 

4.50 0.67 มาก
ท่ีสุด 

การใหบริการ ตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการ 

4.34 0.73 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.02 0.68 มาก 

ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะหแบบสอบถามความ
พึงพอใจดานสวนประกอบของเว็บไซตมีตอการพัฒนาเว็บไซต
ขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย จากกลุมตัวอยาง 104 
คน พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับที่ มาก ( 

x�= 4.02 , S.D. =0.68) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอท่ีมีคา
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคา 

อยู ในระดับ มากที่สุด ( x�= 4.50 , S.D. =0.67) รองลงมาคือ 

การใหบริการ ตรงกับความตองการ อยูในระดับมาก ( x�= 4.34 
, S.D. =0.73) และความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การใชเว็บเพ่ือ

เลือกซื้อสินคา อยูในระดับ มาก ( x�= 3.64 , S.D. =0.66 ) 

7. สรุปการวิจัย
เว็บไซตขายเครื่องสำอางรานบิวตี้สโตรหนองคาย พัฒนา

เพื่อประชาสัมพันธหรือเพื ่อการคาขายและนำเสนอเว็บไซต 
ใหกับบุคคลทั ่วไปและลูกคากลุ มเปาหมายโดยมีการศึกษา 
โครงสรางของหนาเว็บไซต  ผูศึกษาไดออกแบบหนาเว็บไซตใหมี
รูปแบบที่เรียบงายไมซับซอนและใชงาน ไดสะดวกโดยมีช่ือ
เว็บไซตคือ www.beautystorenongkhai.myshopify.comใช
งานไดงาย และสามารถเขาถึงได สะดวกและรวดเร็ว มีการแบง
สวนหนาของเว็บไซต ออกเปนสวนหัว หนาแรก ช่ือเว็บไซตโลโก 
สวนของเนื้อหาขอความมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีการจัดอยาง
เปนระเบียบ เพื่อใหมองหาขอมูลได รวดเร็ว โดยที่การจัดหาได
อยางเหมาะสมและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรเพื่อใหเนื ้อหาดู
นาสนใจและอาน ไดงาย สะดวกและชัดเจนสวนทายเปนบริเวณ
ใหขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหาและเว็บไซต รวมถึงลิงค ตางๆท่ี
เก่ียวของ มีการเลือกใชตัวอักษรท่ีอานงาย โดยชนิดของตัวอักษร 
ค ือ MS San serif เว ็บไซตขายเคร ื ่องสำอางร าบ ิวต ี ้สโตร

ดานประสิทธิภาพ
ของเว็บไวต 

𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

ความเหมาะสมของ
เมนูการใชงานใน
เว็บไซต 

4.01 0.78 มาก 

ความงายตอการใช
ระบบ 

4.32 0.69 มาก 

ภาษาเว็บไซตมีความ
ถูกตองชัดเจน เปน
ทางการ  

4.46 0.68 มาก 

ความสะดวกสบายตอ
การใชงาน 

3.94 0.62 มาก 

ความพึงพอใจใน
ข้ันตอนการชำระเงิน 

4.42 0.81 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.23 0.72 มาก 
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หนองคาย ประกอบไปดวยเนื้อหา 4 หัวขอที่สําคัญรายละเอียด 
คือ หนาหลัก สินคาท้ังหมด คอลเลกชันท้ังหมด ติดตอเรา  

ขอเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัยเว็บไซตขายสินคาออนไลนรานบิวตี้สโตร

หนองคาย ทำใหทราบความ 
พึงพอใจของผูใชงานในดานตางๆ ตลอดงานความ

ตองการของผูใชงาน ซึ่งเปนประโยชนตอลูกคาท่ีมาใช 
บริการ โดยผูตอบแบบสอบถามมขีอเสนอแนะดังน้ี 

1. ในสมัครสมาชิกของเว็บจำเปนตองกรอกขอมูลใน
การสมคัรท่ีเปนความจริง เพราะ 

ขอมูลท่ีไดจะถูกนำมาใชในการตดิตอและจดัสงสินคาใหกลับ
ลูกคา 

2.กรณีท่ีผูศึกษาตองการพัฒนาเว็บไชตท่ีมีการ
ใหบริการคลายควรจะศึกษาพัฒนา 

เก่ียวกับเรื่องโปรโมช่ันเพราะโปรโมช่ันท่ีทางรานยังมี
นอยไมหลายหลาก 
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การศึกษา:ทฤษฎีสูการปฏิบัติ โครงการมหาวิทยาลัยไซ
เบอรไทย,สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
กรุงเทพฯ,พ.ศ. 2554 

[5] Kotler and Armstrong (2002) พฤติกรรมของมนุษย
เกิดข้ึนตองมสีิ่งจูงใจ ออนไลน        
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การพัฒนาเว็บไซตหางหุนสวนจ ากัด เจเอส อินโนเวชั่นกรุป 

WEDSITE DEVELOPMENT PUPPET DEPARTMENT REMEMBER JS INNOVATION GROUP 

นางสาว นธัรกิา ผาระนตัร1,* นางสาว ไตรรตัน ์พลศกัดิ์2 
Mr.Nattharika Pharanut1,*  Mr.Trirat Polsak2  

*12 นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  

*12 Business computer field Nongkhai College of Shipbuilding Technology and Industry 
Under the Institute of Vocational Education, Northeastern Region 1, Nong Khai Province, Postal Code 43000 

บทคดัยอ่ 
      การพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กับห้างหุ้นจ ากัด            
เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อเว็บไซต์
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโลเคชันกรุ๊ป คณะผู้จัดท าโครงการมี
ความสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วน เจเอส อินโลเคชันกรุ๊ป     
ใช้โปรแกรม Photoshop cc และโปรแกรม Adobe Dreamweaver              
ซึ่งได้ส าเร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีการแจกแบบสอบถามให้กับประชากร
และกลุ่มตัวอย่างบุคคล ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการและผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป จ านวนทั้งสิ้น 50 คน 
ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อ
เว็บไซต์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ผลการวิเคราะห์พบว่า    
          ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 36 คน คิด
เป็น ร้อยละ ส่วนใหญ่อายุ ต่ ากว่า 20 ปี และอายุ 41-60 ปี มีจ านวน  
5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และกลุ่มตัวอย่าง ระดับการศึกษา ปวช. 
ถึง ปวส. มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00      
       ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจ
เอส อินโลเคชันกรุ๊ป เมื่อพิจารณารายด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  
โดยรวมอยู่ ในระดับดี มาก พบว่ าด้ านที่ มี ค่ า  มากที่ สุ ดคื อ                     
ด้านส่วนประกอบของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมา คือ
ด้ านรูปภาพภายในเว็บไซต์  มีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.22 อยู่ ใน              
ระดับ มาก และด้านที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการใช้สีตัวอักษรใน
การออกแบบเว็บไซต์ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

ABSTRACT 
   Website development limited partnership JS in Innovation 
Group, the purpose of education. To develop the site to store 
limited stocks JS Innovation Group fighting and to determine 
their satisfaction with the website, partnership LTD JS 
Innovation Group has been using online media in the lead. 
presentation and comments by the communication to 
enhance the new customers from many areas of the service 
even more so, the project is looking to develop a Web site 
consortium  JS Innovation Group the program Photoshop And 
applications Adobe Dreamweaver with questionnaires to a 
sample population and persons involved in the establishment 
and use . Lookups Partnership JS Innovation Group a total of 
50 a people were selected to take a chance. To study the 
satisfaction The mind of the site And the analysis showed that  
    And the sample group of education level from Vocational 
to Vocational level consisted of 26 people, accounting for 
52.00 %. 
    The satisfaction rating on the Corporate web site,         
JS Innovation Group Regarding each with an average of 4.24 
was included in the very good level. Found that the most 
valuable side The average aspect of website composition was 
4.27, followed by the average of 4.22 in website images, and 
the least satisfactory aspect was the use of font colors in 
website design at a high level. Has an average of 4.20 
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1. บทน า
          ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการด า เนิน ชีวิ ต  คื อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ก าลังมีบทบาทอย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สังคม 
สิ่งแวดล้อมไปจนถึงด้านการศึกษา และในขณะที่สังคมโลกก าลัง
ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี
ที่น าสมัยมีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คือ กุญแจส าคัญที่ไขไปสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ และเนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศน ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต      
การท างาน การเรียน และเล่น ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติในการเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
สอดแทรก และเสริมสร้างสมรรถนะในกิจกรรมและการ
ด าเนินการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้สังคมไทยในปัจจุบัน จึงกลายเป็น
สังคม สารสนเทศ (Infomation society) ไม่ว่าบุคคลจะอยู่ใน
อาชีพใด วัยใดก็ตาม จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพรวมทั้ง
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ [1]  
            การสร้างเว็บไซต์เพื่อองค์กรหรือธุรกิจการสร้าง
เว็บไซต์ มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ หากการสร้างแบรนด์ เน้น
ให้เกิดการรับรู้แบรนด์บนโลกออนไลน์  ไม่ เน้นขายของ การ
สร้างเว็บไซต์ จึงอาจจะท าออกมาในลักษณะที่เน้นการให้ความรู้ 
หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ เกิดความรู้สึกที่
ดีต่อแบรนด์ให้ได้ E-Commerce ผลิตภัณฑ์ หน้าร้าน หาก
ผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยมแต่หน้าร้านไม่ประทับใจผู้ที่เข้าชม ผู้เข้าชมอาจ
หมดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างความประทับใจ        
ให้ผู้ที่เข้าชม ก็เข้าเป็นจุดส าคัญที่ท าให้ผู้เข้าชมกลับเข้ามาที่หน้า
ร้านเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณอีกครั้ง หน้าร้านที่ว่านี้ก็คือเว็บไซด์ 
ฉะนั้นการสร้างเว็บไซต์ ให้เกิดเหมาะสมกับธุรกิจเสมือนเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้แก่แบรนด์ ซึ่งจะน าไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นยอดทางการตลาดได้อีกวิธี
หนึ่ง [2] 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ 129 
หมู่13 ต าบลท่าบ่อ อ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43100 
จดทะเบียนในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 12 ปี            
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง รูปแบบการรับเหมางาน 
ก่อสร้างถนน ก่อสร้างอาคารตึกพาณิชย์ ก่อสร้างอาคารเรียน
และส านักงานทั่วไป รวมไปถึงรับงานออกแบบตึกอาคารทุก
ประเภท เป็นที่รู้จักในกลุ่มงานรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากมีการ
ก่อตั้งเป็นระยะเวลานานและมีผลงานการท างานที่เป็นมืออาชีพ 
จึงมีลูกค้ากลุ่มเดิมที่มาให้ใช้บริการและมีลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ได้มา
จากการบอกต่อมาจากลูกค้าที่ใช้บริการประจ าตลอดในพื้นที่
บริเวณจังหวัดหนองคายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และจังหวัดอุดรธาน ี
         ปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ยังไม่มี
สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ [3 ]การใช้สื่อออนไลน์
ในการน าเสนองานและการติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยเพิ่มกลุ่มลูกค้า
กลุ่มใหม่ ๆ จากพื้นที่หลายแห่งมาใช้บริการมากขึ้น       
         ซึ่งคณะผู้จัดท าโครงการเห็นว่าการน าเสนอผลงานและ
การติดต่อสื่อสารยังไม่มีเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
สถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 
คณะผู้จัดท าโครงการคิดว่าจะน าสื่อเว็บไซต์ออนไลน์มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
การใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อคนในปัจจุบัน
เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ
มีความสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส               
อินโนเวช่ันกรุ๊ป  เพื่อน าไปใช้ในสถานประกอบการ 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้กับห้างหุ้นจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 

         เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรต้น 

1.เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม 

1) ด้านส่วนประกอบของเว็บไซต์
2) ด้านรูปภาพภายในเว็บไซต์
3) ด้านการใช้สีและตัวอักษร
     ในการออกแบบเว็บไซต ์
4) ด้านความปลอดภัย
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4. วิธีการด าเนินวิจัย
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรและกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถาน

ประกอบการและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส          
อินโนเวช่ันกรุ๊ป จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้จัดท าได้ท าการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและสร้างเครื่องมือที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จึงได้เครื่องมือในการท าโครงการดังนี้ 

          ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วน เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 

          ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโลเคชันกรุ๊ป 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ในการศึกษาผู้ศึกษาได้ค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง     
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิและ ข้อมูลทุติยภูมิ คือ 
       4.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ การใช้
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเก็บรวบรวม ข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ 
(Survey Method) ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
       4.3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ การศึกษา
ข้อมูลเอกสาร (Documentary)  ซึ่งได้จากการศึกษาต าราวิชาการ 
วารสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยต่าง ๆ  และหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล [4] 
  4.4.1 ค่าร้อยละ (%) 

            4.4.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x̅ 
 4.4.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส             

อินโนเวช่ันกรุ๊ป สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
     1 . เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วน เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป พัฒนา
เพื่อประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการค้าขายและน าเสนอเว็บไซต์ 
ให้กับบุคคลทั่วไปและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีการศึกษา 
โครงสร้างของหน้าเว็บไซต์  ผู้ศึกษาได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มี
รูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและใช้งาน ได้สะดวกโดยมีช่ือ
www.innovatoongroup.wordpress.com ใช้งานได้ง่าย และ
สามารถเข้าถึงได้ สะดวกและรวดเร็ว มีการแบ่งส่วนหน้าของ
เว็บไซต์ ออกเป็นส่วนหัว หน้าแรก ช่ือเว็บไซต์ โลโก้ ส่วนของ

เนื้อหาข้อความมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีการจัดอย่างเป็น
ระเบียบ เพื่อให้มองหาข้อมูลได้ รวดเร็ว โดยที่การจัดหาได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรเพื่อให้เนื้อหาดูน่าสนใจ
และอาน ได้ง่าย สะดวกและชัดเจนส่วนท้ายเป็นบริเวณให้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและเว็บไซต์ รวมถึงลิงค์ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
มีการเลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย โดยชนิดของตัวอักษร คือ MS 
San serif เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ประกอบ
ไปด้วยเนื้อหา 4 หัวข้อที่ส าคัญรายละเอียด  คือ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา 
ผลงาน ติดต่อเรา 

2. การพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส  อินโนเวช่ันกรุ๊ป
ได้มีการแจกแบบสอบถามให้กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานประกอบการและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป จ านวนทั้งสิ้น 50 คน ใช้การเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
เพื่อศึกษาคามพึงพอใจของเว็บไซต์ และการวิเคราะห์มีดังนี้    

2.1 ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว 
       สรุปผลได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็น

เพศหญิง จ านวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 72.00 รองลงมาเป็น
เพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 แบบสอบถาม
อายุส่วนมาก คือ อายุ 21-40 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ถัดมาเป็นอายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
เท่ ากับอายุ  41-60 ปี  มี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 
แบบสอบถามส่วนมากในระดับการศึกษา ปวช ถึง ปวส.มี
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาระดับปริญญาตรี 
มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ต่อมาระดับต่ ากว่า    
ม.6 มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และล าดับสุดสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

2.2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการพัฒนาเว็บไซต์ห้าง
หุ้นส่วน เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมี
ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป
จากกลุ่มตัวอย่าง 50 พบว่ามีระดับความพึงพอใจในรายด้าน 
อยู่ในระดับดีมาก (x̅ = 4.24 , S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านส่วนประกอบของเว็บไซต์    
(x̅= 4.27, S.D. = 0.80) และด้านความปลอดภัย (x̅= 4.27, S.D. 
= 0.72) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ  ด้านรูปภาพภายใน
เว็บไซต์ (x̅= 4.22, S.D. = 0.76) อยู่ในระดับ มาก และด้านที่พึง
พอใจน้อยที่สุดคือด้านการใช้สีตัวอักษรในการออกแบบเว็บไซต์   
อยู่ในระดับ มาก (x̅= 4.20, S.D. = 0.81) 
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6. อภิปรายผล
      พัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส  อินโนเวช่ันกรุ๊ป 
เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือเพื่อการค้าขายและน าเสนอผู้ศึกษา
ได้ ออกแบบและเว็บ ไซต์  ให้ กับบุคคลทั่ ว ไปและลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายโดย มีการศึกษา โครงสร้างของหน้าเว็บไซต์        
ผู้ศึกษาได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบที่ เรียบง่าย           
ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ใ ช้ ง า น ส ะ ดวก ส บ า ย โ ด ย เ ว็ บ ไ ซ ต์ มี ช่ื อ ว่ า
www.innovatoongroup.wordpress.com เ ป็ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่     
ใช้งานได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ สะดวกและรวดเร็ว มีการ
แบ่งส่วนหน้าของเว็บไซต์ ออกเป็นส่วนหัว หน้าแรก ช่ือเว็บไซต์ 
โลโก้ ส่วนของเนื้อหาข้อความมีความกะทัดรัด ชัดเจน มีการจัด
อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้มองหาข้อมูลได้ รวดเร็ว โดยที่การ
จัดหาได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดรูปแบบตัวอักษรเพื่อให้
เนื้อหาดูน่าสนใจและอ่าน ได้ง่าย สะดวกและชัดเจนส่วนท้าย
เป็นบริเวณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและเว็บไซต์ รวมถึง
ลิงค์ ต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง มีการเลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย       
โดยชนิดของตัวอักษร คือ MS San serif เว็บไซต์ห้างหุ้น              
ส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ประกอบไปด้วยเนื้อหา
4 หัวข้อที่ส าคัญรายละเอียด คือ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลงาน 
และ ติดต่อเรา  
        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 36 คน 
คิดเป็น ร้อยละ ส่วนใหญ่อายุ ต่ ากว่า 20 ปี และอายุ 41-60 ปี 
มีจ านวน  5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และกลุ่มตัวอย่างระดับ
การศึกษา ปวช. ถึง ปวส. มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

7. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป
การพัฒนาเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 
มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรให้ความรู้และความสามารถในการดูแล และพัฒนา
เว็บไซต์ ท าหน้าที่ดูแลระบบของเว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป 

2. เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป
ควรได้รับการพัฒนา และดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง 

3. ส าหรับคนที่จะพัฒนาระบบต่อไป ควรศึกษาความ
ต้องการของผู้ ใ ช้บริการและรูปแบบของเว็บไซต์ห้างหุ้น
ส่วนจ ากัด เจเอส อินโนเวช่ันกรุ๊ป ก่อนจะพัฒนาเว็บไซต์และ
ควรศึกษาปัญหาในการใช้เว็บไซต์ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอส 
อินโนเวช่ันกรุ๊ป เพ่ือจะน าไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อไป 
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สื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

Multimedia Online by Photoshop CS6 program in design printing media 

ปญญพนต  ขจร1,* สุดาเดือน  ตราชื่นตอง2  

Panyaphon  Kajon1,* Sudaduan Trachuentong2 

*1,2นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1

บทคัดยอ 

สื่อมัล ติ มี เ ดียออนไลนการใช งานโปรแกรม 

Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่ อสิ่ ง พิมพ มี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางสื่อมัลติมีเดียออนไลนการใชงาน

โปรแกรม Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอสื่อ

มัลติมีเดียออนไลนการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 

ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ จากกลุมตัวอยางท่ีใชในการ

หาคาความพึงพอใจในครั้ง น้ี คือนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 100 คน โดย

ใชกลุมการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง [1] ผลการศึกษา

พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชายจํานวน 

57 คน และผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 43 

คน และผูตอบแบบสอบถามระดับสถานศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย จํานวน 

50 คน รองลงมา ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

จําวน 50 คน ในสวนของการศึกษาความพึงพอใจ พบวา

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมรายดาน อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมี

คามากท่ีสุด คือ ดานคุณภาพของภาพ อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมา คือดานเน้ือหา อยูใน

ระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 และดานท่ีมีคาความพอใจ

นอยท่ีสุด คือดานผู ดําเนินรายการ อยู ในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 

คําสําคัญ : สื่อมัลติมีเดียออนไลน, สื่อสิ่งพิมพ 

*ปญญพนต  ขจร (Panyaphon Kajon)

E-mail address : Panyaphon199090@gmail.com 

Abstract 

The study of Multimedia Online by 

Photoshop CS6 program in design printing media 

aimed to create the online multimedia usage for 

Photoshop CS6 design printing media, and to 

study satisfaction of users which were students 

from NongKhai College of Boatbuilding Industry 

and Technology, and NongKhai Vocational 

College with total of 100 students. The sampling 

were purposively selected and the study found 

that : 

The respondents were 57 males and 43 

females, 50 students were from Nong Khai 

College of Boatbuilding Industry and 

Technology, and 50 students were from Nong 

Khai Vocational College.  The satisfaction in 

general ranked in high level with the average of 

4.23. Each aspect revealed its satisfaction levels 

as follows; picture quality ranked in high level 

with the average of 4.36, content ranked in fair 

level with the average of 4.19, and presenter 

ranked fair level with the average of 4.19 

respectively 

Keyword : Multimedia Online 
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1. บทนํา

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาไปอยาง

รวดเร็วทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงอินเตอรเน็ตไดงายและ

มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน โดยสามารถเขาไปเพ่ือแบงปน

ความรูและเสนอแนวคิดใหม ๆ โดยไมถูกปดก้ัน การ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม ผูสอนทําหนาท่ีเปนผู

บอก อธิบายทุกอยางท่ีเห็นวาผูเรียนควรรู แตปจจุบันโลก

เปลี่ยนไปแลว การจัดการเรียนการสอนยุคน้ี ผูเรียนควร

สรางความรูไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เปน

เครื่องมือ ทามกลางความกาวหนาของเทคโนโลยีคนใช

ชีวิตประจําวันอยูกับคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ สื่อ

ออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนกันอยูตลอดเวลา 

สื่อออนไลนเปนสื่อเสรีท่ีมีบทบาทตอการดํารงชีวิตของ

ผูคนในปจจุบันอยางมากเพราะเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการ

รับรูและการเรียนรูในโลกยุคปจจุบัน [2] 

สื่อออนไลนเปนสื่อท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและ

สามารถนําไปประยุกตใชกับทุกสื่อ สามารถเชื่อมโยง

แหลงขอมูลเพ่ือการสืบคนขยายการเรียนรูสิ่งใหม ๆ รับสง

ขอมูลขาวสารไดอยางไรขีดจํากัดบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

สื่อออนไลนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูตลอดชีวิต 

สามารถบูรณาการขยายองคความรูจากหองเรียนไปยังทุก

หนทุกแหง โดยอาศัยสื่อสังคมหรือเครือขายสั งคม

ออนไลน (Social Media) เปนชองทาง สื่อออนไลนจึง

เปนสื่อท่ีมีคุณูปการย่ิงสําหรับการศึกษายุคน้ี สื่อออนไลน

เปนหน่ึงในทางเลือกของการเรียนรูเปนสื่อท่ีเปดโอกาสให

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ตามศักยภาพ ความ

ตองการ และความสะดวกของตนเอง ผูสอนสามารถใชสื่อ

ออนไลนเพ่ือสอนเน้ือหาใหม เพ่ือการฝกฝน เพ่ือเสนอ

สถานการณจําลอง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ

นําไปใชเปนประการสําคัญสื่อมัลติมีเดียออนไลนชวย

สนับสนุนใหมีสถานท่ีเรียนไมจํากัดอยูเพียงหองเรียน

เทาน้ัน ผูเรียนอาจเรียนรูท่ีบาน ท่ีหองสมุด หรือภายใต

สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ตามเวลาท่ีตนเองตองการ สื่อ

ออนไลนสนับสนุนใหเราสามารถใชสื่อกับผูเรียนไดทุก

ระดับอายุและความรู หลักสําคัญอยูท่ีการออกแบบให

เหมาะสมกับผูเรียนเทาน้ัน  สื่อออนไลนท่ีมีคุณภาพ 

นอกจากจะชวยให เกิดความคุมคาในการลงทุนของ

โรงเรียนหรือหนวยงานแลว ความกาวหนาของระบบ

เครือขายยังชวยเสริมใหการใชสื่อมัลติมีเดียเปนประโยชน

ตอสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

จากเหตุผลดังกลาวผูจัดทําวิจัยเห็นวาสื่อออนไลน

เปนอีกหน่ึงทางเลือกของการเรียนรูในรูปแบบท่ีมีการใช

เทคโนโลยีเขามามีสวนเกี่ยวของ ท่ีมีรูปแบบการสื่อสาร

ขอมูลท่ีหลากหลาย เหมาะสําหรับผูคนในโลกปจจุบันและ

โลกอนาคต ดวยปจจุบันการเรียนรูในรูปแบบออนไลน

ไดรับความนิยมอยางสูง เกือบทุกองคกรท้ังภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตางใหความสําคัญเปน

อยางมาก เพราะสามารถทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดทุกเวลา

ท่ีตองการ ทุกอาชีพและทุกระดับอายุ การจัดทําสื่อ

มัลติมีเดียออนไลนโดยใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 

ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ในครั้งน้ี เพ่ือเปนสื่อกลางใน

การเรียนรูดวยตนเองในการออกแบบ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

ดวยโปรแกรม Photoshop CS6 [3] ซึ่งกลุมเปาหมายใน

การจัดทําครั้งน้ีคือ นักเรียน นักศึกษา ท่ีมีความสนใจรัก

ในงานออกแบบ ทางคณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา

โครงการน้ีจะเปน ประโยชนตอนักเรียน นักศึกษา และ

บุคคลท่ัวไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1  เพ่ือสรางสื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใช

งานโปรแกรม Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพ 

2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชสื่อ

มัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม Photoshop 

CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้ง น้ีเปนนักเรียน 

นักศึกษา ผูท่ีมีความสนใจในโปรแกรม Photoshop CS6 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 อําเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน 100 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียน 

นักศึกษา ผูท่ีมีความสนใจในโปรแกรม Photoshop CS6 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สังกัดสถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 อําเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย จํานวน 100 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้ งน้ี ผูจัดทําได

ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูล

เบื้องตนและสรางเครื่องมือท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค จึง

ไดเครื่องมือในการทําโครงการดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี มีขอมูลหลาย

ดานท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูลมาศึกษาและนํามา

ประกอบกันเพ่ือใหครอบคลุมจุดมุ งหมายของการ

ดําเนินงาน ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 4.3.1 หลังจากประชากรกลุมตัวอยาง ไดเขา

ช ม สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ออ น ไล น โ ด ยก า ร ใ ช โ ป ร แก ร ม 

Photoshop CS6  ในงานออกแบบสือ่สิ่งพิมพ ผูวิจัยแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจให กลุมตัวอยางไดแก 

นัก เรี ยน นักศึ กษา  ผู ท่ี มีค วามสนใจ ในโปรแกรม 

Photoshop CS6 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การตอเรือหนองคาย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

จํานวน 100 คน 

 4.3.2 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจสื่อ

สิ่งพิมพในการตอบแบบสอบถามสื่อมัลติมีเดียออนไลน

โดยการใชโปรแกรม Photoshop CS6  ในงานออกแบบ

สื่อสิ่งพิมพ 

4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล [4] 

4.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 

4.7.1.1 คารอยละ (%) 

4.7.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต x�  

4.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย

สื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม 

Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  เปนการ

สรางโดยใชโปแกรม Photoshop CS6 ซึ่งมีคุณสมบัติใน

การสรางสื่อออกแบบไดหลากหลายและเปนโปรแกรมท่ี

ไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ดัง น้ันจึงไดมีจัดทํา

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางไดแก นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 100 คน ใช

การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม 

Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  

ผลการศึกษาพบวา 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สรุปผลไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศ

ชาย จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และผูตอบ

แบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 

47.00 สวนมากระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย จํานวน 50 คน คิดเปน

ร อ ยละ  50.00 ถั ดม า ร ะ ดับสถานศึ กษ า วิทยาลั ย

อาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 

50.00 

5.2 ขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติ มีเดีย

ออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 ใน

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย

ออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 ใน

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ จากกลุมตัวอยางจํานวน 100 

คน พบวาระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x� = 4.23, S.D. = 4.47) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดาน

ท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ดานคุณภาพของภาพ อยูในระดับมาก 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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(x� = 4.36, S.D. = 0.75) รองลงมา คือดานคุณภาพของ

เสียง อยูในระดับมาก (x� = 4.19, S.D. = 2.68) และนอย

ท่ีสุดคือ ดานผูดําเนินรายการ อยูในระดับมาก  

(x� = 4.19, S.D. = 0.77) 

6. อภิปรายผล

สื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม 

Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อท่ี

เหมาะสมสําหรับใช เพ่ือการเรียนการสอน เพราะสื่อ

มัลติมี เดียการสอนงานออกแบบสื่อสิ่ง พิมพเปนสื่อท่ี

สามารถทําใหผูเรียนไดเห็นภาพ ซึ่งอาจเปนภาพน่ิงหรือ

ภาพเคลื่อนไหวและทําใหผูเรียนไดยินเสียงท่ีสอดคลองกับ

ภาพน้ัน ๆ ดวยสื่อมัลติมีเดียการสอนงานออกแบบสื่อ

สิ่งพิมพ สามารถใชประกอบเปนวิชาชีพอยางไดผล และ

เปนสิ่งท่ีสามารถชวยใหผูเรียนเห็นสิ่งท่ีควรเห็นและยังจัด

ความผิดพลาดในการสอนวิธีการสรางสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

ไดเพราะผูสาธิตการสอบสามารถจัดเตรียมและจัดทําสื่อ

มัลติมีเดียการสอนงานออกแบบสื่อสิ่ งพิมพ ไดอยาง

ถูกตอง กอนท่ีจะนําไปใชจริง นอกจากน้ันการใชสื่อ

มัลติมีเดียการสอนงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ สามารถเลือน

ดูภาพชา หรือหยุดดูภาพไดจากสื่อมัลติมีเดียการสอน ฯ 

สามารถกระทําไดในหองอัดสื่อและหองปฏิบัติการซึ่งเรา

สามารถตัดตอหรือเพ่ิมสวนท่ีตองการหรือไมตองการและ

ยังสามารถเพ่ิมเติมสวนท่ีตองการลงใหม ไปได สื่ อ

มัลติมีเดียการสอนงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อท่ี

สามารถตรวจเช็คภาพไดทันท่ี ผูศึกษาจึงไดจัดทําสื่อ

มัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม Photoshop 

CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ โดยสามารถถายทอด

ภาพและเสียงท่ีบันทึกน้ันออกมาไดชองทาง เว็ปไซต สื่อ

โซเชียล คอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือ ซึ่งมีประโยชนใน

การถอดทอดท้ังภาพและเสียงออกมาไดในคราวเดียวกัน

ทําใหผูชมมีความเขาใจและเจตคติท่ีดีตอการรับชมสื่อ

มัลติมีเดียการสอนงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ นอกจากน้ัน

ยังเปนการดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี และสามารถ

นํามาเปดซ้ําได ตามความตองการ รูปแบบของสื่อ ฯ และ

เปนสื่อท่ีเหมาะสมในการใชในการเรียนการสอนอยาง

ไดผล โดยขอบเขตของการวิจัยในครั้งน้ีมีกลุมประชาชน

และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาไดแก นักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย จํานวน 50 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

หนองคาย จํานวน 50 คน 

ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย

ออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6  

ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ จากกลุมตัวอยางจํานวน  

100 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 

53 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และผูตอบแบบสอบถามเปน

เพศหญิง จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00 สวนมาก

ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ

ตอเรือหนองคาย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

ถัดมาระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.00 พบวาระดับความพึง

พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.23, S.D. = 4.47) 

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ดาน

คุณภาพของภาพ อยูในระดับมาก (x� = 4.36, S.D. = 0.75) 

รองลงมา คือดานคุณภาพของเสียง อยูในระดับมาก  

(x� = 4.19, S.D. = 2.68) และนอยท่ีสุดคือ ดานผูดําเนิน

รายการ อยูในระดับมาก (x� = 4.19, S.D. = 0.77) และ 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจ

ของผูรับชมสื่อมัลติมีเดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม 

Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก ผูศึกษาไดมองเห็นถึงประโยชน จึงไดผลิตสื่อ ฯ 

ข้ึนเพ่ือท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดสําหรับผูท่ีมีความสนใจและ

อยากท่ีจะมีวิชาชีพติดตัวสามรถนําไปใชในอนาคตไดและ 

ยังเปนสื่อท่ีใหความรูท่ีมีคุณภาพแกผูท่ีสนใจ 

7. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป

สื่อมัลติมี เดียออนไลนโดยการใชงานโปรแกรม 

Photoshop CS6 ในงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพมีขอเสนอแนะ 

ดังน้ี 

7.1 คุณภาพของเสียงควรชัดและมีประสิทธิภาพ 

มากวาน้ี 

7.2 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนน้ัน ควรมีขอมูล

สนับสนุน เสนอแนะในทางท่ีเผยแพรเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน 

หนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์ (Website) เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เว็บและโปรโมทเว็บไซต์ร้านอาหารหลัง
จวน หนองคาย และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของผู้ที่มาเย่ียมชมเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
หาค่าความพึงพอใจในครั้ง น้ี คือผู้ เ ข้ามาเย่ียมชม
เว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคาย จ านวน 100 
คน โดยการสุ่มแบบสอบถามแบบบังเอิญผลการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเพศหญิงจ านวน 
52 คนคิดเป็นร้อยละ52.00 และผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
ส่วนมากอาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนมากอายุ 20-30 ปี จ านวน 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 การศึกษาความพึงพอใจ
ที่มีต่อเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคายพบว่า
ระดับความพึงพอใจในรายด้านอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่า
มากที่สุด คือ ด้านเ น้ือหาเว็บไซต์ อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือด้านด้านรูปภาพ
ภายในเว็บไซต์ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และด้านที่มี

ค่าความพอใจน้อยที่สุด คือด้านด้านความปลอดภัย
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 

ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์,การสร้างเว็บไซต์ 

ABSTRACT 
        Developing LangJuan website has 
purposes of researching and promoting Lang 
Juan restaurant, Nong khai website to 
evaluate the users satisfaction according to 
100 users finds 52 users or 52% are female 
and 48 users or 48% are man. The users 
mostly are regular employees at 60%. 65 
users or 65% are aged between 20-30 years 
old. The research final that the overall users 
satisfaction is in a fair level at 3.32 score. 

Categorized by each criteria, the 
website content obtains the highest score of 
3.70 followed by webpage design and it is 
interface at 3.51 scores. However, the fewest 
score criteria is security and further usage at 
3.45 score.  
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1. บทน า
วิถีชี วิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเปลี่ยนแปลงขนาดครอบครัวจากครอบครัวขยาย
ไปสู่ครอบครัวขนาดเล็กการอาศัยอยู่คนเดียวมากข้ึน 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพฯและจังหวัดที่
เป็ นหั ว เ มื องหลัก ไปสู่ จั งห วัดอื่ นๆที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
สภาพแวดล้อมของความเป็นเมืองมากข้ึน รวมถึงการ
ใช้ชีวิตของผู้คนเร่งรีบและมีข้อจ ากัดในด้านเวลา ล้วน
แต่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
วิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง วิถีชีวิตในด้าน
การรับประทานอาหาร ท่ีคนไทยนิยมเลือกรับประทาน
อาหารที่ร้านอาหารมากกว่า การปรุงอาหารเอง 
เน่ืองจากมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยธุรกิจ
ร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่ ยังเป็นธุรกิจที่มีขนาด
กลางและขนาดเล็ก ที่ ยั งมี ข้อจ ากัดในการเ พ่ิม
ศักยภาพด้านการแข่งขันยังขาดกระบวนการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพ
ของธุรกิจไ ด้อย่าง ต่อเ น่ือง    เ น่ือง ด้วยปัจจุบัน
ร้านอาหารหลังจวน จังหวัดหนองคายยังไม่มีเว็บไซต์
เป็นของทางร้าน จึงท าให้การโฆษณาร้านอาหารได้ไม่
มากนัก [1] 
      ดังน้ันการจึงได้จัดท าเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน 
หนองคาย ข้ึนมาเพ่ือความสะดวก 
ในการเก็บข้อมูลต่างของทางร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหาร ข้ันตอนการปรุงรส 
ความสะอาด คุณภาพทางโภชนาการ การตอบรับจาก
ผู้บริโภคกับทางร้าน การจัดท า เว็บไซต์ของทาง
ร้านอาหารหลังจวนหนองคายข้ึนมายังเป็นการประชา
สัมพัทธ์ให้เป็นที่รู้จักส าหรับคนภายนอกมากข้ึนจาก
ความเป็นมาดังน้ัน ผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานแก้ปัญหา
เ พ่ื อ ให้ มี ค ว า มทั นส มั ย  ส ว ย ง าม  ภ าพ  วิ ดี โ อ 
ภาพเคลื่อนไหว ดึงดูดความสนใจและสามารถเข้าถึง

บุคคลทั่วไปได้ง่าย และเปิดโอกาสให้ธุรกิจให้มีความ
น่าสนใจมากข้ึนจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์
[2]ร้านอาหารหลังจวนหนองคายโดยมีรายละเอียด
ดังน้ีมีหน้าเว็บไซต์ มีเมนูแนะน าว่าที่ร้านอาหารมี
อะไรบ้างเพ่ือโปรโมทร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน
จากฐานลูกค้าเดิมที่เคยใช้บริการอยู่แล้วให้คนต่างถ่ิน
หรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดหนองคายได้รู้จัก
ร้านเพ่ิมมากข้ึน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดหนองคายไปอีกด้วย และเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง
ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อยอดขายก าไรและการด ารงอยู่
ของธุรกิจความมั่นคงในการประกอบกิจการต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของวิจัย
       2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหาร
หลังจวน หนองคาย 
      2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคาย 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีด าเนินการวิจัย
4.1 ผู้ เข้าเย่ียมชมเว็บไซต์ ร้านอาหารหลังจวน 
หนองคาย จ านวน 100 คน  
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้จัดท าได้ ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจข้อมูล เบื้องต้นและ
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จึงได้
เครื่องมือในการท าโครงการดังน้ี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

ตัวแปรต้น 

1.เพศ

2.อายุ

3. อาชีพ

2.อาชีพ

ตัวแปรตามตาม 

1.ด้านเน้ือหาเว็บไซต์  
2.ด้านกากออกแบบและ 
  การจัดรูปแบบเว็บไซต์ 
3.ด้านประสิทธิภาพ
4.ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
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แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม 
4.3 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ 
แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms ในการ
ท าส ารวจความพึงพอใจ 
4.4 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
งานเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวนหนองคาย 
 4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 
  4.4.2 ค่าร้อยละ (%) 

  4.4.3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x̅ 
4.4.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) [3] 

5.สรุปผลการวิจัย 
         การพัฒนาเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน 
หนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสร้างและ
พัฒนาเว็บไซต์  ความสามารถของโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์เว็บและโปรโมท
เว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคาย และเพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่มาเย่ียมชมเว็บไซต์
จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาค่าความพึงพอใจใน
ครั้งน้ี คือผู้เข้ามาเย่ียมชมเว็บไซต์ร้านอาหารหลัง
จวน หนองคาย จ านวน 100 คน โดยการสุ่ม
แบบสอบถามแบบบังเอิญ 

 ข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบถามและความพึงพอใจ 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเพศ

หญิงจ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ52.00 และผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.00 ส่วนมากอาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จ านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนมากอายุ 20-30 ปี 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 การศึกษาความ
พึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคาย
พบว่าระดับความพึงพอใจในรายด้านอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน

ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านเน้ือหาเว็บไซต์ อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือด้านด้านรูปภาพ
ภายในเว็บไซต์ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 และด้านที่มี
ค่าความพอใจน้อยที่สุด คือด้านด้านความปลอดภัย
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 

6.อภิปรายผล 
     แนวความคิดในการจัดท าโครงการเว็บไซต์
ร้านอาหารหลังจวน หนองคาย เน่ืองด้วยร้านอาหาร
หลังจวน หนองคาย อยู่คู่กับคนหนองคายมาเป็น
ระยะเวลาหลาย 10 ปีท าให้มีคนรู้จักมากมาย แต่ยัง
ไม่มีเว็บไซต์เพ่ือที่จะโปรโมทกับทางร้านมากนักด้วย
ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมีการประดิษฐ์
คิดค้น เครื่องมือเป็นเครื่องอ านวยความสะดวก
มากมายเพ่ือช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาของเราลง
ไปได้ ซึ่งเว็บไซต์ที่ทางผู้วิจัยได้ท าการสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคาย จะมีหน้าร้าน 
และเมนูแนะน าของแต่ละหน้าต่างของเว็บไซต์
เพ่ือที่จะท าให้ผู้ที่เข้ามาเย่ียมชม ตัดสินใจถูกว่าจะรับ
บริการจากทางร้านหรือไม่ รวมไปถึงทางเว็บไซต์
ร้านอาหารหลังจวน หนองคายยังมีบริการจากทางฟูด
แพนด้า และแกร็ปอีกด้วย เพ่ือตอบโจทย์ส าหรับผู้ที่ไม่
ชอบออกจากบ้าน และทางร้านมีลิงค์เพ่ือติดต่อกับ
ทางร้านทางเฟซบุ๊คอีกด้วย หรือจะโทรสัง่กับทางร้าน
โดยตรงก็ได้  เว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน หนองคายมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริงในการจัดท า
โครงการในครั้งน้ีได้มีการจัดท าแบบสอบถามเพ่ือ
สอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการเว็บไซต์ร้านอาหารหลังจวน 
หนองคาย จ านวน 100 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิงจ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.00 ส่วนมากอาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าท่ี 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ส่วนมากอายุ 
20-30 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 
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 ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดี (x̅=3.32,S.D.=1.24) 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ ด้านเน้ือหาของเว็บไซต์อยู่ในระดับดี 

(x̅=3.70, S.D. = 1.01) รองลงมาด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบเว็บไซต์อยู่ในระดับดี  

(x̅= 3.51, S.D. = 1.06) และด้านที่มีค่าความพอใจ
น้อยที่สุด คือด้านความปลอดภัยด้านประโยชน์และ
การน าไปใช้อยู่ในระดับปานกลาง 

(x̅=3.44,S.D.=1.12) 

7.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป
1. ควรอัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

และเป็นปัจจุบัน 
2. รูปแบบในการจัดสื่อในการน าเสนอท าได้

หลากหลายรูปแบบซึ่งจะเพ่ิมความโดดเด่นกับชิ้นงาน
มากข้ึน 

8. เอกสารอา้งอิง
[1] ฝนทิพย์ มะม่วงแก้ว, 2559, คุณสมบัติส่วนบุคคล 
จิตวิทยาตลาดบริการ และภาพลักษณ์ ที่ส่งผลต่อ
ความคาดหวัง ในด้านการบริการของร้านอาหารใน
เขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ ปริญญา
บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
วิทยานิพนธ,์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
มกราคม 2559, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 
[2] รพีภัทร  มานะสุนทร. (2558) .การพัฒนา

เว็บไซต์ และการสร้างสังคมออนไลน์ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจชุมชน ในเขตอ าเภอพทุธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม.นครปฐม:มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 

(9th RMUTNC) ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 

[3] บุญชม ศรีสะอาด, (2545), วิธีการทางสถิติส าหรับ 

การวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์ 
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การพัฒนาเว็บไซตราน PT ผักสดและเมลด็พนัธุพืช 

    The Website Development for PT Fresh Vegetables and Seeds Shop 

คัคเนศ เทพเสน1* และ นายธีระวัฒน หม่ันพลศรี2 

 Kakkanas thepsan1* and Theerawat Manphonsri2

*12สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคายสถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
*12Business Computer Program Nongkhai College of Shipbuilding Technology and  Industry Institute of Vocational

Education : Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

 การพัฒนาเว็บไซตราน PT ผักสดและ

เมล็ดพันธุพืช มีวัตถุประสงค ท่ีมีประสิทธิภาพพัฒนา

เว็บไซตของราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช และเพ่ือ

ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอเว็บไซต 

ราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุ จากกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การหาคาความพึงพอใจในคร้ังนี้  คือลูกคาหรือ

ผูใชบริการเว็บไซตรานPT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช 

จํานวน 140 คน โดยใชกลุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

ผลการศึกษาพบวา เว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ด

พันธุพืช มีชื่อวา http://ptpaksod.com/ เปนเว็บท่ี

ใชงานงายและสามารถเขาถึงโดยสะดวก มีการแบง

สวนหนาเว็บออกเปน 4 สวน สวนหัว หนาแรก เนื้อหา

และสวนทายของเว็บไซต ซ่ึงประกอบไปดวยท้ังหมด 5 

เมนู คือ หนาแรก สินคา วิธีการชําระเงิน รีวิวสินคา 

และติดตอเราซ่ึงลูกสามารถเขามาใชบริการเว็บไซตได

อยางมีประสิทธิภาพ 

คน คิดเปนรอยละ 45.70 ระดับการศึกษาสูงสุดพบวา

สวนใหญมีการศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. จํานวน 

57 คน คิดเปนรอยละ 40.70 และมีอาชีพเกษตรกร 

(ทํานา/ทําไรทําสวน เลี้ยงสัตว) จํานวน 70 คน คิด

เปนรอยละ 50.00 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมี

ตอเว็บไซตราน PT และเมล็ดพันธุ พืช พบวาโดย

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก X̅ = 4.04 เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ ดานประโยชนและการนําไปใช X̅ = 4.09 อยู

ในระดับมาก รองลงมาคือดานเนื้อหา X̅ = 4.08 อยูใน

ระดับมาก และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ 

ด านการออกแบบและการจัด รูปแบบเ ว็บไซต  

 X̅ = 3.98 อยูในระดับมาก 

คําสําคัญ   :  PTผักสดและเมล็ดพันธุพืช,เว็บไซต, 

         กลุมตัวอยาง,ออนไลน  

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของลูกคา

ท่ีใชบริการเว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ด พันธุพืช 

จํ านวน 140 คน จํ าแนกตามเพศพบว าผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน85 คน 

สวนใหญมีอายุต้ังแต 21 - 40 ปจํานวน 64คน คิดเปน

รอยละ 45.70 ระดับการศึกษาสูงสุดพบวา 

ABSTRACT 

The objective of this research were 

to develop the website of PT fresh vegetables 

and seeds shop and to study the level of user 

satisfaction. The sample group is the 140 

people customers or the user of the PT 

website service by using a random sample 

group.  The study found that the PT Fresh *คัคเนศ เทพเสน Kakkanas thepsen

E-mall address : popdos21@gmail.com 
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Vegetables and Seeds website http://ptpaksod.com/ 

which consists of 5 menus. There are homepage, 

product, payment method, review, and contact us.  

Summary of data analysis of customers 

who use PT's website, 140 people classified by sex. 

We found that most of the respondents were 85 

male. Most people are aged from 21 to 40 years of 

64 people representing 45.70 percent. Most of them 

have a diploma / vocational certificate, the number 

of 57 people is 40. 70%  and they are farmers. 

(Farming / farming, horticulture, animal husbandry) 

70 people or 50. 00%  of the sample group's 

satisfaction towards the PT shop website and plant 

seeds. It was found that, overall, it was at a high level 

( X̅= 4.04,S.D.=0.71) When considered individually, it 

was found that the most satisfied side was Benefits 

and applications ( X̅= 4.09, S.D.=0.73 ) were at high 

level Followed by the content side ( X̅=4.08,S.D.=0.64)      

is at a high level. And the side with the least satisfaction 

is The site design and layout( X̅= 3.98,S.D.=0.76) were 

at a high level. 

Keywords : PT Fresh vegetables, plants, 

website, Buy glasses online 

1. บทนํา

ปจจุบันธุรกิจออนไลนไดมีการคาขาย และใหบริการ

ผานทางระบบออนไลน โดยมีเว็บไซตเปนสื่อกลาง 

เ ว็บไซต ท่ีประยุกต ใช งานทางดานการคา  และ

เศรษฐกิจก็เชนกันผูประกอบการหลายราย ไดนํา

คอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชเกี่ยวกับการบันทึก

ขอมูลรายการสินคา และขอมูลการขายหนาราน ทําให

การทํางานมีความรวดเร็ว ถูกตอง และสะดวกสบาย

มากข้ึน และสงผลใหรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงไป เร่ิมจากการใชเครือขายออนไลน 

(Online) การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ

ระหวางกันโดยผานวงจรพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็เร่ิมมี

การใชท่ีแพรหลายมากข้ึนเพราะความสะดวกงายดาย

ไมสลับ ซับซอนโดยในการทํางานของระบบจะ

ประกอบไปดวย 2 สวนหลักๆดวยกันก็คือสวนของ

โปรแกรมการทํางาน และสวนของฐานขอมูลซ่ึงตองมี

การทํางานท่ีสัมพันธกันในสวนการลงทุนนั้นทําข้ึนมา

เองอยางเชน การทําธุรกิจออนไลนในปจจุบัน เปนการ

ทําข้ึนโดยมองการณไกล เพ่ือการสรางรายไดแบบ

ระยะยาว ในปจจุบันมีความคิดท่ีอยากจะ [1] ทํา

เว็บไซตการสั่งซ้ือผักสดและเมล็ดพันธุพืชในระบบ

ออนไลน เพ่ือเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีอํานวยความ

สะดวกตอการจัดซ้ือสินคา และมีการจําหนาย เขาถึง

กลุมลูกคา และทําการโฆษณาประชาสัมพันธใหมาก

ข้ึน โดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ยัง

สามารถชวยใหเขาถึงกลุมขอมูลและสามารถเขาใช

งานไดตลอด 24 ชั่วโมงจึงมีการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพตาง ๆ ใหผูสนใจสามารถสั่งสินคาได

สะดวกมากขึ้น 

2 วัตถุประสงค 

     เพ่ือพัฒนาเว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุ

พืชท่ีมีประสิทธิภาพ 

     เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตราน 

PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช  

3. ลักษณะนการวิจัย

งานวิจัยนี้เปนกี่ศึกษาความพึงพอใจมีตอ การ

พัฒนาเว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืชนําไป

สอบถามความคิดเห็นจากผูเขาใชงานเว็ปไซตPT ผัก

สดและเมล็ดพันธุ พืช และเก็บผลขอมูลทางสถิติ 

แสดงผลเปนคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน เทียบ

กับเกณฑการแปลความหมายแสดงผลเปนความพึง

พอใจของ การพัฒนาเว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช 

4.ทฤษฎี

    4.1เว็บไซต (อังกฤษ:Website) หมายถึง หนาเว็บ

เพจหลายหนาเชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวน

ใหญจัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร 
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จัดเก็บไวใน Web Browser หนาแรกของเว็บไซตท่ี

เก็บไวท่ีชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยท่ัวไป 

จะใหบริการตอผูใชงานฟรี แตในขณะเดียวกันบาง

เ ว็บไซตจํ า เปนตอง มีการสมัครสมาชิกและเสีย

คาบริการ เพ่ือท่ีจะดูขอมูล ในเว็บไซตนั้น ซ่ึงไดแก

ขอมูลทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือผูทํา

เว็บไซตมีหลากหลายระดับ ต้ังแตสรางเว็บไซตสวนตัว 

จนถึงระดับเว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือเว็บไซตตาง ๆ 

การเรียกดูเว็บไซตโดยท่ัวไปนิยมเรียกดูผานซอฟตแวร

ในลักษณะของ Web Browser [2] 

 4.2 โฮมเพจ (Home Page) คือเว็บเพจหนาแรก

ซ่ึงเปนทางเขาหลักของเว็บไซต เว็บเพจ ทุก ๆ หนาใน

เว็บไซตจะถูกลิงค (โดยตรงหรือโดยออมก็ตาม) มา

จากโฮมเพจ ดังนั้นบางคร้ังจึงมีผูใชคําวาโฮมเพจโดย

หมายถึงเว็บไซตท้ังหมด แตความจริงแลวโฮมเพจ

หมายถึงหนาแรกเทานั้น ถาเปรียบกับรานคา โฮมเพจ

ก็เปนเสมือนหนารานนั่นเอง ดังนั้นจึงมักถูกออกแบบ

ใหโดดเดน และนาสนใจมากท่ีสุด 

 4.3 เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง หนาเอกสาร

ของบริการ World Wide Web ซ่ึงตามปกติจะถูกเก็บ 

อ ยู ใ น รู ป แบ บ ไฟล  HTML (Hyper Text Markup 

Language) โดยไฟล HTML1    ก็คือเว็บเพจ 1 หนา

นั่นเองภายในเว็บเพจอาจประกอบไปดวยขอความ

เสียงภาพวิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวแบบมัลติมีเดีย 

นอกจากนี้เว็บเพจแตละหนาจะมีการเชื่อมโยงหรือ 

“ลิงค” (Link) กันเพ่ือใหผูชมเรียกดู เอกสารหนาอ่ืน 

ๆ ท่ีเกี่ยวของไดสะดวกอีกดวย เว็บ Static คือเว็บท่ี

แสดงผล เพ่ือใหความรูหรือขอมูลแกผูเขาชมเว็บเพียง

อยางเดียว ไมสามารถโตตอบหรือรับสงขอมูลกับผูท่ี

เขาชมเว็บไซตได ซ่ึงสวนใหญแลวเว็บไซตประเภทนี้ ก็

จะเปนเว็บ Gallery รูปภาพ เว็บไซตของรานหรือ

องคกรตาง ๆ และเว็บใหความรูท่ัวไป เว็บ Dynamic 

เปนเว็บไซตท่ีสามารถตอบโต และรับสงขอมูลระหวาง 

ผูเขาชมกับเว็บไซตได ซ่ึงเว็บไซตเหลานี้สวนใหญก็จะ

มีระบบเว็บบอรด รวมไปถึง Social Media ประเภท

ตาง ๆ มีการสมัครสมาชิก หรือเปนเว็บไซตขายสินคา

ออนไลนท่ีมีระบบแชทกับผูขายเปนตน Web Service 

เปนเว็บไซตท่ีใหบริการดานขอมูล ท่ีสามารถดึงขอมูล

ของอีกเว็บหนึ่งไปแสดงผลในอีกเว็บหนึ่งได Hosting 

เปนพ้ืนท่ีของคอมพิวเตอรแมขาย ท่ีทางผูใหบริการได

ทําการจัดสรรมาใหเชา โดยสวนใหญจะมีการใหเชา

เปนแบบรายเดือน รายปหรือตามแตผู ใหบริการ

กําหนด อินเตอรเน็ต (Internet) เปนตัวกลางในการ

เชื่อมตอใหผูคนสามารถทองเว็บไซตตาง ๆ ไดอยาง

งายดาย และชวยใหกลุมองคกร ธุรกิจหรือราน

สามารถนําเสนอขอมูลของตนลงบนอินเทอรเน็ตผาน

ทางเว็บไซตได เปนการใหความรู และแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.4 อินเตอรเน็ต (Internet) เปนตัวกลางในการ

เชื่อมตอใหผูคนสามารถทองเว็บไซตตาง ๆ ไดอยาง

งายดาย และชวยใหกลุมองคกร ธุรกิจหรือราน

สามารถนําเสนอขอมูลของตนลงบนอินเทอรเน็ต ผาน

ทางเว็บไซต เปนการใหความรู และแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.5 การออกแบบโครงสรางเว็บไซต คือ การ

วางแผนการจัดลําดับเนื้อหาสาระของเว็บไซตออกเปน

หมวดหมู เพ่ือจัดทําเปนโครงสรางในการจัดวางหนา

เว็บเพจท้ังหมด เปรียบเสมือนแผนท่ี ท่ีทําใหเห็น

โครงสรางท้ังหมดของเว็บไซต ชวยใหนักพัฒนา

เว็บไซตไมหลงทางการจัดโครงสรางของ [3] เว็บไซต 

มีจุดมุงหมายสําคัญคือ การท่ีจะทําใหผูเขาเย่ียมชม 

สามารถคนหาขอมูลในเว็บเพจไดอยางเปนระบบ ซ่ึง

ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ท่ีสามารถสรางความสําเร็จ

ใหกับผูท่ีทําหนาท่ีในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต 

(Webmaster) การออกแบบโครงสร า งห รือจั ด

ระเบียบของขอมูลท่ีชัดเจน แยกยอยเนื้อหาออกเปน

สวนตาง ๆ ท่ีสัมพันธกันและใหอยู ในมาตรฐาน

เดียวกัน จะชวยใหนาใชงานและงายตอการเขาอาน

เนือ้หาของผูใชเว็บไซต 

 4.6 การพัฒนาเว็บไซต เปนการปรับปรุงเนื้อหา

ภาพประกอบหรืออัพเดท [4] (Update) เว็บไซต ถือ

เปนข้ันตอนสําคัญเพราะในโลกของอินเทอรเน็ตมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลาผูชมเว็บไซต

มักจะใชเวลาในการคนหา และเปดผานเว็บไซตตาง ๆ 
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อยางรวดเร็วหากพบวาเว็บไซตของเราไมไดเปลี่ยนแปลง

หรือมีขอมูลใหม ๆ เพ่ิมข้ึนเลย ผูเขาชมเว็บไซตก็จะลด

จํานวนลงไปเร่ือย ๆ จนกลายเปนเว็บไซตท่ีไมมีผูคนเขา

มาเลยหรือเปนเว็บท่ีตายแลว 

 4.7 ทฤษฎีความพึงพอใจ [5] พฤติกรรมของมนุษยจะ

เกิดข้ึนตองมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) 

เปนความตองการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคล

เกิดพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเองซ่ึง

ความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการ

บางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา (Biological) 

เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือ

ความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา 

(Psychological) เกิดจากความตองการ การยอมรับ 

(Recognition) การยกยอง (Esteem) หรือการเปนเจาของ

ทรัพยสิน (Belonging) ความตองการสวนใหญอาจไมมาก

พอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการ

กลายเปนสิ่งท่ีเม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิด

ความตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด 

5.ขอบเขตการวิจัย

   การดําเนินงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาราน PT ผักสด

และ เมล็ ด พั น ธุ พื ช  ซ่ึ ง ผู จั ด ทํ า ไ ด พิ จ า รณา ถึ ง

วัตถุประสงค และผลประโยชนท่ีไดรับจากการทดลอง

เ พ่ือใช เปนแนวทางในการวางแผนการดํา เนิน

โครงการวิจัย เพ่ือใหทราบถึงแนวทาง และข้ันตอน

การปฎิบัติงานท่ีถูกตองกอน 

  5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ลูกคาท่ีใชบริการ

เว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช   จํานวน 

140 คน โดยใชแบบสอบถามรูปแบบออนไลน Google 

Form 

5.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

5.2.1 เว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช 

 5.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช

บริการเว็บไซตแบงได 2 ตอน ประกอบดวย 

5.2.3 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

5.2.4 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 5 ตัวเลือก 4 ดาน จํานวน 20 ดังนี้   

1) ดานเนื้อหาจํานวน 5 ขอ

2) ดานการออกแบบและการจัด รูปแบบ

เว็บไซตจํานวน 6 ขอ 

3) ดานประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต 5 ขอ

4) ดานประโยชนและการนําไปใช จํานวน 4 ขอ

5.3 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

   5.3.1 วางแผน (Planning) วางแผนพัฒนา

เว็บไซตโดยการกําหนดขอบเขตเพ่ือเปน 

แนวทางในการพัฒนาเว็บไซตใหเกิดคุณภาพ ท้ังดานเนื้อหา 

การออกแบบและระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาเว็บไซต 

    5.3.2 ออกแบบขอมูล (Information Design) 

รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกลุมลูกคา 

ท่ีใชบริการเว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุพืช 

เชน กลุมลูกคาท่ีเขาไปตอบแบบสอบถามรูปแบบ

ออนไลน Google Form  เปนตน เพ่ือใชเปนขอมูล

สําหรับการพัฒนาเว็บไซต รวมถึงสื่อประเภทอ่ืน ๆ 

เชน ภาพถาย กราฟกตางๆ ท่ีสามารถสื่อความหมาย

ไดชัดเจน และเปนประโยชนตอการนําเสนอเนื้อหาท่ี

ไดมาวิเคราะหเพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาเว็บไซต 

สรางเปนแผนผังเว็บไซตแลวนําเสนอตออาจารยท่ี

ปรึกษา เพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

และการแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา  

 5 .3 . 3  ออกแบบหน า เ ว็ บ  (Page Design) 

นําเนื้อหาท่ีไดจัดเตรียมและผานการ ตรวจสอบความถูก

ตองของขอมูลโดยอาจารยท่ีปรึกษามาเรียบเรียงจัดแตง

ใหสวยงาม ใชสีใหเหมาะสมกับเว็บไซต รวมถึงระบบเนวิ

เกชั่น เมนู ลิงคและปุมตางๆ ภายในเว็บไซต เพ่ือใหผูเขา

มาใชงาน สามารถใชไดงายและสะดวก โดยออกแบบตาม

แผนผังเว็บไซตท่ีไดสรางขึ้น  

5.3.4 พัฒนาเว็บไซต (Web Authoring) พัฒนา

เว็บไซตตามหลักและวิธีการออกแบบเว็บไซต  

ในยุค 4.0 โดยแตละเว็บไซตจะมีลักษณะคลายคลึงกัน 

ท้ังการออกแบบ เมนู และระบบเนวิเกชั่น  ท่ีสวยงามนํา

เว็บไซตท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลวใหอาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตองท้ังดานเนื้อหาและองคประกอบตาง ๆ  

ภายในเว็บไซตวาสามารถใชงานไดสมบูรณหรือไม เชน 

เมนูตาง ๆ  ลิงค หรือ ระบบเนวิเกชั่นรวมท้ังการทดสอบใช
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เว็บไซตในสภาพท่ีแตกตางกัน เชน บราวเซอรชนิดและรุน

ท่ีแตกตางกัน ความละเอียดของหนาจอท่ีแตกตางกัน 

   5.3.5 ทําการเผยแพรโดยนําเว็บไซตท่ีอัพโหลดขึ้น

เซิฟเวอรเพ่ือทําการทดลองเผยแพรตอไปเปนระยะเวลา 1 ป 

6.อภิปรายผล

    ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห 

ขอมูลในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติ ในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี และคารอยละวิเคราะห รายละเอียด

ดังแสดงในตาราง 1-9  

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบ

แบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ชาย 

หญิง 

85 

55 

60.70 

39.30 

รวม 140 100 

จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 60.70 รองลงมาเปนเพศหญิง 

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 39.3 

 อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป  

21 - 40 ป 

41 – 60 ป 

60 ปขึ้นไป 

5 

64 

61 

10 

3.60 

45.70 

43.60 

7.10 

รวม 140 100 

จากตารางท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ

ตั้งแต 21 - 40 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 45.70 

รองลงมาคืออายุตั้งแต 41 – 60 ป จํานวน 61 คน คิด

เปนรอยละ 43.60 และอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 7.10 อายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 

คน คิดเปนรอยละ 3.60 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ต่ํากวาประถมศึกษา

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย / ปวช. 

อนุปริญญา / ปวส. 

ปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

8 

8 

14 

33 

57 

15 

5 

5.70 

5.70 

10.00 

23.60 

40.70 

10.70 

3.60 

รวม 140 100 

จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 57 คน คิด

เปนรอยละ 40.70 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย / ปวช. จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 23.60 

และระดับปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

10.70 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 คน คิด

เปนรอยละ 10.00 ระดับตํ่ากวาประถมศึกษา จํานวน 

8 คน คิดเปนรอยละ 5.70 ระดับประถมศึกษา จํานวน 

8 คน คิดเปนรอยละ 5.70  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.60 ตามลําดับ 

 อาชีพ จํานวน 

(คน) 

รอย

ละ 

เกษตรกร(ทํานา/ทําไรทําสวน 

เลี้ยงสัตว) 

ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน/

รัฐวิสาหกิจ 

รับจาง 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

นักเรียน/นักศึกษา 

อาชีพอิสะ 

   70 

 9 

   15 

 9 

   23 

   11 

3 

50.00 

6.40 

10.70 

6.40 

16.40 

7.90 

2.20 

รวม 140 100 
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จากตารางท่ี 4 ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีอาชีพเกษตรกร (ทํานา/ทําไรทําสวนเลี้ยงสัตว) 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ

อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน 23 คน คิดเปน

รอยละ 16.40 และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน /

รัฐวิสาหกิจจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 10.70 

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 11 คน คิดเปนรอย

ละ 7.90 อาชีพขาราชการ จํานวน 9 คน  คิดเปนรอย

ละ 6.40 อาชีพรับจาง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

6.40 อาชีพอิสะ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.20 

ตามลําดับ 

ประเด็น X̅ S.D. แปล

ผล 

ดานเนื้อหา 

มีความชัดเจน ถูกตอง 

นาเชื่อถือ และขอมูลมี

การปรับปรุงอยูเสมอ 

การประชาสัมพันธ

สินคา ภาพ ใน

เว็บไซตมีความ

เหมาะสม นาสนใจ  

มีการจัดหมวดหมูให

งายตอการ คนหาและ

ทําความเขาใจ 

ขอความในเว็บไซต

ถูกตองตามหลักภาษา

และไวยากรณ 

เนื้อหากับภาพมีความ

สอดคลองกัน  

4.30 

4.00 

4.06 

3.94 

4.09 

0.62 

0.63 

0.64 

0.73 

0.57 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.08 0.64 มาก 

จากตารางท่ี 4.6 ผลวิเคราะหขอมูลพบวา
โดยภาพรวมแล วอ ยู ใ น ระ ดับมาก  ( X̅ = 4.08,             
S.D. = 0.64)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาดาน
เนื้อหาขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีความชัดเจน 
ถูกตอง นาเชื่อถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ  
(X̅ = 4.30, S.D. = 0.62) อยูในระดับมาก รองลงมา

คือ เนื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน (X̅ = 4.09, 
S.D. = 0.57) อยูในระดับมาก และสวนขอท่ีมีความ 
พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ขอความในเว็บไซตถูกตองตาม
หลักภาษาและไวยากรณ (X̅ = 3.94, S.D. = 0.73) 
อยูในระดับมาก   

ประเด็น X̅ S.D. แปล

ผล 

ดานการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเว็บไซต 

การจัดรูปแบบในเว็บไซต

งายตอการอานและการใช

งาน  

หนาโฮมเพจมีความสวยงาม 

มีความทันสมัย นาสนใจ  

สีสันในการออกแบบ

เว็บไซตมีความเหมาะสม  

สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมี

ความเหมาะสมตอการอาน  

ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ

ตัวอักษร มีความสวยงาม 

และอานไดงาย 

ภาพประกอบสามารถสื่อ

ความหมายได  

4.01 

4.14 

3.99 

3.86 

3.90 

4.01 

0.71 

0.69 

0.75 

0.86 

0.76 

0.78 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 3.98 0.76 มาก 

จากตารางท่ี 7 ผลวิเคราะหขอมูลพบวาโดย

ภาพรวมแลวอยู ในระดับมาก (X̅ = 3.98, S.D. = 0.76) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาดานการออกแบบและ

การจัดรูปแบบเว็บไซต ขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือ หนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย 

นาสนใจ (X̅ = 4.14, S.D. = 0.69) อยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอาน

และการใชงาน (X̅ = 4.01, S.D. = 0.71) อยูในระดับ

มาก และสวนขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ สีพ้ืน

หลังกับสี ตัว อักษรมีความเหมาะสมตอการอาน   

(X̅ = 3.86, S.D. = 0.86) อยูในระดับมาก   
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ประเด็น X̅ S.D. แปล

ผล 

ดานประสิทธิภาพความเร็วของ

เว็บไซต 

ความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บเพจ 

การคนหาขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคา

อยางละเอียด 

และรวดเร็ว 

ขอมูลสินคามีความเปนปจจุบัน 

ปรับปรุงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

การคนหาและแสดงผลขอมูลสินคา มี

ความรวดเร็ว ทันเวลา  

มีการใชจุดเชื่อมโยงท่ีเขาถึงขอมูลได

อยางรวดเร็ว 

4.06 

3.98 

3.98 

3.96 

4.09 

0.75 

0.74 

0.72 

0.68 

0.71 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.01 0.72 มาก 

จากตารางท่ี 4.8 ผลวิเคราะหขอมูลพบวา

โดยภาพรวมแลวอยูในระดับมาก (X̅ = 4.01,S.D. = 0.72)   

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาดานประสิทธิภาพ

ความเร็วของเว็บไซต ขอท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ 

มีการใชจุดเชื่อมโยงท่ีเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว        

(X̅ = 4.09, S.D. = 0.71) อยูในระดับมาก รองลงมา

คือความรวดเร็วในการเขาถึงหนาเว็บเพจ (X̅ = 4.06,            

S.D. = 0.75) อยูในระดับมาก และสวนขอท่ีมีความ      

พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ การคนหาและแสดงผลขอมูล

สิ น ค า มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว  ทั น เ ว ล า  ( X̅ = 3 . 9 6 ,                     

S.D. = 0.68) อยูในระดับมาก 

ประเด็น X̅ S.D. แปล

ผล 

ดานประโยชนและการ

นําไปใช  

เนื้อหามีประโยชนตอ

ผูใชงานและสามารถ

นําไปประยุกตใชได 

เปนสื่อในการเผยแพร

สินคาผักสดและเมล็ด

พันธุพืช  

สามารถเปนแหลงศึกษา

หาความรู 

เปนแหลงขอมูลท่ีตรง

กับความตองการของ

ผูใชบริการ 

 4.13 

4.01 

4.07 

 4.14 

0.72 

0.74 

0.73 

0.74 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.09 0.73 มาก 

จากตารางท่ี 4.9 ผลวิเคราะหขอมูลพบวา

โดยภาพรวมแล วอ ยู ในระ ดับมาก ( X̅ = 4 .09 , 

S.D. = 0.73)  เ ม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาดาน

ประโยชนและการนําไปใช ขอท่ีมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุดคือ เปนแหลงขอมูลท่ีตรงกับความตองการของ

ผูใชบริการ (X̅ = 4.14, S.D. = 0.74) อยูในระดับมาก 

รองลงมาคือ เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงานแลสามารถ

นําไปประยุกตใชได (X̅ = 4.13, S.D. = 0.72) อยูใน

ระดับมาก  และสวนขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ 

เปนสื่อในการเผยแพรสินคาผักสดและเมล็ดพันธุพืช 

รวดเร็ว (X̅ = 4.01, S.D. = 0.74) อยูในระดับมาก    

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของลูกคาท่ีใช

บริการเว็บไซตราน PT ผักสดและเมล็ดพันธุ พืช 

จํานวน 140 คน จําแนกตามเพศพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 85 คน 

คิดเปนรอยละ 60.70 สวนใหญมีอายุต้ังแต 21 - 40 ป 

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 45.70 ระดับการศึกษา

สูงสุดพบวา สวนใหญมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/

ปวส. จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 40.70 และมี
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อาชีพเกษตรกร (ทํานา/ทําไรทําสวน เลี้ยงสัตว ) 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

ผลการอภิปรายผลและการประเมิน

คาเฉลี่ยรวมทุกดานซ่ึงแสดงใหเห็นวา ผลวิเคราะห

ขอมูล ท้ัง 4 ดาน พบวาโดยภาพรวมแลวอยูในระดับ

มาก (X̅ = 4.04,S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ดาน

ประโยชนและการนําไปใช (X̅ = 4.09, S.D. = 0.73) 

อยูในระดับมาก รองลงมาคือดานเนื้อหา (X̅ = 

4.08,S.D. = 0.64) อยูในระดับมาก และดานท่ีมีความ

พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ดานการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเว็บไซต (X̅ = 3.98, S.D. = 0.76) อยูใน

ระดับมาก จากผลการศึกษานี ้

7. ขอเสนอแนะ

1. ผูศึกษาควรเพ่ิมภาพเคลื่อนไหวลงในเว็บไซต

2. ควรนําไปทดลองสรางเปนเว็บไซตในลักษณะ

อ่ืน ๆ เชน เว็บขาวอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

เว็บไซตนี้ใหสามารถใชงานไดหลากหลาย 

3. เว็บไซตสีสันตสวยงามและใชงานงายมาก
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การสรางโปรแกรม Boot window โดยโปรแกรม DLC boot 
CREATING WINDOW BOOT DEVICE BY USING BOOT PROGRAM 

ดรัสพงศ  ชัยนคร1* และ กฤษฏา วงษปญญา2 

Drasphong  Chainakorn1* and Krittha  Wongpanya2 

*1,2สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

*1,2Business Computer Program Nongkhai College of Shipbuilding Technology and Industry
Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

การจัดทําโครงงานในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางอุปกรณ boot window โดยโปรแกรม DLC boot 
มีวัตถุประสงคจัดทําเคร่ืองมือชั้นดีใหกับการแกไขปญหา
ที่ยากจะเขาไปแกไขได เชน เขาหนา Windows ไมได 
ทําใหไมสามารถสํารองขอมูลในไดร c ได เปนตน  
สําหรับ DLC BOOT มีความสามารถอีกอยางหนึ่ง คือ
สามารถสรางตัวบทูใสในแฟลชไดรฟ  เพื่อติดตั้งวินโดว 
สําหรับผูที่เคยใชแผนพวก Hirenboot หรือ mini Xp ตัว
เล็ก ๆ DLC boot ถือวามีประสทิธิภาพที่ดีกวา ทั้งดาน
ความเร็ว เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชอุปกรณ 
boot window โดยโปรแกรม DLC boot จํานวน 82 
คนโดยเลือกแบบเจาะจงสอบถามผูลองทดลองใช
โปรแกรม 

โดยผลการประเมินความพงึพอใจในระดับดี
มาก คือ ดานประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) และ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับดี คือ ดาน
ประสิทธิภาพโปรแกรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37) ดานประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13) ตามลําดับ สามารถสรุปไดวา 
ระบบที่พฒันาข้ึนมีความพึงพอใจจากกลุมตัวอยางอยูใน
ระดับ ด ี

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, วินโดวส, มินิวินโดวส, แฟลช
ไดรฟ, โปรแกรม 

* ดรัสพงศ  ชัยนคร
E-mail address : maxlovedevil@gmail.com 

ABSTRAC 

The purpose of this project is to create 
a boot window. The DLC boot program is 
intended to provide a great tool for solving 
difficult problems such as failing to access the 
Windows page, making the backup impossible 
DLC BOOT has another ability. Is able to create 
a boot into a flash drive to install Windows For 
those of you who have used the Hiren boot or 
the little mini Xp, the DLC boot is a better 
performance. Both speeds study the satisfaction 
of the use of the boot window by the DLC boot 
program of 82 people by selecting a specific 
question. 

The results of the assessment of 
satisfaction were very good, namely operating 
system performance. (Mean equal to 4.53 and a 
standard deviation of 0.37) and had a good 
evaluation of satisfaction, namely program 
efficiency. (Mean equal to 4.43 and a standard 
deviation of 0.37) on operating system 
performance. (Mean equal to 4.33 and the 
standard deviation of 0.13), respectively. The 
developed system was satisfied with the 
sample group at a good level tool for solving 
difficult problems such as being unable to 
access Windows pages, making backups. 
Keywords : Satisfaction, Window ,Mini Window, 
Flash Drive, Program 
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1. บทนํา
ปญหาในการใชงานระบบ window ท่ีเกิดมาจาก

ปญหาตาง ๆ เชน ไฟล window ท่ีไดทําการติดตั้งไมสมบูรณ 
ไวรัสหรือ โปรแกรมบางตั ว น้ัน ได ไปเปลี่ ยนแปลงค า
คอมพิวเตอรจึงทําใหเกิดปญหา window สําหรับจัดการ
คอมพิวเตอร ท่ีเกิดปญหาตาง ๆ ท่ียากตอการแกไข และ
จําเปนตองมองหาตัวชวยสําหรับการแกไข ไมวาจะเปนการ
เขาไปเอาขอมูลใน Windows เมื่อวินโดวลมเหลวเขาไมได 
หรือจัดการรหัสผานแฮกรหัสเครื่องท่ีใสพาสเวิรด กูขอมูล 
และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีจะเปนเครื่องมือช้ันดีใหกับการ
แกไขปญหาท่ียากจะเขาไปแกไขได เชน เขาหนา Windows 
ไมได ทําใหไมสามารถสํารองขอมูลในไดร c ได เปนตน 
สําหรับ DLC BOOT มีความสามารถอีกอยางหน่ึง คือ
สามารถสรางตัวบูทใสในแฟลชไดรฟ เพ่ือติดตั้งวินโดว 
สําหรับผูท่ีเคยใชแผนพวก Hirenboot หรือ mini Xp ตัว
เล็กๆ DLC boot ถือวามีประสิทธิภาพท่ีดีกวา ท้ังดาน
ความเร็ว เมื่อเทียบกับตัว Hiren Boot /DLC boot เร็วกวา 
แถมท้ังยังบูทผานคอมพิวเตอรรุนใหมท่ีรองรับระบบ UEFI ได 
DLC BOOT ตัวน้ีถือวาเปนเครื่องท่ีชวยแกปญหาไดดี เชน
การเขา Mini Windows 10 และ Mini Windows XP และมี
โปรแกรมอ่ืนๆอีกมากมาย เชนโปรแกรมกูขอมูล โปรแกรมรี
เซ็ตรหัสผาน โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมแบงพารทิช่ัน 
อ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีอยูในแผน [1] 

2. วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 เพ่ือสรางอุปกรณ boot window โดยโปรแกรม 

DLC boot 
2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชอุปกรณ boot 

window โดยโปรแกรม DLC boot 

3. ลักษณะนการวิจัย
งานวิจัยน้ีเปนก่ีศึกษาความพึงพอใจมีตอ การสราง

โปรแกรม BOOT WINDOW โดยโปรแกรม DLC BOOT โดย
การสรางเครื่องมือ BOOT WINDOW นําไปสอบถามความ
คิดเห็นจากผูทดสอบใชงานอุปกรณในการแกไขปนหาของ
คอมพิวเตอร และเก็บผลขอมูลทางสถิติ แสดงผลเปนคาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตาฐาน เทียบกับเกณฑการแปลความหมาย
แสดงผลเปนความพึงพอใจของ โปรแกรม BOOT WINDOW 
โดยโปรแกรม DLC BOOT  

4. ทฤษฎี
ระบบปฏิบัติการเปนซอฟตแวรระบบท่ีมีความสําคัญ

ม า ก  ค อ ม พิ ว เ ต อ ร จ ะ ทํ า ง า น ไ ม ไ ด ห า ก ป ร า ศ จ า ก

ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการชวยใหมนุษยติดตอกับ

คอมพิวเตอรได เราสามารถสั่งงานผานระบบปฏิบัติการให

คอมพิวเตอรคํานวณ แสดงภาพ พิมพขอความหรือผลลัพธ

ออกทางเครื่องพิมพ เน่ืองจากระบบปฏิบัติการทําหนาท่ี

ประสานงานระหวางโปรแกรมตาง ๆ กับฮารดแวร ไมวาจะ

เปนหนวยประมวลผลกลาง หนวยความจํา หนวยรับเขา และ

หนวยสงออก ซอฟตแวรประยุกตไมวาประเภทใดลวนแตตอง

ทํางานบนระบบปฏิบัติการท้ังสิ้น 

4.1 ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

เน่ืองจากระบบปฏิบัติการเปนสวนสําคัญท่ีทําให

เครื่องคอมพิวเตอรทํางานได แตดวยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีใช

อยูในปจจุบัน มีสถาปตยกรรมท่ีแตกตางกัน เชน เครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอรท่ีเราใชงานท่ัวไป จะมีคุณสมบัติ และการ

ทํา งาน ท่ีแตกต า งจากคอมพิว เตอร ขนาดใหญ  เ ช น 

มินิคอมพิวเตอร ท่ีทําหนาท่ีเปนเครื่องใหบริการท่ีตองคอย 

[2] ใหบริการ และดูแลเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนบริวาร

จํานวนมาก ระบบปฏิบัติการท่ีใชงานกับคอมพิวเตอรประเภท

น้ีจึงตองมีความซับซอนกวาระบบปฏิบัติการท่ีใชในเครื่อง

ไมโครคอมพิวเตอร  และเราสามารถแบงประเภทของ

ระบบปฏิบัติการตามลักษณะการทํางานไดเปน 3 ประเภท 

ดังน้ี 

4.1.1 ประเภทใชงานเดียว (Single-tasking) 

เ ป น ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ท่ี ใ ช กั บ เ ค รื่ อ ง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือโนตบุคคอมพิวเตอร สามารถ

รองรับผูใชงานเพียงคนเดียว กลาวคือเปนระบบปฏิบัติการ

ของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทํางานโดยไมมีการเช่ือมตอกับ

เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน แตปจจุบันระบบปฏิบัติการแบบ

เดี่ยวไดขยายขีดความสามารถใหรองรับการเช่ือมตอกันเปน

ระบบเครือขายได ตัวอยางระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว มี

ดังตอไปน้ี 

1) ระบบปฏิบัติการดอส (Disk Operating

System: DOS) 

เปนระบบปฏิบัติการท่ีติดตอกับผู ใช โดย

รูปแบบบรรทัดคําสั่ง เพ่ือสั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตาม

คําสั่งน้ัน ๆ โดยระบบปฏิบัติการดอสรุนแรก เกิดจากความ

รวมมือกันระหวางบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทไมโครซอฟต 

เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการ ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม และใชช่ือระบบปฏิบัติการวาง PC-

DOS ตอมาบริษัทไมโครซอฟตไดพัฒนาระบบปฏิบัติการดอส

ของตนเองข้ึนมา โดยใชช่ือวา MS-DOS สําหรับใชกับ
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บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีเลียนแบบการทํางานของ

คอมพิวเตอรสวนบุคคลของบริษัทไอบีเอ็ม 

2) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวส

(Microsoft Windows) 

พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต ติดตอกับผูใช

โดยรูปแบบกราฟฟก นอกจากน้ีบริษัทไมโครซอฟตยังได

พัฒนาซอฟตแวรประยุกต  ท่ี สามารถทํางานภายใต

ระบบปฏิบัติการวินโดวส ท่ีอํานวยความสะดวกในการทํางาน

ของผูใชหลายดาน เชน ซอฟตแวรประมวลคํา ซอฟตแวร   

[3] ตารางทํางาน ซอฟตแวรนําเสนอขอมูล เปนตน จึงทําใหมี

ผูใชระบบปฏิบัติการไมโครซอฟตวินโดวสอยางแพรหลาย 

ไดแก windows 3.0, 3.1, 3.11, windows 95, 98 ME, 

windows NT, 2000, XP, Vista, Seven 

3) ระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX)

เปนระบบปฏิบัติการท่ีนิยมใชในกลุมผูท่ีมี

ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรคอนขางมาก ใน

ระยะแรกระบบปฏิบัติการยูนิกซพัฒนาเพ่ือใชกับเครื่อง

มินิคอมพิวเตอร ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถรองรับ

การทํางานของผูใชหลายคนในเวลาเดียวกัน (Multi-User) 

ปจจุบันมีการพัฒนาระบบท่ีสนับสนุนการใชงานไดท้ังแบบ

เดี่ยว และแบบเครือขาย นอกจากน้ียังสามารถใชงานไฟล

รวมกับระบบปฏิบัติการอ่ืน ๆ ได เชน DOS, Microsoft 

Windows, NetWare, OS/2, Minix, NFS System V  

เปนตน 

4) ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช (Macintosh

Operating System) 

ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ

แมคอินทอชเทาน้ัน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรเปนของบริษัท 

Apple ถือวาเปนระบบปฏิบัติการแรกท่ีสามารถทํางาน

เก่ียวกับกราฟฟกไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบปฏิบัติการ

ประเภทน้ีติ ดต อ กับผู ใช ง านโดยรูปแบบกราฟฟก  มี

ความสามารถในการทํางานไดหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน 

เหมาะกับงานในดานสิ่งพิมพ กราฟฟก และศิลปะ 

5) ระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux)

มีลักษณะคลายกับระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

แตมีขนาดเล็ก และทํางานไดเร็วกวา เปนระบบปฏิบัติการท่ี

เปดเผยโคด (Open Source Software) ผูใชสามารถดาวน

โหลดโคดไปใชงาน แกไขหรือจําหนายได โดยไมตองเสีย

คาใชจายใด ๆ ตอมามีผูพัฒนาระบบปฏิบัตกิารลินุกซโดยเพ่ิม

ความสามารถใหใชกับระบบเครือขายได ผูท่ีตองการใชงาน

ตองดาวนโหลดมาโดยไมเสียคาใชจายดวย ระบบปฏิบัติการ 

ลิ นุ ก ซ น้ั น  มี รู ป แ บ บ ห น า ต า ง โ ป ร แ ก ร ม ค ล า ย กั บ

ระบบปฏิ บัติ การ วินโดวส  แต มี การ ทํางานคล าย กับ

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ 

4.1.2 ประเภทใชหลายงาน (Multitasking) 

ระบบปฏิบัติการสามารถควบคุมการ

ทํางานพรอมกันหลายงานในขณะเดียวกัน       ผูใชสามารถ

ทํางานกับซอฟตแวรประยุกตไดหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

โดยระบบปฏิบัติการจัดสรรท้ังเวลา และเน้ือท่ีท่ีตองใชในการ

ประมวลผลคําสั่งของซอฟตแวรแตละชนิด เชน แบงปนเวลา

ในการประมวลผลของซีพียู และแบงเน้ือท่ีในหนวยความจํา

สําหรับเก็บขอมูล และคําสั่งของซอฟตแวรท่ีใชงาน เชน 

ระบบปฏิบัติการวินโดวส 95และ 98 

4.1.3 ประเภทใชงานหลายคน (Multi-user) 

ในหนวยงานบางแหงอาจใชคอมพิวเตอร

ขนาดใหญทําหนาท่ีประมวลผล ทําใหในขณะใดขณะหน่ึงมี

ผูใชคอมพิวเตอรพรอมกันหลายคน แตละคนจะมีสถานะงาน

ข อ ง ต น เ อ ง เ ช่ื อ ม ต อ กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  จึ ง ต อ ง ใ ช

ระบบปฏิบัติการท่ีมีความสามารถในการจัดการสูง เพ่ือใหผูใช

ทุกคนสามารถ[4] ทํางานเสร็จในเวลา ระบบปฏิบัติการใน

กลุมน้ี เชน ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็นที 

5. ขอบเขตการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยเรื่องการสรางโปรแกรม Boot 

window โดยโปรแกรม DLC boot ซึ่งผูจัดทําไดพิจารณาถึง
วัตถุประสงค และขอบเขตโครงการวิจัยการเก็บรวบรวม
ขอมูล และผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการทดลอง เพ่ือใชเปน
แนวทางในการวางแผนการดําเนินโครงการวิจัย เพ่ือใหทราบ
ถึงแนวทาง และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองกอน โดย
พัฒนาการประยุกตตามลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก

นัก เรียนนักศึกษาแผนก คอมพิวเตอร ธุ ร กิจ วิทยาลัย
เทคโนโลยีเอเชียหนองคาย ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 
82 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

5.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
5.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของตัวโปแก

รม DLC boot  แบงได 2 ตอน ประกอบดวย 
5.2.1.1 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 
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5.2.1.2 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 5 ตัวเลือก 4 ดาน 
จํานวน 15 ขอ ดังน้ี 

1) ดานประสิทธิภาพโปรแกรม  7 ขอ
2) ดานประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ 7 ขอ
3) ดานประโยชนและการนําไปใช 6 ขอ

6. อภิปรายผล
ในสวนน้ีเปนการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปท่ี

เก่ียวของกับสถานภาพของหองสมุดของผูตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1-3 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตามเพศของกลุมตัวอยาง 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 
หญิง 

42 
40 

52.00 
48.00 

รวม 82 100.00 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามในครั้งน้ี จํานวน 82 คน เปนเพศชาย จํานวน 
42 คน คิดเปนรอยละ 52.00 และเปนเพศหญิง จํานวน 40 
คน คิดเปนรอยละ 48.00 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของระดับช้ันของผูตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับชั้น จํานวน รอยละ 

ปการศึกษาช้ันปท่ี 1 
ปการศึกษาช้ันปท่ี 2 
ปการศึกษาช้ันปท่ี 3 

43 
18 
21 

52.40 
21.90 
25.60 

รวม 82 100.00 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามในครั้งน้ี จํานวน 82 คน  ระดับช้ัน ปการศึกษา
ช้ันปท่ี 1 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 52.40 ปการศึกษา
ช้ันปท่ี 2 จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 21.90 และ 
ปการศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 25.60 

ตารางท่ี 3 การวัดระดับความพึงพอใจ โปรแกรม Boot 
window  

รายการประเมิน x� S.D. แปลผล 

ดานประสิทธิภาพ
โปรแกรม 
ดานประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการ 
ดานประโยชนและการ
นําไปใช 

4.43 

4.53 

4.33 

0.37 

0.37 

0.13 

มาก 

มากท่ีสุด 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.45 0.24 มาก 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงผลวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
เก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอการทํางานของโปรแกรม Boot 
Windows จํานวน 82 คน พบวาระดับความพึงพอใจใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก    (x� = 4.45, S.D. = 0.24) เมื่อ
พิจารณารายดานท่ีมีคามากท่ีสุดคอื ดานประสิทธิภาพ

ระบบปฏิบัติการอยูในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.53, S.D. = 
0.37) รองลงมาคือดานประสิทธิภาพโปรแกรม อยูในระดับ

มาก (x� = 4.43, S.D. = 0.37) ดานท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ ดาน

ประโยชนและการนําไปใช อยูในระดับมาก (x� = 4.33, S.D. 
= 0.13) 

7. สรุปผล
การสรางโปรแกรม Boot window ไดมีการแจก

แบบสอบถามความพึงพอใจใหกับกลุมตัวอยางไดแก นักเรียน 
และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย คณะสาขา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 82 คน โดยการเลือกใชกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 

1. ความสามารถของโปรแกรม
โปรแกรม Boot window โดยโปรแกรม 

DLC boot เปนเครื่องมือในการสนับสนุนการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรใหมีศักยภาพท่ีดี สามารถตรวจสอบขอมูล
และโปรแกรมไดอยารวดเร็ว ผูคนสามรถเขาถึงแลวเขาใชงาน
ไดโดยงายไมซับซอน 

2. ขอมูลสวนตวัของผูสอบถามและความพึงพอใจ
สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 42 

คน คิดเปนรอยละ 52.00 และ เพศหญิง จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 62.00 สวนใหญกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 1 
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 52.4 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับความพึงพอใจท่ี
มีตอการทํางานของโปรแกรม Boot Windows จํานวน 82 

คน พบวาระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� 
= 4.45, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณารายดานท่ีมีคามากท่ีสุด
คือ ดานประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการอยูในระดับมากท่ีสุด 

(x� = 4.53, S.D = 0.37) รองลงมาคือ ดานประสิทธิภาพ

โปรแกรม อยูในระดับมาก (x� = 4.43, S.D = 0.37) ดานท่ีมี
คานอยท่ีสุด คือ ดานประโยชนและการนําไปใช อยูในระดับ

มาก  (x� = 4.16, S.D = 0.71) 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

Computer Assisted Instruction Development Computer Subject and 

Unit Maintenance 

ขนิษฐา กอนฆอง1* และ สโรชา ดิเรกด์ิพงษ2 
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*
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บทคัดยอ 

     การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา นําเสนอเน้ือหาให

ผูเรยีนสามารถควบคุมเน้ือหาไดดวยตนเอง เพ่ือใหผูเรยีน

ศึกษาตามความสนใจ ทําใหเกิดความเขาใจตอผูเรียนมาก

ขึ้น นําเสนอเน้ือหาในลักษณะการฝกหัดมภีาพและเสียง 

ประกอบ ผูเรียนสามารถกลับเมนูหลักเพ่ือเลือกบทเรียน

ใหม ชวยใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนายเพราะเปน

บทเรียนในลักษณะมัลติมีเดีย แบบฝก หัดออกแบบเพื่อ

เปนการทบทวนเน้ือหาของแตละบท  

คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียน, คอมพิวเตอร 

ชวยสอน, คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

ABSTRACT 

     Development of Computer Assisted Programs 

for Teaching Computer and Maintenance. 

Presenting content for students to control the 

content So that students can study according to 

their interests Causing more understanding of  

learners. Offers training content with pictures and 

sound effects. Students can return to the main  

* ขนิษฐา กอนฆอง (Khanittha konkhong)

E-mail address: moollypop@gmail.com 

menu to select a new lesson. Help students not 

get bored because it is a lesson in a multimedia 

manner. The exercises are designed to review the 

content of each chapter. 

Keyword : development, Computer Assisted 

Instruction, Computer and maintenance 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

     ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศกําลัง มีบทบาทอยาง

กวางขวางในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การบริการ สังคมสิ่งแวดลอม ไปจนถึงดาน

ก า ร ศึ ก ษ า  เ ห ตุ ท่ี เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

หรือ  Information Technology มีบทบาทมากมาย

เชนน้ี เพราะเปนเสมือนเครื่องจักรที่ขับดันใหทุกส่ิงทุก

อยางท่ีมาเก่ียวของดวยการกาวรุดหนาไปอยางรวดเร็วใน

ดานการศึกษา บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชกับการศึกษาใน

ลักษณะตาง ๆ ไดแก การใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

(Computer Assisted Instruction หรือCAI) ระบบส่ือ

ประสม (Multi- media) ระบบสารสนเทศ(Information 

System) ระบบฐานขอมูล (Database System) ระบบ

ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligenceหรือ AI) และ

ร ะ บ บ  Internet เ ป น ต น  จ า ก ผ ล  ก ร ะ ท บ ข อ ง

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลให
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รูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษาเปล่ียนแปลงไปจากการ

จัดการศึกษาในรูปแบบเดิมที่ยึดครู หรือผูสอนเปน

ศูนยกลางการเรียนรูไปเปนการจัดการศึกษาในลักษณะ

เปนระบบเปดมากขึ้นสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เนน

การศึกษาเปนรายบุคคล เนนเทคโนโลยีทางการศึกษา 

เปนการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เนนคุณธรรมและ

จริยธรรม สงเสริมนันทนาการและการพักผอนหยอนใจ

มากย่ิงขึ้น [1] 

     บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอรและ

การบํารุงรักษาใหมีความสวยงาม ความทันสมัยนาสนใจ 

สามารถแสดงไดทั้งตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 

วีดีโอและเสียง สามารถโตตอบกับผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดทุกที่ทุกเวลา และมีการจัดทําวิจัยควบคูกับการจัดทํา

บทเรียนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในคร้ัง

นี้ โดยมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอบทเรียนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เพ่ือนํามาพัฒนาส่ือ

การเรียนการสอนตอไป  

     ดั ง น้ันผู จั ด ทํา จึง มีความสนใจพัฒนาบทเรี ยน

คอมพิว เตอรช วยสอน วิชาคอมพิว เตอรและการ

บํารุงรักษาใหมีความสวยงาม ความทันสมัยนาสนใจ 

สามารถแสดงไดทั้งตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว 

วีดีโอและเสียง สามารถโตตอบกับผูเรียนสามารถเรียนรู

ไดทุกที่ทุกเวลา และมีการจัดทําวิจัยควบคูกับการจัดทํา

บทเรียน การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้ง

นี้ โดยมีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน

ที่มีตอบทเรียนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เพ่ือนํามาพัฒนาส่ือ

การเรียนการสอนตอไป  

วัตถปุระสงคของโครงการ 

     1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา

คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา   

     2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร 

และการบํารุงรักษา   

ขอบเขตของโครงการ 

     1 เน้ือหาที่ใชในโครงการครั้งน้ีประกอบไปดวยหัวขอ

ตาง ๆ 

          1.1 เน้ือหาระบบคอมพิวเตอร เน้ือหาการบํารุง

และการรักษาคอมพิวเตอร  

          1.2 ทฤษฎีความพึงพอใจในการชมสื่อการเรียน

การสอน 

 2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

          2.1 ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ป

การศึกษา 2562 จํานวน 30 คน 

          2.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ค รั้ ง น้ี ไ ด แ ก  นั ก ศึ กษ า วิ ทย าลั ย เ ทค โน โ ล ยีแ ล ะ

อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สาขา 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562

จํานวน 30 คน 

ประโยชนที่ไดรับ 

     1 ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสทิธิภาพ 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

     2 ไดทราบความพึงพอใจในการใชสื่อการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เกิดความเขาใจใน 

การเรียนการสอน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     1 ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมประชากรและ

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

การตอเรือหนองคาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ

ปริญญาตร ีปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน 

ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 

     [3] ได อ ธิบายบทเ รียนคอมพิว เตอ รช ว ยสอน

หรื อ  CAI ไ ว ว า  ม า จาก คํ า ว า  Computer Assisted 

Instructionคือกระบวนการ เรี ยนกา รสอนโดย ใช

คอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอเน้ือหาบทเรียนตาง ๆ

ลักษณะการเรียนการสอนเปนแบบใหผู เรียนสามารถ

โตตอบกับบทเรียน ในลักษณะการถาม – ตอบ หรือ

ลักษณะของการนําเสนอเน้ือหาแตละหนวยการเรียน 

โดยผูสอนจะเปนผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนวาจะจัดเน้ือหาอยางไร มีลาํดับของบทเรียนเปนแบบ

ลําดับหรือแบบขนาน โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ทั้ง 2 แบบ จะมีสิ่งเราใหกับผูเรียนไดแก เน้ือหาภาพท่ี

เคล่ือนไหวไดและมีการตอบคําถาม การตอบสนองของ

ผูเรียนเม่ือตอบถูกจะมีการเสริมแรงและเมื่อตอบผิดจะมี

การใหกําลังใจ เสริมแรงใหตอบใหมหรือใหตอบใหถูก  

     โ ด ยผู ส อน ท่ี จ ะส ร า ง บท เ รี ย น คอ มพิ ว เ ต อ ร 

ชวยสอนจะตองทําการระดมสมองเ ก่ียวกับเ น้ือหา

บทเรียนกอน โดยใหผูสอนในวิชาเดียวกันมาชวย เพ่ือ

เพ่ิมมุมมองใหมีความหลากหลาย จากน้ันนําแผนภูมิ

ระดมสมองที่ไดมาจัดกลุม ที่เรียกวา แผนภูมิความคิด

รวบยอด จากน้ันนําแผนภูมิความคิดรวบยอดที่ไดไปดู

วา บทเรียนน้ีควรมีการเรียนรูแบบลําดับ (Linear) หรือ

แบบขนาน (Parallel) เรียกวาแผนภูมิโครงขายเน้ือหา 

แล วลงมื อสร า งบท เ รี ยนคอมพิว เตอร ช ว ยสอน  

ที่มีลักษณะการนําเสนอเปนกรอบ (Frame) เรียงลําดับ

ไปเรื่อย ๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถโตตอบกับคอมพิวเตอร

บทเรียนได สําหรับการตอบสนองตอการตอบคําถามจะ

ใชเสียง คําบรรยายหรือภาพกราฟก เพ่ือสรางแรงจูงใจ 

ความมั่นใจในการเรียนรู เมื่อผูเรียนตอบผิดไมควรขาม

เน้ือหาโดยไมเฉลย ควรใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน ไม

จํากัดเวลาและไดเรียนตามความตองการของตนเอง 

บทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอน คือการ

นํา เสนอบท เ รี ยน โดยอาศั ย เ ครื่ อ งคอม พิว เต อร 

เปนเครื่องมือ เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความ

ตองการของผูเรียนเอง หรือเรียนจนเกิดความเขาใจใน

บทเรยีน 

ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน  

[4] ไดจําแนกบทเรียนCAI เปน 7 ประเภท ไดแก 

     1 แบ บ ฝ กทั กษะ แล ะแบ บ ฝ ก หั ด  ( Drill and 

Practice) เปนลักษณะบทเรียนโปรแกรมที่สามารถเลือก

บทเรียนที่จะเรียนได ตามระดับความสามารถของผูเรียน

มีแบบฝกหัดใหทํา เพ่ือทดสอบระดับความรูและสามารถ

ทบทวนบทเรียนได เมื่อยังไม เขาใจหรือมีความรู ไม

เพียงพอ 

     2 แบบเจรจา (Dialogue) เปนลักษณะพูดคุยได

โตตอบได ใชในการเรียนดานภาษาหรือกับนักเรียนระดับ

อนุบาลหรือประถมศึกษาตอนตน เปนตน 

     3 แ บ บ จํ า ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ  ( Simulation) 

ใช กับการเ รียนท่ีเรียนกับของจริงไดยากหรือ เสี่ ยง

อันตรายเชนจําลองการเรียนการบิน การเดินทางใน

อวกาศ เปนตน 

     4 แบบเกมส (Games) เปนการเรียนรูจักเกมสท่ีจะ

ทําดวยคอมพิวเตอร เชน เกมสตอภาพ เกมสตอคําศัพท 

เกมสทางคณติศาสตร เปนตน 

     5 การแกปญหาตาง ๆ (Problem Solving) เปนการ

เรียนที่ ใชคอมพิวเตอรสุมขอมูลมา แลวให นักเ รียน

วิเคราะหหรือแกปญหาเชน วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร 

เปนตน 

     6 การคนพบส่ิงใหม ๆ (Investigation) เปนการจัด

สถานการณขึ้นแลวใหนักเรียนคนหาขอเท็จจริง เชนผสม

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

754

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



พยัญชนะหรือคําส่ังโดยคอมพิวเตอรจะบอกความหมาย 

คําตรงขาม คําใกลเคียง เปนตน 

     7 การทดสอบ (Testing) เปนการทดสอบความรูและ

ความสามารถของผูเรียนโดยคอมพิวเตอรจะจัดขอสอบ

ให และทําการประมวลผลใหทราบไดทันที เชน การ

ทดสอบพื้นฐาน ความรู การทดสอบ IQ เปนตน 

ขั้ น ต อ น กา ร อ อ ก แ บ บ บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 

ชวยสอน 

[2] ไดเสนอแบบจําลองข้ันตอนการออกแบบผลิต

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน

อออกแบบ 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

     ข้ันตอนที่ 1 ขั้นการเตรียม (Preparation) ประกอบ 

ดวยกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงค (Determine 

Goals Objective) ขั้นตอนน้ีเปนการตั้ง เปาหมายวา 

ผูเรียนจะสามารถใชบทเรียนเพื่อศึกษาในเร่ืองใดและใน

ลักษณะใด รวมทั้งเม่ือผูเรียนเรียนจบแลวจะสามารถทํา

อะไร 

1) รวบรวมขอมูล (Collect Resources) ขั้นตอน

นี้เปนการเตรียมพรอมทางดานทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งหมดท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนของเน้ือหาการพัฒนาและ

ออกแบบบทเรียนและส่ือในการนําเสนอบทเรียน

ทรพัยากรในสวนของเน้ือหา ไดแก ตํารา หนังสือ วารสาร

ทางวิชาการ หนังสืออางอิง สไลด ภาพตาง ๆ และที่

สําคัญก็คือผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาน้ันสวน ทรัพยากรใน

สวนของการออกแบบบทเรียน ไดแก หนังสือ การ

ออกแบบบทเรียน กระดาษสําหรับวาด สตอรี่บอรด สื่อ

สําหรับการทํากราฟก โปรแกรมประมวลผลคํา และ

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบทเรียนทรัพยากรในสวน

ของส่ือที่ใชในการนําเสนอไดแก คอมพิวเตอร คูมือตาง ๆ 

และผูเช่ียวชาญ 

2) เรี ยนรู เ น้ื อหา  (Learn Content) สําหรับ

ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนรู

เน้ือหาอาจทําไดในหลายลักษณะ เชน การสัมภาษณ

ผู เชี่ยวชาญ การอานหนังสือ หรือเอกสารอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกับเน้ือหาของบทเรียน การเรียนรูเน้ือหาเปน

ส่ิงท่ีสมควรอยางย่ิงสําหรับผูออกแบบ เน่ืองจากความไมรู

เน้ือหาน้ีจะทําใหเกิดขอจํากัดในการออกแบบบทเรียน 

กลาวคือผูออกแบบจะไมสามารถออกแบบบทเรียนที่มี

ประสิทธิภาพได 

3) สรางความคิด (Generate Ideas) ขั้นน้ีเปน

การระดมสมอง เพื่อใหไดขอคิดเห็นตาง ๆ เปนจํานวน

มาก จากทีมงานในระยะเวลาอันสั้น การระดมสมองมี

กติกาอยูดวยกัน 4 ประการ ไดแก การหามวิจารณ การ

คิดอิสระ และการกระตุนความคิดอยางตอเน่ือง การสราง

ความคดิ โดยการระดมสมองมีความสําคัญมาก เพราะจะ

ทําใหเกิดขอคิดเห็นตาง ๆ อันจะนํามาซ่ึงแนวคิดที่ ดี 

และนาสนใจ 

     ขั้นที่  2 ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน (Design 

Instruction) ประกอบดวย 

1) ทอนความคิด (Elimination of Ideas) เริ่ม

จากการคัดเอาขอคิดท่ีไมอาจปฏิบัติได เนื่องจากเหตุผล

ใดก็ตามหรือขอคิดที่ซํ้าซอนกันออกไป และรวบรวมความ

คิดเห็นที่นาสนใจที่เหลอือยูน้ันมาพิจารณาอีกคร้ัง 

2) วิเคราะหงานเปนการพยายามในการวิเคราะห

ข้ันตอนเน้ือหาที่ผู เรียนจะตองศึกษาจนทําใหเกิดการ

เรียนรูท่ีตองการ สวนการวิเคราะหแนวคิดเปนข้ันตอนใน

การวิเคราะหเน้ือหา ซึ่งผูเรียนจะตองศึกษาอยางพินิจ

พิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือใหไดมาซึ่งเน้ือหาที่เก่ียวของกับการ

เรียนและเน้ือหาที่ มีความชัดเจนเทา น้ัน ดังนั้นการ

วิเคราะหงานและการวิเคราะหแนวคิดเปนการคิด

วิเคราะหที่มีความสําคัญมาก ทั้งน้ีเพื่อหาหลักการเรียนรู
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ที่เหมาะสมของเน้ือหาน้ัน ๆ และเพ่ือใหไดมาซึ่งแผนงาน

สําหรับการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

3) การออกแบบบทเรียนข้ันแรก (Preliminary

Lesson Description) ผูออกแบบจะตองนํางาน และ

แนวคิดท้ังหลายที่ไดมานั้นมาผสมผสานใหกลมกลืน และ

ออกแบบใหเปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย

การ กําหนดประเภทของการ เรี ยน ประเภทของ

คอมพิวเตอรชวยสอน การกําหนดข้ันตอนและทักษะที่

จําเปน การกําหนดปจจัยหลักที่ตองคํานึงในการออกแบบ

คอมพิวเตอรชวยสอนแตละประเภท และสุดทายคือการ

จัดระบบความคิด เพื่อใหไดมาซึ่งการออกแบบตามลําดับ

ของบทเรียนที่ดีที่สุด 

4) ก า รปร ะ เ มิ น แล ะ แก ไ ข กา ร อ อ กแ บ บ

( Evaluation and Revision of the Design) 

การประเมินน้ันเปนส่ิงที่จะตองทําอยูเร่ือยเปนระยะ ๆ 

ระหวางการออกแบบ และหลังจาก การออกแบบแลว

ควรจะมีการประเมินโดยผูเช่ียวชาญเน้ือหา ผูเชี่ยวชาญ

การออกแบบ และโดยผูเรียนเสียกอนหลังจากทําการ

แกไขแลว อาจจะทําการยอนกลับ ไปประเมินจนกระท่ัง

ได 

     ข้ั นที่  3 ข้ันตอนการ เขี ยนผั งงาน ( Flowchart 

Lesson) ผังงานคือชุดของสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งอธิบาย

ขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม การเขียนผังงานจะไม

นําเสนอรายละเอียดหนาจอเหมือนการสรางสตอรี่บอรด 

หากการเขียนผังงานจะนําเสนอลําดับข้ันตอนโครงสราง

ของคอมพิวเตอรชวยสอน ผังงานทําหนาที่เสนอขอมูล

เ ก่ียวกับโปรแกรม การเขียนผังงานมีไดหลายระดับ

แตกตางกันไปแลวแตความละเอียดของแตละผังงาน การ

เขียนผังงานน้ันขึ้นอยูกับประเภทของบทเรียน 

     ข้ันที่  4 ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create 

Storyboard) เปนขั้นตอนของการเตรียมการนําเสนอ 

ขอความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบ มัลติมีเดียตาง ๆ ลง

บนกระดาษ เพื่อใหการนําเสนอ ขอความและส่ือใน

รูปแบบต า ง  ๆ  เหล า น้ี เปน ไปอย า ง เหมาะสมบน

จอคอมพิวเตอรตอไป 

     ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program 

Lesson) ข้ันตอนน้ีเปนกระบวนการเปลี่ยนสตอร่ีบอรด

ใหกลายเปนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงในขั้นตอนน้ี

ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองรูจัก

เลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสม 

     ขั้นท่ี 6 ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน 

(Program Supporting) เอกสารประกอบ บทเรียนอาจ

แบงได 4 ประเภท คือ คูมือการใชของผูเรียนคูมือการใช

ของผูสอนคู มือสําหรับแกปญหาเทคนิคตาง ๆ และ

เอกสารประกอบเพ่ิมเติมทั่ว ๆ ไปผูเรียนและผูสอนยอมมี

ความตองการแตกตางกันออกไป ดังน้ัน คูมือสําหรับ

ผูเรียนและผูสอนจึงตองไมเหมือนกัน 

     ขั้นที่  7 ข้ันตอนการประเมินและแกไขบทเรียน 

(Evaluate and Revise) ในชวงสุดทายบทเรียนและ

เอกสารประกอบทั้งหมด ควรที่จะไดรับการประเมิน

โดยเฉพาะการประเมินในสวนของการนําเสนอ และการ

ทํางานของบทเรียนในการประเมินการทํางานของ

บทเรียนน้ันผูออกแบบควรที่จะทําการสังเกตพฤติกรรม

ของผูเรยีน ในขณะที่ใชบทเรียนหรือสัมภาษณผูเรียนหลัง

การใชบทเรียน  

     จากแนวคิดและแบบจําลองขั้นตอนการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักวิชาการศึกษาที่

กลาวมาน้ัน จึงพอสรุปขั้นตอนหลักในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนได 4 ขั้นตอน คอื การวางแผน การ

ออกแบบบทเรียน การสรางบทเรียน การประเมินและ

แกไขบทเรียนเพ่ือใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ประสิทธิภาพ 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

     1 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ป

การศึกษา 2562 จํานวน 30 คน 

     2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูเรียนมีตอการสราง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ นักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 

จํานวน 30 คน 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

     เม่ือผูวิจัยไดการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํา รุงรักษา โดยผานการ

ตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษา และไดรับการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญแลวไดดําเนินการทดลองดังตอไปน้ี 

          1 นําผลที่ไดจากแบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญท่ีมี

ตอการสรา งบท เรี ยนคอมพิว เตอรชวยสอน วิชา

คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เพ่ือมาวิเคราะหโดย

วิธีการทางสถิติ 

          2 ทดลองภาคสนาม (Field Testing) นําการ

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปทดลองลองใชกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 

          3 ใชแบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือหาความพึง

พอใจ มีหนวยสุมเปนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 

คน ที่มีตอการสราง ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา

คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา และนําผลที่ ไดมา

วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

     การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนิน การเก็บ

รวบรวมขอมูลดังน้ี 

         1 ผูศึกษาคนควาไดประสานความรวมมือจาก

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 30 คน 

         2 ช้ีแจงความเขาใจ และขั้นตอนการเรียน ทํา

แบบทดสอบ และตอบแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง ซึ่ง

ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ

ตอเรือหนองคาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญา

ตรี จํานวน 30 คน 

          3 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง

สมบูรณของขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

     แ บ บ ท ด ส อ บ วั ด ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น 

และแบบสอบถามความพึ งพอใจของผู เ รียนท่ี มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอรและการ

ซอมบํารุงรักษา มีสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก การหา

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 1 การหาคารอยละ โดยใชสูตรดังน้ี 

P = × 100 

P = อัตราสวนรอยละ 

F = จํานวนคําตอบ 

N = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 2 คาเฉล่ีย โดยใชสูตร [5] 

x  =  
∑ X

N
x    = คะแนนเฉล่ีย 

∑ X = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

N    = จํานวนตัวอยาง 
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สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



     3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีหาจากคะแนนดิบใช

สูตร [5] 

      S. D. =  
n ∑ x − (∑ x)2

n(n − 1)

S. D. = สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

∑ x  = ผลรวมกําลังสองของคะแนนทุกจํานวน 

(∑ x) = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

n   = จํานวนกลุมตัวอยาง 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

     ผูเขาใชงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง

จําแนกตามเพศ โดยแจกแจงความถี่และรอยละ 

เพศ จํานวนคน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

13 

17 

43.33 

56.67 

รวม 30 100 

     จากตารางที่ 4.1 ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัย 

จํานวน 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 17 คน 

(รอยละ 56.67) เพศชายจํานวน 13 คน (รอยละ 43.33) 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือ

หนองคาย สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ผู

เขาใชงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา

คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

รายการประเมิน 𝐱 S.D. 
แปล

ผล 

1. ดานการนําเสนอเนื้อหา 4.33 0.65 มาก

ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

2. ดานการออกแบบ 4.21 0.68 มาก 

3. ดานกิจกรรมในบทเรียน 4.42 0.48 มาก

4. ดานประโยชนของส่ือ 4.06 0.6 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.26 0.60 มาก 

     จากตารางที่ 4.2 ดานการนําเสนอเน้ือหา (x = 4.33, 

S.D. = 0.65) ดานการออกแบบ (x = 4.21, S.D. = 0.68) 

ด าน กิจกรรมในบทเรี ยน (x = 4.42, S.D. = 0.48) 

ดานประโยชนของสื่อ (x = 4.06, S.D. = 0.6) คาเฉลี่ย

รวม (x = 4.26, S.D.= 0.60)  

ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดานการนําเสนอเน้ือหาของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี  

ขอ ประเด็น 
𝐱 S.D. 

แปล

ผล 

1 บทเรียนมความ

นาสนใจ และดึงดูดใจ 

4.83 0.37 มาก

ที่สุด 

2 การแบงหัวขอของ

เน้ือหาชัดเจนไม

สับสน  

4.50 0.50 มาก 

3 การนําเสนอเน้ือหา

งายตอการทําความ

เขาใจ  

3.67 0.94 มาก 

4 

ปริมาณของเ น้ือหา 

กําลังดี ไมมากไมนอย

เกินไป  

4.33 0.47 มาก 

5 สวนนําเขาบทเรียนมี

ความเราใจและ

นาสนใจ 

4.33 0.94 มาก 

เฉลี่ยภาพรวม 4.33 0.65 มาก 
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     จากตารางที่ 4.3 เฉลี่ยภาพรวม (x = 4.33, S.D.= 

0.65) และคุณภาพอยูในระดับมาก ขอท่ี 1 บทเรียนมี

ความนาสนใจและดึงดูดใจ (x = 4.83, S.D.= 0.37) 

คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ขอที่ 2 การแบงหัวขอของ

เน้ือหาชัดเจนไมสับสน (x = 4.50, S.D.= 0.50) คุณภาพ

อยูในระดับมาก ขอที่ 3 การนําเสนอเน้ือหางายตอการทํา

ความเขาใจ (x = 3.67, S.D.= 0.94) คณุภาพอยูในระดับ

มาก ขอที่ 4 ปริมาณของเน้ือหากําลังดี ไมมากไมนอย

เกินไป (x = 4.33, S.D.= 0.47) คุณภาพอยูในระดับมาก 

ขอที่ 5 สวนนําเขาบทเรียนมีความเราใจและนาสนใจ 

(x = 4.33, S.D.= 0.94) คุณภาพอยูในระดับมาก 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดานการออกแบบนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ระดับปริญญาตร ี 

ขอ ประเด็น 𝐱 S.D. 
แปล

ผล 

6 สีสันของบทเรียนและ

ความสวยงามบน

หนาจอ  

3.73 0.44 มาก 

7 ตัวอักษรชัดเจนอาน

ไดงาย  

4.10 1.37 มาก 

8 ภาพประกอบมีความ

สวยงามคมชัด  

3.77 0.42 มาก 

9 ปุมตาง ๆ มีการจัด

วางเหมาะสม ใชงาน

ไดงาย  

4.80 0.40 มาก

ที่สุด 

10 การใชงานบทเรียน

งายและสะดวก ไมมี

ขอติดขัด 

4.67 0.75 
มาก

ที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 4.21 0.68 มาก 

     จากตารางที่ 4.4 เฉล่ียภาพรวม (x = 4.21, S.D.= 

0.68) คุณภาพอยูในระดับมาก ขอที่ 6 สีสันของบทเรียน

และความสวยงามบนหนาจอ (x = 3.37, S.D.= 0.44) 

คุณภาพอยูในระดับมาก ขอที่ 7 ตัวอักษรชัดเจนอานได

งาย (x = 4.10, S.D.= 1.37) คุณภาพอยูในระดับมาก 

ขอที่ 8 ภาพประกอบ มีความสวยงามคมชัด (x = 3.77, 

S.D.= 0.42) คุณภาพอยูในระดับมาก ขอที่ 9 ปุมตาง ๆ 

มีก าร จัดวา ง เหมาะสมใช ง านได ง า ย  ( x = 4 .80, 

S.D.= 0.40) คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ขอที่ 10 การ

ใชงานบทเรียนงายและสะดวก ไมมีขอติดขัด (x = 4.67, 

S.D.= 0.75) คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดานกิจกรรมในบทเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ระดับปริญญาตรี 

ขอ ประเด็น 𝐱 S.D. 
แปล

ผล 

11 กิจกรรมชวย

สรางความรูใน

การอานไดดี 

4.57 0.50 มาก

ที่สุด 

12 ความสวยงาม

ของกลองบรรจุ

ภัณฑ 

4.87 0.50 มาก

ที่สุด 

13 เสียงเพลง

ประกอบ

เหมาะสม  

4.37 0.48 มาก 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ) 

ขอ ประเด็น 𝐱 S.D. 
แปล

ผล 

14 วีดิทัศนถายทอด

ไดชัดเจน เขาใจ

งายและนาสนใจ 

3.57 0.50 มาก 

15 แบบฝกหัดมี

วิธีการเลือก

คําตอบงาย 

4.97 0.44 มาก

ที่สุด 

เฉลี่ยภาพรวม 4.42 0.48 มาก 

     จากตารางที่ 4.5 เฉลี่ยภาพรวม (x = 4.42, S.D.= 

0.48) คุณภาพอยูในระดับมาก ขอที่ 11 กิจกรรมชวย

สรางความรูในการอานไดดี  (x = 4.57, S.D.= 0.50) 

คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ขอที่ 12 ความสวยงามของ

กลองบรรจุภัณฑ (x = 4.87, S.D.= 0.50) คุณภาพอยูใน

ระดับมากที่สุด ขอที่ 13 เสียงเพลงประกอบเหมาะสม (x 

= 4.37, S.D.= 0.48) คุณภาพอยูในระดับมาก ขอที่ 14 

วีดิทัศนถายทอดไดชัดเจน เขาใจงายและนาสนใจ (x = 

3.57, S.D.= 0.50) คุณภาพอยูในระดับมาก ขอที่ 15 

แบบฝกหัดมีวิธีการเลือกคําตอบงาย (x = 4.97, S.D.= 

0.44) คุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ดานประโยชนของส่ือของความพึงพอใจของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับปริญญาตร ี 

ขอ ประเด็น 𝐱 S.D. 
แปล

ผล 

16 

ส่ือชวยสรางความ

เขาใจเพิ่มเติมจาก

กิจกรรม 

การเรียนรูใน

หองเรียนไดเปนอยาง

ดี 

4.97 0.18 
มาก

ที่สุด 

17 

ความรูที่ไดรับจาก

การเรียนสามารถ

นําไปประยุกต 

ใชในชีวิตประจําวันได

และรูคําศัพทใน

บทเรียน 

เพ่ิมมากข้ึน 

4.47 0.50 มาก 

18 

ไดความรูเพ่ิมขึ้น

หลังจากศึกษาผาน

บทเรียนมัลติมีเดีย

เร่ืองน้ี 

3.27 0.44 
ปาน

กลาง 

19 

นักเรี ยน เ กิดความ

สนใจในการเรียนมาก

ข้ึ น  เ มื่ อ เ รี ย นด ว ย

บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

4.13 0.99 มาก 

20 

นักเรียนไดเรียนรูตาม

ความถนัดและ

ความสามารถของ

ตนเอง 

3.47 0.88 
ปาน

กลาง 

เฉลี่ยภาพรวม 4.26 0.60 มาก 

     จากตารางที่ 4.6 เฉลี่ยภาพรวม (x = 4.26, S.D.= 

0.60) คุณภาพอยูในระดับมาก ขอท่ี 16 ส่ือชวยสราง

ความเขาใจเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนได

เปนอยางดี  (x = 4.97, S.D.= 0.18) คุณภาพอยูในระดับ

มากที่สุด ขอที่ 17 ความรูที่ไดรับจากการเรียนสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และรูคําศัพทใน
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บทเรียนเพิ่มมากขึ้น (x = 4.47, S.D.= 0.50) คุณภาพอยู

ในระดับมาก ขอที่ 18 ไดความรูเพ่ิมขึ้นหลังจากศึกษา

ผานบทเรียนมัลติมีเดียเร่ืองน้ี (x = 3.27, S.D.= 0.44) 

คุณภาพอยูในระดบัปานกลาง ขอที่ 19 นักเรียนเกิดความ

สนใจในการเ รียนมากขึ้ น เ ม่ือ เ รียนดวยบท เรี ยน

คอมพิวเตอรชวยสอน (x = 4.13, S.D.= 0.99) คุณภาพ

อยูในระดับมาก ขอท่ี 20 นักเรียนไดเรียนรูตามความ

ถนัดและความสามารถของตนเอง (x = 3.47, S.D.= 

0.88) คุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

สรุปผล 

     1 ผลการพัฒนาโปรแกรมบทเรียคอมพิวเตอรชวย

สอน วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา จํานวน 6 

บทเรียน ใชเปนส่ือในการศึกษาเพ่ิมเติม  

     2 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ 

     3 ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่ มีตอบท เรี ยน

คอมพิวเตอรชวยสอน ตอการใชส่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน นัก ศึกษามีความคิดเ ห็นในเชิ งบวก มีความ

สนุกสนานเพลิดเพลินใหความสนใจในการทํากิจกรรม

และทําความเขาใจกับเน้ือหาเปนอยางดี 

อภิปรายผล 

     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา

คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา นําเสนอเน้ือหาใหผูเรียน

สามารถควบคุมเน้ือหาไดดวยตนเองเพ่ือใหผูเรียนศึกษา

ตามความสนใจ ทําใหเกิดความเขาใจตอผูเรียนมากข้ึน 

จึงจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล จัดเน้ือหาเปนหมวดหมู นําเสนอเน้ือหาในลักษณะ

การฝกหัดมีภาพและเสียงประกอบ เพื่อให เขาใจใน

บทเรียน ผูเรียนสามารถกลับเมนูหลักเพื่อเลือกบทเรียน

ใหม หรือการออกจากโปรแกรมได ชวยใหผูเรียนไมเกิด

ความเบื่อหนายเพราะเปนบทเรียนในลักษณะมัลติมีเดีย 

ที่สําคัญผู เ รียนสามารถเรียนไดไมจํากัด แบบฝกหัด

ออกแบบเพื่อเปนการทบทวนเน้ือหาของแตละบท เปน

การเปด 

โอกาสใหผูเรียนตรวจสอบความ สามารถของตนเอง  

     ผลการประ เ มิน คุณภาพการพัฒนาบท เ รี ย น

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย

รวม (x = 4.26, S.D.= 0.60) เม่ือพิจารณารายดานพบวา

ดานที่มีคามากที่สุดคือ ดานกิจกรรมในบทเรียน (x = 

4.42, S.D. = 0.48) และดานท่ีนอยที่สุดคือ ดานประโยชน

ของสื่อ (x = 4.06, S.D. = 0.6) 

     ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา

คอ มพิ ว เ ตอ ร แ ลก า รบํ า รุ ง รั กษ า  ที่ พั ฒนา ขึ้ น มี

ประสิทธิภาพ โดยการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน โดย

ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยน้ีสวนใหญเปนเพศหญิง

จํานวน 17 คน (รอยละ 56.67) เพศชายจํานวน 13 คน 

(รอยละ 43.33) 

ขอเสนอแนะ 

     1 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมี

คุณคา และประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองอาศัยความ

รวมมือกับบุคลากรหลายฝาย ไดแก อาจารยหรือผูที่มี

ความเชี่ยวชาญดานเน้ือหา 

     2 ควรคํานึงถึงการออกแบบการสอนในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสําคัญ ไดแก จิตวิทยาการ

เรียนรู จิตวิทยาการเรียนการสอน ลักษณะของเน้ือหา 

ลักษณะของผูเรียน และจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการ

ใหเกิดกับผูเรียน 

     3 กําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจน และเจาะจงวา

บทเรยีนที่พัฒนาใชกับกลุมเรียนประเภทใด 

     4 การบันทึกเสียงควรเลือกอุปกรณที่มีคุณภาพใน

การบันทึก 
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     5 การ นําภาพมาประกอบใน ส่ือควรเป นแบบ

เคล่ือนไหวเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ไมเกิดความ

เบื่อหนาย 

บรรณานุกรม 

[1] ครรชิต มาลัยวงศ, “ความกาวหนา 

และทิศทางของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน 

การเรียนการสอน. ในเอกสารสัมมนา    

เรื่องส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส,” กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540. 

[2] ถนอมพร เลาหจรัสแสง, “คอมพิวเตอร 

ชวยสอน,” กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือ 

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541. 

[3]    ทักษิณา วิไลลักษณ, “ออกแบบ 

บทเรียน,” ปทุมธานี : คณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 

อลงกรณใน พระบรมราชูปถัมภ, 2551. 

[4]    บูรณะ สมชัย, การสรางบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน, กรุงเทพฯ :  

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538. 

[5]    Ferguson, G. A. “Statistical Analysis in 

Psychology and Education,” 5th ed,  

Tokyo: MC Graw-Hill, 1981, pp 49. 
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การพัฒนาระบบฐานขอมูลยืม-คืนหนังสือหองสมุดเพ่ือประชาชนจังหวัดหนองคาย 
DATABASE SYSTEM DEVELOPMENT OF NONGKHAI PUBLIC LIBRARY 

นางสาววรัมพร  บวัสิงห1,*   นางสาวศศิธร  ธรรมวิเศษ2 
Warumphorn  Buasing1,*   Sasitorn  Thammawiset2

*12สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย
สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

*12Business Computer Program Nongkhai College of Shipbuilding Technology and Industry
Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 
 การพัฒนาระบบฐานขอมูลของหองสมุดเ พ่ือ

ประชาชนจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ระบบฐานขอมูลยืมคืนหนังสือหองสมุดเพ่ือประชาชน
จังหวัดหนองคายใหใชงานไดจริง โปรแกรมฐานระบบ
ฐานขอมูลยืมคืนหนังสือท่ีจัดทํามีความสามารถในดานการ
บันทึกขอมูลการยืม การคืน การนําเขาหนังสือ ไปจนถึง
สงคืนหนังสือ ดวยระบบการอานบารโคด สามารถดูขอมูล
ยอนหลังได อีกท้ังตรวจสอบไดวาหนังสือเลมใดยังคางสง 
และผู ใดยังไมสงคืน รายงานรูปแบบตาง ๆ รวมการ
คํานวณคาปรับในแตละสัปดาห เพ่ือหาคาความพึงพอใจท่ี
มีตอระบบฐานขอมูลยืม-คืนหนังสือของหองสมุดเพ่ือ
ประชาชน จํานวน 100 คน โดยการสุมแบบสอบถามแบบสุม 
[1] ผลการศึกษาพบวา 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนมากผูตอบแบบสอบถาม
เปนเพศชาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 และ 
เพศหญิง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 63.00 สวนมาก 
มีอายุอยูในชวง นอยกวา 20 ป จํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 40.00 สวนอาชีพ นักเรียน นักศึกษา จํานวน 48 คน 
คิดเปนรอยละ 48.00 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอ
ระบบฐานขอมูลของหองสมุดเ พ่ือประชาชนจังหวัด
หนองคายพบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมรายดาน
อยูในระดับมาก 4.20 เมื่อพิจารณารายดานท่ีมีคามาก
ท่ีสุดคือ ดานความงายตอการใชงานระบบ อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมาคือดานการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลในระบบระบบ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ดานท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ ดานการ
ตรงตามความ 

ตองการของผูใชระบบ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
4.16 และดานความถูกตองและความนาเช่ือถือของระบบ 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

คําสําคัญ : ระบบฐานขอมูล, ยืม-คืนหนังสือ, หองสมุด 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 1) develop  

a database system for borrowing and returning 
the library books for the people of Nongkhai 
Province to be able to be practical. Book 
Borrowing-Return Database System has the ability 
to record borrowing, retrieving, importing and 
returning books with a barcode reading system. 
You can also check which books are overdue and 
which are not yet returned, various reports 
including weekly fine calculation. 2) To find the 
satisfaction of borrowing and returning books of 
the library for the public of 100 people by 
randomly randomized questionnaires. 

 The majority of the respondents were 
male 38 and female 62. Most of them were aged 
in less than 20 years 40 people, representing 
40.00 percent, the occupation is 48 students, 
representing 48.00 percent. The study of satisfaction 
towards the database system of the library for the 
people of Nongkhai Province found that the 
overall satisfaction level in each aspect was at 
the high level, the mean was 4.20. When 
considering the aspects that were the most 
valuable, the ease of use of the system was at 
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the high level, the mean was 4.25, followed by 
the information security in the system was at the 
high level, the mean was 4.23. The lowest value 
was the high level of conformance of the system 
user, the mean was 4.16 and the accuracy and 
reliability of the system were high, the mean was 
4.16. 

Keyword_:_Database_system,_Books Borrowing-
Backing, Library. 

1. บทนาํ
Microsoft Access เปนโปรแกรมในการจัดการ

ระบบฐานขอมูลท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลจํานวนมาก ๆ 
เขามา และยังสามารถพัฒนาแบบฟอรม และสราง
รายงานไดอีกดวย โดยสามารถพัฒนาระบบงานงาย ๆ 
จนถึงซับซอนได และยังสามารถใชงานพรอมกันหลาย ๆ 
คนไดโดยม ีสวนประกอบท่ีสําคัญของ Microsoft Access 
ดัง น้ี Table คือ ตารางจัดเก็บขอมูลโดยจําเปนตอง 
อ อ ก แ บ บ เ พ่ื อ ร อ ง รั บ กั บ ก า ร ทํ า ง า น  Query คื อ 
แบบสอบถามเพ่ือสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล Form คือ 
แบบฟอรมเพ่ือใชเปนหนาจอในการกรอกขอมูลหรือ 
แสดงผลขอมูล Report คือ รายงานท่ีเปนผล เพ่ือใช
แสดงผลและพิมพออกมาทางเครื่องพิมพ Macro คือ 
ชุดคําสั่งอัตโนมัติท่ีใชสั่งงานใหทํางานตามท่ี ตองการ 
Module คือ ชุดคําสั่ ง ข้ันสูง ท่ีจะให นักพัฒนาระบบ
สามารถปรับแตง สั่งงานใหทํางานตามท่ีตองการได 
Microsoft Access ถูกนําไปใชงานในระบบฐานขอมูลได
ในหลากหลายธุร กิจ รองรับการทํางานพร อม กัน 
(Concurrent Usage) รองรับการพัฒนาปรับแตงและ
นําไปใชกับระบบอ่ืนได สามารถ Import/Export Data 
ไปยังระบบตาง ๆ เชน Excel, SQL Server, Text, File 
เปนตน ลักษณะงาน เหมาะกับ Microsoft Access 
งานดานลูกคาสัมพันธ ระบบเชายืม/คืนสินคา งานติดตาม
ใบสั่งซื้อ งานระบบซื้อและขายสินคา งานติดตามงาน  
ในองคกร งานบันทึกสินคาคงคลังและจัดการสินทรพัย [2] 

 หองสมุดเปนศูนยรวมท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให
เปนคนมีนิสัยรักการอานมีความรูกวางขวาง มีโลกทัศนท่ี
กวางไกลสามารถรอบรูทันตอเหตุการณอยูเสมอเพ่ือจะ
เปนประโยชนในการดํารงชีวิตหองสมุดจะตองมีเอกสาร
สิ่งพิมพและสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายและมี
คุณภาพไวใหบริการแกนักเรียนตลอดจนมีการบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว เพ่ือใหนักเรียนไดเลือกศึกษาคนควาตาม
ความถนัดความสามารถและความสนใจ ท้ังน้ีสําหรับผูท่ี

เข ามาใชบริการหองสมุดจะตองไดรับความรู จาก
การศึกษาคนควาอยางเต็มท่ีเพ่ือจะเปนประโยชนในการ
เรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพการจัดตั้งหองสมุดใน
โรงเรียนเพ่ือตอบสนองตอความตองการของนักเรียน ครู 
และไดศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ
เรียนการสอน หองสมุดในอนาคตจึงเปนแหลงสั่งสม
ความรูของมนุษยชาติเปนจํานวนมาก ท่ีมนุษยสามารถ
แสวงหาความรูไดอยางกวางขวางโดยไมมีกําแพงขวางก้ัน
หรือเรียกวา หองสมุดปราศจากกําแพง (Library Without 
Watts) [3]  

 หองสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย กอสรางเมื่อ
ป พ.ศ. 2525 และเปดบริการเมื่อป พ.ศ. 2526 เปนแหลง
การเรียนรูท่ีสําคัญแหงหน่ึงของชุมชนท่ีสามารถตอบสนอง
การศึกษาหาความรู ของประชาชนใหมีความรูเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ หองสมุดประชาชนจังหวัด
หนองคายสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักบริหารงานการศึกษา
นอก โ ร ง เ รี ย น  สํ า นั กปลั ดก ระทรว งศึ กษา ธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงอาคารหองสมุดประชาชน
จังหวัดหนองคายใหเปนหองสมุดมีชีวิต ตามโครงการ
หองสมุดมี ชี วิตในปงบประมาณ 2550 จํานวนเงิน 
200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) และปรับปรุงตกแตง
ภ าย ในห อ งสมุ ดประชาชนจั งห วั ดหนองค าย ใน
ปงบประมาณ 2555 และในปงบประมาณ 2556 หองสมุด
ประชาชนจังหวัดหนองคายไดปรับปรุงให เปนศูนย
อาเซียนศึกษาในเดือนพฤษภาคม 2556 และปจจุบันใน
ปงบประมาณ 2557 ไดทําหองสมุดประชาชนจังหวัด
หนองคายใหเปนศูนยฝกอาชีพชุมชนตั้งแตเดือนธันวาคม 
2556 เปนตนมา [4] 

การพัฒนาระบบฐานขอมูลการยืม คืนหนังสือ 
หองสมุดประชาชนหนองคายพัฒนาข้ึนเพ่ือแกปญหาใน
สวนของการดําเนินงานซึ่งใหจัดเก็บประวัติผูใชบริการการ
ใหยืมหนังสือการสงคืนหนังสือการตรวจสอบการทํา
รายงานยืมหนังสือการทํารายงานคางสงคืนหนังสือ
เน่ืองจากระบบการดําเนินงานของหองสมุดประชาชน 
ไดดําเนินการยืม-คืนหนังสือ ซึ่งหนังสือแตละหมวดหมูมี
จํานวนมาก ทําใหการตรวจสอบหนังสือทําไดลําบากและ
ยุ งยาก การยืมหนังสือ  ท้ั งยั ง ไม ได เ ก็บขอมูลของ
ผูใชบริการ และขอมูลของหนังสือเอาไว การรับคืนหนังสือ
จะตรวจสอบขอมูลการยืมซึ่งลาชาเน่ืองจากผูใชบริการ
เปนประชาชนท่ัวไปจึงมีจํานวนมาก ทําใหไมไดรับหนังสือ
ตามท่ีกําหนดจากปญหาดังกลาวทําใหคณะผูจัดทําไดคิด
แกปญหาดวยการนําเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร
มาชวยในการบรกิารเพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลยืม-คืนหนังสือ

หองสมุดเพ่ือประชาชนจังหวัดหนองคายใหใชงานไดจริง 
2. เพ่ือหาคาความพึงพอใจท่ีมีตอระบบฐานขอมูล

ยืม-คืนหนังสือของหองสมุดเพ่ือประชาชน 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูท่ีเขามาใช

บริการหองสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย จํานวน 100 คน 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู ท่ีเขามาใช

บริการหองสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย จํานวน 100 คน 
4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือ ท่ีใช ในการศึกษาครั้ ง น้ี  ผู จัด ทําได

ทําการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูล 
เบ้ืองตนและสรางเครื่องมือท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค 
จึงไดเครื่องมือในการทําโครงการดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

4.3 การเก็บขอมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี มีขอมูลหลายดาน

ท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูลมาศึกษาและนํามา ประกอบ
กันเพ่ือใหครอบคลุมจุดมุงหมายของการ ดําเนินงาน 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 4.3.1 หลังจากประชากรกลุมตัวอยาง ไดเขา
มาใชบริการและทดลองใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลยืม-
คืนหนังสือหองสมุดประชาชนจังหวัดหนองคายดวย
โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Access ผู วิ จั ย ทํ า ก า ร แ จ ก
แบบสอบถามความพึงพอใจใหประเมินประสิทธิภาพ 
กลุมตัวอยางไดแก ผูท่ีเขามาใชบริการหองสมุดประชาชน
จังหวัดหนองคาย จํานวน 100 คน 

 4.3.2 รวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ
การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลยืมคืนหนังสือหองสมุด
ประชาชนจังหวัดหนองคายดวยโปรแกรม Microsoft 
Access 

4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล [5] 
4.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 

4.4.1.1 คารอยละ (%) 

4.4.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (x�) 
4.4.1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาระบบฐานขอมูลหองสมุดเพ่ือประชาชน

จังหวัดหนองคาย ไดมีการแจกแบบสอบถามความ   
พึงพอใจใหกับกลุมตัวอยางไดแก นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
ลูกจาง อ่ืน ๆ (อาทิ คาขาย รับจาง) หองสมุดเพ่ือประชาชน
จังหวัดนองคาย จํานวน 100 คน โดยการเลือกใชกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได 
ดังน้ี  

5.1 ความสามารถของโปรแกรม 
โปรแกรมฐานระบบฐานขอมูลยืมคืนหนังสือท่ี

จัดทํามีความสามารถในดานการบันทึกขอมูลการยืม 
การคืน การนําเขาหนังสือ ไปจนถึงสงคืนหนังสือดวย
ระบบการอานบารโคด สามารถดูขอมูลยอนหลังได อีกท้ัง
ตรวจสอบไดวาหนังสือเลมใดยังคางสง และผูใดยังไม
สงคืน รายงานรูปแบบตาง ๆ รวมการคํานวณคาปรับใน
แตละสัปดาห 

5.2 ขอมูลสวนตัวของผูสอบถาม 
สรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 

38 คน คิดเปนรอยละ 38.00 และเพศหญิง จํานวน 62 คน 
คิดเปนรอยละ 62.00 สวนมากมีอายุอยูในชวง นอยกวา 
20 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนอาชีพ 
นักเรียน นักศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 48.00 
ความพึงพอใจของผู ใชบริการจากโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลของหองสมุดเพ่ือประชาชนจังหวัดหนองคาย
ดวยโปรแกรม Microsoft Access 

5.3 ขอมูลความพึงพอใจท่ีมีตอโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลของหองสมุดเพ่ือประชาชนจังหวัดหนองคาย
ดวยโปรแกรม Microsoft Access 

ผลการ วิเคราะหขอมูล ท่ัวไปเ ก่ียวกับความ 
พึงพอใจ ท่ีมีตอระบบฐานขอมูลของหองสมุด เ พ่ือ
ประชาชนจังหวัดหนองคาย ดวยโปรแกรม Microsoft 
Access จากกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน พบวา ระดับ

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.20, 
S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายดานท่ีมีคามากท่ีสุดคือ 
ดานความงายตอการใชงานระบบอยู ในระดับมาก 

(x� = 4.25, S.D = 0.72) รองลงมาคือ ดานการรักษาความ
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ปลอดภัยของขอมูลในระบบ อยูในระดับมาก (x� = 4.23, 
S.D = 0.71) ดานท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ ดานการตรงตาม

ความตองการของผูใชระบบ อยูในระดับมาก (x� = 4.16, 
S.D = 0.70) และดานความถูกตองและความนาเช่ือถือ

ของระบบ อยูในระดับมาก (x� = 4.16, S.D = 0.71) 

6. อภิปรายผล
การจัดทําระบบฐานขอมูลของหองสมุดเ พ่ือ

ประชาชนจังหวัดหนองคายดวยโปรแกรม Microsoft 
Access สืบเน่ืองมาจากเดิมระบบเกาของทางหองสมุด
เพ่ือประชนจังหวัดหนองคายเปนระบบแมนนวล มีการ
เขียนลงทะเบียนยืม-คืน ลงทะเบียนแบบซ้ําซอนทําใหเกิด
ปญหาในการลาชาไมสามารถเช็คหนังสือได ไมสามารถ
เช็คหนังสือท่ีมีอยูวา ก่ีเลมยืมไปก่ีเลมการเขาใช งาน
หองสมุดรวมถึงการยืม-คืนหนังสือของทางหองสมุด ท่ีไม
สามารถรายงานไดโดยอัตโนมัติจําเปนท่ีจะตองนําขอมูล
มานับดวยตัวเองทําใหบางครั้งอาจมีการตกหลนของการ
สงขอมูลใหกับคณะผูบริหาร ทางคณะผูจัดทําโครงการได
เล็งเห็นปญหาของระบบดังกลาวดังน้ัน คณะผูจัดทํา
โครงการจึงเ กิดแนวคิดพัฒนาระบบฐานขอมูลของ
หองสมุดเพ่ือประชาชนจังหวัดหนองคายดวยโปรแกรม 
Microsoft Access เ พ่ือลดปญหาดานการเ ขียนดวย
ลายมือและการคํานวณการใชบริการโดยการคํานวณดวย
ตัวเองผูใชบริการสามารตรวจสอบสถานะการยืม และ
ประวัติการยืมคืนของตนเองไดเพ่ือชวยแกปญหาในความ
ลาชา การทํางานซ้ําซอนเพ่ิมความรวดเร็ว และแมนยํา 
ชวยลดข้ันตอนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เครื่องมือในการคนควางานวิจัยครั้งน้ี คือ ระบบ
ฐานขอมูลของหองสมุดเพ่ือประชาชนหวัดหนองคาย จาก
โปรแกรม Microsoft Access และแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีตอการใชฐานขอมูลระบบฐานขอมูลของหองสมุด
เพ่ือประชาชนจังหวัดหนองคายดวยโปรแกรม Microsoft 
Access ท่ีใชงานจริง โดยขอบเขตการวิจัยในครั้งน้ีมีกลุม
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา และ
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก ประชากรท่ีใช
ในการวิจัย คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ขาราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ลูกจาง และ
อาชีพอ่ืน ๆ (อาทิ คาขาย รับจาง) จํานวน 100 คน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ไดแก นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชนลูกจาง รวมท้ังอาชีพอ่ืน ๆ (อาทิ คาขาย 
รับจาง) เลือกแบบสุม  

ผลวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมี
ตอระบบฐานขอมูลของหองสมุดเพ่ือประชาชนจังหวัด
หนองคาย ดวยโปรแกรม Microsoft Access จํานวน 100 คน 
พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

(x� = 4.20, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายดานท่ีมีคามาก
ท่ีสุดคือ ดานความงายตอการใชงานระบบ อยูในระดับมาก 

(x� = 4.25, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ดานการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลในระบบอยู ในระดับมาก   

(x� = 4 .23 , S.D. = 0 .71)  ด าน ท่ีมีค านอย ท่ีสุด  คือ 
ดานการตรงตามความตองการของผูใชระบบอยูในระดับ

มาก (x� = 4.16, S.D. = 0.70) และดานความถูกตองและ

ความนาเช่ือถือของระบบ อยูในระดับมาก (x� = 4.16, 
S.D. = 0.71) 

7. ขอเสนอแนะนําสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป
1. ผูศึกษาควรตองการพัฒนาการออกแบบใหมี

หนาตาท่ีสวยงามและเมนูการใชงายสะดวกตอผูใชงาน 
2. ผูศึกษาควรปรับปรุงระบบบารโคด ใหใชงานได

โดยไมเกิดความขัดของ 
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การพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ บริษัท ขนสง JRCS     
Website development management system of JRCS Transportation Company 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ 

บริษัท ขนสง JRCS  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการพัฒนา
เว็บไซตระบบบริหารจัดการ บริษัท ขนสง JRCS และเพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอเว็บไซต โดยใช
กลุมการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ ผลการศึกษาพบวา 
เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง บ ริ ษั ท  ข น ส ง  JRCS มี ช่ื อ ว า 
http://jrcsexpressthai.com/ เปนเว็บท่ีใชงานงาย และ
สามารถเขาถึงสะดวกรวดเร็ว มีการแบงสวนหนาเ ว็บ
ออกเปน 4 สวน สวนหัว หนาแรก เน้ือหา และสวนทายของ
เว็บไซต   

 ผลการประเมินของกลุมตัวอยางพบวาผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 100 คน สวนมากเปนเพศหญิง 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54.00 มีชวงอายุ 21-41 ป 
จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 57.00 เปนลูกคา ท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 
43.00 เปนลูกคาท่ีใชบริการมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 35.00 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
เว็บไซตบริษัท ขนสง JRCS  เว็บไซตของบริษัท ขนสง JRCS 

โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีคา ( x �  = 4.30, S.D. = 0.99 ) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจมาก

ท่ีสุด คือ ดานประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต ( x � = 
4.36, S.D. = 0.92 ) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน

ประโยชนและการนําไปใช ( x� = 4.35, S.D. = 1.00 ) อยูใน
ระดับมาก ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต  

( x� = 4.25, S.D. = 1.04 ) และขอท่ีมีความพึงพอใจนอย

ท่ีสุดคือ ดานเน้ือหา (x� = 4.24, S.D. = 0.99) 
*นายปภัช เกษตรสุนทร
E-mail address : bank09865@gmail.com 

ออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต ( x� = 4.25,  
S.D. = 1.04 ) และขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ 

 ดานเน้ือหา (x� = 4.24, S.D. = 0.99 ) 
คําสําคัญ : เว็ปไซต, ออนไลน, กลุมตัวอยาง 

ABSTRACT 
The development of the JRCS 

management system website was intended to 
study. Developing a website for the JRCS transport 
company management system and to study the 
level of user satisfaction. To the website Using 
accidental sample selection groups The study 
found that. The JRCS transport company website is 
called http://jrcsexpressthai.com/. It is easy to use. 
And able to access conveniently and quickly The 
page is divided into 4  sections: header, first page, 
content and website footer.  

 Results of the sample survey showed that 
all 1 0 0  respondents, mostly 5 4 , were female, 
54 .00% , with age range 21-41 years, 57  people, 
5 7 . 0 0 % , were clients with a degree. The total 
number of 43  persons, 43 . 0 0% , were customers 
who used the service more than 1 0  times, 3 5 
people, representing 35 . 0 0% .  The satisfaction of 
the sample group with the JRCS transport company 
website, the JRCS transport company website 

overall was good. By value ( x �  = 4.30, S.D. = 0.99 ) 
When considered individually, it was found that The 
most satisfying aspect is website speed 

performance ( x � = 4.36, S.D. = 0.92 ) The high level 

Followed by the benefits and uses. ( x� = 4.35, S.D. 

= 1.00 ) Very level Website design and layout ( x� = 
4.2 5 , S. D. = 1.04 )  And the one with the least 

satisfaction is the content (x� = 4.24, S.D. = 0.99 ) 
Keywords : Website, online, sample 
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1. บทนํา
การแขงขันทางธุรกิจขนสงเขมขนมากข้ึน การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีระบบออนไลน [1] จึงมีบทบาท
ในการดําเนินธุรกิจและสรางความมั่นคงของบริษัท ภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมุ งเนนการเ พ่ิมขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ สนับสนุนใหเกิดความ
เช่ือมโยงในการใหบริการอยางเปนระบบ โดยสรางโครงขาย
เช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
ตามแนวระเบียบเศรษฐกิจตาง ๆ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกํากับดูแลใหสอดคลองกันมาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินการ สรางความเปนธรรมใน
การเขาถึงบริการพ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภค การ
พัฒนาเทคโนโลยีตอเน่ืองเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหกับบริษัท และในปจจุบันการแขงขันธุรกิจดานการขนสง 
ท้ังภายใน และตางประเทศมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัย
ระบบออนไลนเขามาเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย
และการเขาถึงบริการ เ น่ืองจากท่ีผานมาแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การตรวจสอบสินคาระหวางการขนสง
สินคาจากตนทางไปถึงปลายทางยังไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งคาดวาหากโครงการตาง ๆ เสร็จ
สมบูรณ จะเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบสินคาระหวาง
การขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2 วัตถุประสงคของโครงการ 
1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ 

บริษัท ขนสง JRCS 
2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซตระบบ

บริหารการจัดการขนสง บริษัท ขนสง JRCS  

3. วิธีการดําเนินโครงการ
งานวิจัยน้ีเปนก่ีศกึษาความพึงพอใจมีตอ การพัฒนา

เว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ บริษัท ขนสง JRCS 
โดยนําไปสอบถามความคิดเห็นจากผูทดสอบใชงานอุปกรณ
ในการแกไขปนหาของคอมพิวเตอร และเก็บผลขอมูลทาง
สถิติแสดงผลเปนคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตาฐาน เทียบกับ
เกณฑการแปลความหมายแสดงผลเปนความพึงพอใจของการ
พัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ บริษัท ขนสง JRCS 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง ลูกคาท่ีใช

บริการขนสง JRCS จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามใน
รูปแบบออนไลน Google Form 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 3.2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของใชบริการ
เว็บไซตแบงได 2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูตอแบบสอบถาม 

จํานวน 5 ตัวเลือก 4 ดาน จํานวน 20 ขอ ดังน้ี 
1) ดานเน้ือหา จํานวน 5 ขอ
2) ดานการออกแบบและการจัดรปูแบบเว็บไซต

จํานวน 6 ขอ 
3) ดานประโยชนและการนําไปใชจํานวน 5 ขอ
4) ดานประโยชนและการนําไปใชจํานวน 4 ขอ

4. ผลการดําเนินโครงการ
ในสวนน้ีเปนการนําเสนอการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปท่ี

เก่ียวของกับสถานภาพของลูกคา ผูตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1-4.3 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 
หญิง 

46 
54 

46.00 
54.00 

รวม 100 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนผูชาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมา
เปนผูหญิง จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 54.00 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตามชวงอายุ 

ชวงอายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 
21-41 
41-60 

60 ปข้ึนไป 

11 
57 
28 
4 

11.00 
57.00 
28.00 
4.00 

รวม 100 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ลูกคาชวงอายุ 21-41 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 57.00 
รองลงมาคือลูกคาชวงอายุ 41-60 ป จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 28.00 ลูกคาชวงอายุ ต่ํากวา 20 ป จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 11.00 ลูกคาอายุ 60 ป ข้ึนไป จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาประถมศึกษา 
ประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.  
ปริญญาตร ี
สูงกวาปริญญาตร ี

1 
2 
14 
12 
22 
43 
6 

2.00 
2.00 
10.00 
10.00 
14.00 
56.00 
6.00 

รวม 100 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ลูกคาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 43.00 รองลงมาคือลูกคาท่ีจบการศึกษาระดับ ปวส. 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.00 ลูกคาจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.00 
ลูกคาท่ีจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 12.00 ลูกคาท่ีจบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 6 คน  คิดเปนรอยละ 6.00 ลูกคาท่ีจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.00 และลูกคาท่ี
จบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 1.00 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบ
แบบสอบถามโดยจําแนกตามระดบัการใชบริการ 

ระดับการใชบริการ จํานวน รอยละ 

1-2 ครั้ง 
2-3 ครั้ง 
3-5 ครั้ง 
มากกวา 10 ครั้ง 

20 
12 
33 
35 

20.00 
12.00 
33.00 
40.00 

รวม 100 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนลูกคาท่ีใชบริการมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 35 คน  
คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาคอืลูกคาท่ีใชบริการ 3-5 
ครั้ง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00 ลูกคาท่ีใชบริการ 
1-2 ครั้ง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.00 ลูกคาท่ีไม
เคยใชบริการและลูกคาท่ีใชบริการ 2-3 ครั้ง จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 12.00  

ตารางท่ี 4.5 ความพึงพอใจลูกคาของ บริษัท ขนสง JRCS 
ท้ัง 4 ดาน 

 รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

1.ดานเน้ือหา 4.24 0.99 มาก 

2.ดานการออกแบบ
และจัดรูปแบบ
เว็บไซต 
3.ดานประสิทธิภาพ
ความเร็วของเว็บไชต 
4.ดานประโยชน และ
การนําไปใช 

4.25 

4.36 

4.35 

1.04 

09.2 

1.00 

มาก 

มาก 

มาก 

จากตารางท่ี 4.5 ผลวิเคราะหขอมูล ท้ัง 4 ดาน 

ภาพรวมรายดานอยูในระดับมาก (x� = 4.30, S.D. = 0.99) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือ ดานประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต (x �= 4.36, 
S.D. = 0.92) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานประโยชน

และการนําไปใช (x� = 4.35, S.D. = 1.00) อยูในระดับมาก 
และขอ ท่ีมี ความ พึงพอใจนอย ท่ีสุ ดคื อ  ด าน เ น้ือหา 

(x� = 4.24, S.D. = 0.99) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจของลูกคาของ บริษัท 
ขนสง JRCS ดานการเน้ือหา 

รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

1.มีความชัดเจน
ถูกตอง นาเช่ือถือ 
และขอมลูมีการ
ปรับปรุงอยูเสมอ 

4.23 1.01 มาก 

2.การประชาสัมพันธ 
ภาพ ในเว็บไซตมี
ความเหมาะสม
นาสนใจ 

4.25 1.00 มาก 

3.เน้ือหากับภาพมี
ความสอดคลองกัน 

4.19 0.98 มาก 

4.มีการจัดหมวดหมู
เมนูใหงายตอการ 
คนหาและทําความ
เขาใจ 

4.35 0.94 มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

5.ขอความในเว็บไซต
ถูกตองตามหลักภาษา 
และไวยากรณ           

4.31 0.94 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.24 0.99 มาก 

จากตารางท่ี 4.6 ผลวิเคราะหขอมลู ภาพรวม

รายดานเน้ือหาอยูในระดับ มาก (x� = 4.24, S.D. = 0.99) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คือ มีการจัดหมวดหมูเมนูใหงายตอการ คนหาและทําความ

เขาใจ (x �= 4.35, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ ขอความใน

เว็บไซตถูกตองตามหลักภาษา และไวยากรณ (x� = 4.31, 
S.D. = 0.94) และขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ .เน้ือหา

กับภาพมีความสอดคลองกัน (x� = 4.19, S.D. = 0.98) 

ตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจของลูกคาของ บริษัท ขนสง 
JRCS ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 

รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

1.การจัดรูปแบบใน
เว็บไซตงายตอการ
อานและการใชงาน    

4.18 1.09 มาก 

2.สีสันในการออกแบบ
เว็บไซตมีความ
เหมาะสม 

4.25 1.11 มาก 

4.ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร มี
ความสวยงาม 
5.สีพ้ืนหลังกับสี
ตัวอักษรมีความ
เหมาะสมตอการอาน 

4.18 

4.33 

1.06 

0.91 

มาก 

มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.25 1.04 มาก 

จากตารางท่ี 4.7 ผลวิเคราะหขอมลู ภาพรวมราย
ดานการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต อยูในระดับ

มาก (x� = 4.25, S.D. = 1.04) เมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสดุคือ สีพ้ืนหลังกับสตีัวอักษรมี

ความเหมาะสมตอการอาน   (x� = 4.33, S.D. = 0.91) 
รองลงมาคือ สสีันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 

(x� = 4.25, S.D. = 1.11) คาเฉลีย่ท่ีต่ําสุด การจัดรูปแบบใน

เว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน (x� = 4.18, S.D. = 
1.06)  และขนาดตัวอักษร และรปูแบบตัวอักษร มีความ

สวยงาม (x� = 4.18, S.D. = 1.09)   

ตารางท่ี 4.8 ความพึงพอใจของลูกคาของ บริษัท ขนสง 
JRCS ดานประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต 

รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

1.ความรวดเร็วในการ
เขาถึงหนาเว็บเพจ 

4.36 0.99 มาก 

2.มีการใชจุดเช่ือมโยง
ท่ีเขาถึงขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว 

4.28 0.98 มาก 

3.การคนหาข้ันตอน
การจัดสงสินคาอยาง
ละเอียดและรวดเร็ว   

4.39 0.89 มาก 

4.แสดงผลขอมูล
บริการ มีความรวดเร็ว 
ทันเวลา   
5.ขอมูลการใหบริการ
มีความเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว        

4.36 

4.33 

0.90 

0.92 

มาก 

มาก 

รวม 4.35 0.92 มาก 

จากตารางท่ี 4.8 ผลวิเคราะหขอมูล ภาพรวมราย
ดานประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต อยูในระดับมาก 

(x� = 4.35, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ี
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การคนหาข้ันตอนการจัดสง

สินคาอยางละเอียดและ รวดเร็ว (x� = 4.39,  
S.D. = 0.89) รองลงมาคือ แสดงผลขอมูลบริการ มีความ

รวดเร็ว ทันเวลา (x� = 4.36, S.D. = 0.92) และ แสดงผล

ขอมูลบริการ มีความรวดเร็วทันเวลา (x� = 4.36, S.D. = 
0.90) สวนขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ มีการใช

จุดเช่ือมโยงท่ีเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเรว็ (x� = 4.28,    S.D. 
= 0.98) 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

770

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ตารางท่ี 4.9 ความพึงพอใจของลูกคาของ บริษัท ขนสง 
JRCS ดานประโยชนและการนําไปใช 

รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

1.มีความสะดวกใน
การสั่งซื้อสินคาจาก
บริษัทขนสง JRCS    

4.32 1.07 มาก 

2.สามารถเช็คสถานะ
พัสดุในการขนสงจาก
บริษัทขนสง    

4.39 0.96 มาก 

3.มีความปลอดภัยใน
การจัดสงพัสดุจาก
บริษัทขนสง   

4.38 0.98 มาก 

4.การใหบริการ ตรง
กับความตองการของ
ผูใชบริการ จากบริษัท
ขนสง JRCS 

4.32 1.02 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.35 0.92 มาก 

จากตารางท่ี 4.9 ผลวิเคราะหขอมลู ภาพรวม
รายดานประโยชนและการนําไปใช อยูในระดบัมาก  

(x� = 4.35, S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานท่ี
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ สามารถเช็คสถานะพัสดุในการ

ขนสงจากบริษัทขนสง JRCS (x� = 4.39, S.D. = 0.96) 
รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการจัดสงพัสดุจากบริษัท

ขนสง JRCS (x� = 4.38 S.D. = 0.98) และสวนขอท่ีมีความ 
พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ การใหบริการ ตรงกับความตองการ

ของผูใชบริการจากบริษัทขนสง JRCS (x� = 4.32,  
S.D. = 1.02)   

5.สรุปผลการดําเนินการ 
ผลการพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ 

บริษัท ขนสง JRC สามารถใหบริการได ระบบการติดตามพัสดุ
ลูกคาสามารถพิมพหมายเลขพัสดุในชองคนหา แลวกด
ยืนยันไดเลย แลวระบบจะประมวลผลสถานะของพัสด ุ
ใหทันที หัวเว็บ ประกอบดวย ช่ือบริษัท ท่ีตั้ง โลโกบริษัท 
ขอมูลการใหบริการ เมนูหลัก ประกอบดวย หนาแรก เมนู
การเขาใชบริการ เน้ือหา ประกอบดวย ภาพกิจกรรม เน้ือหา
ขาวสารท่ีนําเสนอโดยเรียงตามลําดับจากเน้ือหาใหมไป
เน้ือหาเกา วันและเวลาการใหบริการสวนทายของเว็บไซต 
ประกอบดวย ท่ีอยู อีเมลล และชองทางการติดตอของบริษัท 
ขนสง JRCS 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของลูกคาบริษัท 
ขนสง JRCS จํานวน 100 คน จําแนกตามเพศพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 54.00 จําแนกตามชวงอายุพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนลูกคาชวงอายุ 21-41 ป จํานวน 57 คน คิดเปน
รอยละ 57.00 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เปนลูกค าท่ีจบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 43.00 จําแนกตาม
ระดับการใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
ลูกคาท่ีใชบริการมากกวา 10 ครั้ง จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 35.00  

ผลการประเมินคุณภาพเครื่องมือของเว็บไซตบริษัท 
ขนสง JRCS  เว็บไซตของบริษัท ขนสง JRCS โดยรวมท้ัง 

4 ดาน อยูในระดับมาก โดยมีคา (x� = 4.30 , S.D. = 0.99) 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุ ด  คื อ  ด านประสิ ท ธิภาพความ เ ร็ วของ เ ว็บไซต 

(x �= 4.36, S.D. = 0.92) อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดาน

ประโยชนและการนําไปใช (x� = 4.35, S.D. = 1.00) อยูใน
ระดับมาก และขอท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ดานเน้ือหา 

(x� = 4.24, S.D. = 0.99) 

กิตติกรรมประกาศ 

 การพัฒนาเว็บไซตระบบบรหิารการจัดการของ 
บริษัท ขนสง JRCS ในครั้งน้ีสําเรจ็ดวยดี เพราะไดรับ 
ความกรณุาจาก นายชัยกร  จันทรศรี ผูอํานวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 
คณะผูบริหาร คณะอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
สวนงานท่ีเก่ียวของในการอนุเคราะหขอมูลของการพัฒนา
เว็บไซตระบบบริหารการจดัการของ บริษัท ขนสง JRCS 

 ขอกราบขอบพระคุณ นายชัยกร  จันทรศรี 
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
การตอเรือหนองคาย อาจารยยภุาพร  จันทศิริ  
อาจารยสุภาพร  ศรีสุระ และอาจารยศิริธร  พิมพฝด  
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการ และบุคลากรสวนงานท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจดัการของ  
บริษัท ขนสง JRCS ท่ีใหคําแนะนําเปนท่ีปรึกษาและ
ชวยเหลือ ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ใหขอเสนอแนะนํา
แกไขในการพัฒนาเว็บไซตระบบบริหารการจัดการของ 
บริษัท ขนสง JRCS 
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 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ หลักสตูรเทคโนโลยบัีณฑติ 
(ทลบ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประจําปการศึกษา 
2563 ทุกคนท่ีใหกําลังใจ ความชวยเหลือ คําแนะนําดวยดี 

คุณคาและประโยชนท่ีพึงมีของงานการพัฒนา
เว็บไซต น้ีขอมอบเปนเกียรติคณุแก บิดา มารดาและ 
ผูมีพระคุณทุกทาน 
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การพัฒนาเว็บไซตบริษัท นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด 

Development of Nantamechai Logistics Company Limited 

นายธวัชชัย นนัทะมีชัย1,*   นายโชคไพศาล เชยชม2 

Tawatchai Nantamechai1,*   Chokpaisan Chaychom 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
2สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

บทคัดยอ 

การพัฒนาเว็บไซตบริษัท นันทะมีชัยโลจิก

สติกส จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาเว็บไซต บริษัท 

นันทะมีชัยโลจิกสติกส จํากัด   ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนและใชงานไดจริง เว็บไซตบริษัท นันทะมีชัยโลจิก

สติกส จํากัด สามารถทําการจองคิวการขนสง-ขนยาย 

สินคา วัสดุ อุปกรณภายในครัวเรือนไดอยางสมบูรณ 

และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซต บริษัท นัน

ทะมีชัย โลจิสติกส จํากัด ในการศึกษาครั้งน้ีใชกลุม

ตัวอยางจํานวน 100 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบ

บังเอิญ ผลของการศึกษาพบวา 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน สวนใหญ

เปนเพศชาย จํานวน 70 คน คิดเปน รอยละ 70.00 เพศ

หญิง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 มีชวงอายุต่ํา

กวา 20 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ระดับ

ศึกษา     สวนใหญ ระดับอนุปริญญา / ปวส. 35 คน 

คิดเปนรอยละ 35.00 และผลการศึกษาความ   พึงพอใจ

ของกลุมตัวอยางท่ีมีตอเว็บไซตบริษัท นันทะมีชัยโลจิก

สติกส จํากัด พบวาระดับความพึงพอใจในรายดาน

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีความพึงพอใจดานมาก

สุดท่ีคือ ดานเน้ือหา อยู ในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย

เทากับ  4.72 รองลงมาคือ ดานประโยชนการนําไปใช 

อ ยู ใน ร ะ ดั บ ม า ก ท่ี สุ ด  ค า เฉ ลี่ ย เท า กั บ  4 .6 7 

ด าน ท่ีมี ค าน อย ท่ีสุ ด  คือ  ด านการออกแบบและ

จัดรูปแบบเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 

4.55 

ความสําคัญ : ระบบการจองคิว ขนสงสินคา 

บริษัท นันทะมีชัย โลจิสติกส 

ABSTRACT 

This research project aims to develop 

the website for Nanthamechai Logistics Co., 

Ltd. The objectives are  1. to create a website 

that is efficient and practical, 2. can book a 

complete queue for transportation-handling of 

household equipment and 3. to study the 

satisfaction with the website of Nanthamechai 

Logistics Co., Ltd.  

In this study, there were 100 

respondents. 70 of it were males, representing 

70%, and 30 females representing 30%. The 

*ธวัชชัย  นันทะมีชัย (Tawatchai Nantamecha)

E-mail address : what.faith@hotmail.com 
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proponents found that the overall satisfaction 

level was at the highest level. The mean was 

4.63 when considering each aspect. It was also 

found that the content aspect has the highest 

satisfaction rating with a mean of 4.72. Then, 

followed by benefits and uses with a mean of 

4.67. The area that needs improvement is 

design and layout with a mean of 4.55 only. 

Keyword : Freight queue booking system 

Nanthamechai Logistics Company 

1. บทนาํ

เทคโนโลยีทางดานสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในดาน

การขนสง ทามกลางสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว การพัฒนาระบบการจัดการขนสงออนไลนจึงมี

บทบาทในการดําเนินธุรกิจและสรางความมั่นคงใหกับ

บริษัท ภายใตแนวคิดใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

สงเสริมใหคนมีความรู มีสารสนเทศ สนับสนุนการศึกษา 

การวางแผนพัฒนา การจัดทําสารสนเทศดานการขนสง

สาธารณะของไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยการ

รวบรวมขอมูล ขาวสาร และความรูท่ีมีอยูอยางกระจัด

กระจายมาจัด ทําเปนฐานขอมูลสารสนเทศ ด วย

กระบวนการจดัการความรู นอกจากจะเปนประโยชนตอ

การวางแผนพัฒนาการคมนาคมขนสงของไทยใหเกิด

ประสิทธิภาพ แลวยังจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ

ส งเสริมการเรียนรูด านการคมนาคมขนส ง และ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินการ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการ

พ้ืนฐาน และการคุมครองผูบริโภค การพัฒนาเทคโนโลยี

ตอเน่ืองเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ ใหมีศักยภาพเพ่ือ

การแขงขันในระดับประเทศ ระบบออนไลนจึงไดรับ

ความนิยมสูงสุดในดานการดําเนินธุรกิจตางๆของคนท่ัว

โลก ปจจุบันการแขงขันธุรกิจดานการขนสงท้ังภายใน

และตางประเทศมีความจําเปนท่ีจะตองอาศัยระบบ

ออนไลนเขามาเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและ

การเข า ถึ งบริการเน่ื องจาก ท่ีผ านมาแนวคิดการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจสอบสินคาระหวางการ

ขนสงสินคาจากตนทางไปถึงปลายทางยังไมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม เน่ืองจากการพัฒนา

ระบบขนสงแตละรูปแบบขาดการวางแผนตลอดจน

โครงการสําคัญ ๆ มีความลาชากวาท่ีกําหนดไว ในแผน

ดําเนินงาน ซึ่งคาดวาหากโครงการตาง ๆ เสร็จสมบูรณ

จะเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบสินคาระหวางการ

ขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปจจุบันการแขงขันในดานการขนสงท้ังภายใน

และตางประเทศมีการแขงขันสูง การขนสงนอกจากจะมี

การเก่ียวพันธกับมนุษยอยางแนบแนนแลว การขนสงก็

ยังมีความสัมพันธและเก่ียวของกับสิ่งอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การขนสงเขามามีบทบาทในการดําเนินธุรกิจและสราง

ความมั่นใจดานความปลอดภัยของการสงสินคา เปน

เครื่องมือชวยสรางขีดความสามารถทางธุรกิจ ไมวาจะ

เปนตนทุนคาขนสง ประกันภัยสินคาระหวางขนสง 

ระยะเวลาท่ีใชในการขนสง ความเสี่ยงภัย ความสูญหาย

ของสินคา และตนทุนระยะเวลาในการขนสงสินคา

ยอนกลับ 

บริษัท นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด ตั้งอยู ท่ี 

บานเลขท่ี 9 หมูท่ี 3 ตําบลเมืองหม ีอําเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย 43000 ไดเริ่มดําเนินการกอตั้งกิจการมา

ตั้งแตป พ.ศ.2550 ตลอดระยะเวลา 13 ป   ท่ีผานมา 

ไดสั่งสมประสบการณ  ความรูความสามารถในดาน

กิจการการขนสงและนําเทคโนโลยีการขนสง ในปจจุบัน

ยังไมมีเว็บไซตของบริษัท คณะผูจัดทําโครงการจึงมี

แนวความคิดซึ่งท่ีจะจัดทําเว็บไซตข้ึนเพ่ือเพ่ิมชองทางใน

การติดตอซื้อขายหรือประชาสัมพันธใหบริษัทเปนท่ีรูจัก

มากข้ึนและสามารถนํามาตอยอดใหมีประสิทธิภาพมาก
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ยิ่งข้ึนและยังชวยประหยัดเวลา ซึ่ งถือเปนกุญแจสู

ความสําเร็จในการใหบริการลูกคาและเปนปจจัยหน่ึง             

ท่ีเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันในธุรกิจออนไลน 

จึงเปนท่ีมาของการจัดทําเว็บไซตควบคูกับการศึกษา

คนควาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเว็บไซต 

บริษัท นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด และเพ่ือเพ่ิมยอดขาย

และพัฒนาธุรกิจของเราอยางตอเน่ืองจนเปนแนวหนา 

สูการเปนธุรกิจขนสงช้ันนํา อันดับหน่ึงของจังหวัด

หนองคาย 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของ บริษัท นันทะมีชัยโลจิ

สติกส จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซต บริษัท

นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด 

3. กรอบแนวคิดของการวิจัย

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือ ประชากร ไดแก กลุมลูกคาท่ีใช

บริการเว็บไซต  บริษัท   นันทะมี ชัยโลจิติกส  จํากัด 

ประชากรจํานวนท่ีเขามาใชบริษัทจํานวน 100 คน                 

ตอเดือน 

กลุมตัวอยางคือ กลุมลูกคาท่ีใชบริการการขนสง

สินคา บริษัท นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด 

จํานวน 80 คน โดยใชแบบสอบถามรูปแบบออนไลน 

Google form 

4.2 เครื่องมือท่ีใชคนหวา 

 ต อ น ท่ี  1 ข อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของ 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ตัวเลือก 3 ดาน 

จํานวน 15 ขอ 

1) ดานเน้ือหา จํานวน 5 ขอ

2) ดานการออกแบบ

และการจัดรูปแบบเว็บไซตจํานวน 5 ขอ 

3) ดานประโยชนและการนําไปใชจํานวน

5 ขอ 

4.3 การเก็บขอมูล 

 4.3.1 การตอบแบบสอบถาม ท้ังอธิบายวิธี

บันทึกตลอดจนคําอธิบายศัพทตาง ๆ  

ใหแกผูตอบแบบสอบถาม บริษัท ขนสง  

นันทะมีชัย โลจิสติกส จํากัด 

 4.3.2 ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล โ ด ย ใ ช เ ป น

แบบสอบถามความพึงพอใจกับลูกคาใชบริการการขนสง

สินคาของ บริษัทนันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด จํานวน 80 

คน  สํารวจโดยใหลูกคาเขาชมเว็บไซตของ บริษัท ขนสง 

นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด 

4.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล [5] 

4.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 

4.4.1 คารอยละ (%) 

4.4.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (x�) 

4.4.1.3 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาเว็บไซต นันทะมี ชัย โลจิสติกส 

จํากัด ไดมีการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจใหกับ

กลุมตัวอยางไดแก เกษตรกร (ทํานา/ทําไรทําสวน เลี้ยง

ตัวแปรตน 

1. เพศ

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา

4. อาชีพ

ตวัแปรตาม

1. ดานการตองการของผูใชระบบ

2. ดานการทํางานไดตามฟงชั่น

3. ดานความงายตอการใชระบบ

4. อาชีพดานการรักษาความปลอดภยั
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สัตว) ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย / ธุรกิจสวนตัว อ่ืนๆ จํานวน 100 คน โดยเลือก

จาก  กลุมตัวอยางแบบสุม โดยสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. ความสามารถของเว็บไซต เว็บไซตบริษัท

นันทะมีชัย โลจิสติกส จํากัด ท่ีจัดทํามีความสารถในดาน

การ จองคิว ขนสง หรือ ขนยายสิ่งของจากท่ีหน่ึงไปยัง

อีกท่ีหน่ึงโดยรถบรรทุก มีวันและเวลาในการขนสงและ              

ขนย าย  สมุ ด เยี่ ยม ชม  สาม ารถ ท้ิ งข อค วาม เพ่ื อ               

ใหคนท่ีเขามาชมเว็บไซตไดทําการติดตอสื่อสาร เก่ียวกับ

การใหบริการ และยังสามารถสงอีเมลลไปยัง เว็บไซต

บริษัท  นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด ไดอีกดวย 

2. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและ

ความพึงพอใจสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบเปนเพศชาย 

จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 70.00 และเพศหญิง 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30.00 สวนใหญมีอายุต่ํา

กวา 20 ป  45 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ในระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูในชวง อนุปริญญา / ปวส. 35 คน                

คิดเปนรอยละ 35.00 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 96 คน 

คิดเปนรอยละ 96.00 

    ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับความ

พึงพอใจท่ีมีผลตอเว็บไซตบริษัท นันทะมีชัย โลจิสติกส 

จํากัด ดวยโปรแกรม Dreamweaver CS6 จากกลุม

ตัวอยาง 100 คน พบวาระดับความพึงพอใจในภาพรวม

อยู ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.63, S.D. = 0.72) เมื่อ

พิจารณารายดานท่ีมีคามากท่ีสุดคือ ดานเน้ือหา อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (x�= 4.72, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ 

ดานประยโชนการนําไปใช อยูในระดับมากท่ีสุด (x�= 

4.72, S.D. = 0.72) ดาน ท่ีมีคานอยท่ีสุด  คือ ดาน

ประสิทธิภาพความเร็ว ของเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสุด 

(x�= 4.59, S.D. = 0.71) และดานการออกแบบและ

จัดรูปแบบเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.55, S.D. 

= 0.72) ตามลําดับ 

6. อภิปรายผล

การพัฒนาเว็บไซตบริษัท นันทะมีชัย โลจิก

สติ กส  จํ า กั ด  ด วย โป รแกรม  Dreamweaver CS6 

สืบเน่ืองมาจากเดิมระบบเกาของเว็บไซต นันทะมีชัย 

โลจิกสติกส จํากัด โดยเว็บไซตมีแคหนาแรกของเว็บไซต

และเบอรโทรในการติดตอในการใหบริการทางคณะ

ผูจัดทําโครงการไดเล็งเห็นปญหาของระบบของเว็บไซต 

บริษัท นันทะมีชัย โลจิกสติกส จํากัด ผูจัดทําโครงการ  

จึงเกิดแนวคิดจะพัฒนาเว็บไซต บริษัท นันทะมีชัย โลจิก

สติ กส  จํ า กั ด  ด วย โป รแกรม  Dreamweaver CS6 

เพ่ือทําใหการบริการเปนไปดวยความถูกตองและเรียบ

งายตอการติดตอสื่อสาร และเพ่ือเพ่ิมหนาตาง ๆ ในการ

ใหบริการเว็บไซต บริษัท นันทะมีชัยโลจิสติกส จํากัด 

หนาสมุดเยี่ยมชม เพ่ือใหผู เขาชมเว็บไซตไดทําการ

สอบถามเรื่องการใหบริการของบริษัท นันทะมีชัยโลจิก

สติกส จํากัด หนาการใหบริการ จะมีระบบการจองคิว 

วันเวลาในการขนสง-ขนยาย เพ่ืองายตอการบริการ หนา

ชําระเงินผานธนาคาร และหนาติดตอเรา ทําใหเว็บไซต 

บริษัท นันทะมีชัย โลจิกสติกส จํากัด มีประสิทธ์ิภาพ

มากยิ่งข้ึน เครื่องมือในการคนควาการวิจัยครั้งน้ี คือ 

ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล เ ว็ บ ไซ ต บ ริ ษั ท  นั น ท ะ มี ชั ย           

โลจิกสติกส จํากัด ดวยโปรแกรม Dreamweaver CS6, 

Photoshop Cs6, Appserv 2.5.10 ท่ีใชงานไดจริง โดย

มีขอบเขตการวิจัย ในครั้ ง น้ีมีกลุ มประชากร และ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก ประชากร               

ท่ีใชในการวิจัย คือ เกษตรกร (ทํานา/ทําไรทําสวน 

เลี้ ย งสั ต ว ) ข าราชการ พ นักงานบริ ษัท เอกชน  /

รัฐวิสาหกิจ  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว อ่ืนๆ จํานวน 100 

คน กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีไดแก 

เกษตรกร (ทํานา/ทําไรทําสวน เลี้ยงสัตว) ขาราชการ

พนักงานบริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ คาขาย / ธุรกิจ

สวนตัว อ่ืนๆ เลือกแบบสุม 
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ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับความ             

พึงพอใจท่ีมีผลตอเว็บไซต บริษัทนันทะมีชัยโลจิสติกส 

จํากัด ดวยโปรแกรม Dreamweaver CS6 จากกลุม

ตัวอยาง 100 คน พบวาระดับความพึงพอใจในภาพรวม

อยู ใน  ระดั บ ม าก ท่ี สุ ด  (x�= 4 .63 , S.D. = 0 .72 ) 

เมื่อพิจารณารายดานท่ีมีคามากท่ีสุดคือ ดานเน้ือหา                

อยูในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.72, S.D. = 0.55) รองลงมา

คือ ดานประโยชนการนําไปใช อยูในระดับมากท่ีสุด 

(x�= 4.72, S.D. = 0.72) ดานท่ีมีคานอยท่ีสุดคือ ดาน

ประสิทธิภาพความเร็วของเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสุด

(x� = 4.59, S.D. = 0.71) และดานการออกแบบและ

จัดรูปแบบเว็บไซต อยูในระดับมากท่ีสุด 

(x�= 4.55, S.D. = 0.72) ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะนําสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ผูศึกษาควรศึกษาดานสวนประกอบของ

เว็บไซต ควรเพ่ิมรายละเอียดของขอมูลท่ีทันสมัยและ

เพ่ิมลูกเลนใหกับเว็บไซตเพ่ิมมากข้ึน 

2. ผูศึกษาควรปรับปรุงดานรูปภาพภายใน

เว็บไซต ควรปรับเปลี่ยนรูปภาพ ใหมีความคมชัด และ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

3. ผูศึกษาควรปรับปรุงดานการใชสีและ

ตัวอักษรการออกแบบเว็บไซต ควรปรับเลือกสีอักษรใหมี

ความสบายตาและตัวอักษรใหมีความชัดเจนในการ

มองเห็น 
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*12Field of Programin Business Computer , Udonthani Vocational College, Institute of Vocational Education : 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา

แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์  

2) ประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชั่นรายรับ-
รายจ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ 

3) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่น
รายรับ-รายจ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ชั้นป.ตรี จ านวน 14 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แอพพลิเคชั่น
รายรับ-รายจ่าย 2) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 3) แบบประเมิน
คุณภาพระบบแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่ายโดย
ผู้เชี่ยวชาญสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t-test 
Dependent)   

ผลการวิจัย พบวา่ 
1) ผลการประเมินคุณภาพระบบแอพพลิเคชั่น

รายรับ-รายจ่าย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ย 

( 𝑥̅ = 4.53 และ S.D. = 0.51 ) 

* ธัญกร แซ่จึง (Mr. Thanyakorn Sae-jung)
Email address: gunmor2@hotmail.com 

2) ผลการประเมิณความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย อยู่ในระดับดีมากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.66 และ S.D. = 0.10 ) 
ค าส าคัญ : แอพพลิเคชั่น,รายรับ-รายจ่าย  

Abstract 
The purposes of this research were: 
1) To Develop applications applications

money manage. 
2) Assess the quality of income-

expense applications on the Android operating 
system. 

3) Assess your satisfaction with MONEY
MANAGE applications on the Android operating 
system. 

The sample group was 14 
undergraduate business computer students, 
UdonThani Vocational College. Study Tools 1) 
Income-Expense Applications 2) Income-Expense 
Satisfaction Questionnaires 3) Quality 
Assessment of Applications System money 
manage by experts The statistics used for the 
analysis were percentage, mean ( X ), standard 
deviation (SD), and t-test dependent. 

การสร้างแอพพลิเคช่ัน รายรับ-รายจ่าย 
APPLICATION MONEY MANAGE 
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The results of the study were as follows: 
1) Quality assessment results of the

application system money manage They were in 

very good quality level with mean (𝑥̅  = 4.53 and 
S.D. = 0.51). 

2) Assessment of the satisfaction
towards the money manage application system 

In the best level, mean (𝑥̅  = 4.66 and S.D. = 
0.10). 
Keywords: Application,Money manage 

1. บทน า
แอพพลิเคชั่นหรือซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงานซึ่งแอพพลิเคชั่นจะมี 2 
ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
โดยซอฟต์แวร์ระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุม
ด า เ นินงานของ เครื่อ งส่วนซอฟต์แวร์ประ ยุกต์คื อ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับงานเฉพาะอย่างอาทิเช่น เพ่ือความ
บันเทิงเพ่ือการศึกษาและเพ่ือสนับสนุนงานทางด้านธุรกิจ 
เป็นต้น [1] ปัจจุบันแอพพลิเคชั่นเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพ่ือ
การศึกษา การสื่อสาร การบันเทิง และอื่นๆ ปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้แอพพลิเคชั่นเป็นที่ ต้องการอย่างแพร่หลาย
เน่ืองจากประชาชนสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นได้ง่ายไม่
ว่าจะเป็นในรูปแบบของสมาร์ทโฟน แท็บเลต ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นในงานต่างๆ มากมาย 
เช่น การจองที่พัก และการติดตามสถานะพัสดุไปรษณีย์ 
เป็นต้น [1] ในชีวิตเราปัจจุบันเต็มไปด้วยความวุ่นวาย เร่ง
รีบ เพราะฉะน้ันเราจึงจ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
บริหารสิ่งต่างๆ ให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน เช่น 
เวลาในการอ่านหนังสือ การท ากิจกรรม การออกก าลัง
กาย การบริหารอารมณ์-จิตใจ และที่ส าคัญไม่แพ้สิ่งอื่น 
คือ การบริหารรายรับ-รายจ่ายของเรา คนเราจะประสบ
ความส าเร็จได้เมื่อเรารู้จักที่จะควบคุมปัจจัยรอบตัวที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของเราให้ลงตัวที่สุด อย่าให้สิ่งน้ันมา
ควบคุมเรา เช่น เรื่องรายรับ -รายจ่าย บางคนมีรายได้

มากมายแต่ก็ยังเป็นหน้ีมากกว่าเพราะมีการใช้เงินอย่างไม่
มีสติ บางคนรายได้ไม่สูงนักแต่มีเงินเก็บและมีความสุขดี 
เป็นเพราะเราเลือกที่จะเป็นนายของเงินหรือให้เงินเป็น
นายของเรา เรื่องแบบน้ีไม่มีสอนในหลักสูตรในโรงเรียนใด
เพราะฉะน้ัน การรู้จักบริหารสิ่งรอบตัวเป็นเรื่องใหญ่ที่
โรงเรียนไม่เคยสอน การที่เราจะมีทักษะด้านน้ีต้องรู้จักคิด 
ฝึกฝน สร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเองต้ังแต่ตอนน้ี
เพราะเมื่ออนาคตข้างหน้าเราต้องมีความรับผิดชอบที่มาก
ข้ึนจะได้บริหารทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดูแลรับผิดชอบตัวเอง ตลอดจนคนที่ เรารักได้อย่าง
สมบูรณ์ [2] จากปัญหาดังกล่าว พบว่า ปัจจุบันผู้คนส่วน
ใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ แทบทุกคนหรือแทบทุกครัวเรือน และยังมีการใช้
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายผู้ศึกษาจึงมี
ความสนใจจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับการบันทึกข้อมูล
รายรับ-รายจ่ายน้ีข้ึนมา เพ่ือที่จะท าให้ผู้ใช้สามารถบันทึก
รายรับ-รายจ่ายของตนเองผ่าโทรศัพท์มือถือ รวมถึง
แอพพลิเคชั่นน้ียังช่วยสรุปยอดค่าใช้จ่ายรายวัน รายเดือน
หรือรายปี ออกเป็นหมวดหมู่ของรายการต่างๆ ผู้ใช้จึง
สามารถมองเห็นรายจ่ายที่เกิดข้ึนของตนเองว่าใช้จ่ายกับ
สิ่งที่จ าเป็นหรือมีประโยชน์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดย
ไม่ ต้องเสียเวลามาค านวณเอง เพ่ือที่ จะได้ปรับปรุ ง
พฤติกรรมการใช้เงินให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง 
และอาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายได้
อย่างเหมาะสมด้วย รวมถึงมีเงินเก็บออมเพ่ือน าไปใช้ใน
อนาคตอีกด้วย [3] ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นน้ี
ที่จะช่วยในการจดบันทึกในรายรับ-รายจ่าย โดยใช้งาน
ง่ายและสะดวกสบายบนสมาร์ทโฟน โดยไม่ต้องเสียเวลา
มาน่ังจดบนกระดาษ อีกทั้ง ยังสามารถจัดการกับรายรับ-
รายจ่ายได้เป็นหมวดหมู่ และสามารถดูสรุปค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในแต่ละเดือนได้  

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1.1  เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-

รายจ่าย บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์  
 1.1.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
1.2 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
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  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี  คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
14 คน 

  1.2.2 ด้านเน้ือหา 
   การสร้างแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
   1.2.2.1 รายรับ 
   1.2.2.2 รายจ่าย 
   1.2.2.3 ประวัติ รายรับ-รายจ่าย 

1.3.3 ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

1.3.4 ด้านตัวแปร  1.3.4.1 ตัวแปรอิสระ คือแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
  1.3.4.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจที่มี

ต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 

2. วิธีด าเนินการวิจัย
            ผู้วิจัยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือด้วยกระบวนการพ้ืนฐานอยู่
ด้วยกัน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. การวางแผน (Planning) เป็นข้ันตอนที่
ผู้พัฒนาจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะน ามาพัฒนา
แอพพลิเคชั่น ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย 
จากน้ันก าหนดขอบเขตและความต้องการของ
แอพพลิเคชั่นว่าจะต้องมีอะไรบ้าง เช่น จ านวนค าถาม 
ฯลฯ  

2. การออกแบบ (Design) เป็นข้ันตอนที่น า
ข้อมูลและแผนที่วางไว้ไปปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติโดย
จัดพิมพ์เน้ือหา ก าหนดการเชื่อมโยง และคุณลักษณะอื่นที่
ต้องใช้ในแอพพลิเคชั่นการออกแบบก็จะเน้นที่การต้อง
ค าถามให้ผู้เข้าใช้งานได้รับความรู้มากท่ีสุดและระมัดระวัง
ปัญหาต่าง ๆ ในการออกแบบ  

3. การพัฒนา (Development) เป็นข้ันตอน
ที่ต่อเน่ืองจากการออกแบบและการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
โดยเน้นไปที่การตกแต่งและเสริมเครื่องมือต่าง ๆ ส าหรับ
แอพพลิเคชั่น เช่น การก าหนดสี ช่วยให้แอพพลิเคชั่นเรามี
ความน่าสนใจ และเพ่ิมเติมเทคนิคต่าง ๆ ของโปรแกรม
สนับสนุน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น  

4. การติดต้ัง (Publishing) เป็นข้ันตอนที่จะ
น าเอาแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาข้ึนเข้าไปติดต้ังบนมือถือ 

5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็น
ข้ันตอนประเมินผลและติดตามผลการติดต้ังแอพพลิเคชั่น
ว่ามีข้อขัดข้องหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชัน่
เพ่ิมเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ปีการศึกษา 2563 ท้ังหมดจ านวน 14 คน 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 
3.1  แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
3.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ

แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 

4. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านความสอดคล้องและชัดเจนของแอพพลิเคชั่น
   1.1 ข้อความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแอพพลิเคชั่น 

4.37 0.52 มาก 

   1.2 ข้อความและสัญลักษ์มี
ความจัดเจน 

4.72 0.46 มากที่สุด 

   1.3 แอพลิเคชั่นมีความเข้าใจ
ง่าย 

4.61 0.5 มากที่สุด 

2. ด้านภาพและตัวอักษรในการสือ่ความหมาย
    2.1 ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหา 

4.78 0.42 มากที่สุด 

    2.2 ตัวอักษร (แบบ/ขนาด) 
เหมาะสม 

4.3 0.53 มาก 

    2.3 ล าดับภาพหรือเน้ือหา
เหมาะสม 

4.5 0.51 มากที่สุด 

3. ด้านความเหมาะสมของการใช้ภาษา

    3.1 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การใช้ภาษา 

4.67 0.57 มากที่สุด 
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   3.2 ภาษาที่ใช้สละสลวย
เหมาะกับเน้ือหา 

4.33 0.57 มาก 

   3.3 ส านวนภาษาเข้าใจง่าย 4.44 0.51 มาก 
4. ด้านการออกแบบ
แอพพลิเคชั่น 
    4.1 มีความเชื่อมโยงไม่
ซับซ้อน 

4.61 0.5 มากที่สุด 

 4.2 ใช้งานงายไม่ซับซ้อน 4.44 0.51 มาก 
    4.3 การจัดวางรูปแบบมี
ความเหมาะสม 

4.56 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.51 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบ
ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นรายรับ -รายจ่าย โดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ โดยภาพรวม มี
ความคิดเห็นต่อ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย

อยู่ในระดับคุณภาพดีมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.53 และ 
S.D. = 0.51 ) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
รายรับ-รายจ่าย 

รายการประเมิน X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านความสอดคล้องและชัดเจนของแอพพลิเคชั่น
   1.1 ข้อความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ของแอพพลิเคชั่น 

4.72 0.46 มากที่สุด 

   1.2 ข้อความและสัญลักษ์มี
ความจัดเจน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

   1.3 แอพพลิเคชั่นมีความเข้าใจ
ง่าย 

4.67 0.48 มากที่สุด 

2. ด้านภาพและตัวอักษรในการสือ่ความหมาย
    2.1 ภาพประกอบมีความ
เหมาะสม 

4.39 0.5 มาก 

    2.2 ตัวอักษร (แบบ/ขนาด) 
เหมาะสม 

4.61 0.5 มากที่สุด 

    2.3 ล าดับภาพหรือเน้ือหา
เหมาะสม 

4.33 0.48 มาก 

3. ด้านความเหมาะสมของการ
ใช้ภาษา 

    3.1 ภาษาที่ใช้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การใช้ภาษา 

4.44 0.51 มาก 

    3.2 ภาษาที่ใช้สละสลวย
เหมาะสม 

4.72 0.46 มากที่สุด 

    3.3 ส านวนภาษาเข้าใจง่าย 4.78 0.42 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่ายพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-

รายจ่ายอยู่ในระดับคุณภาพดีมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 
4.78 และ S.D. = 0.42 ) 

5. สรุป และอภิปรายผล
การแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่ายผู้วิจัยได้

ด าเนินการตามล าดับข้ันตอนของ วัตถุประสงค์การศึกษา
และสรุปผล ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย มีดังน้ี 
1) ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการ
วิเคราะห์แบบประเมินต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-
รายจ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
ที่ผู้วิจัยสร้างและออกแบบข้ึนอยู่ในระดับมากที่สุด 

2) ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่มีต่อการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่ายการประเมินความพึงพอใจมี
ทั้งหมด 4 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด  

5.2  อภิปรายผล 
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินการพัฒนา

แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการ
วิเคราะห์แบบประเมินต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-
รายจ่าย โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย 
ที่ผู้ วิจัยสร้างและออกแบบข้ึนอยู่ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยแอพพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายและ

ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือน [4] ได้ศึกษาความต้องการใช้
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แอพพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่าย
รายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรมAndroid 
Studio 2) สร้างแอพพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ 
ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตร
แห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย
โปรแกรม Android Studio 3) ประเมิณความพึงพอใจ
ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย
โปรแกรม Android Studioวิธีด าเนินการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ สมาชิกมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purpose Selection) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามความต้องการในการใช้
แอพพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่าย
รายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย 
สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android 
Studio 2) แบบประเมิณความเหมาะสมแอพพลิเคชั่น
ติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ
กิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio และ 3) 
แบบประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นติดตาม
การใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่า เฉลี่ ย  และ ค่า เบี่ยง เบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการใช้ แอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมาก 2) ความเหมาะสมของ
แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้
แอพพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด และ [5]  ได้ศึกษาวิจัย
ก า ร พั ฒ น า แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู้ บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาชุมเงินวิทยาคาร จังหวัด
ล าพูน การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
องค์ประกอบของแอพพลิ เคชั่นเ พ่ือการเรี ยนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) เพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรู้
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัด
ล าพูน จ านวน 32 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของ
แอพพลิเคชั่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและคอมพิวเตอร์อยู่

ในระดับมาก (x   = 4.42) และผู้เชียวชาญด้านเน้ือหาอยู่ใน

ระดับ มากที่สุด  (x   = 4.58)  
5.2.2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ -รายจ่าย พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

รายรับ-รายจ่าย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(x   = 4.58, 
S.D. =0.48) ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
รายรับ-รายจ่าย มีความเข้าใจง่าย ภาพประกอบมีความ
เหมาะสม ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิชาการ
ของ [6] ความพึงพอใจ เป็นการให้ค่าความรู้สึกของคนเรา
ที่ สั ม พัน ธ์กั บ โ ลกทัศ น์ที่ เ กี่ ยวกับความหมายของ
สภ า พแวดล้ อ ม  ค่ า ค ว าม รู้ สึ ก ข อ งบุ ค ค ลที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึก ดี–เลว 
พอใจ–ไม่พอใจ สนใจ–ไม่สนใจ เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของ
บุคคล ซึ่ ง เกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตน
ต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งน้ัน ตรงกันข้ามหาก 
ความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็
จะเกิดข้ึน ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการ จะเกิดข้ึน
หรือไม่น้ันจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการ
ขององค์กร ประกอบกับระดับ ความรู้สึกของผู้รับบริการ
ในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล ดังน้ันการวัดความพึงพอใจ
ในการ ใช้บริ การ  และสอดคล้องกับงานวิจั ยขอ ง 
[7] ที่ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมเล่นดนตรีไทยบนแท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
โปรแกรมเล่นดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ โดยโปรแกรมน้ีถูกพัฒนาเพ่ือช่วยให้การเล่นดนตรี
ไทยเป็นเรื่องที่สะดวกสบายและง่ายส าหรับผู้ที่ใช้งาน โดย
ผู้ใช้งานสามารถเล่นดนตรีได้ ตลอดเวลาเพียงมีแท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยโปรแกรมประกอบด้วย
เครื่องดนตรี 3 ชนิด คือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และฆ้อง
วงใหญ่ ซึ่งผู้ใช้สามารถเล่นพร้อมกับเสียงเครื่องประกอบ
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จังหวะมีโน้ตเพลงดนตรีไทยที่ผู้ใช้งานสามารถฟังเพลง 
ตัวอย่างได้และประวัติของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดระบบ
พัฒนาข้ึนในลักษณะของโปรแกรมแอพพลิเคชั่นพัฒนา
โปรแกรมโดย ใช้ภาษาจาวาจากการประเมินความพึง
พอใจของโปรแกรมโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 คน จากแบบประเมินได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 
และ จากผู้ใช้งานจ านวน 30 คน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 จากผู้ใช้
โปรแกรมสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพสูง
และมีความพึงพอใจมาก  

กิตติกรรมประกาศ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณ ดร.คชา โกศิลา 
นางสุทธิสา ประดิษฐ์ และ นายภานุเมศ ชมภูนท์  ที่ได้
กรุณา ให้แนวคิด ค าแนะน าตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหา 
ข้อบกพร่อง ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย ผู้รายงานพัฒนาด้วยความ
เอาใจใส่และให้ก าลังใจตลอดมาจนส าเร็จด้วยดี 

ผู้รายงานขอขอบคุณ ผู้ร่วมงานทุกท่านในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆด้านของ
การศึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการไปแจกแบบสอบถามความพึงพอใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้การศึกษาครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
ผู้รายงานส านึกในความกรุณาและซาบซึ้งน้ าใจทุกท่าน
เป็นอย่างสูง คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีต่อการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นรายรับ-รายจ่าย น้ี ผู้รายงานขอน้อมเป็น
เครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา อาจารย์ ผู้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนทุกคนที่เป็นที่รักและคอย
สนับสนุนให้ก าลังใจตลอดมา ผู้รายงานขอน้อมร าลึกถึง
พระคุณทุกท่านตลอดไป 
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DEVELOPMENT OF APPLICATION THAI PROVERBS BY GAME BASED LEARNING 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุประสงค1) เ พ่ือพัฒนา

แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกม

การเรียนรูเปนฐาน (Game based learning) 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงาน

แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต โดยใชกระบวนการเกม

การเรียนรูเปนฐาน (Game based learning) 

กลุมเปาหมาย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 5 ปการศึกษา 2563 จํานวน 30 คน โรงเรียนบานหนอง

บัว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ไดแก 1) แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต         2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานแอพพลิเคชั่น

ชุดสํานวนสุภาษิต และ 3) แบบประเมินคุณภาพระบบ

แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยผูเชี่ยวชาญ สถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหไดแก รอยละ คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)และคาที(t-test Dependent) 

ผลการวิจัย พบวา 

1) ผลการประเมินคุณภาพระบบแอพพลิเคชั่น

ชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปน

ฐาน (Game based learning)   

 

 

อยูในระดับคุณภาพดีมาก มีคาเฉลี่ย ( x� = 4.64 และ 

S.D. = 0.26 ) 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ

แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกม

การเรียนรู เปนฐาน (Game based learning)  อยูใน

ระดับคุณภาพดีมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ( x� = 4.66 และ 

S.D.= 0.10) 

คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น,ชุดสํานวนสุภาษิต,กระบวนการ

เกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based learning)  

Abstract 

Thepurposesof this research were: 

1) To Develop  ApplicationThai proverbs

Using Game-Based Learning 

2) Study the Satisfaction of Application

Thai proverbs by Game based learning.  Target 

group was 30 students in elementary school for 

academic year 2020 of Ban Nong Bua School, 

Muang District, Udon Thani Province.. Research 

tools include 1) Information Management 

Systems on the Application Thai proverbs by 

Game based learning. 2) Quality evaluation form 

for The Development of Information 
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Management Systems on the Application Thai 

proverbs by Game based learning. And 

3) Satisfaction assessment form for The

Development of Information Management 

Systems on the Application Thai proverbs by 

Game based learning.  The statisticsanalysis was 

percentage, mean, standard deviation and t-test  

The results of the study were as follows: 

1) Quality evaluation results The

Development of Information Management 

Systems on the Application Thai proverbs by 

Game based learning In a very good quality level 

2) Atisfactionassessment results on The

Developmentof Information Management 

Systems on the Application Thai proverbs by 

Game based learning At a very good level of 

satisfaction 

Keywords: Application Thai proverbs , Game 

based learning 

1. บทนํา

เทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนา

ไปอยางมาก กอใหเกิดการพัฒนาตอยอดทางเทคโนโลยีท่ี 

หลากหลาย โดยท่ีปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีได

เริ่มเขามามีบทบาททางดานการจัดการศึกษามากขึ้นมีการ

พัฒนา สื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตางๆ เชน 

คอมพิวเตอร แท็บเล็ต ไปจนถึงสมารทโฟน เปนวิธีในการ

จูงใจใหผูเรียน เกิดความสนใจ รูสึกสนุกสนานต่ืนเตน โดย

มีเปาหมายเพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพตอ ผูเรียน อยางไรก็ตาม จากผล

การสํารวจ พบวาผูเรียนไมไดใชสื่อและเครื่องมือท่ีทันสมัย

ดังกลาวในดานการเรียนรูมากนัก แตใชไปกับการเลนเกม 

และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการติดเกมคอมพิวเตอร 

ไดแก การคลอยตามกลุมเพ่ือน รวมท้ัง รูปแบบการเรียน

การสอนและสื่อท่ีใชในการเรียนการสอนสมัยนี้อาจจะไม

สามารถตอบสนองกับผูเรียนยุคปจจุบันได เทาท่ีควร ทํา

ใหเกิดชองวางระหวางการเรียนรูไดการเรียนรูดวยเกม 

(Game-Based Learning) ซ่ึงสอดคลองกับ [1]กลาววา 

เกมเปนเกมเพ่ือ  การเรียนรูนับเปนนวัตกรรมสื่อการสอน

การเรียนรูรูปแบบใหมท่ีออกแบบและสอดแทรกเนื้อหา

บทเรียนลงไปในเกมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูลง

มือเลนและฝกปฏิบัติในการเรียนรูดวยตนเองโดยในขณะท่ี

ลงมือเลนผูเรียนจะไดรับทักษะและความรูจากเนื้อหา

บทเรียนไปดวยขณะท่ีเลน 

การเรียนรูดวยเกม (Game-Based Learning) 

เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีสามารถสงเสริมการเรียนรูสวนบุคคล

และ/ หรือกลุมบุคคลท่ีทางานเปนทีมได การเรียนรูดวย

เกม คือ การนําเกมมาเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู อาทิ 

การใชเกมดิจิทัลท่ี เลนผาน เคร่ืองเลนวีดีโอ คอมพิวเตอร 

สมารทโฟน และแท็บเล็ต เปนเคร่ืองมือในการเรียนการ

สอน ซ่ึงวัตถุประสงคของ การเรียนรูดวยเกม คือ การสราง

ความสนใจในการเรียนรูใหกับผูเรียน ใหมีความสนุกไป

พรอมกับการเรียนรู ซ่ึงเกมชวยเพ่ิม ทักษะในดานตาง ๆ 

ใหกับผูเรียนได โดยไดทําการสํารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ

การใชเกมในการเรียนการสอนใน ประเทศไทย ดวยการ

สืบคนขอมูลแสดงใหเห็นวา ยังมีการศึกษา เร่ืองการนํา

เกมคอมพิวเตอร เขามาใช ในการเรียนการสอน ใน

สาขาวิชาตางๆ เปนจํานวนนอย ในขณะท่ีเทคโนโลยีใน

ปจจุบันมีอุปกรณใหเลือกใชในการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 

ดังนั้น จึงควรสงเสริมการผลิตสื่อใหหลากหลายมากข้ึนใน

ทุกระดับชั้นและในสาขาวิชาหลัก เชน ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ [2]กลาววา เกมสมีความสนุก

ทําใหผูเรียนเพลิดเพลิน, เนนใหมีการลงมือทํา ทดลองจริง 

เปน Learning by Doing ทําใหผูเรียนตองลงมือเลนจริง

เกิดการเรียนรูดวยตนเอง, มีกฎ ตาง ๆท่ีผูออกแบบไดวาง

เอาไว  เ พ่ือใหผู เ รียนไดปฏิบั ติตามเปนแบบแผน, มี

เปาหมายเพ่ือใหผูเรียนมีเปาหมายมีแรงจูงใจท่ีจะทําให

สําเร็จ ออกแบบมาใหผูเรียนมีการติดตอสัมพันธ ทําให
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ผูเรียนมีการสื่อสารระหวางกัน ทํางานกันเปนทีมรวมกัน

มากขึ้น 

ดังนั้นผูวิจัย จึงมีแนวทางในการพัฒนาผูเรียน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผูเรียน 

มีทักษะในการคิดเชิงอุปมาอุปไมยท่ีดี คณะผูวิจัยไดทํา

การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ชุดสํานวนสุภาษิต โดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) เพ่ือใชเปนสื่อการสอนในชั้นเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ในรูปแบบของเกมเพ่ือการเรียนรู 

และเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตใหมีความ

เหมาะสมกับผูใชงานตอไป 

1.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.1.1  เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่น ชุดสํานวน

สุภาษิต โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน 

(Game based learning) 

 1.1.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใช

งานแอพพลิเคชั่น ชุดสํานวนสุภาษิต โดยใชกระบวนการ 

เกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based learning) 

1.2  สมมติฐานของการวิจัย 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มีความพึง

พอใจท่ีมีตอการใชงานแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต 

โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based 

learning) อยูในระดับดีมาก 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาหนาแรก ประกอบไป

ดวย เนื้อหาสํานวนสุภาษิต เกม ขอมูลสวนตัว เนื้อหา

สุภาษิตจะประกอบไปดวย ภาพ เสียง และความหมาย 

เกมมีท้ังหมด 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ ผูใชงานสามารถเรียนรู

การใชงานไดจากแอพพลิเคชั่น 

1.3.2 ขอบเขตประชากร ผูวิจัยไดกําหนดเปน

กลุมเปาหมายเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 มี

เพียง 1หองกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2563 จํานวน  

30 คน   โรงเรียนบานหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

1.3.3  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

1) ตัวแปรตน คือ แอพพลิเคชั่น ชุด

สํานวนสุภาษิต โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน 

(Game based learning)  

2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของ

ผู ใ ช ง า นแอพพลิ เ ค ชั่ น ชุ ด สํ า น วนสุ ภ า ษิ ต โ ดย ใ ช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) 

2. วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดย

ใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based 

learning) มีขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยดังนี้  

 

ผา่น

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต 

สรุปและอภิปรายผล 

ดําเนินการสอนโดยใชแอพพลิเคช่ัน 

เก็บรวบรวมขอมลู 

ประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

 

สรางแอพพลเิคช่ันชุดสาํนวน

สุภาษิต 

  ตรวจสอบความถูกตองของ   

ชุดการสอน 

ไมผาน

พัฒนาแอพพลเิคช่ัน 
สรางแอพพลเิคช่ันชุดสาํนวน

สุภาษิต 

 ผูเช่ียวชาญ 3 คน

ปรับปรุงแกไข 

ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหเนื้อหาตําราที่เก่ียวของ 
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารตํารา 

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ศึกษาคนควาหลักการแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเอกสารตําราและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

2. ร วบรวมข อ มู ล เ กี่ ย วกั บแอพพลิ เ คชั่ น

วิเคราะหขอมูลและความตองการในการนําเสนอขอมูล

สํานวนสุภาษิตไทย โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปน

ฐาน (Game based learning) เพ่ือหารูปแบบของเกม

และขอมูลตัวอยางท่ีจะนํามาใชเปนแนวทางในการสราง

เกม 

3. กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย กําหนด

กลุมเปาหมายในการวิจัย 

4. กําหนดขอบเขตการสรางและออกแบบ

แอพพลิเคชั่นในครั้งนี้ กําหนดวัตถุประสงคของการเรียนรู 

กําหนดขอบเขตเนื้อหาของเกมไดเหมาะสมกับรูปแบบการ

เรียนการสอน ออกแบบเนื้อหาเกม ใหเหมาะสม ออกแบบ

ลักษณะการเลน เงื่อนไข การตรวจคําตอบและการ

ควบคุมเกม 

ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตไทย 

โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based 

learning) 

1. นําขอมูลออกแบบแอพพลิ เคชั่น โดยใช

โปรแกรม Android studio ในการออกแบบ การออกแบบ

และพัฒนาเกมผูวิจัยออกแบบตามทฤษฎีการสรางเกมเพ่ือ

ความสนุกสนานดึงดูดความสนใจผูเรียน และแทรกเนื้อหา

ความรูเกี่ยวกับสํานวนสุภาษิตเขาไปดวย 

2. จัดพิมพเนื้อหา กําหนดการเชื่อมโยงและ

คุณลักษณะอ่ืนๆท่ีตองใชในแอพพลิเคชั่น 

3. จัดองคประกอบสําคัญตางๆของแอพพลิเคชั่น

สอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหาสาระซ่ึงเปน

ผูเชี่ยวชาญทางดานวัดผลและประเมินจํานวน 3 ทาน โดย

คัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาความสอดคลองมากกวา 0.50 

ข้ึนไปมาใชเปนแบบทดสอบ 

4. ผู เ ชี่ ย วชาญในการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือและนวัตกรรมในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุด

สํานวนสุภาษิต โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน 

(Game based learning) ให มีขอความเ ท่ียงตรง เชิ ง

เ นื้ อ ห า โ ด ย ใ ช ค า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง ร ะ ห ว า ง

แบบสอบถามกับลั กษณะ ท่ีจะ วัด  ( Index of ltem 

Objective Congruence:IOC) เลือกประเด็นสอบถามท่ีมี

คา IOC ท้ังฉบับเทากับ 1.00 ซ่ึงทุกขอมีคาเทากับ 1.00 

สามารถใชประเมินไดท้ังฉบับ   

5. ป รั บป รุ ง แ ก ไ ข ต า มข อ เ สนอแนะขอ ง

ผูเชี่ยวชาญจากนั้นนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบ

ความถูกตองสมบูรณและความเหมาะสมของเนื้อหา  

6. นําแอพพลิเคชั่นท่ีตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูเชี่ยวชาญแลวนําไปใชกับกลุมเปาหมายจํานวน 30 คน 

7. นําแอพพลิเคชั่น ชุดสํานวนสุภาษิต โดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) ทดลองการใชเกม ใหผู ใชงานไดทดลองใช 

จํานวน 30 คน หลังจากท่ีไดทดลองใชงานแลว ใหผูใช

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูศึกษาวิจัยคนควาได

ทําขึ้น 

8. ศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอเกมให

ผูใชตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูศึกษาวิจัยคนควา

ไดทําขึ้น นํามาปรับปรุงและพัฒนาเกมตอไป  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 

 3.1 แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต โดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) 

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใช

งานแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต โดยใชกระบวนการ

เกมการ เ รียน รู เปนฐาน (Game based learning) มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับ 
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 3.3 แบบประเมินคุณภาพระบบแอพพลิเคชั่นชุด

สํ านวนสุภาษิต โดยใชกระบวนการ Game based 

learning โดยผูเชี่ยวชาญ 

4. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวน

สุภาษิต โดยใชกระบวนการ Game based learning ดังนี้ 

ภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหและออกแบบแอพพลิเคชั่นชุด

สํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการ เกมการเรียนรูเปนฐาน 

(Game based learning) 

จากภาพท่ี 1 พบวา การวิเคราะหและออกแบบ

แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกม

ก า ร เ รี ย น รู เ ป น ฐ า น  (Game based learning) 

ประกอบดวยกระบวนการ  Input คือ  Username , 

Password Process คือ แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต

โดยใชกระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game 

based learning) Output คือ การแจงผลคะแนน 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการ

เกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based learning) โดย

ผูเชี่ยวชาญ 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการวิเคราะหแบบ

ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใช

กระบวนการ Game based learning โดยผูเชี่ยวชาญ 

พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นตอ 

การพัฒนาแอพพลิ เคชั่ นชุดสํ านวนสุภาษิตโดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) อ ยู ใ น ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ดี ม า ก  มี ค า เ ฉ ลี่ ย 

( x� = 4.64 และ  S.D. = 0.26 ) 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอการ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการ

เกมการเรียนรูเปนฐาน (Game based learning) 

x� S.D. แปล

ผล 

1. ดานความสอดคลองและชัดเจน

ของแอพพลิเคช่ัน 

  1.1 เน้ือหาสอดคลองกับ

จุดประสงคของแอพพลเิคช่ัน 
4.46 0.57 ดี 

  1.2 ขอความและสัญลกัษณมีความ

ชัดเจน 
4.46 0.57 ดี 

  1.3 ระบบมีความเขาใจงาย ไม

ซับซอน 
5.00 0.00 ดีมาก 

2. ดานภาพและตัวอักษรในการสื่อ

ความหมาย 

  2.1 ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม

กับเน้ือหา 
4.67 0.57 ดีมาก 

  2.2 ตัวอักษร (แบบ/ขนาด 

เหมาะสม) 
5.00 0.00 ดีมาก 

  2.3 ลําดับภาพหรือเน้ือหา

เหมาะสม 
4.67 0.57 ดีมาก 

3. ดานการใชภาษา

  3.1 ภาษาที่ใชถูกตองตาม

หลักเกณฑการใชภาษา 
4.00 1.0 ดี 

  3.2 ภาษาที่สละสลวยเหมาะกับ

เน้ือหา 
5.00 0.00 ดีมาก 

  3.3 สํานวนภาษาเขาใจงาย 4.33 1.15 ดี 

4. ดานการออกแบบระบบ

  4.1 มีความเช่ือมโยงไมซับซอน 4.67 0.57 ดีมาก 

  4.2 ใชงานงายไมซับซอน 4.67 0.57 ดีมาก 

  4.3 การจัดวางรูปแบบมีความ

เหมาะสม 
3.94 0.57 ดี 

รวม 4.66 0.10 ดีมาก 

จากตารางท่ี 2 พบวา ผลการวิเคราะหแบบ

ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นชุดสํานวน

ลําดับ รายการประเมิน x� S.D. ระดับ

คุณภาพ 

1. 

2. 

3. 

4. 

ดานความสอดคลองและ

ชัดเจนของระบบ 

ดานภาพและตัวอักษรในการ

สื่อความหมาย 

ดานความเหมาะสมดานการ

ใชภาษา 

ดานการออกแบบระบบ 

4.78 

4.78 

4.44 

4.56 

0.19 

0.19 

0.69 

0.19 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

รวม 4.64 0.26 ดีมาก 

Input 

- Username 

- Password

Process 

แอพพลิเคช่ันชุด

สํานวนสุภาษิตโดยใช

กระบวนการ เกมการ

เรียนรูเปนฐาน (Game 

based learning)

Output 

การแจงผล

คะแนน 

รายการประเมิน 
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สุภาษิตโดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน (Game 

based learning) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ      

พึงพอใจท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) ภาพรวมอยูในระดับคุณภาพดีมาก มีคาเฉลี่ย  

( x� = 4.66 และ S.D.= 0.10) 

5. สรุป และอภิปรายผล

การแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning)  ผู วิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนของ

วัตถุประสงคการศึกษาและสรุปผล ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย มีดังนี้ 

1) ผลการวิเคราะหและออกแบบแอพพลิเคชั่น

ชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการ เกมการเรียนรูเปน

ฐาน (Game based learning) พบวา การวิเคราะหและ

ออกแบบแอพพลิ เคชั่ นชุ ดสํ านวนสุภา ษิต โดย ใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Input คื อ 

Username , Password Process คือ แอพพลิเคชั่นชุด

สํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน 

(Game based learning) Output คือ การแจงผลคะแนน 

2) ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพ

แอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกม

ก า ร เ รี ยน รู เ ป น ฐ า น  (Game based learning) โ ด ย

ผูเชี่ยวชาญ พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญ โดยภาพรวม มี

ความคิดเห็นตอการพัฒนาแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิต

โดยใชกระบวนการ เกมการเรียนรู เปนฐาน (Game 

based learning) อยูในระดับคุณภาพดีมาก มีคาเฉลี่ย  

( x� = 4.64, S.D. = 0.26) 

3) ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึง

พอใจท่ีมีตอแอพพลิ เคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมี

ตอแอพพลิเคชั่นชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกม

ก า ร เ รี ยน รู เ ป น ฐ า น  (Game based learning) โ ด ย

ภาพรวมอยู ในระดับดีมาก มีคา เฉลี่ย ( x� = 4.66 , 

S.D. = 0.10)  

5.2 อภิปรายผล 

    ผลการวิเคราะหและออกแบบแอพพลิเคชั่น

ชุดสํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการ เกมการเรียนรูเปน

ฐาน (Game based learning) พบวา การวิเคราะหและ

ออกแบบแอพพลิ เคชั่ นชุ ดสํ านวนสุภา ษิต โดย ใช

กระบวนการเกมการเรียนรู เปนฐาน (Game based 

learning) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก ร ะ บ ว น ก า ร  Input คื อ 

Username , Password  Process คือ แอพพลิเคชั่นชุด

สํานวนสุภาษิตโดยใชกระบวนการเกมการเรียนรูเปนฐาน 

(Game based learning) Output คือ การแจงผลคะแนน 

ท้ังนี้ เกิดจากผู วิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ ท้ังในและ ตางประเทศ และอาจารยท่ีปรึกษา 

ตลอดจนผูเชี่ยวชาญไดแกไข และปรับปรุง จึงทําใหระบบ

มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ [3]การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัย

เชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาองคประกอบ

ของแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด  2) พัฒนาแอพพลิ เคชั่น เ พ่ือการเ รียนรูบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

โดยกลุม ตัวอยางไดแก นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟา ชั้น

ป 4 ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

องคประกอบในการสรางแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนรูบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดานการออกแบบสื่อ และ

ดานเนื้ อหา มีผลการประเ มินความเหมาะสมของ

แอพพลิ เคชั่ น โดยผู เชี่ ยวชาญอยู ในระดับดี  และมี

ประสิทธิภาพเทากับ 1.32 ตามทฤษฎีของเมกุยแกนส 

และความคิดเห็นของผูใชท่ีมีตอแอพพลิเคชั่นเพ่ือการ

เรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดนี้อยูในระดับดี  

( x� = 4.32, S.D. = 0.6) 
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หลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต.    

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม      

ระดับชาติ  ครั้งท่ี 7 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ.       

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

790

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://nuybeam.blogspot.com/game-based-learning.html


 

ธัญธวัช  บุญประกอบ1*จิรัชยา  พลแสง2 และ ธิดารัตน  ขยันดี3  
Thantawat  Boonprakob1*Jiratchaya  Phonsaeng2 and Thidarat  Khayandee3  

*1,2,3สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุดรธาน ีสถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 1
*1,2,3Field of Program Business Computer , Udonthani Vocational College, Institute of Vocational Education :

Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 
การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ิน

อีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค   1) เพ่ือ

สรางแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวเมืองอุดรธานี 

2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมตีอการสราง

แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด

อุดรธานี กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) ประชากร

ในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคคลท่ัวไป 500 คน 2) บุคคลท่ัวไป 

จํานวน 100 คน ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling) เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

1) แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา

จังหวัดอุดรธานี 2) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ

แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด

อุดรธานี โดยการวิเคราะหใชขอมลูสถิติ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการวิเคราะหแบบ
ประเมินวิธีการสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ิน
อีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ พบวา
ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอการสรางแอพพลิเคช่ัน 
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี มี
ระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสดุ   2) ผลการวิเคราะห
ความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีมตีอการสราง
แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด

อุดรธานี มีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสดุ (x�= 4.58, 
S.D. =0.48) 
คําสําคัญ : แอพพลิเคช่ัน,สถานท่ีทองเท่ียว,อุดรธานี 

*ธัญธวัช บุญประกอบ
Email address: thantawat1999@gmail.com 

Abstract 
 Creating applications Isan Ban Hao Tourist 

Attractions, Udon Thani Province    1) To create 
an application about Udon Thani attractions 2) 
to assess the satisfaction of the creation of the 
application. Isan Ban Hao Tourist Attractions, 
Udon ThaniProvince The target audience in this 
research is 1) the population in this research is 
500 individuals, 2) 100 individuals, accidental 
sampling, the research tool is 1) application. 2) 
Application Satisfaction Assessment Isan Ban Hao 
Tourist Attractions The analysis uses statistical 
data, mean percentage and (Standard Deviation 
S.D.) 

 The results showed that 1) application 
evaluation results Experts found that experts 
have commented on the application.   2) The 
results of the analysis of the satisfaction of the 
general public to the application. The tourist 
attractions of Isan Ban Hao, Udon Thani 
province, have the highest level of satisfaction. 

(x� = 4.58, S.D. =0.48) 
Keywords : Applications,The attraction,Udon 
Thani 

1. บทนํา
 จังหวัดอุดรธานี เปนจังหวัดใหญท่ีเปนศูนยกลาง

ก า ร ค ม น า ค ม แ ล ะ ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเ ฉียง เหนือของประเทศไทยในปจจุ บัน 
มีความสําคัญอยางยิ่งในทางประวัติศาสตร เน่ืองจาก 
เปนท่ีตั้งของแหลงอารยธรรมบานเชียง ซึ่งเปนรองรอย

การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถิ่นอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี 
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ของอารยธรรมมนุษย ท่ีเกาแก ท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก 
นอกจากน้ีอุดรธานียังมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหลาย
แหง มีการทําหัตถกรรมท่ีนาสนใจตาง ๆ เชน ผาขิด 
ชุมชนพ้ืนบานมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงายมีเสนหตามแบบฉบับ
ชุมชนไทยอีสาน ในเมืองและตามสถานท่ีตาง ๆ มีโรงแรม
ท่ีพักมากมาย และการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งมีสนามบิน อุดรธานีจึงเปนอีกเมืองหน่ึงท่ีนัก
เดินทางไมควรพลาดมาเยี่ยมเยือน [1]   

แอพพลิเคช่ัน เปนซอฟตแวรท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือชวย
ใหสามารถเขาถึงบริการตาง ๆในโลกออนไลนได อยาง
รวดเร็ว สะดวกสบาย และท่ีเปน ท่ีแพรหลายและ
สะดวกสบายมากกวา เรียกไดวาสังคมยุคปจจุบันน้ี      
โชเชียลเน็ตเวิรคหรือแอพพลิเคช่ันตาง ๆ ไดเขามามี
อิทธิพลและบทบาทในชีวิตประจําวันเรามากข้ึน ในเรื่อง
การ ติดตอสื่อสาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน
การทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการทํางานสูงสุด อยาง 
ในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และไดรับความนิยมและ
การตอบรับจากกลุมผูใชไดมากข้ึนและหลากหลาย รวมไป
ถึงหนอยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนตางก็มี
กิจกรรมหรือการปฏิบัติดําเนินงานท่ีนําเอา อินเทอรเน็ต
และแอพพลิเคช่ันเขามาชวยใหบริการมากข้ึน ซึ่งในวันน้ี
ถือไดวาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจและ
สังคมไดอีกดวย ท้ังน้ียังเปนเรื่องท่ีงาย สะดวก รวดเร็ว 
ป ร ะหยั ด เ ว ล าและกา ร เ ดิ นทา ง  เ ป นต น  ดั ง น้ั น
แอพพลิ เค ช่ัน ท่ี เ ก่ี ยว กับสถาน ท่ีท อ ง เ ท่ียวจึ ง เป น
แอพพลิเคช่ันท่ีมนุษยน้ันถือวาตอบโจทยความตองการใน
เรื่องการทองเท่ียว และอ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี [2]   

ดังน้ัน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทําโครงงานเรื่อง
การสรางแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัด
อุดรธานี ข้ึนเพ่ือศึกษารวบรวม สถานท่ีทองเท่ียวใน
จังหวัดอุดรธานีท่ีนาสนใจและทุกคนสามารถศึกษาขอมูล
ไดและนําไปใชประโยชนไดจริง 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.1.1 เพ่ือสรางแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับสถานท่ี

ทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี 
1.1.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการ

สรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี 

1.2 ขอบเขตของการวิจยั 
1.2.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 

       การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียว 
ถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี 1) สถานท่ี
ทองเท่ียว 2) สถานท่ีแนะนํา 3)ทําบุญ 9 วัด 4) ประวัติ
เมืองอุดรธานี 

1.2.2 ขอบเขตประชากร 
1) กลุมเปาหมาย คือ บุคคลท่ัวไป

จํานวน 500 คน 
2) กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ไดมา

โดยการสุมแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
1.2.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

1) ตั วแปรตน คือ  แอพพลิ เค ช่ัน
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี 

2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจท่ีมี
ตอการสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสาน   
บานเฮา จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี 

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชใน

การศึกษาการสรางและออกแบบแอพพลิเคชั่นสถานท่ี
ท อ ง เ ที ่ย ว ถิ ่น อ ีส า น บ า น เ ฮ า  จ ัง ห ว ัด อ ุด ร ธ า นี 
ประกอบดวยกระบวนการ 5 ข้ันตอนดังน้ี 

2.1 วางแผน  (Planning)  
1) ศึกษาคนควา หลักการ แนวคิดและทฤษฎี

ที ่เ กี ่ยวของในการพัฒนาแอพพลิเคชั ่น เอกสารตํารา 
ง าน ว ิจ ัย ที ่เ กี ่ย ว ข อ ง  2)  ร ว บร ว มข อม ูล เ กี ่ย วก ับ
แอพพล ิเคชั ่น  3)  กําหนดวัตถ ุประสงค ของการว ิจ ัย         
4) กําหนดกลุมเปาหมายในการวิจัย 5) กําหนดขอบเขต
การสรางและออกแบบแอพพลิเคช่ันในครั้งน้ี 

2.2 ออกแบบ (Design) 
1) นําขอมูลมาออกแบบแอพพลิชั่น 2) จัดพิมพ

เนื้อหา 3) กําหนดการเชื่อมโยง และคุณลักษณะอื่น ๆ 
ท่ีตองใชในแอพพลิเคช่ัน 4) จัดองคประกอบสําคัญตาง ๆ 
ของแอพพล ิเค ชั ่น (Application component) 
1) หนาแรกแอพพลิเคชั ่น 2) หนาสถานที่ทองเที่ยว -
สถานที่ทองเที่ยว 17 3) หนาสถานที่ทองเที่ยวแนะนํา 
4) หนาสถานท่ีทําบุญ 9 วัด 5) หนาประวัติเมืองอุดรธานี 
6) การเชื่อมโยงลิงคอื่น ๆ 4) ออกแบบแอพพลิเคชั่น มี
ดังน้ี 
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1.หนาแรก

 ภาพท่ี 2.1 หนาแรกแอพพลิเคช่ัน 

2. หนาสถานท่ีทองเท่ียว

ภาพท่ี 2.2 หนาสถานท่ีทองเท่ียว 

3. หนาสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ

ภาพท่ี 2.3 หนาสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 

4. หนาสถานที่ทองเที่ยวแนะนํา โดยการนําสถานท่ี
แนะนํามารวมกัน 1 หนา 

ภาพท่ี 2.4 หนาสถานท่ีทองเท่ียวแนะนํา 
5. หนาทําบุญ 9 วัด โดยการนําสถานที่แนะนํามา

รวมกัน 1 หนา 

ภาพท่ี 2.5 หนาทําบุญ 9 วัด 
6. หนาประวัติเมืองอุดรธานี 

ภาพท่ี 2.6 หนาประวัติเมืองอุดรธานี 

สถานท่ีทองเท่ียว 

สถานท่ีแนะนํา

ทําบุญ 9 วัด 

ประวัติ

1 

2 

3 

4 

1 
สถานที่ทองเที่ยว 

2 

3 

คําชะโนด 

รูป 

ขอมูล 

ยอนกลับ

1 

2 

3 

4 
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2.3 การพัฒนา (Development) 
      2.3.1 จัดทําแอพพลิเคช่ันใหครบทุกสวนเพื่อ

นําเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน  
1) นางสุรีรัตน สุมมาตย ตําแหนง ครู 

วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญดานเครื่องมือ
2) ดร.มงคล แสงอรุณ ตําแหนง ครู

วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ
3) ผศ.ไพศาล ดาแร ตําแหนง

อาจารยประจําคณะครุศาสตร ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ
      2.3.2 วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิง

เ น้ื อห า  โ ด ย ใ ช ค า ดั ช นี ค ว า ม สอ ด คล อ ง ร ะ หว า ง
แบบสอบถามกับลักษณะท่ีจะวัด (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) เลือกประเด็นสอบถามท่ี
มีคา IOC ท้ังฉบับเทากับ 1.00 ซึ่งทุกขอมีคา IOC เทากับ 
1.00 สามารถใชประเมินไดท้ังฉบับ 

      2.3.3 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผู เ ชี ่ยวชาญ จากนั ้น นํา เสนอให ผู เ ชี ่ยวชาญช ุด เด ิม
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและความเหมาะสมของ
เน้ือหา 

      2.3.4 นําแอพพลิเคชั่นที่ตรวจสอบคุณภาพ
จากผูเชี่ยวชาญแลว บุคคลทั่วไป จํานวน 100 คน ไดมา
โดยการสุมแบบบังเอิญ 

ภาพที่ 2.7 Flow Chart ของขั้นตอนการพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน 

2.4 การติดตั้ง (Publishing) 
2.4.1 Build Application ที่เราพัฒนา 

เพ่ือติดตั้งใชงานจริงบนเครื่องSmartphone  

ภาพท่ี 2.8 Build Application ท่ีเราพัฒนา 

2.4.2 รอจนกว  า จะ  Preparing 
application icon เสร็จสมบูรณ 100%    

ภาพท่ี 2.9 แสดง Progress Bar 
2.4.3 ทําการติดตั้ง Application โดยการ

สแกนบารโคด 

ภาพท่ี 2.10 สแกนบารโคด เพ่ือติดตั้งApplication 
 

2.4.4 หลังจากติดตั ้งเสร็จสิ ้น คลิกท่ี 
Udonthani เพ่ือเปด Application 

ภาพท่ี 2.11 ไอคอน App ท่ีเราติดตั้งบนSmartphone
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2.4.5 ผลรัน Application บนSmartphone 
Android 

ภาพท่ี 2.12 แสดงผลของ ApplicationบนSmartphon 

2.5 การบํารุงรักษา (Maintenance) 
      2.5.1 ประเมินผลและติดตามผลการติดตั ้ง

แอพพลิเคช่ัน 
      2.5.2 แก ไขข อข ัดข องแอพพลิเคชั ่นหร ือ

ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติม 
      2.5.3 ปรับปรุงแอพพลิเคชั่นใหทันสมัยอยู

เสมอ 
 2.6 การสรางแบบประเมินความพึงพอใจผูเขาใช

งาน การสรางแอพพลิเคชั่น สถานที่ทองเที่ยวถิ่นอีสาน
บานเฮา จังหวัดอุดรธานี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังน้ี 

     2.6.1 ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การสรางแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ และเกณฑการแปลผลจากเอกสารตําราและ
งานวิจัยตาง ๆ 

      2.6.2 กําหนดประเด็นที่จะประเมินความพึง
พอใจ  โดยให ครอบคล ุม เรื ่อง ที ่ต องการศ ึกษา ค ือ 
ดานเนื้อหาการนําเสนอ ดานภาพและตัวอักษรในการ 
สื ่อความหมาย ดานการจัดวางรูปแบบแอพพลิเคชั ่น 
ดานการออกแบบและใชงานแอพพลิเคช่ัน 

      2.6.3 สรางแบบประเมินความพึงพอใจให
ครอบคลุมประเด็นที่ตองการสอบถาม  เปนขอคําถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจตามการเขาใชงานแอพพลิเคชั่น 
สถานที่ทองเที่ยวถิ่นอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี ดวย
โปรแกรม App Inventor จํานวน 12 ขอ โดยกําหนดคา
ระดับคะแนนเปน 5 ระดับ 

2.6.4 นําเสนอแบบประเม ินใหผู เ ชี ่ยวชาญชุดเด ิม 
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ปรับปรุงขอคําถามและ
ภาษาท่ีใชใหเหมาะสม 

      2.6.5 วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดย
ใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบประเมินกับลักษณะ
ท่ีจะวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
เลือกประเด็นสอบถามท่ีมีคา IOC ท้ังฉบับเทากับ 1.00 ซึ่ง
ทุกขอมีคา IOC เทากับ 1.00 สามารถใชประเมินไดท้ังฉบับ 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ บุคคลท่ัวไป จาํนวน 100 คน 

ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เปนการเลือกเพ่ือใหไดจาํนวนตามตองการ 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
3.1 แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบาน

เฮา จังหวัดอุดรธานี 
3.2 แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของการ

สรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ 
4. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยการสรางแอพพลิเคชั ่น สถานท่ี
ทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี  ดังน้ี  

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหแบบประเมินวิธีการ
สรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ  

ตาราง ท่ี1  ผลการวิ เคราะหแบบประเมิน
แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด
อุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 

1. ดานความสอดคลองและชัดเจนของแอปพลิเคชั่น
   1.1 ขอความสอดคลองกับ
จุดประสงคของแอปพลิเคช่ัน 4.37 0.52 มาก 
   1.2 ขอความและสัญลักษ 
มีความจัดเจน 4.72 0.46 

มาก
ท่ีสุด 

   1.3 แอปพลิเคช่ันมีความ
เขาใจงาย 4.61 0.5 

มาก
ท่ีสุด 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

795

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



รายการประเมิน S.D แปลผล 

2. ดานภาพและตัวอักษรในการสื่อความหมาย
    2.1 ภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหา 4.78 0.42 

มาก
ท่ีสุด 

    2.2 ตัวอักษร (แบบ/ขนาด) 
เหมาะสม 4.3 0.53 

มาก 

    2.3 ลําดับภาพหรือเน้ือหา
เหมาะสม 4.5 0.51 

มาก
ท่ีสุด 

3. ดานความเหมาะสมของการใชภาษา
    3.1 ภาษาท่ีใชถูกตองตาม
หลักเกณฑการใชภาษา 4.67 0.57 

มาก
ท่ีสุด 

    3.2 ภาษาท่ีใชสละสลวย
เหมาะกับเน้ือหา 4.33 0.57 

มาก 

 3.3 สํานวนภาษาเขาใจงาย 4.44 0.51 มาก 

4. ดานการออกแบบแอพพลิเคชัน่
    4.1 มีความเช่ือมโยงไม
ซับซอน 4.61 0.5 

มาก
ท่ีสุด 

    4.2 ใชงานงายไมซับซอน 4.44 0.51 มาก 

    4.3 การจัดวางรูปแบบมี
ความเหมาะสม 4.56 0.51 

มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.53 0.51 
มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหแบบประเมิน 
การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา
ผู เ ช่ียวชาญสวนใหญ มีความคิดเห็นตอแอพพลิเคช่ัน 
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี อยูใน
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด (  = 4.53, S.D. = 0.51) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจท่ีมีตอ
การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานี  

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของบุคคลท่ัวไป 
จํ า น ว น  100 ค น  ไ ด ม า โ ด ย ก า ร สุ ม แ บ บ บั ง เ อิ ญ 
(Accidental sampling) ท่ีมีตอการสรางแอพพลิเคช่ัน 
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหแบบประเมินความ
พึงพอใจของบุคคลท่ัวไปท่ีมีตอการสรางแอพพลิเคช่ัน 
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี 

รายการประเมิน S.D. แปลผล 

1. ดานความสอดคลองและชัดเจนของแอปพลิเคชั่น
   1.1 ขอความสอดคลองกับ
จุดประสงคของแอปพลิเคช่ัน 

4.72 0.46 
มาก
ท่ีสุด

   1.2 ขอความและสัญลักษมี
ความจัดเจน 

4.67 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

   1.3 แอปพลิเคช่ันมีความ
เขาใจงาย 

4.67 0.48 
มาก
ท่ีสุด 

2. ดานภาพและตัวอักษรในการสื่อความหมาย
    2.1 ภาพประกอบมีความ
เหมาะสม 

4.39 0.5 มาก 

    2.2 ตัวอักษร (แบบ/ขนาด) 
เหมาะสม 

4.61 0.5 
มาก
ท่ีสุด 

    2.3 ลําดับภาพหรือเน้ือหา
เหมาะสม 

4.33 0.48 มาก 

3. ดานความเหมาะสมของการใชภาษา

    3.1 ภาษาท่ีใชถูกตองตาม
หลักเกณฑการใชภาษา 

4.44 0.51 มาก 

    3.2 ภาษาท่ีใชสละสลวย
เหมาะสม 

4.72 0.46 มากท่ีสุด 

    3.3 สํานวนภาษาเขาใจงาย 
4.78 0.42 มากท่ีสุด 

4. ดานการออกแบบแอพพลิเคชัน่

    4.1 มีความเช่ือมโยงไม
ซับซอน 

4.61 0.5 มากท่ีสุด 

    4.2 ใชงานงายไมซับซอน 
4.56 0.51 มากท่ีสุด 

    4.3 การจัดวางรูปแบบมี
ความเหมาะสม 

4.44 0.51 มาก 

รวม 
4.58 0.48 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสาน
บานเฮา จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด (  = 4.58, S.D. = 0.48) 
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5. สรุป และอภิปรายผล
การจั ด ทํ า วิ จั ยครั้ ง น้ี มี วั ต ถุ ประสงค เ พ่ื อ 

สรางแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวเมืองอุดรธานี 
เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวเมือง
อุดรธานี เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการสราง
แอพพลิเคช่ันสถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด
อุดรธานีอุดรธานี กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 
ไดแก บุคคลท่ัวไป จํานวน 100 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยไดแก การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ิน
อีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี และแบบประเมินความพึง
ใจของผูใชแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบาน
เฮา จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย มีดังน้ี 
1) ผลการวิเคราะห แบบประเมินการสราง

แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด
อุดรธานี ผลการวิเคราะหแบบประเมินตอการสราง
แอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัด
อ ุดรธาน ี โดยผู เ ชี ่ย วชาญ จํานวน 3 ท าน  พบว า
ผู เชี ่ยวชาญสวนใหญ มีความคิดเห็นตอแอพพลิเคชั ่น 
สถานที่ทองเที่ยวถิ่นอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี ท่ี
ผูวิจัยสรางและออกแบบข้ึนอยูในระดับความคิดเห็นมาก
ท่ีสุด 

2) ผลการวิเคราะห ความพึงพอใจของ
บุคคลท่ัวไป จํานวน 100 คน ไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) ท่ีมีตอการสรางแอพพลิเคช่ัน 
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี การ
ประเมินความพึงพอใจมีท้ังหมด 4 ดาน พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

5.2  อภปิรายผล 
ผลการประเมินการสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ี

ท อ ง เ ท่ี ย ว ถ่ิ น อี ส า น บ า น เ ฮ า  จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี 
โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวา ผูเช่ียวชาญสวน
ใหญมีความคิดเห็นตอการสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ี
ทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี อยูในระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด อาจเปนเพราะวา การสราง
แอพพลิ เค ช่ัน สถานท่ีทอง เ ท่ียว ถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานี ไดผานผูเช่ียวชาญตรวจสอบตามข้ันตอน
และประเมินคุณภาพตามเกณฑ สอดคลองกับงานวิจัย 
[3] ไดศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด 
เ รื่ อ ง  รั ก สุ ข ภ า พ  โ ด ย มี  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค คื อ 
1) เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด 2) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอแอพพลิเคช่ัน 
กลุมเปาหมายคือผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือประเมิน

คุณภาพ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จํานวน 30 คน ผลจาก
การประเมินคุณภาพแอพพลิเคช่ันโดยกลุมเปาหมายใน
ภาพรวม พบวา อยู ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53, 
S.D.= 0.51) และผลจากการประเมินความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายใน ภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูระดับ
มากถึงมากท่ีสุด ( = 4.45, S.D. = 0.62) 

กิตติกรรมประกาศ 
 การสรางแอพพลิเคช่ัน สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสาน
บานเฮา จังหวัดอุดรธานี สําเร็จลุลวงไปดวยดี ผู วิจัย
ขอขอบพระคุณ ดร.คชา โกศิลา นายภานุเมศ ชมภูนท 
อาจารยท่ีปรึกษาโครงการรวม และ นางสุทธิสา ประดิษฐ 
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยบัีณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ          
  ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานะ โสภา 
และดร.วัฒนา โอทาตะวงษ เปนกรรมการ ใหแนวคิด 
คําแนะนําตลอดจนแนวทางแกไขปญหา ขอบกพรอง 
ตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการสรางแอพพลิเคช่ัน 
สถานท่ีทองเท่ียวถ่ินอีสานบานเฮา จังหวัดอุดรธานี 
จนสําเร็จลุลวงดวยดี  
 ขอขอบพระคุณ ดร.มงคล แสงอรุณ ผศ.ไพศาล 
ดาแร  และนางสุรีรัตน  สุมมาตย  ผู เ ช่ียวชาญท่ีชวย
ตรวจสอบเครื่องมือแบบประมาณคุณภาพการสราง
แอพพลิ เค ช่ัน สถานท่ีทอง เ ท่ียว ถ่ินอีสานบานเฮา 
จังหวัดอุดรธานี ใหแนวคิด ตลอดจนแนวทางแกไขปญหา
ขอบกพรองตาง ๆ  
จนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ขอขอบคุณ ผูรวมงานทุกทาน ท่ีใหความ
รวมมือในทุก ๆ ดานของการศึกษา ตลอดจนความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจกับกลุมเปาหมาย ทําใหการศึกษาครั้งน้ี
สําเร็จ ผูวิจัยขอนอมเปนเครื่องบูชาพระคุณ บิดา มารดา 
อาจารย ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู ตลอดจนทุกคน
อันเปนท่ีรัก และคอยสนับสนุนใหกําลังใจตลอดมา จนทํา
ใหประสบผลสําเร็จ 
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บทคัดยอ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือวิเคราะห  

และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคน

ผลงานวิจัยบัณฑิต  2) เพ่ือประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต  3) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต กลุมเปาหมาย ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาคอมพิวเตอร ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี          

ท่ีใชบริการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคน

ผลงานวิจัยบัณฑิต ช้ันปท่ี 1 และ 2  รวมท้ังสิ้น  31  คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต 2)  แบบประเมิน

คุณภาพโดยผูเช่ียวชาญ 3 คน   3) แบบประเมินความพึง

พอใจของผูใชงานท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย ( ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

ผลการวิจัย  1) ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต     

_        

*อิสระ  หวังดี (Mr.Idsara Wungdee)

Email address : tainoilza000@gmail.com 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พบวา

มีความสามารถในการทํางานดังน้ี ลงทะเบียนเขาสูระบบ 

ออกจากระบบ การเพ่ิม ลบ แกไขเอกสารงานวิจัยและการ

คนคืนเอกสารงานวิจัย   2) ผลการประเมินคุณภาพของ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑติ 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จาก

ผูเช่ียวชาญ อยูในระดับดี   3) ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี อยูในระดับดี 

คําสําคัญ : การพัฒนาระบบ, การจัดการ, การสืบคน 

Abstract 
The purposes of the research were to 

develop information systems for storing and 

retrieving bachelor of technology program in 

Business Computer in Udonthani Vocational 

College. The objectives were: 1) To analyze and 

designing development of information systems for 

storing and retrieving. 2) To create a development 

of information systems for storing and retrieving. 3) 

To assess satisfaction with the development of 

information systems for storing and retrieving. On 
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the web application, a sample was selected from 

31 users of All Service stores that use the store 

management system on the web application.  The 

research instruments were   1) Web Application 

Store Management System 2) Expert Quality 

Assessment Form   3) User Satisfaction Assessment 

Form for Web Application Store Management 

System By analyzing the statistical data, percentage 

(%), mean (and standard deviation).  The research 

result found that the 1) Analysis and design results 

of information systems for storing and retrieving 

bachelor of technology program in a Business 

Computer in Udonthani Vocational College were 

Register, Login, Logout, editor, delete and 

Retrieving research papers 

2) From the study of the evaluation of the quality

of information systems for storing and retrieving 

bachelor of technology program in Business 

Computer in Udonthani Vocational College was 

good  3) From the analysis of the evaluation of 

satisfaction of information systems for storing and 

retrieving bachelor of technology program in 

Business Computer in Udonthani Vocational 

College was good. 

Keywords : System Development, Management, 

Retrieving  

1. บทนํา
จากการเปลี่ ยนแปลงของโลกปจจุ บันทุกดาน     

สงผลใหการบริหารสถานศึกษาจําเปนตองกาวทันกับ                

การเปลี่ยนแปลงของขอมูลขาวสาร  โดยเฉพาะดาน

เทค โน โลยี ส า รสน เทศ เจริญก า วหน าอย า ง ร วด เร็ ว                  

มีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชท่ีเปนประโยชนกับงาน

สารสน เทศอยู ต ลอด เ วลา  ทํ า ให ทุ กว งการ วิ ช า ชีพ              

ตองหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนใหตระหนักตอ

สั งคมสารสนเทศและแนวโนมการเปลี่ ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา ในชวงทศวรรษ

ท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในโลกของเทคโนโลยี

สารสนเทศไปอยางรวดเร็วและแนวโนมในอนาคตขางหนา 

ทางการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม 

ผู เ ช่ียวชาญและนักคิดระดับโลกต างลงความเห็นว า 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะสงผลกระทบตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และในอีก 5-10 ปขางหนา

เทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามามีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยน

วิถีชีวิตและวิธีการในการดําเนินการทางธุรกิจของสังคมโลก

ประกอบดวย เทคโนโลยีพกพา เครือขายสังคมออนไลน 

การประมวลผลแบบกอนเมฆ และเทคโนโลยีจัดการขอมูล

จํานวนมหาศาล การหลอมรวมเทคโนโลยีท้ัง 4 เรื่องดังกลาว

เขาดวยกันไดอยางเหมาะสมลงตัวจะกอใหเกิดการยกระดับ

ในการพัฒนาประเทศ [1] 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ

พัฒนาองคกรท่ีมีสวนชวยในการอํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินงานทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

ติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยประหยัดตนทุน

ในการทํางานในดานตาง ๆ  ของหนวยงาน  ปจจุ บัน    

ไดมีการนําเทคโนโลยีการจัดการเขาชวยเพ่ิมศักยภาพ 

ในการทํางาน เชน ชวยลดเวลาในการทํางาน จัดเก็บเอกสาร

ใหเปนหมวดหมู นอกจากน้ียังสามารถลดปญหาท่ีเกิดจาก

การจัดเก็บเอกสารและการดูแลรักษาเอกสารใหคงสภาพ

เชน  ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร  ลดตนทุนในการจัดทํา

เอกสาร ลดการจัดเก็บเอกสารซ้ําซอน และเกิดการสูญหาย 

เน่ืองจากการจัดเก็บรักษาเอกสารท่ีไมดี [2] 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1  เปนสถา บัน อุดมศึกษา ท่ี เ กิดจากการรวมตั ว ของ

วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยี

แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ต อ เ รื อ ใ น ก ลุ ม จั ง ห วั ด เ ล ย 

หนองคาย  บึงกาฬ  หนองบัวลําภูและอุดรธานี  ซึ่งไดเปดทํา

การสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  9 สาขาวิชา 

ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีแมพิมพ สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ยานยนต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด ตามโครงสรางหลักสูตรและ

แผนการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต (ตอเน่ือง) ตั้งแตปการศึกษา 

2557 จนถึงปจจุบัน โดยอยูภายในการกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตามมาตรา 13 แหง

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 กําหนดให 

“สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมเปนสถาบันได การรวม

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือจัดตั้งเปนสถาบันการอาชีวศึกษา

ใหกระทําไดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และคํานึงถึงการประสานความรวมมือใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการใชทรัพยากรรวมกัน ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ีกําหนด       

ในกฎกระทรวง” [3] 

จากขอมูลขางตนผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจดัการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิตจึงได

เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิตข้ึนมาใหมีประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บขอมูล  และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดเก็บและ

สืบคนขอมูลตาง ๆ  ของบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีตอไป 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.1.1 เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

1.1.2 เพ่ือประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

1.1.3 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

1.2 ขอบเขตของการวิจยั 

1.2.1 ขอบเขตดานเน้ือหา ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต ไดมีการออกแบบให

มีการใชงาน 2 สวน คือ 1) ผูใชงาน สามารถลงทะเบียนขอใช

บริการระบบสืบคนขอมูลงานวิจัย และทําการดาวนโหลด

งานวิจัยได 2) แอดมิน ผูใชงานสามารถเพ่ิม ลบ แกไขขอมูล

ท้ังหมดภายในระบบได  

1.2.2 ขอบ เขตประชากร  ผู วิ จั ย ไ ด กํ าหนด

กลุมเปาหมายการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักศึกษา หลักสูตร

เทคโนโลยี บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ธุร กิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี ช้ันปท่ี 1 และ 2 รวมท้ังสิ้น 31 คน 

โดยการใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง   

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร ธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผู วิจัยไดทําการศึกษาและ

รวบรวมขอมูลตาง ๆ  ในการจัดทํา ดังน้ี 

2.1 การพัฒนาระบบ ทํางานใหไดอยางคลองตัวมี

ลําดับข้ันและเปาหมายท่ีแนนอน วงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC)  โ ดยมีการ

พัฒนาระบบอยู 7 ข้ันตอน คือ 

1) คนหาและเลือกสรรโครงการ

2) จัดตั้งและวางแผนโครงการ

3) วิเคราะหระบบ

3.1 Context Diagram 

รูปท่ี 1 Context Diagram 

3.2 แผนภาพแสดงการไหลของขอมูล 

รูปท่ี 2 Data Flow Diagram Level 1 การเขาสูระบบ 
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รูปท่ี 3 Data Flow Diagram Level 1 การจัดการขอมลู 

รูปท่ี 4 Data Flow Diagram Level 1 การสมัครสมาชิก 

รูปท่ี 5 Data Flow Diagram Level 1 การคนหาขอมูล 

4) ออกแบบเชิงตรรกะ

 4.1 การออกแบบฐานขอมูลการออกแบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธการจัดการขอมูลตาง ๆ ใหอยูในรูป

ตารางฐานขอมูล  

ตารางท่ี 1 ตารางขอมูล Member 

ตารางท่ี 2 ตารางขอมูล Research 

ตารางท่ี 3 ตารางขอมูล Teacher 

ตารางท่ี 4 ตารางขอมูล Student 

5) ออกแบบเชิงกายภาพ

รูปท่ี 6 การล็อกอินเขาสูระบบ Login 

รูปท่ี 7 การสมัครสมาชิกของผูใชระบบ 

รูปท่ี 8 การคนหาขอมูลวิจยั 
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รูปท่ี 9 การจัดการขอมลูคร ู

รูปท่ี 10 การเพ่ิมขอมูลในหนาการจัดการขอมูลคร ู

รูปท่ี 11 การจัดการขอมลูนักศึกษา 

รูปท่ี 12 การเพ่ิมขอมูลในหนาการจัดการขอมูลนักศึกษา 

รูปท่ี 13 การจัดการขอมลูงานวิจยั 

รูปท่ี 14 การเพ่ิมขอมูลในหนาการจัดการขอมูลงานวิจัย 

6) พัฒนาและติดตั้งระบบ

7) ซอมบํารุงระบบ

7.1 เก็บรวบรวมคํารองขอใหปรับปรุงระบบ 

7.2 วิเคราะหขอมูลรองขอใหปรับปรุงระบบ 

เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดของระบบงานท่ีใชอยู ขอดี ขอเสยี 

ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแตละสวน

เพ่ือเตรียมการปรับเปลี่ยนใหเปนระบบสารสนเทศใหม 

7.3 ออกแบบการทํางานท่ีตองการปรับปรุงระบบ 

2.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หมายถึง ระบบ

ท่ีรวบรวมขอมูลสารสนเทศ  ซึ่งมีความเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานขององคกรใหกับผูปฏิบัติงาน และผูบริหารเพ่ือ

สนับสนุนภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยใชเทคโนโลยีและอุปกรณ

สมัยใหมเพ่ือสรางสารสนเทศท่ีมีประโยชนตอผูใช เพ่ือใหการ

ดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจุบัน

ขอบเขตการทํางานของระบบสารสนเทศขยายตัวจากการ

รวบรวมขอมูลท่ีมาจากภายในองคกรไปสูการเช่ือมโยงกับ

แหลงขอมูลจากสิ่งแวดลอมภายนอกท้ังจากภายในทองถ่ิน 

ประเทศและระหวางประเทศ  กลาวคือ ระบบสารสนเทศจะ

เก่ียวของโดยตรงกับองคการ การจัดการและเทคโนโลยี [4] 

2.3 การสืบคนสารสนเทศ เปนกิจกรรมสวนหน่ึงของ

งานบริการสารสนเทศ  ซึ่งตองเก่ียวของกับผู ใชบริการ 

สารสนเทศ ฐานขอมูล ตลอดจนถึงความรูความสามารถของ

ผูใชบริการ  โดยท่ัวไปในปจจุบันการสืบคนสารสนเทศมักมี

กระบวนการทางคอมพิวเตอร เขามาเ ก่ียวของ แหลง

สารสนเทศท่ีสามารถคนไดดวยระบบคอมพิวเตอร แบง

ออกเปน 4 ประเภท คือ  1) การสืบคนสารสนเทศจาก

ฐานขอมูลออนไลน  2) การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล

สําเร็จรูปซีดีรอม  3) การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูล
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ระบบเช่ือมตรงของหองสมุด  4) การสืบคนสารสนเทศจาก

อินเทอรเน็ต [5] 

2.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑงานพัสดุ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เ พ่ือพัฒนาทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิม

ศักยภาพในการทํางาน และสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศผานระบบบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอร

สําหรับผูใชงานใหดียิ่งข้ึน [6] 

ระบบบริหารการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ของภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปกรรม

ศาสตรและวิทยาศาสตร และศูนยวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏรอยเอ็ด ไดถูกพัฒนาในช่ือระบบ HUSO Document 

Management (HDM) เ พ่ือ อํานวยความสะดวกในการ

จัดเก็บขอมูลขาวสาร และเอกสารท่ีเก่ียวของไดอยางรวดเร็ว 

[7] 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
3.1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคน

ผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานี 

3.2  แบบประเมินคณุภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการและสืบคนผลงานวิจยั บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ 

รูปท่ี 15 แบบประเมินคุณภาพ โดยผูเช่ียวชาญ 

3.3  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงาน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑติ 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
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รูปท่ี 16 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ สืบคน

ผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาอุดรธานีมีความสามารถในการทํางานดังน้ี 

ลงทะเบียน เขาสูระบบ ออกจากระบบ การเพ่ิม ลบ แกไข

เอกสารงานวิจัย และการคนคืนเอกสารงาวิจัย  

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีโดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 

ทาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี 6  ผลการประเมินคณุภาพของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑติ ในภาพรวม 

รายการ S.D 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

1. ดานการออกแบบ 4.06 0.76 ดี 

2. ดานคุณภาพของระบบ 4.01 0.61 ดี 

3. ดานการใหบริการ 4.83 0.32 ดีมาก 

4. ดานประโยชนและการ

นําไปใช 

4.45 0.71 ดี 

รวม 4.25 0.61 ดี 

จากตารางท่ี 6 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑติ 

จากผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 ทาน  ระดับคุณภาพโดยรวมสวน

ใหญอยูในระดับดี ( =4.25)  

4.3 ผลวิเคราะหแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑติ 

โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามความ

พึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคน

ผลงานวิจัยบัณฑิต จํานวน 31 คน 

ตารางท่ี 7  แสดงรอยละของเพศ 

ขอมูลพ้ืนฐาน S.D 

เพศ 

1. ชาย 20 64.50 

2. หญิง 11 35.50 

รวม 31 100 

จากตารางท่ี 7  พบวา มีจํานวนผูเขารวมทําแบบ 

สอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต ช้ันปท่ี 1 และ 2 รวมท้ังหมดสิ้น 31 

คน แบงเปนชาย 20 คน คิดเปนรอยละ 64.50 เปนหญิง 11 

คน คิดเปนรอยละ 35.50 

ตารางท่ี 8  แสดงผลรอยละของอายุ  

ขอมูลพ้ืนฐาน S.D 

อาย ุ

1. 21-25 ป 26 83.90 

2. มากกวา 25 ป 5 16.10 

รวม 31 100 

จากตาราง ท่ี  8   พบว า  มีจํ านวนผู เ ข าร วมทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
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และสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต อยู ในชวงอายุระหว าง 

21-25 ป  จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 83.90   เปนชวง

อายุมากวา 25 ป จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 16.10 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิตโดย

แบ งออกเปน 4 ด าน ไดแก  ด านการออกแบบระบบ 

ดานคุณภาพของระบบ ดานการใหบริการ และดานประโยชน

และการนําไปใช 

ตารางท่ี 9  ผลการประเมนิคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต ในภาพรวม 

รายการ S.D 
ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

1. ดานการออกแบบ 4.16 0.28 ดี 

2. ดานคุณภาพของระบบ 4.16 0.57 ดี 

3. ดานการใหบริการ 3.66 0.28 ดี 

4. ดานประโยชนและการ

นําไปใช 

4.00 1.00 ดี 

รวม 4.16 0.38 ดี 

จากตารางท่ี 9 พบวา ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

ความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ

สืบคนผลงานวิจัย จํานวน 31 คน สวนใหญอยูในระดับดี         

( =4.16)  

5. สรุป และอภิปรายผล
จากการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการและสืบคนผลงานวิจยับัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ

ข้ันตอนของวัตถุประสงคการศึกษาและสรุปผล ดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย มีดังน้ี 

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

และสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มีความสามารถในการทํางาน

ดังน้ี ลงทะเบียน (Register) เขาสูระบบ (Sign in) ออกจาก

ระบบ (Sign out) การเพ่ิม ลบ แกไขเอกสารงานวิจัย และ

การสบืคืนเอกสารงานวิจัย 

2) ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต  

โดยผูเช่ียวชาญ พบวาผูเช่ียวชาญสวนใหญ โดยภาพรวม 

มีความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

และสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต โดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี 

3) ค ว า ม พึ งพ อ ใ จ ท่ี มี ต อ ร ะ บบส า รสน เทศ

เ พ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัย บัณฑิต  พบว า 

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจท่ีมีตอระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต โดยภาพรวม 

อยูในระดับดี 

5.2  อภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

และสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร ธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อภิปรายผลได ดังน้ี การพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑติ 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ไดผาน

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบตามข้ันตอนและประเมินคุณภาพตาม

เกณฑ สอดคลองกับงานวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ครุภัณฑงานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัย

โดยผูเช่ียวชาญ อยูในระดับดีมาก [6] 

ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคนผลงานวิจัยบัณฑิต 

พ บ ว า  ผู ใ ช ง า น มี ค ว า ม พึ งพ อ ใ จ ท่ี มี ต อ ก า ร พัฒนา 

ระบบสารสนเทศเ พ่ือการจั ดการและสืบคนผลงาน 

วิจัยบัณฑิต  มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี  ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคน

ผลงาน วิจั ย บัณฑิต  มี ความสะดวกในการเข า ใช งาน 

ระบบฐานขอมูลมีความเหมาะสม การใหบริการในดานระบบ

ผูใชงานการใหบริการในดานระบบบริหารจัดการ และเพ่ิม

ความสะดวกในการจัดการและสืบคนสอดคลองกับรายงาน

ผลการสํารวจความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ประจําป 2562 [8] ความพึงพอใจ เปนการใหคาความรูสึก

ของคนเราท่ีสัมพันธกับโลกทัศนท่ีเก่ียวกับความหมายของ

สภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสภาพแวดลอม

จะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี–เลว พอใจ–ไมพอใจ  

สนใจ–ไมสนใจ เปนตน จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 
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ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคล ซึ่งเกิดจากการไดรับ

การตอบสนองตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีในสิ่ง

น้ัน ตรงกันเขามา หากความตองการไมไดรับการตอบสนอง 

ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน ความพึงพอใจท่ีมีตอการใช

บริการจะเกิดข้ึนหรือไมน้ันจะตองพิจารณาถึงลักษณะของ 

การใหบริการขององคกรประกอบกับระดับความรูสึกของ

ผูรับบริการในมิติตาง ๆ  ของแตละบุคคล   

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรึกษา นายภานุเมศ ชมภูนท 

ดร.คชา โกศิลา  และนางสุทธิสา ประดิษฐ ประธานหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  

ขอบคุณคณะกรรมการ ผศ.ดร.มานะ โสภา และ 

ดร.วัฒนา โอทาตะวงษ   เปนอยางสูงท่ีใหคําแนะนําในการ

สอบครั้งน้ี 

ขอขอบพระคุณ ผศ .ดร .กรรณิการ  ภิ รมรัตน  

ดร .มงคล แสงอรุณ และอาจารยสุรี รั ตน  สุ มมาตรย  

ผูเช่ียวชาญท่ีชวยตรวจสอบเครื่องมือแบบประเมินคุณภาพ 

และใหแนวคิดตลอดจนแนวทางแกไขปญหาขอบกพรอง 

ตาง ๆ  อันเปนประโยชนตอการพัฒนาลุลวง  
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การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

A DEVELOPMENT OF GRADUATE SCHOOL DATABASE APPLICATION SYSTEM OF  
TECHNOLOGY PROGRAM IN BUSINESS COMPUTER ONTHANI VOCATIONAL COLLEGE 

วนิดา อินทไชย1,*และมุกดาเหมทัุย2 
Miss. Wanida Intachai1,*Miss. Mookda Hemuthai2 

*123สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชวีศึกษาอุดรธาน ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*123Field of programin Business Computer, Udonthani Vocational College,

Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1. 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนา

เว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต วิทยาลัย             
2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการพัฒนาเว็บ
แอ พ พ ลิ เค ช่ั น ระบ บ ฐาน ข อ มู ล บั ณ ฑิ ต วิท ย าลั ย           
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ คณะอาจารย บัณฑิต 
และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ีใชงาน
เว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย ท้ังหมด
จํ าน วน  60  คน  เค รื่ อ งมื อ ท่ี ใช ใน ก าร วิจั ย  ได แ ก            
1) เว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานท่ีมีตอเว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
วิเคราะหใชขอมูลสถิติ คาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัย พบวา 
1) ผลการประเมินคุณภาพเว็บแอพพลิเคชั่น

ระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี พบวาผู เชี่ยวชาญมีความความคิด
เห็นตอระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก  
( X  = 4.25 ,S.D.= 0.20) 

*วนิดา อินทไชย (Miss.Wanida Intachai)
Email address: wanida.199923@gmail.com

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน
เว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต วิทยาลัย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุร กิจ  วิทยาลั ยอาชีวศึ กษาอุดรธานี  การประเมิน       
ความพอใจมี ท้ั งหมด 4 ด าน  พบวา โดยภาพรวม      
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.33 ,S.D.= 0.12) 

คําสําคัญ : เว็บแอพพลิเคชั่น, ระบบฐานขอมูล,บัณฑิต
วิทยาลัย 

Abstract 
Thepurposesof this research were :      

1) To develop web applications and database
systems for the graduate school. 2) Toassess the 
satisfaction towards the development of web 
applications, database system, graduate school. 
The sample group in this research was total 60 
of graduate teachers and students of the 
Bachelor of Technology Program in Business 
computer Udonthani Vocational College.The 
research instruments were 1) web applications, 
database system for graduate schools, 2) user 
satisfaction assessment form. Jobs towards web 
applications, database system, graduate school 
The analysis was done using statistical data, 
percentage, mean and standard deviation.The 
results of the study were as follows:Evaluation 
of the quality of The development of 
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WebApplication Database System Graduates 
Bachelor of Technology Program in Business 
computer for Udonthani Vocational College It 
was found that experts had a high level of 
opinion on the developed system. ( X =4.25, 
S.D.=0.20) The results of the evaluation of the 
satisfaction of users of The development of 
WebApplication DatabaseSystem Graduates 
Bachelor of Technology Program in Business 
computer for Udonthani Vocational College. 
There were 4 aspects of the satisfaction 
assessment, found that overall satisfaction was 
at a high level. ( X = 4.33 ,S.D.= 0.12) 
Keywords : WebApplication, DatabaseSystem, 
Graduates School. 

1. บทนํา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดอนุมัติ

ใหสถาบันการอาชีวศึกษา 9 แหงดําเนินการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรสีายเทคโนโลยีหรอืสายปฏิบัตกิารและถัด
มาในปการศึกษา 2557 สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาอาชีวศึกษาไดอนุมัติใหสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และสถาบันการอาชีวศึกษา
อ่ืน ๆ รวมท้ังสิ้น 19 แหงดําเนินการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพ่ิมเติมซึ่งในการดําเนินการจัดการศึกษาน้ีทาง
สถาบันการอาชีวศึกษาต าง ๆ ท่ั วประเทศจะตอง
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรท่ีจะเปดสอนใหสอดคลองกับ
บริบทของแตละสถาบันตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการและใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2556 และกรอบคุณ วุฒิ
การศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการพ. ศ. 2556  

บัณฑิตวิทยาลัยท่ีสําเร็จการศึกษา มีภารกิจในการ
กํากับมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สนับสนุนสงเสริมการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูความเปนนานาชาติ และ
เปนศูนยกลางในการบริการวิชาการ อีกท้ัง บัณฑิต
วิทยาลัยมียุทธศาสตรในการสรางและพัฒนาเครือขายการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในประเทศและ
ต า งป ระ เท ศ  ระบ บ สารสน เท ศ  ระบ บ เค รื อ ข าย
คอมพิวเตอร และการสื่อสารผานทางอินเตอรเน็ตเขามา
เปนตัวประสานการทํางานรวมกันเพ่ือสรางโอกาสและการ
แขงขันท่ีมีมากยิ่งข้ึน ระบบสารสนเทศจําเปนอยางยิ่งใน
การดําเนินงานขององคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะ

เปนหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน เพ่ือชวยใหองคกรไดรับ
ขาวสารขอมูลท่ีมีอยู ท้ังภายในและภายนอกองคกรได
อย างรวดเร็วทํ าให เกิดการปรับ เปลี่ ยนการทํางาน       
โดยอาศัยกระบวนขอมูล ขาวสารท่ีมีอยู กระบวนท่ีทําให
เกิดสารสนเทศน้ีเรียกวา การประมวลผลขอมูล (Data 
Processing) แ ล ะ เรี ย ก วิ ธี ก า รป ระ ม วล ผ ล ข อ มู ล
สารสน เทศด วย เครื่อ งมื อทางอิ เล็ กทรอนิกสห รือ
คอมพิวเตอรน้ีวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology : IT) เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกระบวนการ
ตาง ๆ และระบบงานท่ีชวยใหไดสารสนเทศท่ีตองการ 
โดยหมายรวมถึง เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ตลอดจน
กระบวนการในการนาอุปกรณและเครื่องมือน้ัน ๆ มาใช
งานเพ่ือรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ
เปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสามารถนาไปใช
ประโยชนตอไป 

จากความสําคัญและประโยชนของการใชระบบ
สารสนเทศตาง ๆ ทําใหระบบสารสนเทศเขามามีบทบาท
ท่ีสําคัญในวงการศึกษาในปจจุบันตั้งแตระดับอนุบาล
จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากจะเปนประโยชนกับตัว
นักศึกษาในดานของการศึกษาคนควาหาความรู ท่ี
นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียนแลว ยังชวย อํานวย
ความสะดวกในเรื่องการติดตอหรือรับทราบขาวสารตาง ๆ 
จากทางสถานศึกษา งานทะเบียนประวัติเปนอีกระบบ
หน่ึงของสถานศึกษาท่ีมีความสําคัญ ซึ่งระบบงานเดิมจะ
ประสบปญหาในเรื่องของความลาชา เพราะยังใชระบบ
การกรอกดวยมือสําหรับการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งบางครั้งอาจทําใหเอกสารเกิดการสูญหายระหวาง    
การเก็บรวบรวม ยากตอการตรวจสอบ เน่ืองจากเอกสารมี
จํานวนมากและยังสิ้นเปลืองแรงงาน พ้ืนท่ี รวมท้ัง
ทรัพยากร กระดาษ ทําใหเกิดปญหากับนักศึกษาในเรื่อง
ของการกรอกขอมูล รวมถึงการเก็บรักษา การแกไข 
การรายงานขอมูล ประวัตินักศึกษาใหแกอาจารยซึ่งทําให
เกิดความลาชาในการรับทราบรายงานและการคนหา
ขอมลู ซึ่งมีความจําเปนท้ังสิ้น   

 ดังน้ัน ผู วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลบัณฑิตนักศึกษาข้ึนมา เพ่ือลดปญหาดานการ 
คนหาเอกสาร แกปญหาความซ้ําซอน ลดระยะเวลาการ
เขาถึงขอมูล และเพ่ิมความถูกตองใหกับขอมูล ระบบ
ฐานขอมูลยังสามารถ เพ่ิม ลบ แกไข และคนหา ทําให
บุคลากรเกิดความสะดวก ชวยลดข้ันตอนการทํางาน 
เน่ืองจากระบบท่ีพัฒนาข้ึนเปนแบบเว็บแอพพลิเคช่ัน
ทํางานรูปแบบออนไลนบนระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือความ 
สะดวกในการใชงานของบุคลากรท้ังยังสามารถเขาถึง
ขอมูลไดจากสถานท่ีท่ีมีระบบอินเตอรเน็ต เปนการ
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ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและการ 
คนคืนสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานในองคกร 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1.1.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นระบบ

ฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี 

  1.1.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
 ความพึ งพอใจ ท่ีมี ต อการพัฒ นาเว็บ

แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีอยูในระดับมาก 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 

  ระบบ Admin 1) สามารถจัดเก็บ เพ่ิม ลบ 
แกไข คนหาของขอมูลบัณฑิตได 2) สามารถแสดงขอมูล
ของขอมูลบัณฑิตได 

ผูใชงาน 1) บัณฑิตสามารถ เพ่ิม ลบ แกไข
ขอมูลสวนตัวได 2) บัณฑิตสามารถแกไขรหัสผานได      
3) คณะอาจารย นักศึกษา สามารถแสดงขอมูลบัณฑิตได

1.3.2 ขอบเขตประชากร 
 1.3.2.1 ประชากร คือ คณะอาจารย 

บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ท่ี ใช งานเว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูล บัณ ฑิ ต 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จํานวน 107 คน 

 1.3.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
ไดแกคณะอาจารย  บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ีใชงานเว็บแอพพลิเคช่ัน
ระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

1.3.3 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
 1.3.3.1 ตัวแปรตน คือเว็บแอพพลิเคช่ัน

ระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี 

 1.3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจท่ีมี
ตอการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

2. วิธีดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยเว็บแอพพลิเคชั่นระบบฐานขอมูลบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพ ิว เตอร ธ ุรก ิจ  วิทยาลั ยอาชีวศึ กษาอุดรธานี          
ไดดําเนินการสรางเครื่องมือดวยกระบวนการ การพัฒนา 
SDLC 7 ข้ันตอนของ [1] ดังน้ี 

1. คนหาและเลือกสรรโครงการ (Project
Identification and Selection) 

ตารางท่ี 1 ลําดับการทํางาน 

2. ผูจัดทําวิจัยไดสํารวจขอมูลบัณฑิต รูปแบบมี
การจัดเก็บขอมูลบัณฑิตในปจจุบัน 

 2.1 ผูวิจัยไดทําการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ัน
ระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี 

 2.2 ทําใหเกิดกระบวนการทํางานคลองตัว
และมีประสิทธิภาพในดานเว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบ
ฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี 

3. จั ด ตั้ ง แ ล ะ ว า งแ ผ น โค ร งก า ร  (Project
Initiating and Planning) 
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4. วิเคราะหระบบ (Analysis)
4.1 work Flow Diagram ระบบงาน 

 

ภาพท่ี 1 Work Flow Diagram ระบบงาน 

 4.2 Context Diagram ของการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

ภาพท่ี 2 Context Diagram ของการพัฒนาเว็บ
 แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย 

 4.3 แผนภาพแสดงการไหลของขอมูล (Data 
Flow Diagram) 

 

ภาพท่ี 3 Data Flow Diagram Level 1 ในสวนของ 
เขาสูระบบ 

 

ภาพท่ี 4 Data Flow Diagram Level 1 ในสวนของ 
  ขอมูลบัณฑิต 

5. ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
 5.1 การออกแบบฐานขอมู ล  (Database 

Design) การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relation 
Database System) การจัดการขอมูลตาง ๆ ใหอยูในรูป
ตารางฐานขอมูล 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดของตารางขอมูลบัณฑิต 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดของตารางขอมูลรุน 

ผูใชงาน
1 

 

เขาสูระบบ 
D1     user ผลการเขาสูระบบ 

User,Pass 

ผูใชงาน
2 

 

ขอมูลบัณฑิต 
D1ขอมูลบัณฑิต แสดงผล 

แสดงผล 

ผูใชงาน 

เรียกดูขอมูล 

จบ 

เขาสูระบบ 
ระบบฐานขอมลู

 

ผูใชงาน 

ระบบ 

แสดงขอมลู 

จัดการขอมูล 

Admin 

-ผลลพัธการเขาสูระบบ 
-แสดงขอมูลบัณฑิต 

-ผลลพัธการเขาสูระบบ 
-ผลการแกไข 

-User Pass 
-สถานะ 
 

-User Pass 
-ขอมูลบัณฑิต 
 

User 

Admin 

ระบบฐานขอมลูบัณฑิต
วิทยาลัย หลกัสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดของตารางขอมูลผูใชงาน 

ภาพท่ี 5 ER-Diagram แสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ 
     (Entity Relationship Diagram) 

6. ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)

ภาพท่ี 6 แสดงหนาเขาสูระบบ 

ภาพท่ี 7 แสดงหนาลงทะเบียน 

ภาพท่ี 8 แสดงหนาผูใชงานเขาสูระบบ 

ภาพท่ี 9 แสดงหนาขอมลูบัณฑิตแตละรุน 

ภาพท่ี 10 แสดงหนาการการจัดการฐานขอมูลสําหรับ 
    Admin 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

812

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ภาพท่ี 11 แสดงหนาเพ่ิมรุนบัณฑติ

ภาพท่ี 12 แสดงหนาการเพ่ิมขอมลูบัณฑติ 

ภาพท่ี 13 แสดงหนาบัณฑิตเขาสูระบบ 

ภาพท่ี 14 แสดงหนาบัณฑิตแกไขโปรไฟล 

7. พัฒนาและติดตั้งระบบ System( Implement)
8. ซอมบํารุงระบบ System( Maintenance)

8.1 เก็บรวบรวมคํารองขอใหปรับปรุงระบบ 

 8.2 วิเคราะหขอมูลรองขอใหปรับปรุงระบบ
เป น ข้ันตอนการวิ เคราะห ระบบงานป จจุ บั น  หรือ
ระบบงานเดิม ซึ่งอาจเปนระบบท่ีใชคอมพิวเตอรอยู
หรือไมก็ได เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดระบบงานท่ีใชอยู 
ขอดี ขอเสีย ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงาน
ในแตละสวนเพ่ือเตรียม ปรับ เปลี่ ยนให เปนระบบ
สารสนเทศใหม 

 8.3 ออกแบบการทํางานท่ีตองการปรับปรุง
ระบบเปนข้ันตอแรกสุดของการพัฒนา ระบบสารสนเทศ 
ในการวางแผนระบบสารสนเทศน้ันมีจุดมุงหมายเพ่ือการ
ตรวจสอบระบบงานเบ้ืองตน (Initial Investigation) 

9. ข้ันตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ
9.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
9.2 รางแบบสอบถาม 
9.3 นํ าแบ บ สอบ ถาม ไป ให ผู เ ช่ี ย วช าญ  

จํานวน 3 ทานตรวจสอบ 
 9.4 ปรับปรุงแก ไขตามขอเสนอแนะของ

ผู เ ช่ียวชาญ  จาก น้ัน นําเสนอใหผู เ ช่ียวชาญ ชุดเดิ ม
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและความเหมาะสมของ
เน้ือหา 

 9.5 วิเคราะหความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช
คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบประเมินกับลักษณะท่ี
จะวัด (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
เลือกประเด็นสอบถามท่ีมีคา IOC ท้ังฉบับเทากับ 1.00 
ซึ่งทุกขอมีคา IOC เทากับ 1.00 สามารถใชประเมินได  
ท้ังฉบับ [2] 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกคณะอาจารย

บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) 

สาขาวิชาคอมพ ิวเตอร ธ ุรก ิจ  วิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษา

อุดรธานี ที ่ใช งานเว็บแอพพลิเคชั ่นระบบฐานขอม ูล

บัณฑิตวิทยาล ัยหลักส ูตรเทคโนโลยีบ ัณฑิต (ทล.บ) 

สาขาวิชาคอมพ ิวเตอร ธ ุรก ิจ  วิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษา

อุดรธานี จํานวน 60 คน ซึ ่งไดมาโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 
3.1 เว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต

วิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
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3.2 แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของเว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 5 แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของ 
  ผูเช่ียวชาญ 

3.3 แบบประเมินคุณภาพเว็บแอพพลิเคช่ันระบบ
ฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 6 แบบประเมินคุณภาพเว็บแอพพลิเคช่ันของ 
     ผูเช่ียวชาญ 

3.4 แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงาน
เว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต วิทยาลัย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบง
ออกเปน 2 ตอน  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บแอพพลิเคช่ัน

ระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี 

ตารางท่ี 7 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน 

4. ผลการวิจัย

ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลองของเว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญดังน้ี  

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคาดัชนีของผูเช่ียวชาญ 
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จากตารางพบวา ผลการประเมินคาดัชนีความ
สอดคลองของเว็บแอพพลิเคชั่นระบบฐานขอมูลบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพ ิวเตอร ธ ุรก ิจ  ว ิทยาล ัยอาช ีวศ ึกษาอ ุดรธานี 
โดยผูเช่ียวชาญ พบวา ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน โดยภาพรวม        
มีความสอดคลอง 

ผลการวิเคราะห แบบประเมิ คุณ ภาพ เว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผูเช่ียวชาญ 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพ 

จากตารางพบวา ผลการประเมินคุณภาพเว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พบวา ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.25) 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของคณะอาจารย 
บัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 
ท่ี ใช งานเว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูล บัณ ฑิ ต 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จํานวน 107 คน      
ท่ีมีตอเว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชงาน 

จากตาราง พบวา ผูตอบแบบประเมินจํานวน107 
คน มีความพึงพอใจในการใชงานเว็บแอพพลิเคช่ันระบบ
ฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
( X = 4.33) 

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย มีดังน้ี 

1) ผลการประเมินคุณภาพเว็บแอพพลิเคชั่น
ระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาอุดรธานี พบวา ผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจ
ตอระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับมาก 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน
เว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต วิทยาลัย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุร กิจ  วิทยาลั ยอาชีวศึ กษาอุดรธานี  การประเมิน       
ความพอใจมีท้ังหมด 4 ดาน พบวา โดยภาพรวมความ  
พึงพอใจอยูในระดับมาก 

5.2  อภิปรายผล 
1) ผลการวิเคราะห แบบประเมินคุณภาพ

เว็บแอพพลิ เค ช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต วิทยาลัย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยผู เช่ียวชาญ 
จํานวน 1 ทาน พบวา ผูเชียวชาญมีความคิดเห็นตอเว็บ
แอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีท่ีผูวิจัยสรางและออกแบบ
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ข้ึนอยู ในระดับมากท่ีสุด เน่ืองจากผูเช่ียวชาญมีความ
เช่ียวชาญในการพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคช่ันโดยตรง 
จึงทําใหเว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ท่ีมีคุณภาพ 

2) ผลการวิเคราะห  แบบประเมินความ
พึงพอใจท่ีมีตอเว็บแอพพลิเคช่ันระบบฐานขอมูลบัณฑิต
วิทยาลัย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชา
คอมพิ วเตอร ธุ ร กิจ  วิทยาลั ยอาชีวศึ กษาอุดรธานี 
การประเมินความพึงพอใจมี ท้ังหมด 4 ดาน พบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 

เอกสารอางอิง 
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https://dol.dip.go.th/th/category/2019-
02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29, 
[สืบคนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2563]. 

      [2]  สมนึก ภัททิยธนี, 2546, การวัดผล 
การศึกษา, พิมพครั้งท่ี 4, กาฬสินธุ, 
ประสานการพิมพ. 
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การศึกษาความพึงพอใจตอการใชรานคาออนไลนผลิตภณัฑ OTOP จังหวัดเลย 
The study of satisfaction in E-Commerce Loei OTOP 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความพึง

พอใจตอการใชงานเว็บไซตการพัฒนารานคาออนไลน
ผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย คือ ประชาชนทั ่วไปใน
จังหวัดเลย จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสำรวจ
ความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนารานคาออนไลนผลิตภณัฑ 
OTOP จังหวัดเลย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหลับการวิจัย ไดแก คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี ่ย (Χ ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)แบงออกเปน 3 สวน 1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม 2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ
ตอการใชรานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย 3. 
ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตอความพึงพอใจตอการใช
รานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย จากผลวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของจำนวนประชากรกลุมตัวอยาง
ทั่วไปในจังหวัดเลย ที่มีตอความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ลำดับมากที ่ส ุด (x�= 4.69) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ 4 
อันดับแรกเรียงจากมากไปหานอย ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับ ดังนี้ ดานการนำไปใช

ประโยชน   (x� = 4.80)  ด  านการออกแบบและการ

จัดรูปแบบเว็บไซต (x� = 4.78) ดานความงายในการเขาถึง

ขอมูล ( x� = 4.65) ดานคุณภาพของเนื้อหา (x� = 4.53) 
ตามลำดับ 
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ,OTOP 

Abstract 
This research aimed to study satisfaction 

with the use of websites, online store development, 
OTOP products, Loei Province, the sample groups 
were 80 people in Loei Province, the tool used 
was a satisfaction survey on store development. 
Online, OTOP products, Loei Province, the statistics 

used for statistical data analysis using the software 
for research were percentage (Percentage), mean 

(x�), standard deviation (SD.). divided into 3 parts 
1. Results of general data analysis of respondents
2. Results of analysis of satisfaction of using online
stores, OTOP products, Loei Province 3. Results of 
feedback analysis on shop usage satisfaction Shop 
online productsOTOP Loei Province 

From the research, it was found that the 
satisfaction of the general visitor numbers in the 
provinces on the overall satisfaction was the 

highest (x� = 4.69) when considering the top 4 
details from descending. At a high level of 
satisfaction in all aspects according to the 

hierarchy of utilization (x� = 4.80), site design and 

layout (x� =4.78) simplicity in the study of data 

(x� =4.65) the quality of the sentences (x� = 4.53) 
respectively 
Keyword:  The product,OTOP 

1. บทนำ
ในอดีตการทำการคา และการทำธุรกิจสวนใหญ

ตองมีหนาราน มีรานคาขายของท่ีมีทำเล และท่ีตั้งจริง เพ่ือ
แสดงสินคาและบริการตางๆ ใหผูบริโภคทราบและเขาถึง
ขอมูลตางๆ ท่ีทางรานไดนำเสนอเปนจุดขายของแตละราน 
บางธุรกิจอาจใชวิธีการขายสินคาและบริการทางโทรศัพท 
เพื ่อเจาะกลุมผูบริโภคที่สนใจ แตในปจจุบันเทคโนโลยี
สามารถสรางความเจริญมั่งคั ่งในทางเศรษฐกิจไดอยาง
รวดเร็วเนื่องจากความจำเปนตางๆในดานการดำรงชีวิต
ของคนที ่พ ึ ่ งพาเทคโนโลย ีมากข ึ ้น เทคโนโลย ีจ ึงมี
ความสำคัญอยางมาก และเติบโตอยางรวดเร็วมาโดยตลอด 
นั่นคือ เทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครือขาย
ขนาดใหญที่เชื่อมโยง ติดตอสื่อสารขอมูลไปไดทั่วโลกเปน

*1234Business Computer, Loei Vocational College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 Loei 42000

*ธนวรรธน  จันสด
E-mail:b123456789034@gmail.com
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สังคมออนไลนขนาดใหญ ที ่มีการสื ่อสารดวยภาพ เสียง 
และขอความ ผานเครื่องมือที่รองรับอินเทอรเน็ต ซึ่งมีผล
ทำใหรูปแบบของการคาและธุรกิจไดเขาสูในระบบออนไลน 
โดยมีเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ตเปนองคประกอบ
สำคัญที่ทำใหรูปแบบธุรกิจ [1] ขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป 
โดยธุรกิจรานคาออนไลนจัดวาเปนสวนหนึ ่งของการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส เมื่อโลกกำลังกาวสูคริสตศตวรรษ
ใหม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ เกิดขึ ้นอยางรุนแรง และรวดเร็วจนคาดกันวาใน
คริสตศตวรรษที่ 21 การคาขายนานาชนิดจะเกิดขึ้นบน
เครือขายอินเตอรเน็ตเปนจำนวนมหาศาล ซึ่งการทำธุรกิจ
ในลักษณะของธุรกิจการซื้อขายออนไลน หรือพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) จะมีการเจริญเติบโต
ตลอดเวลา [2] ไดทำการศึกษา การ จัดการผลิตภัณฑ 
OTOPกรณีศึกษา : กลุมแมบานสามัคคีพฒันาบานถา เตา 
หมู1 ตำบลสามัคคี พัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัด
สกลนคร การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานภาพการ
ผลิต ในการจัดการและถายทอดองคความรูผลการศึกษา
พบว ากล ุ มน ิยมทอผาฝ ายอ มครามเป นงาน อด ิ เรก
นอกเหนือจากงานดานเกษตรกรรม โดยพิจารณาเปนดาน 
ดังน้ีดานกระบวนการผลิตกลุมมี โครงสรางธุรกิจครบ ท้ัง 3 
ขั ้นตอน คือ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การผลิตไม
กระทบ www.ssru.ac.th 37 สิ่งแวดลอม กลุมเปนผูผลิต
รายใหญในจังหวัด ซึ่งทางกลุมเนนการทอเปนผืนจำหนาย 
ดานการตลาดกลุมมีจุดแข็งท่ี ลวดลายและฝมือการทอผาย
อมครามแตกลุมขาดการพัฒนาดานบรรจุหีบ หอและขาด
การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑขาดนวัตกรรมใหมเพื่อเพ่ิม
มูลคากลุมมีการกระจายสินคา โดยการขายตรงที่ กลุม
แมบาน การวางจำหนายตามศูนยแสดงสินคา OTOP ใน
จังหวัด ทำ ใหพบวาชองทางการจัดจำ หนายสินคาจำกัด
ดานการบริหารงานกลุมมีการรวมตัวเพิ่มจำนวนสมาชิก
อยาง ตอเนื่องและมีการติดตอสรางเครือขายอยางเขมแข็ง 
ผูนำ กลุมเปนตัวแปรสำคัญอยางหนึ่งในการนากลุมไปสู
ความสำเร็จ แตกลุ มยังขาดการมอบหมายงาน กระจาย
อำนาจและตัด สินใจ สวนดาน การเงิน และบัญชีจะพบวา 
ระบบบัญชีการลงบัญชียังไมครบถวน และขาดความ
สม่ำเสมอไม คำนึงถึงตนทุนท่ีเปนนามธรรม 

2. วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชการ

พัฒนารานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย  
1.2.2 พัฒนารานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP 

จังหวัดเลย 

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1  เพ่ือเปนแหลงขอมูลในการศกึษาสินคา OTOP 

3.2  เพ่ือเปนการพัฒนาระบบการอัพเดทขอมูลขาวสาร
ของรานคา OTOP ถึงสินคาท่ีหลากหลาย 

4. วิธีการดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ข้ันตอนในการเตรียมการวิจัย เพ่ือใหการวิจัยครั้ง

น้ีบรรลุตามความมุงหมาย ผูวิจัยไดกำหนดรายละเอียดของ
ข้ันตอนการดำเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมการวิจัย 
เปนขั้นตอนการศึกษาเอกสาร ตำรา ขอมูล สถิติ 

สภาพความสำคัญของปญหาและเอกสารงานวิจ ัย ท่ี
เก่ียวของ เพ่ือสรางเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ขอคำแนะนำและความคิดเห็นในการจัดทำโครงการ
วิทยานิพนธจากคณะกรรมการการควบคุมและนำเสนอเคา
โครงวิทยานิพนธเพ่ือขอความเห็นชอบเพ่ือดำเนินการตอไป 

ข้ันตอนท่ี 2 การดำเนินการวิจัย 
เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยนำเครื่องมือที่สรางขึ้นจาก

ข้ันตอนท่ี 1 ในการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือ
นำไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนด พรอมนำขอมูล
ที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปลผลการ
วิเคราะหทางผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ [3] 

ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย 
เป นขั ้นตอนการจัดทำรายงานการวิจ ัยและ

นำเสนอคณะกรรมการควบคุมเพ่ือตรวจสอบปรบัปรุงแกไข
ขอบกพรองตามที ่คณะกรรมการควบคุมแนะนำ และ
จัดพิมพพรอมทั้งสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอ
ตอบัณฑิตวิยาลัย 

4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง โดย (Krejcie & 
Morgen) 

     - ประชากรท ี ่ ใช  ในการศ ึกษาค นคว  า  [4] 
ประชากรท่ัวไป ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   
จำนวน 100 คน  

- กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา ประชากร
ท่ัวไป ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 80 คน 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ เป นการว ิจ ัย เช ิ งสำรวจ

(surveyresearch) ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ี
ผู ศึกษาไดสรางข้ึนมาเพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปนการศึกษาถึงความพึง พอใจ
ของผูใชเว็บขายสินคา OTOP ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เลย ประกอบดวย 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที ่ 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถามจำนวน 80 คน ไดแก เพศ อายุ อาชีพ  

ตอนที ่  2 แบบประเม ินความพ ึงพอใจของ
ประชาชนทั ่วไป ในอำเภอเมือง จังหวัดเลย ตอการใช
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รานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย จำแนกเปน 
4 ดาน จำนวน 15 ขอ คือดานเนื้อหาจำนวน 5 ขอ ดาน
ความงายในการเข าถึงขอม ูลจำนวน 2 ข อ ด านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 4 ขอ  และดานการ
นำไปใชประโยชน 4 ขอ 

4.4 การสรางและพัฒนาเว็บเว็บไซต 
คณะผูคนควาไดดำเนินการตามลำดับ ดังตอไปน้ี 
- ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึง

พอใจตอการพัฒนาเว็บไซต 
- สรางแบบสอบถามตามแนวคิดที่กำหนดโดย

พิจารณารายละเอียดท่ีครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของวิจัย 
- นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิด

เสนออาจารยท ี ่ปร ึกษาโครงการเพื ่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความถูกตองของการใชภาษา และครอบคลุม
เนื้อหาของการศึกษาคนควาเพื่อนำมาปรับปรุงแกไขตามท่ี
อาจารยท่ีปรึกษาแนะนำ 

- ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่อาจารยท่ี
ปรึกษาวิจัยแนะนำ 

- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
- นำผลแบบสอบถามเสนออาจารยที ่ปรึกษา

โครงการอีกครั ้ง เพื ่อปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำแลว
จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื ่อนำไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

ดำ เน ินการ เก ็บรวบรวมข อม ู ลด  วยต ั ว เองโดยใช
แบบสอบถาม 80 ชุด ใหกับประชาชนทั่วไปในจังหวัดเลย 
ในการศึกษาความพึงพอใจการใชรานคาออนไลนผลิตภณัฑ 
OTOP จังหวัดเลย 

5. ผลการวิจัย
ขอมูลสวนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ในการ

วิจัยน้ีกลุมตัวอยางท่ีวิจัย ไดแก ศึกษาความพึงพอใจตอการ
ใชรานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลยคือ เพศ 
อายุ อาชีพ ใชการวิเคราะหคาความถ่ี (Frequency) คา
ร อยละ (Percentage) แลวนำเสนอในร ูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยายปรากฏดังตารางท่ี 5.1 - 5.2 

ตารางท่ี 5.1 จำนวนรอยละของกลุมตวัอยางจำแนกตาม เพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 12 15.00 

หญิง 68 85.00 

รวม 80 100.0 

จากขอมูลในตารางที่ 5.1 แสดงจำนวนผูตอบ
แบบสอบถามเปนเพศหญิง จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 
85.00 คน เพศชาย จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 15.00 
ตามลำดับ 

ตารางท่ี 5.2 จำนวนและรอยของผูกรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอเว็บไซต จำแนกตามอายุ  

อายุ จำนวน 
(คน) 

รอยละ 

20 – 30 ป 0 0.00 
31 – 40 ป 36 45.00 
41 – 50 ป 42 52.50 
51 ข้ึนไป 2 2.50 

รวม 80 100.00 

จากตารางที่ 5.2 จำนวนและรอยละของผูกรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจตอเว็บไซตจำนวนตามอายุ
พบวาตัวแทนกลุมสวนใหญ ชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 42 
คน คิดเปนรอยละ 52.5 รองลงมาเปนอายุ 31-40 ป 
จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 45.0 ชวงอายุ51ปขึ้นไป 2 
คน คิดเปนรอยละ 2.5 และชวงอายุ 20-30 ป รอยละ 
0.00 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 5.3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจตอการใชรานคาออนไลนผลติภัณฑ OTOP จังหวัด
เลยโดยรวม 

ลำดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปล
ผล 

1 

2 

3 

4 

ดานคุณภาพของ
เน้ือหา 
ดานความงายใน
การเขาถึงขอมูล 
ดานการออกแบบ
และการจัดรูปแบบ
เว็บไซต 
ดานการนำไปใช
ประโยชน 

4.53 

4.65 

4.78 

4.80 

0.56 

0.55 

0.47 

0.43 

มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 
4.69 0.50 มาก

ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.3 ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ตอการใชเว็บไซตการพัฒนารานคาออนไลนผลิตภัณฑ 

OTOP จังหวัดเลย ภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด (x� = 
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4.69,S.D.= 0.50) พิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยู ใน
ระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับ ดังนี้ ดานการนำไปใช

ประโยชน (x� = 4.80, S.D.=0.43) ดานการออกแบบและ

การจัดรูปแบบเว็บไซต (x� = 4.78,S.D.=0.47) ดานความ

งายในการเขาถ ึงข อมูล (x� = 4.65,S.D.=0.55) ด าน

คุณภาพของเน้ือหา (x� = 4.53, S.D.=0.56) 

ตารางที่ 5.4 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจตอการใช
เว ็บไซตการพัฒนารานคาออนไลนผลิตภ ัณฑ OTOP 
จังหวัดเลย ดานคุณภาพของเน้ือหา 

ลำดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปล
ผล 

1 

2 

3 

4 

5 

มีความชัดเจน ถูกตอง 
นาเช่ือถือ และขอมูลมี
ความทันสมัย 
การประชาสัมพันธ
ขาวสาร ภาพ ในเว็บไซต
มีความ เหมาะสม 
นาสนใจ 
ความเหมาะสมของ
ขอมูลภายในเว็บไซต  
การจัดลำดับเน้ือหาเปน
ข้ันตอนและตอเน่ือง 
อานแลวเขาใจงาย 
การจัดหมวดหมูของ
ขอมูล สะดวกตอการ
คนหา 

4.34 

4.54 

4.64 

4.45 

4.68 

0.64 

0.62 

0.51 

0.57 

0.47 

มาก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 
มาก 

มาก
ท่ีสุด 

รวม 
4.53 0.56 มาก

ท่ีสุด 

ตารางที่ 5.4 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจตอ
การใชรานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย ดาน

คุณภาพของเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.53 , S.D. 
= 0.56) พิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ทุกดานเรียงตามลำดับ ดังนี้ การจัดหมวดหมูของขอมูล 

สะดวกตอการคนหา  ( x� = 4.68 , S.D.= 0.47) ความ

เหมาะสมของขอมูลภายในเว็บไซต คนหา (x� = 4.64 , 
S.D.  = 0.51)   การประชาสัมพันธข าวสาร ภาพ ใน

เว็บไซตมีความ เหมาะสม นาสนใจ (x� = 4.54 , S.D.= 
0.62) การจัดลำดับเนื้อหาเปนขั้นตอนและตอเนื่อง อาน

แลวเขาใจงาย (x� = 4.45 , S.D.= 0.57) มีความชัดเจน 

ถูกตอง นาเชื่อถือ และขอมูลมีความทันสมัย (x�  = 4.34 , 
S.D.= 0.64) 

ตารางท่ี 5.5 ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจตอการใช
รานคาออนไลนผลิตภณัฑ OTOP จังหวัดเลยดานความงาย
ในการเขาถึงขอมูล 

ลำดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

1 

2 

การจัดรูปแบบใน
เว็บไซตงายตอการอาน
และการ ใชงาน 
ชองทางการติดตอ
สอบถามได
หลากหลายชองทาง 

4.63 

4.68 

0.58 

0.52 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.65 0.55 
มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.5 ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ตอการใชรานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลยดาน

ความงายในการเขาถึงขอมูลอยูในระดับมากที่สุด (x� = 
4.65 , S.D.= 0.55) พิจารณาพบวามี ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับ ดังน้ี ชองทางการติดตอ

สอบถามไดหลากหลายชองทาง (x� = 4.68 , S.D.= 0.52) 
การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการ ใชงาน  

(x� = 4.63 , S.D.= 0.58) 

ตารางที่ 5.6 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจตอการใช
เว ็บไซตการพัฒนารานคาออนไลนผลิตภ ัณฑ OTOP 
จังหวัดเลย ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 

ลำดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 
แปล
ผล 

1 

2 

3 

4 

การจัดรูปแบบเว็บไซตมี
ความสวยงาม ทันสมัย 
นาสนใจเมนูตางๆ ใน
เว็บไซตใชงานไดงาย 
การออกแบบเว็บไซตใชสี
ท่ีมีความเหมาะสม 
หนาโฮมเพจมีความ
สวยงามเหมาะสม 
นาสนใจ 

4.79 

4.83 

4.75 

4.76 

0.44 

0.41 

0.49 

0.56 

มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.78 0.47 
มาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 5.6 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจตอ
การใชรานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย ดาน
การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซตในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.78 , S.D.= 0.47) พิจารณา พบวามี ความพึงพอใจ
อยูในระดับมากทุกดานเรียงตามลำดับ ดังน้ี เมนูตางๆ ใน

เว ็บไซต  ใช  งานได  ง  าย (x� = 4.83, S.D.= 0 .41)  การ

จัดรูปแบบเว็บไซตมีความสวยงาม ทันสมัย นาสนใจ (x� = 
4.79 , S.D.= 0.44) หนาโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม

นาสนใจ (x� = 4.76 , S.D. = 0.56) การออกแบบเว็บไซต

ใชสีท่ีมีความเหมาะสม (x� = 4.75 , S.D.= 0.49) 

ตารางที่ 5.7 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจตอการใช
รานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย ดานการ
นำไปใชประโยชน 

ลำดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. แปลผล 

1 

2 

3 

4 

เปนสื่อท่ีมีการนำเสนอ
ผลิตภณัฑ OTOP 
เน้ือหามีประโยชนตอ
ผูเขามาใชรานคา
ออนไลนเปนแหลงขาย
สินคาท่ีมีสนิคาท่ี 
หนาสนใจและใชไดจริง 
ภาพรวมของเว็บไซตมี
ความเหมาะสมกับการ
ใชงาน 

4.75 

4.83 

4.76 

4.86 

0.44 

0.41 

0.48 

0.41 

มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.80 0.43 
มาก
ท่ีสุด 

จากตารางท่ี 5.7 ประชาชนท่ัวไปมีความพึงพอใจ
ตอการใชรานคาออนไลนผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดเลย 

ดานการนำไปใชประโยชน ในระดับมากที่สุด (x� =4.80, 
S.D.= 0.43) พิจารณา พบวามี ความพึงพอใจอยูในระดับ
มากทุกดานเรียงตามลำดับ ดังน้ี ภาพรวมของเว็บไซตมี

ความเหมาะสมก ับการใช งาน (x� = 4.86, S.D=0.41) 

เนื ้อหามีประโยชนตอผู เขามาใชร านคาออนไลน (x� = 
4.83, S.D=0.41) เปนแหลงขายสินคาท่ีมีสินคาท่ีหนาสนใจ

และใชได จร ิง (x� = 4.76, S.D.=0.48) เปนสื ่อที ่ม ีการ

นำเสนอผลิตภัณฑ OTOP (x� = 4.75, S.D.= 0.44) 

6. ขอเสนอแนะ
ควรนำเว็บไซตรานคาออนไลนผลติภัณฑ OTOP จังหวัด
เลยไปศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหงายตอการเขาใชงานและเพ่ือให
ระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

7.กิตติกรรมประกาศ 
            การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสำเร็จลลุวงไปดวยความ
กรุณาและความชวยเหลือเปนอยางยิ่งจากอาจารยกตญัู
คำทา อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาโครงการท่ีไดให
คำแนะนำ แนวคิด ตลอดจนแกขอบกพรองตาง ๆ มาโดย
ตลอด จนวิจัยเลมน้ีเสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคณุ
เปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณอาจารยกัลยา วิชาโคตร ที่ได
แนะนำการใชเครื่องมือในการทำวิจัยครั้งนี้ ใหวิจัยเลมน้ี
เสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณ อาจารยรักชนก คิดคำนวน ท่ีให
การชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา การทำวิจัยครั้งนี้ ให
วิจัยเลมน้ีเสร็จสมบรูณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

8. เอกสารอางอิง
[1] ฐิติวัฒน เลิศทรัพยขจร, ปจจัยที่มีผลตอการ

ต ัดส ินใจซ ื ้ อส ินค  าและบร ิการทางระบบพาณ ิชย  
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) โดยใชบัตรเครดิตธนาคาร
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. 

[2] จาริตา หินเธาร การจัดการผลิตภัณฑ OTOP 
กรณีศึกษา กลุมแมบานสามัคคีพัฒนาบานถา เตา หมู 1 
ตำบลสามัคค ี พ ัฒนา อำเภออากาศอำนวย จ ังหวัด
สกลนคร, (2552) 

[3] บ ุญชม ศร ีสะอาด. [ส ืบค นเม ื ่อว ันที ่  11 
พฤศจิกายน 2563]. “วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย”. 
พิมพครั้งท่ี 7  

http://www.ska2.go.th/reis/data/research 
 [4] เคซ ีและมอร แกน.[ส ืบค นเม ื ่อว ันท่ี 11 

พฤศจ ิ ก ายน  2563 “ขนาดของกล ุ  ม ต ั วอย  า ง ท่ี
เหมาะสม”https://sites.google.com/site/bb24559 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

821

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.ska2.go.th/reis/data/research


การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา 
THE STUDY OF SATISFACTION FOR E-COMMERCE BANKANGPLA COMMUNITY ENTERPRISE 

กตัญญู  ค าทา 1, รักชนก  คิดค านวน 2, กัลยา  วิชาโคตร 3 
วรดา  อินทสอน 4*, และ ศิริพิชญ์  โจทกราช 5 

Katunyou Kumta 1, Rukchanok  Kidkumnuan 2, Kunlaya  Wichakhot 3 
 Worada Intason 4*, and Siripich Jotakarach 5 

*1234สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ วิทยาลัยอาชวีศึกษาเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000
 

บทคัดย่อ  
     การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้าน
ก้างปลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประชากร
ทั่วไป ในเขตอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ านวน 80 คน 
เครื่องมือที่ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วิจัย และใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เก็บรวบรวมวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน  

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการศึกษาความพึง

พอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา 

3.ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อต่อความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา 
     จากผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจประชากรทั่วไป ในเขต
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ท่ีมีต่อการเรียนรู้ โดยในภาพรวม 
มีความพึงพอใจระดับมาก ( ̅=3.98) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ 4 อันดับแรกเรียงจากมากไปนอ้ย  
ค า ส าคัญ :  วิสาหกิจชุมชน,ร้านค้าออนไลน ์

Abstract 
This research aimed to satisfy the online 

store, home product sales, fishbone, 80 users in 
the study of general speech in Muang District, Loei 
Province, using the reference model of satisfaction 

with satisfaction. pleased Development of an 
online store, selling home goods, fishbone, 
statistical d Research and statistics were used, 
percentage (Percentage), mean ( ̅) and standard 
deviation (SD.). Divided into 3 parts 

1. The results of analysis of general
data of the respondents 

2. Results of Satisfaction Analysis of
the Satisfaction with Using Online Store Product 
sales for the fishbone home community 
enterpriseata analysis using a research package 

3. The results of the analysis of
feedback on the satisfaction of the development of 
online stores. Product sales for the fishbone home 
community enterprise 

        According to the research, it was 
found that General population satisfaction In the 
district of Muang Loei Province, Loei Province 
towards learning Overall, they were satisfied at a 
high level  ( ̅=3.98) When considering each item, 
the top 4 rankings are descending.  
Keywords: Community enterprises, Online store 
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เพื่อจัดการทุนของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งพา
ตนเองและความเพียงพอของครอบครัวและชุมชน ซึ่งรวมถึง
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กระบวนการคิด การจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุก
ขั้นตอนโดยมีภูมิปัญญาขององค์กรชุมชน หรือเครือข่ายของ
องค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของ
ชุมชน ซึง่มิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการสร้างก าไรทางการเงิน
เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทางสังคม ได้แก่ ความ
เข้มแข็งของชุมชน และความสงบสุขของสังคมด้วย ส าหรับ
ความหมายของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้น วิสาหกิจชุมชน หมายความ
ว่า “กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ 
หรือการอื่น ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มี
วิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อ
สร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนประกาศก าหนด” 

ผ้าทอในประเทศไทยเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอย่าง
หนึ่งที่มีความสวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แฝง
อยู่ในผืนผ้า แสดงถึงความอุตสาหะ ขยัน อดทน ฝีมืออัน
ประณีตของผู้ทอ และยังแสดงถึงศิลปะภูมิปัญญาของชุมชน 
เพราะการทอผ้าเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วทุก
ภาคของประเทศไทย เป็นภูมิปัญญาที่ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีการ
จัดจ าหน่ายในชุมชน ตามแนวคิดของ [2] ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้วย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า จ าเป็นต้องเพิ่มศักยภาพ
ในส่วนของส่วนผสมทางการตลาด และเพิ่มช่องการทางจัด
จ าหน่าย หากต้องการน าเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้กลุ่มแม่บ้านต้องฝึกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ หรือจัดหา
บุคคลที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม 
หรือเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของกลุ่ม 

[3] ต าบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในต าบลของ
จังหวัดเลย ท่ีมีการทอผ้า ได้แก่ผ้าฝ้ายทอมือ โดยทางกลุ่มทอ
ผ้าไทเลยและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันออกแบบและช่วยกันตัด
เย็บผ้าฝ้ายทอมือโดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่
เสื้อบุรุษ ชุดสตรี ผ้าขาวม้า และกระเป๋าถือ ตลอดจน
เครื่องจักรสาน กลับไปเป็นของฝาก ล้วนแต่ใช้ความรู้จากภูมิ
ปัญญาที่เป็นมรดกถ่ายทอดกันต่อๆมาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย 
ผ้าทอมือส่วนมากเป็นที่รู้จักกันในสินค้า OTOP และลูกค้าจะ
หาซื้อได้ก็ต่อเมื่อจัดนิทรรศการสินค้า OTOP หรือเข้าไปชม
ในร้านค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นที่ล าบากและเกิด
ความไม่สะดวกต่อการซื้อหา โดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าไทเลย 

บ้านก้างปลา ต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่
ส่วนมากจะรู้จักเฉพาะคนในพ้ืนที่และยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกับ
คนต่างถิ่นหรือคนต่างจังหวัด ซึ่ งผู้ วิจัยได้ศึกษาไว้ เป็น
แนวทางในการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้า
ออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา โดยใช้
โป รแกรมออน ไลน์  [4] เ พื่ อ เ ป็ นประ โ ยชน์ ส า ห รั บ
ผู้ประกอบการและเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด ตลอดจน
เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของร้านค้าออนไลน์ การ

ขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา 
1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้า

ออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประชากร
ทั่วไป ในเขตอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ านวน 100 คน 

1.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการศึกษาค้นคว้ า 
ประชากรทั่วไป ในเขตอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ านวน 
80 คน จากตารางวิเคราะห์ของเครซี่และมอร์แกน [5] 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย
     2.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย   
ขั้นตอนในการเตรียมการวิจัย เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย 

 2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       2.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประชากร

ทั่วไป ในเขตอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ านวน 100 คน 
2.2 .2 กลุ่มตัวอย่ างที่ ใ ช้ ในการศึกษาค้นคว้ า 

ประชากรทั่วไป ในเขตอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จ านวน 
80 คน   
      2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจเกี่ยวกับการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้า
วิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน 80 คน ได้แก่ เพศ อายุ  

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ทั่วไป ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ต่อการใช้งานร้านค้า
ออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา จ าแนก
เป็น 4 ด้าน จ านวน 15 ข้อ คือด้านผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 ข้อ 
ด้านราคา จ านวน 4 ข้อ ด้านช่องทางการให้บริการ จ านวน 3 
ข้อ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ จ านวน 4 
ข้อ  

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยก าหนดค่า
คะแนนความเหมาะสม จ านวน  5 ระดับ ดังนี้ 

 5  หมายถึง พอใจระดับมากที่สุด 
 4  หมายถึง พอใจระดับมาก 
 3  หมายถึง พอใจระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง พอใจระดับน้อย 
 1 หมายถึง  พอใจระดับน้อยที่สดุ 
 2.4 การสร้างและการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน ์

คณะผู้ค้นคว้าได้ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความ

พึงพอใจต่อการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
2.4.2 สร้างแบบสอบถามตามแนวคิดที่ก าหนดโดย

พิจารณารายละเอียดที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของวิจัย 
2.4.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของ
การศึกษาค้นคว้าเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาแนะน า 

2.4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยแนะน า 

2.4.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
2.4.6 น าผลแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าแล้วจัดท า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถาม 80 ชุด ใช้
กับประชาชนทั่วไป ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ในการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้า
วิสาหกิจชุมชนบ้านก้างปลา  

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนที่  2 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจต่ อ
การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ 
การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะต่อต่อความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้า
วิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา 

การวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการก าหนดวิธีการทางสถิติ [6] 
เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูปโดยแยก
วิเคราะห์ตามล าดับดังนี้ 

สูตรค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (Percent) เพื่อใช้แปล
ความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 

P       =   
     

 

เมื่อ   P  แทน  ร้อยละ 
F  แทน  ความถ่ีที่ต้องการแปลงค่าให้เป็นร้อยละ 
n  แทน  จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) เพื่อใช้แปล
ความหมายของข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

สูตร      ̅          =      
∑  

 

เมื่อ    ̅      แทน      ค่าเฉลี่ย 
  ∑      แทน      ผลรวมขอคะแนนทั้งหมด 
 n        แทน     จ านวนชุดคะแนน 

 สูตรความเบี่ยงเบนแบบมาตรฐาน (Standard 
deviation หรือ S.D.) เพื่อใช้แปลความหมายของข้อมูล 
ต่าง ๆ โดยใช้ในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 

สูตร S.D.  =       ̅= 
√∑     ∑    

      

เมื่อ   S.D.  =     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ̅      แทน       คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 

n-1        แทน     จ านวนตัวแปลอิสระ 
n           แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 ∑        แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดก าลังสอง 
∑    แทน       ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลัง 

3. สรุปผลการวิจัย
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเรื่อง

นี้กลุ่มตัวอย่างท่ีวิจัย ได้แก่ การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้
งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้าน
ก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย คือ เพศ อายุ ใช้การ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดังตารางที ่ 
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ตารางที่ 3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

38 
42 

47.50 
52.50 

รวม 80 100.00 

จากข้อมูลในตารางที่ 3.1 จะเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5จ คน เพศหญิง 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5จ คน 

ตารางที่ 3.2 จ านวนและร้อยละของผู้กรอกแบบสอบถามพึง
พอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย จ าแนกตาม
อาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากวา่ 20 ป ี
20 - 30 ปี 
31 - 40 ปี 
41 ปีขึ้นไป 

10 
39 
22 
9 

12.50 
48.80 
27.50 
11.30 

รวม 80 100.00 

จากข้อมูลในตารางที่ 3.2 จ านวนและร้อยละของผู้กรอก
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ 
การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเลยจ าแนกตามอายุพบว่าตัวแทนกลุ่มส่วนใหญ่ ช่วง
อายุ 20 - 30 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 อายุ 31 
- 40 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 อายุต่ ากว่า 20 
ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุ 41 ปีขึ้นไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 

ตารางที่ 3.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย โดยรวม 

ล าดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

1 
2 
3 
4 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 

ด้านช่องทางการ
ให้บริการด้านการ
ออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์ 

4.06 
4.03 
3.91 
3.95 

0.94 
0.89 
0.82 
0.89 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.98 0.88 มาก 

จากตารางที่ 3.3 ประชาชนท่ัวไปมีความพอใจต่อการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้า

วิสาหกิจชุมชนบ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.98,S.D.=0.88) พิจารณาพบว่า
ความพึงพอใจระดับมากทุกด้านเรยีงตามล าดับ ด้าน
ผลิตภณัฑ ์( ̅=4.06,S.D.=0.89) ด้านราคา
( ̅=4.03,S.D.=0.89) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต ์( ̅=3.95,S.D.=0.89) ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ 
=3.91,S.D.=0.82)  

ตารางที่ 3.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา ในอ า เภอเมือง จังหวัดเลย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ล าดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

1 

2 

3 

4 

เส้ือผ้ามีความทันสมัยการ
ออกแบสวยงามตรงตา

ความต้องการ 
มีความหลากหลายทั้ง
รูปแบบ และไซส์ของ

เส้ือผ้า 
สีสันของเสื้อผ้ามีให้เลือก

หลากหลาย 
ขนาดของเส้ือผ้ามีให้เลือก

ตามความต้องการ 

3.90 

3.94 

4.13 

4.30 

1.10 

1.01 

0.91 

0.77 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.06 0.94 มาก 

จากตารางที่ 3.4 ประชาชนทั่วไปมีความพอใจต่อการใช้
เว็บไซต์การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ 
การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง 
จั ง ห วั ด เ ล ย  ใ น ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก
( ̅=4.06,S.D.=0.94) พิจารณาพบว่า ความพึงพอใจระดับ
มากทุกด้านเรียงตามล าดับ ขนาดของเสื้อผ้ามีให้เลือกตาม
ความต้องการ ( ̅=4.30,S.D.=0.77) สีสันของเสื้อผ้ามีให้
เลือกหลากหลาย ( ̅=4.13,S.D.=0.91) มีความหลากหลาย
ทั้งรูปแบบและไซส์ของเสื้อผ้า ( ̅=3.94,S.D.=1.01) เสื้อผ้ามี
ความทันสมัยการออกแบบสวยงามตรงตามความต้องการ 
( ̅=3.90,S.D.=1.10) 

ตารางที่ 3.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจต่อการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้า
ออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านราคา 
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ล าดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

1 

2 

3 
4 

ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า 

มีการแจ้งราคาสินค้า
ชัดเจน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สินค้ามีความเหมาะสม

ขนาดของราคาไม่แพงเมื่อ
เทียบกับสินค้าทั่วไป 

4.25 

3.86 

3.86 
4.17 

0.85 

1.00 

0.88 
0.84 

มาก 

มาก 

มาก 
มาก 

รวม 4.03 0.89 มาก 

จากตารางที่ 3.5 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อ
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การ
ขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมืองจังหวัด
เลย ในด้านราคาอยู่ ในระดับมาก ( ̅=4.03,S.D.=0.89)
พิจารณาพบว่า ความพึงพอใจระดับมากทุกด้านเรียง
ตามล าดับ  ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ า 
( ̅=4.25,S.D.=0.85) ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป 
( ̅= 4.17,S.D.=0.84) มีการแจ้งราคาสินค้าชัดเจน 
( ̅=3.86,S.D.=1.00) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ามีความ
เหมาะสมขนาดของ ( ̅=3.86,S.D=0.88) 

ตารางที่ 3.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านช่องทาง
การให้บริการ 

ล าดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

1 

2 

3 

ขั้นตอนการส่ังซ้ือสินค้า
ง่ายต่อการซ้ือ 

มีรูปแบบการช าระเงินค่า
สินค้าที่มีหลายช่องทาง 
มีบริการจัดส่งหลาย

ช่องทาง เช่น J&T  Kerry 
Best 

3.94 

3.91 

3.88 

0.86 

0.87 

0.75 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.91 0.82 มาก 

จากตารางที่ 3.6 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้าน
ก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ในด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91,S.D.=0.82) พิจารณา
พบว่า ความพึงพอใจระดับมากทุกด้านเรียงตามล าดับ 
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าง่ายต่อการซื้อ ( ̅=3.94,S.D.=0.86) 

มี รู ป แบบการช า ระ เ งินค่ า สิ นค้ า ที่ มี ห ล าย ช่องทา ง 
( ̅=3.91,S.D.=0.87) มีบริการจัดส่งหลายช่องทาง เช่น J&T 
Kerry Best ( ̅=3.88,S.D.=0.75) 

ตารางที่ 3.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจต่อการใช้งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ 

ล าดับ คุณลักษณะ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. 
แปล
ผล 

1 

2 

3 

4 

ความสวยงาม ความ
ทันสมัย น่าสนใจ 

การจัดรูปแบบง่ายต่อการ
อ่านและการใช้งาน 

การออกแบตัวอักษรที่ใช้สี
สวยงามอา่นง่ายและ

เหมาะสม 
สามารถน าเสนอข้อมูล
สินค้าได้อย่างเหมาะสม 

3.89 

4.10 

3.91 

3.92 

0.91 

0.81 

0.89 

0.98 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.95 0.89 มาก 

จากตารางที่ 3.7 ประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าวิสาหกิจชุมชน บ้าน
ก้างปลา ในอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ด้านกาออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์ (  ̅=3.95,S.D.=0.89) พิจารณาพบว่า 
ความพึงพอใจระดับมากทุกด้ านเรี ยงตามล าดับกา ร
จั ด รู ป แ บ บ ง่ า ย ต่ อ ก า ร อ่ า น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ง า น  (  ̅= 
4.10,S.D.=0.81) สามารถน าเสนอข้อมูลสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม ( ̅=3.92,S.D. 0.98) การออกแบบตัวอักษรที่ใช้สี
สวยงามอ่านง่ายและเหมาะสม ( ̅=3.91,S.D.=0.89) ความ
สวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ ( ̅=3.89,S.D.=0.91) 

กิตติกรรมประกาศ 
      การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา 
และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก อาจารย์กตัญญู  ค าทา 
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาโครงการ ที่ได้ให้ค าแนะน า 
แนวคิด ตลอดจนแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอด จนวิจัย
เล่มนี้เสร็จสมบรูณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
      ขอขอบพระคุณ อาจารย์กัลยา  วิชาโคตร ที่ได้แนะน า
การใช้เครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้ ให้วิจัยเล่มนี้เสร็จสมบรณู์ 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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      ขอขอบพระคุณ อาจารย์รักชนก  คิดค านวน ที่ให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา การท าวิจัยครั้งนี้ ให้วิจัยเล่มนี้
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 การศึกษาความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหนั 

The Study of Satisfaction for Ordering Food at Kanghan Online 

กัลยา วิชาโคตร1, สานิต  หลอดแพง2* , ปนิดา  ปญญาสิม3 ,  กตัญู คําทา4 และ รักชนก คิดคํานวน5 

Kanlaya Wichakot1 , Sanit Lodphaeng2* , Panida Panyasim3  ,Katanyu Kumta4, 

and Rukchanok Kidkumnuan5 

*1,2,3,4สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศกึษาเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เลย 42000

บทคัดยอ 

การศึกษาความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่ง

อาหาร รานกังหัน มีวัตถุประสงคของโครงการ 1) เพ่ือ

พัฒนาเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน  2) เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาคนควา ประชากรท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการ

รานอาหาร  เครื่องมือท่ีใชแบบประเมินความพึงพอใจตอ

การใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน วิเคราะหขอมูลทาง

สถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัย และใชสถิติ

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X�)  และเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) เก็บรวบรวมวิจัย โดยแบงออกเปน 3 

สวน 1) การวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 2) 

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร 

รานกังหัน 3) ผลการวิเคราะหขอมูลขอเสนอแนะตอการ

ใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน  

จากผลวิจัยพบวา พบวาประชาชนท่ัวไปมีความ

พึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหันในภาพ

รวมอยูท่ีระดับมาก (X�  = 4.33, S.D.= 0. 0.77) เมื่อ

พิจารณาเปนดานพบวามีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุก

ดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี ดานการนําไปใช

ประโยชน (X� = 4.47, S.D.=0.65) ดานการออกแบบและ

การจัดการเว็บไซต          (X� = 4.31, S.D.= 0.78) ดาน

ความงายในการเขาถึงขอมูล  (X� = 4.28, S.D.= 0.80) 

ดานเน้ือหาของเว็บไซต (X� = 4.26, S.D.= 0.86) 
 

คํา สําคัญ :  พัฒนา,เว็บไซต,รานอาหารออนไลน 

*สานิต หลอดแพง

E-mail: tuk547767@gmail.com 

Abstract 

A study of satisfaction with using the 

website to order food at Kanghan Restaurant has 

the objectives of the project: 1) To develop a 

website to order food at Turbine restaurant. 2) 

To study the satisfaction of using websites to 

order food at Kanghan restaurant The general 

population who come to use the restaurant 

service The instrument used to assess the 

satisfaction of using the food ordering website at 

Turbine restaurant. Statistical data were 

analyzed by using a package for research. And 

use percentage statistics (Percentage) Mean (X�) 

and standard deviation (SD.) Research collected. 

It is divided into 3.parts. 1) Data analysis of 

respondents 2) Results of satisfaction analysis of 

using website ordering food at Kanghan 

Restaurant 3) Results of data analysis and 

suggestions on using website to order food at 

Kanghan  

Restaurant According to the research, it 

was found that Satisfaction of the general 

population who come to use the restaurant 

service In Nong Hin District, Loei Province, 

towards learning Overall, they were satisfied at a 

high level. (X� = 4.33 S.D. = 0.77) When 

considered in terms of aspects, it was found that 

*1,2,3,4 Business Computer, Loei Vocational College, Institute of Vocational Education : Northeastern Region 1 Loei 42000 
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the satisfaction was at a high level in all aspects, 

in order as follows. Utilization (X� = 4.47,  

S.D.=0.65) Website design and management  

(X�=4.31,S.D.= 0.78) Ease of Access (X� = 4.28,  

S.D. = 0.80) Website Content (X� = 4.26,  

S.D. = 0.86). 

Keywords: development, website, online 

restaurant 

1. บท นํา

จากสภาวการณการแขงขันทางธุรกิจท่ีสูงข้ึนใน

ปจจุบัน  “ รานอาหาร”  เปนธุรกิจประเภทหน่ึงท่ีไดรับ

ความนิยมสูง แมวารานอาหารสามารถปรุงอาหารได

รสชาติดี ต้ังอยูในทําเลขท่ีเหมาะสม มีการบริการลูกคาท่ีดี

ก็จําเปนตองแสวงหาความรูความชํานาญเพ่ิมเติมดานของ

อาหารและตองคํานึงถึง เรื่อง“ การจัดการราน” เพราะ

ธุรกิจจะอยูไดหรือไมได ข้ึนอยูกับการจัดการรานดวย 

เจาของรานสามารถหาความรูไดจากแหลงอบรมตาง ๆ 

หรือศึกษาจากตําราทางธุรกิจท่ีมีอยูอยางมากมายใน

ทองตลาด เพียงแตตองรูจักนํามาประยุกตใชใหตรงกับแนว

ทางการดําเนินธุรกิจของตัวเอง การเปดรานอาหารน้ัน

จะตองลงทุนมากมีการแขงขันสูงรานอาหารท่ีมีการจัดการ

รานท่ีดี สามารถปรุงอาหารไดรสชาติดีถึงจะอยูรอดได 

เจ าของรานจึ งตอง นํากล ยุทธ ในเรื่ อง อ่ืน ๆ เข ามา

ผสมผสานใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางสอดคลองและลง

ตัวสําหรับกลยุทธหน่ึงท่ีสามารถทําใหรานอาหารสามารถ

อยู รอดได  คื อการสรางความแตกตาง  ดวยการนํา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับธุรกิจรานอาหาร

เพ่ือใหเกิดความประทับใจในการใหบริการลูกคาในการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการรานอาหารเพ่ิมจุด

แข็งของรานอาหารเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา

ใหมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคา[1]   

เว็บไซตสั่งอาหารเปนเทคโนโลยีแบบใหม ท่ี

นาสนใจ เพราะเปนเทคโนโลยีท่ีสงเสริมการขาย สราง

ความพึงพอใจ และเพ่ิมความนาสนใจใหกับรานอาหาร ให

มีความแตกตางจาก รานอาหารอ่ืน เว็บไซตจึงมีบทบาท

สําคัญเปนอยางมาก ทุกองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ไดให

ความสําคัญของการมี เ ว็บไซต เ พ่ิมมากย่ิง ข้ึน โดยมี

จุดประสงคเพ่ือการโฆษณา ประชาสัมพันธ การตลาด ให

ขอมูลขาวสาร และสราง ภาพลักษณท่ีดีแกธุรกิจและ

องคกร สามารถนํามาใชเปนรานคาออนไลนเพ่ือจําหนาย

สินคา บริการหากมีการนําเสนอเว็บไซตในรูปแบบสวยงาม 

คนหาขอมูลงาย มีความนาเชื่อถือ ก็จะไดรับความนิยม

อยางรวดเร็ว ปจจุบันมีการขายอาหารเฉพาะหนาราน ตาม

แนวคิดของ[2] ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสั่ง

อาหารออนไลน พบวา การวิจัยการพัฒนาระบบสั่งอาหาร

ออนไลนโดยใชเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซตแอพพลิเคชั่น

ดวยภาษา PHP รวมกับ MySQL ผานเว็บไซต c9.io ซึ่ง

ระบบท่ีไดจะทําใหผูใชงานสามารถสมัครสมาชิกเขาใชงาน

เพ่ือดูรายการอาหาร สั่งรายการอาหารและแจงชําระเงินได  

ผูวิจัยไดศึกษาไวเปนแนวทางในการศึกษาความ

พึงพอใจการ ใช เ ว็บ ไซต การสั่ ง อ าหาร  ร าน กั งหั น 

ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา และปรับปรุงการ

ใหบริการในธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และสามารถเพ่ิม

ยอดขายไดมากข้ึนตลอดจนเพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชน

กับผูท่ีสนใจและผูเกี่ยวของตอไป 

2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่ง

อาหาร รานกังหัน 

3. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควา ประชากร

ท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการรานอาหาร ในเขตอําเภอหนองหิน 

จังหวัดเลย จํานวน 200 คน 

3.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา  

ประชากรท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการรานอาหาร  โดยใชตาราง

ของเคซีและมอรแกน  จํานวน 132 คน 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย

     4.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย   

ข้ันตอนในการเตรียมการวิจัย เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ีบรรลุ

ตามความมุงหมาย ผู วิจัยได กําหนดรายละเอียดของ

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจัย 

   4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

       4.2.1 ประชากร ท่ี ใ ช ใ นก า รศึ กษ าคนค ว า 

ประชากรท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการ ในเขตอําเภอหนองหิน 

จังหวัดเลย จํานวน 200 คน 

4.2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควา 

ประชากรท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการรานอาหาร โดยใชตาราง

ของเคซีและมอรแกน[3] จํานวน 132 คน 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ  

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตสั่งอาหาร 

รานกังหัน ในเขตอําเภอหนองหิน จังหวัดเลยประกอบดวย 

3 ตอน ดังน้ี 

4.3.1 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสถานภาพ

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน ไดแก เพศ อายุ  

อาชีพ แบบ Checklist 

4.3.2 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใชบริการรานอาหาร ในอําเภอ

หนองหนิ จังหวัดเลย ตอการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับ

การใช เ ว็บไซตสั่ งอาหาร ร านกังหัน แบบ Checklist 

จําแนกเปน 4 ดาน จํานวน 15 ขอ คือ ดานเน้ือหาของ

เว็บไซต จํานวน 5 ขอ ดานการออกแบบและการจัดการ

เว็บไซต จํานวน 4 ขอ ดานความงายในการเขาถึงขอมูล 

จํานวน 2 ขอ ดานการนําไปใชประโยชน จํานวน 4 ขอ 

4.3.3 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 

โดยกําหนดคาคะแนนความเหมาะสม จํานวน 5 

ระดับ ดังน้ี 

5   หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 

3   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

2   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย 

1   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

      4.4 การสรางและการพัฒนาเว็บไซต 

คณะผูคนควาไดดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

4.4.1  ศึกษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ

ความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซต 

4.4.2  สรางแบบสอบถามตามแนวคิดท่ีกําหนด

โดยพิจารณารายละเอียดท่ีพิจารณารายละเอียดท่ี

ครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของโครงการ 

4.4.3  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามกรอบ 

แนวคิดเสนออาจารยท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสม ความถูกตองของการใชภาษา และครอบคลุม

เน้ือหาของการศึกษาคนควาเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตาม

อาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา 

4.4.4  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาโครงการแนะนํา 

4.4.5  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

4.4.6  นําผลแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา

โครงการอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําแลว

จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยาง 

4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

ดํ า เ นินการ เ ก็บรวบรวมขอ มูลด วยตน เอง  โดยใช

แบบสอบถาม 132 ชุด ใชกับประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใช

บริการรานอาหาร ในอําเภอหนองหิน    จังหวัดเลย ใน

การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการใชเว็บไซตสั่งอาหาร 

รานกังหัน 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยในครั้งน้ี 

แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอ

การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจ

ตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน 

 สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะตอการใช

เว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน 

 การวิเคราะหขอมูลไดมีการกําหนดวิธีการทาง

สถิติ[4]เพ่ือใชวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดย

แยกวิเคราะหตามลําดับดังน้ี 

4.6.1 สูตรคารอยละ หรือ เปอรเซ็นต (Percent) 

เพ่ือใชแปลความหมายของ ขอมูลตาง ๆ โดยใชใน 

แบบสอบถามสวนท่ี 1 
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      P    = 
f×100
n

 เมื่อ  P  แทน  รอยละ 

 F  แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลคาใหเปนรอยละ 

 n  แทน  จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

2.6.2 สูตรคาเฉลี่ย (Arithmetic mean) เพ่ือใช

แปลความหมายของขอมูลตาง ๆ โดยใชในแบบสอบถามสวน

ท่ี 2 

 สูตร     X x
N
∑

=

เมื่อ   X�     แทน คะแนนเฉลี่ย 

 x∑   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

 N     แทน จํานวนขอมูล 

2.6.3 สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (stand  

deviation หรือ S.D) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูล

ตางๆ โดยใชในแบบสอบถามสวนท่ี 2  

 สูตร 

2 2( ).
( 1)

N x xS D
N N
∑ − ∑

=
−

เมื่อ S.D    แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2x∑  แทน  ผลรวมกําลังสองของคะแนน 

2( )x∑     แทน  ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

     N       แทน  จํานวนคนกลุมตัวอยาง 

5. สรุปผลการวิจัย

สรุปผลการวิจัยพบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน ในภาพรวมอยู

ท่ีระดับมาก (X� = 4.33 S.D.= 0.77) เปนเพศชายและเพศ

หญิง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญ อายุ 

31 ถึง 40 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 50.00 ตาม 

อาชีพ เปนผูท่ีทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 66 คน คิดเปนรอย

ละ 50.10 เมื่อพิจารณาเปนดานสรุปไดวามีความพึงพอใจ

อยู ท่ีระดับมากทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี 

ดานการนําไปใชประโยชน (X� = 4.47, S.D.=0.65) ดาน

การออกแบบและการจัดการเว็บไซต (X� = 4.31, S.D.= 

0.78) ดานความงายในการเขาถึงขอมูล (X�= 4.28, S.D.= 

0.80) ดานเน้ือหาของเว็บไซต (X�= 4.26, S.D.= 0.86) 

นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายปรากฏ 

ดังตารางตอไปน้ี 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

ตารางที่ 1 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ชาย 

หญิง 

66 

66 

50.00 

50.00 

รวม 132 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบวาผูท่ีเขามาใชบริการเว็บไซต

เปนเพศหญิง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ

เปนเพศชาย จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 50.00 

ตารางที่ 2 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม 

   อายุ 

อายุ(ป) จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

20-30 

31-40 

41-50 

64 

67 

1 

48.50 

50.80 

00.70 

รวม 132 100.00 

จากตารางท่ี 2 พบวาผูท่ีเขามาใชบริการเว็บไซต

สวนใหญเปนอายุ 31 ถึง 40 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอย

ละ 50.00 และเปนอายุ 20 ถึง 30 ป จํานวน 64 คน คิด

เปนรอยละ 48.50 และ 41 ถึง 50 ปจํานวนเปนจํานวน 1 

คนคิดเปนรอยละ 00.70 

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางจําแนก 

        ตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวนตัวอยาง(คน) รอยละ 

ขาราชการ 

ธุรกิจสวนตัว 

รับจางทั่วไป 

อ่ืนๆ 

32 

66 

28 

6 

24.20 

50.10 

21.20 

4.50 

รวม 132 100.00 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวาผู ท่ีเขามาใช

บริการเว็บไซตสวนใหญเปนผูท่ีทําธุรกิจสวนตัว จํานวน 66 

คน คิดเปนรอยละ 50.10 และเปนขาราชการ จํานวน 32 

คน คิดเปนรอยละ 24.20  และ รับจางท่ัวไป เปนจํานวน 

28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 แลวอ่ืนๆ จํานวน 6 คน คิด

เปนรอยละ 4.50 
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สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชเว็บไซต

สั่งอาหาร รานกังหัน 

ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการ 

        ใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหัน โดยรวม 

ลําดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

(x�) (S.D.) แปล

ผล 

1. 

2. 

3. 

4. 

ดานเน้ือหาของเว็บไซต 

ดานการออกแบบและการ

จัดการเว็บไซต 

ดานความงายในการเขาถึง

ขอมูล 

ดานการนําไปใชประโยชน 

4.26 

4.31 

4.28 

4.47 

0.86 

0.78 

0.80 

0.65 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.33 0.77 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหันในภาพรวมอยู

ท่ีระดับมาก (X�= 4.33, S.D.= 0. 0.77) เมื่อพิจารณาเปน

ดานพบวามีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดาน 

เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี ดานการนําไปใชประโยชน 

(X�= 4.47, S.D.=0.65) ดานการออกแบบและการจัดการ

เว็บไซต (X�= 4.31, S.D.= 0.78) ดานความงายในการ

เขาถึงขอมูล (X�= 4.28, S.D.= 0.80) ดานเน้ือหาของ

เว็บไซต (X�= 4.26, S.D.= 0.86) 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

        ความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร 

        รานกังหันของประชาชนท่ัวไปท่ีเขามา 

          ใชบริการรานอาหารกังหัน ในอําเภอหนองหิน 

        จังหวัดเลย ดานเน้ือหาของเว็บไซต 

จากตารางท่ี 5 พบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหันในดานเน้ือหา

อยูท่ีระดับมาก (X�= 4.26, S.D.= 0.86) เมื่อพิจารณาเปน

ขอพบวามีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมากทุกดาน เรียงลําดับ

จากมากไปนอยดังน้ี เน้ือหาของเว็บไซตมีความเหมาะสม

นาสนใจ (X�= 4.37, S.D.=0.70) ปริมาณเน้ือหามีความ

เหมาะสมกับหนาเว็บไซต (X�= 4.36, S.D.= 0.72) เน้ือหา

กับภาพมีความสอดคลองกัน (X�= 4.33 , S.D.= 0.81) 

เน้ือหามีความถูกตองและชัดเจน (X�= 4.13, S.D.= 1.10) 

มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหาและเขาใจงาย  

(X�= 4.11, S.D.= 1.01) 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        ความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร 

        รานกังหันของประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใช 

  บริการรานอาหารกังหัน  ในอําเภอหนองหิน  

 จังหวัดเลย ดานการออกแบบและการ 

 จัดการเว็บไซต 

ลําดับ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

(X�) (S.D.) แปลผล 

1. 

2. 

หนาเว็บไซตมีรูปแบบสวยงาม

นาสนใจ และทันสมัย 

หนาโฮมเพจมีความนาสนใจ 

เมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย 

การออกแบบเว็บไซตใชสีที่มี

ความเหมาะสมและอานงาย 

3.97 

4.38 

4.36 

4.54 

1.11 

0.70 

0.70 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก

ที่สุด 

3. 

4. 

รวม 4.31 0.78 มาก 

จากตารางท่ี 6 พบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหันในดานการ

ออกแบบและการจัดการเว็บไซตอยูท่ีระดับมาก (X� =4.31, 

S.D.=0.78) เมื่อพิจารณาเปนขอพบวามีความพึงพอใจอยูท่ี

ระดับมากและมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี 

การออกแบบเว็บไซตใชสีท่ีมีความเหมาะสมและอานงาย 

(X�= 4.54, S.D.=0.62) หนาโฮมเพจมีความนาสนใจ  

(X�= 4.38, S.D.= 0.70) เมนูตาง ๆ ใชงานไดงาย  

(X�= 4.36, S.D.= 0.70) หนาเว็บไซตมีรูปแบบสวยงาม

นาสนใจ และทันสมัย (X�= 3.97, S.D.= 1.11) 
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ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

        ความพึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร  

 รานกังหัน ของประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใช 

        บริการรานอาหารกังหัน  ในอําเภอหนองหิน 

        จังหวัดเลย ดานความงายในการเขาถึงขอมูล 

ลําดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

(X�) (S.D.) แปล

ผล 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอ

การอานและการใชงาน 

ชองทางการติดตอสอบถามได

หลากหลายชองทาง 

4.33 

4.23 

0.81 

0.80 

มาก 

มาก 2. 

รวม 4.28 0.80 มาก 

จากตารางท่ี 7 พบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหันในดานความ

ง า ย ในการ เข า ถึ งข อมู ลอ ยู ท่ี ร ะ ดับมาก  (X�=4 .28 

S.D.=0.80) เมื่อพิจารณาเปนขอพบวามีความพึงพอใจอยูท่ี

ระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี การจัดรูปแบบ

ในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน (X�= 4.33 , 

S.D.=0.81) ชองทางการติดตอสอบถามไดหลากหลาย

ชองทาง (X�= 4.23, S.D.= 0.80) 

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ 

 พึงพอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร  

 รานกังหัน ของประชาชนท่ัวไปท่ีเขามาใช 

 บริการรานอาหารกังหัน ในอําเภอหนองหิน 

 จังหวัดเลย ดานการนําไปใชประโยชน 

ลําดับ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

(X�) (S.D.) แปล

ผล 

1. ชวยเพิ่มยอดขายดานธุรกิจ

รานอาหาร 

เปนสื่อเพื่อใชเผยแพรและ

ประชาสัมพันธเก่ียวกับ

รานอาหาร 

ชวยใหไดแนวทางการตัดสินใจ

ในการเลือกซ้ือไดงาย 

เปนแหลงขายสินคารานอาหาร

ออนไลนที่ใชงานไดจริง 

4.48 

4.42 

4.46 

4.52 

0.68 

0.66 

0.62 

0.64 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก

ที่สุด 

2. 

3. 

4. 

รวม 4.47 0.65 มาก 

จากตารางท่ี 8 พบวาประชาชนท่ัวไปมีความพึง

พอใจตอการใชเว็บไซตสั่งอาหาร รานกังหันในดานการ

นําไปใชประโยชนอยูท่ีระดับมาก (X�= 4.47 S.D.= 0.65) 

เม่ือพิจารณาเปนขอพบวามีความพึงพอใจอยูท่ีระดับมาก

และมากท่ีสุด เรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี เปนแหลง

ขายสินคารานอาหารออนไลนท่ีใชงานไดจริง (X�= 4.52, 

S.D.=0.64) ชวยเพ่ิมยอดขายดานธุรกิจรานอาหาร  

(X�= 4.48, S.D.= 0.68) ชวยใหไดแนวทางการตัดสินใจใน

การเลือกซื้อไดงาย (X�= 4.46, S.D.= 0.62) เปนสื่อเพ่ือใช

เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับรานอาหาร (X�= 4.42, 

S.D.= 0.66) 

6. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความ

กรุณา และความชวยเหลือเปนอยาง ย่ิงจาก อาจารย

กตัญู  คําทา อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาโครงการ ท่ีไดให

คําแนะนํา แนวคิด ตลอดจนแกขอบกพรองตาง ๆ มาโดย

ตลอด จนวิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณ

เปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารยกัลยา  วิชาโคตร ท่ีได

แนะนําการใชเครื่องมือในการทําวิจัยครั้งน้ี ใหวิจัยเลมน้ี

เสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ อาจารยรักชนก  คิดคํานวณ ท่ี

ใหการชวยเหลือ สนับสนุนการศึกษา การทําวิจัยครั้งน้ี ให

วิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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การสรางเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

CREATE ONLINE WEBSITE QUEUE SYSTEM FOR NONGKHAI IMMIGRATION 

พิทักษพงษ พุทธโคตร1* นารินทร ไกรยวงศ2 

Phitakpong Phuttakhot1* Narin Kraiyavong2 

*1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
*1,2Field of Information Technology Nongkhai Technical College of Vocational Education : Northeastern Region 1

บทคัดยอ 

การสรางเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคน

ตางดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคาย มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสราง

เว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขา

เมืองหนองคาย 2) เพ่ือใหคนตางชาติสะดวกตอการจองคิวบน

โทรศัพทมือถือ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานท่ีเว็บไซต

ระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ

ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูมาใชบริการของงานบริการคนตางดาวและ

เจาหนาท่ีตรวจเขาเมืองหนองคาย จํานวนท้ังหมด 40 คน ซึ่งเปน

บุคคลท่ัวไป จํานวน 35 คน เจาหนาท่ี จํ านวน 4 คน และ

ผูบังคับบัญชาการ จํานวน 1 คน ผลการศึกษาพบวา 

1. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการสราง

เว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาว 

ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดาน

ประสิทธิภาพของเว็บไซต โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (X� = 4.60, S.D. = 0.41) ดานการออกแบบกราฟก โดยใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (X�  = 4.78, S.D. = 0.36) 

ดานเน้ือหา โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมากท่ีสุด  

(X� = 4.84, S.D. = 0.33) และดานประโยชนและการนําไปใช โดยใน

ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.86, S.D.= 0.32) 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจ จากผูใชบริการเว็บไซตระบบจองคิว

ออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมือง หนองคาย 

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

*พิทักษพงษ พุทธโคตร (Phitakpong Phuttakhot)

E-mail address : jamesksk_1319@outlook.com 

(X� = 4.77, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในดาน

เน้ือหา ขอท่ี 2 ระบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการมีความปลอดภัย 

ซึ่งผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.95,     

S.D. = 0.22) รองลงมา คือ ในดานประโยชนและการนําไปใช ขอท่ี 3 

ผูเขาใชบริการสามารถตรวจสอบการจองคิวผานชองทางอีเมลลได

อยางสะดวก งายดาย ซึ่งผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับ 

มากท่ีสุด (X� = 4.92, S.D. = 0.26) ตอมาคือ ดานออกแบบกราฟก 

ขอท่ี 5 ขนาดความสมดุลกับภาพและหนาจอ ซึ่งผูใชบริการมีความ

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (X�= 4.92, S.D. = 0.26) และสวนสุดทาย

คือ ดานประสิทธิภาพของเว็บไซต ขอท่ี 4 การจัดเก็บขอมูลอยาง

เปนระบบ ซึ่งผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

(X� = 4.90, S.D. = 0.30) 

คําสําคัญ :  เทคโนโลยีรูปแบบใหม, ปฏิบัติการตามข้ันตอน 

ABSTRACT 

Creation of an online queue booking system 

for Nong Khai Immigration Service Objective 1) To 

create an online queue booking system for Nong 

Khai Immigration Service 2) to make it easier for 

foreigners to book a queue on mobile phones 3) to 

study the satisfaction of users at the website 

Online queue booking system of Nong Khai 

Immigration Service The sample group used to 

analyze the level of satisfaction in this research 

were 40 users of the Nong Khai Immigration Service 

and Immigration Service, 35 of whom were general 
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public, 4 officers and a total of 40 persons. The 

supervisor number 1 person. The study found that 

1. The results of the assessment of the

satisfaction level towards the construction of the 

website, the online queue reservation system of 

the Nong Khai Immigration Service, divided into 4 

aspects: the efficiency of the website. Overall, the 

average was at the highest level (X� = 4.60,  

S.D. = 0.41). Overall, the mean was at the highest 

level (X� = 4.78, SD = 0.36), content with overall 

mean was at the highest level (X� = 4.84, SD = 0.33). 

use Overall, the mean was at the highest level  

(X�  = 4.86, S.D. = 0.32). 

2. Results of the satisfaction study From the

users of the online queue booking system of Nong 

Khai Immigration Service, it was found that the 

users were satisfied at the highest level (X�  = 4.77, 

SD = 0.35). Content No. 2 The system is safe to 

store user information. The customers were 

satisfied at the highest level (X� = 4.95, SD = 0.22), 

followed by the benefits and use of item 3, the 

service users can check their queue reservations via 

email. With ease, which the users are satisfied with 

the highest level (X� = 4.92, S.D. = 0.26), followed 

by graphic design, item 5, size, balance with image 

and screen. Which the users were satisfied at the 

highest level (X� = 4.92, S.D. = 0.26) and the last 

part was The performance of the website. Article 4. 

Systematic storage. Which users were satisfied at 

the highest level (X�  = 4.90, S.D. = 0.30). 

Keyword : New Technologies, Procedural Actions 

1. บทนํา

ในปจจุบันมนุษยทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยีได

กาวไกลมากข้ึน เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีถูกนํามาใชและเขามามี

บทบาทในชีวิตประจําวันอยางมาก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีไร

สาย การใช อินเทอร เน็ตเพ่ือความสะดวกสบายในการ

ติดตอสื่อสาร โดยท่ีพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได 

สงผลกระทบในวงกวางไปทุกวงการท้ังภาคเอกชน และ

ราชการ ซึ่งระบบสารสนเทศ 

สามารถชวยสรางประโยชนตอการดําเนินงานของ

องคกรไมวาจะ เปน ชวยใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศท่ี

ตองการไดอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ ชวยในการ

กําหนดเปาหมายกลยุทธและการวางแผนปฏิบัติการ ชวยใน

การตรวจสอบการดําเนินงาน ชวยในการศึกษาและวิเคราะห

สาเหตุของปญหา ชวยใหผูใชสามารถวิเคราะหปญหาหรือ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและชวยลดคาใชจายใน 

สํานักงานตรวจคนเขาเมืองหนองคายตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย เปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ มีหนาท่ีตรวจบุคคลและพาหนะท่ีเดินทางเขาออก

มายังภายในประเทศ พรอมท้ังตรวจสอบคนตางดาวท่ีอาจเขา

เมืองมาอยางผิดกฎหมาย ภายในหนวยตรวจคนเขาเมืองจะ

แบงตามแผนกตาง ๆ ซึ่งในแผนกงานบริการคนตางดาวจะมี

คนตางชาติเขามาติดตอ ในขณะน้ีเปนชวงโควิด (Covid-19) 

ทําใหปดประเทศชั่วคราว เพราะฉะน้ันคนตางชาติจึงขอ

ติดตอเพ่ือขอวิซาเปนจํานวนมากวันละ 1,000 คนข้ึนไปทําให

การทํางานติดขัดลาชาเพราะวีซามีหลายประเภทท้ังระยะสั้น

และระยะยาว ซึ่งทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถทําไดทัน ปจจุบัน

ใชคิวกระดาษแจกจาย แตในการขอวีซาระยะยาวใชเวลาใน

การทําเรื่องคอนขางนานพอสําควรและวีซาระยะยาวมีหลาย

ประเภทและยังตองใชเอกสารในการทําเรื่องอีกมาก จึงมีการ

นําระบบจองคิวเขามาเพ่ือใหสะดวกรวดเร็วและเปนระเบียบ

มากข้ึน 

ดังน้ัน ผูจัดทําจึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมชองทางการจอง

คิวใหสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน โดยเล็งเห็น วาสมารทโฟนได

เขามาเปนสิ่งสําคัญในชีวิตคนในปจจุบัน อาจเปนเพราะ

สมารทโฟนมีความสามารถท่ี เทียบเทากับคอมพิวเตอรเครื่อง

น่ึง เลยทีเดียว และยังพกพาไปไหนไดสะดวกจึง ทําให

ผูใชบริการสามารถจองคิวจากท่ีไหนก็ได ทางผูจดัทําไดจัดทํา
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ระบบจองคิวออนไลน เ พ่ืออํานวยความ สะดวกใหแก

ผูใชบริการ โดยการทําระบบจองคิวออนไลนข้ึนมา สามารถ

จองคิวและเก็บขอมูลของผูใชบริการไวใน ระบบ เชน ขอมูล

สวนตัว ประวัติของผูใชบริการ วันเวลาในการจองคิว จองคิว

วีซาประเภทตางๆ เปนตน โดยขอมูลจะไมสูญหายได ซึ่งจะ

ทําใหสํานักงานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย เปนท่ีนาเชื่อถือ

แกผูใชบริการมากข้ึน เพ่ือสรางความสะดวกแก ท้ังยังเปน

ชองทาง ใหมสําหรับผูใชบริการใหสามารถติดตามขอมูลงาย 

ตอการใชงานตอบสนองการใชบริการในยุคปจจุบันย่ิงข้ึน [1] 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

เพ่ือสรางเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงาน

บริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคายและเพ่ือใหคน

ตางชาติสะดวกตอการจองคิวบนโทรศัพทมือถือ [2] 

3. ขอบเขตของการวิจัย

ในการสรางเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงาน

บริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ผูจัดทํา

โครงการไดกําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังน้ี 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา กลุมของผูใชเว็บไซตระบบ

จองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมือง

หนองคายแบงเปน 2 กลุม คือ ผูดูแลระบบและผูใชงานระบบ 

3.1.1 สวนของผูดูแลระบบ 

3.1.1.1 ตรวจสอบขอมูล 

3.1.1.2 ลบแกไข 

3.1.1.3 รายงานขอมูลตางๆ ของ 

ระบบจองคิวออนไลน 

3.1.2 สวนของผูใชงานระบบ 

3.1.2.1 ดูขาวสาร 

3.1.2.2 ใชงานการจองคิวออนไลน 

3.2 กลุมเปาหมาย ไดแก ผูใชงานเว็บไซตระบบจอง

คิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย จํานวน 40 คน 

3.3 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา คือ  

1 กรกฏาคม 2563 ถึง 19 กุมภาพันธ 2564 

3.4 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 

3.4.1 ตัวแปรตน คือ เว็บไซต 

ระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขา

เมืองหนองคาย 

3.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของระบบ

จองคิวออนไลนตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

4. วิธีดําเนินการศึกษา

4.1 ประชากร (Population) 

ประชากรใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เจาหนาท่ีตรวจคน

เขาเมืองหนองคายและบุคคลเขามาติดตองานบริการคนตาง

ดาว ท่ีใชงานเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนงานบริการคนตาง

ดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคาย โดยมีเจาหนาท่ีตรวจคนเขา

เมืองหนองคายและบุคคลท่ีติดตองานบริการคนตางดาว 

จํานวน 40 คน เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหนองคาย จํานวน 

5 คน บุคคลเขามาติดตองานบริการคนตางดาว จํานวน 35 

คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการกําหนดเปนรอยละ

ของประชากรในการพิจารณา ดังน้ี 

จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง 15 – 30% 

จํานวนประชากรหลักพันใชกลุมตัวอยาง  10 – 15% 

จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง   5 – 10% 

จากน้ันใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น โดย

แบงตามระดับผูใชงาน ไดดังน้ี เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง

หนองคายจํานวน 5 คน ผูมาติดตองานบริการคนตางดาว 35 

รวม 40 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งน้ีใช

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชเว็บไซตระบบ

จองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

เพศ อายุ และสถานภาพ 

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชงาน

เว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจ

คนเขาเมืองหนองคาย จําแนกเปน 4 ดาน จํานวน 20 ขอ คือ 

ดานการประสิทธิภาพของเว็บไซต จํานวน 5 ขอ ดานการ

ออกแบบกราฟก จํานวน 5 ขอ ดานเน้ือหา จํานวน 5 ขอ 

และดานประโยชนและการนําไปใช จํานวน 5 ขอ 5ระดับ

มากท่ีสุด 4 ระดับมาก 3 ระดับปานกลาง 2 ระดับนอย 1 

ระดับนอยมาก 
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4.4 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือผูวิจัยได

ดําเนินการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงคในการวิจัยเปนหลัก 

ซึ่งมีลําดับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี 

4.4.1 ผูวิจัยศึกษา คนควา เอกสาร ตํารา 

 วารสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน การสราง

เว็บไซตระบบจองคิวออนไลนงานบริการคนตางดาวตรวจคน

เขาเมืองหนองคาย 

 4.4.2 ศึกษารายละเอียดของตัวแปรท่ี 

ตองการวัดตามวัตถุประสงคใหครอบคลุมกับขอบขายเน้ือหา

ท่ีศึกษา 

 4.4.3 นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมา 

ประกอบในการกําหนดแนวคิดหลักเพ่ือกําหนดขอบเขตของ

การวิจัยและกําหนดเครื่องมือในการวิจัย 

 4.4.4 สร า งแบบตามกรอบแนวคิดและให

ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 

 4.4.5 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปตรวจสอบ

ข้ันตน โดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือแกไข

ปรับปรุง แลวจึงนําแบบสอบถามเสนอกับผูทรงคุณวุฒิ 

 4.4.6 นําแบบสอบถามท่ีไดมาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 4.4.7 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปใช

เก็บรวบรวมขอมูล 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ สถานภาพ อายุและ 

ผูใชบริการ 

ตารางที่ 5.1 เพศ 

จากตารางท่ี 5.1 พบวาผูมาติดตองานบริการคนตาง

ดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย สวน

ใหญเปนเพศชาย จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 72.50 แล

เปนเพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 27.50 

ตารางที่ 5.2 สถานภาพ 

จากตารางท่ี 4.2 พบวาผูมาติดตองานบริการคนตาง

ดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย สวน

ใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25 

รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

62.50 และสวนท่ีเหลือมีสถานภาพหยาราง จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 12.50 

ตารางที่ 5.3 อายุ 

จากตารางท่ี 4.3 ผูมาติดตองานบริการคนตางดาว 

และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย สวนใหญ

อยูในชวงอายุระหวาง 20-40 ป จํานวน 26 คน คิดเปนรอย

ละ 65 รองลงมาจะอยูในชวงอายุระหวาง 41-60 ป จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 25 และสวนท่ีเหลือจะอยูในชวงอายุ 

60 ปข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10 

ตารางที่ 5.4 ผูใชบริการ 

จากตารางท่ี 5.4 พบวาผูมาติดตองานบริการคน 

ตางดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย  

สวนใหญมีผูมาใชบริการ โดยเปนบุคคลท่ัวไป จํานวน 35 คน 

คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาเปนเจาหนาท่ี จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 10 และเปนผูบังคับบัญชาการ จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 2.50 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย

838

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจตอการ

ใชงานเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตาง

ดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ของผูมาติดตองานบริการ 

และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

 ดานประสิทธิภาพของเว็บไซต 

จากตารางท่ี 5.5 พบวาผูมาติดตองานบริการคนตาง

ดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย สวน

ใหญมีความพึงพอใจในดานประสิทธิภาพของเว็บไซต  

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.60, S.D. = 0.41) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหน่ึงคือ การจัดเก็บ

ขอมูลอยางเปนระบบ (X� = 4.90, S.D. = 0.30) รองลงมาคือ 

ความปนสวนตัวของขอมูลผูลงทะเบียนจองคิว (X� = 4.77, 

S.D. = 0.42) ตอมาคือ ความงายตอการใชงานเว็บไซต 

(X� = 4.72, S.D. = 0.45) และความรวดเร็วในการตอบสนอง

ของโปรแกรม (X� = 4.45, S.D. = 0.50) สวนท่ีเหลือคือ 

ความเหมาะสมตอการใชงานเว็บไซต (X� = 4.20,  

S.D. = 0.40) 

ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

   ดานออกแบบกราฟก 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาผูมาติดตองานบริการคนตาง

ดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย สวน

ใหญมีความพึงพอใจในดานออกแบบกราฟก โดยภาพรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.78, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ ขนาดความสมดุลกับภาพและ

หนาจอ (X� = 4.92, S.D. = 0.26) และรองลงมาคือ เว็บไซต

มีความนาดึงดูดและนาสนใจ (X� = 4.90, S.D. = 0.30) ตอมา

คือ การจัดวางรูปแบบเว็บไซตงายตอการใชงาน (X� = 4.90, 

S.D. = 0.30) และความทันสมัย แมนยํา (X� = 4.75,  

S.D. = 0.43) สวนท่ีเหลือคือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบ

ตัวอักษร อานไดงาย (X� = 4.45, S.D. = 0.50) 

ตารางที่ 5.7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานเน้ือหา 

จากตารางท่ี 4.7 พบวาผูมาติดตองานบริการคนตาง

ดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย สวน

ใหญมีความพึงพอใจในดานเน้ือหา โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด (X� = 4.84, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาอันดับหน่ึงคือ ระบบการจัดเก็บขอมูลผูใชบริการมี

ความปลอดภัย (X� = 4.95, S.D. = 0.22) และรองลงมาคือ 

การจัดลําดับเน้ือหาเปนข้ันตอน และเปนระบบ (X� = 4.92, 

S.D. = 0.26) ตอมาคือ เน้ือหามีความเหมาะสม ไมซับซอน

ตอการใชงาน (X� = 4.87, S.D. = 0.33) และการจัดหมวดหมู

ท่ีงายตอการใชบริการ (X� = 4.87, S.D. = 0.33) สวนท่ีเหลือ

คือ มีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และมีการปรับปรุง

พัฒนาขอมูลอยูเสมอ (X� = 4.60, S.D. = 0.49) 

ตารางที่ 5.8 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานประโยชน 

    และการนําไปใช 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวาผูมาติดตองานบริการคน 

ตางดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย 

สวนใหญมีความพึงพอใจในดานประโยชนและการนําไปใช 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.86, S.D. = 0.32) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ ลดระยะเวลา

ในการเดินทาง (X� = 4.92, S.D. = 0.26) และรองลงมา คือ 

ผูเขาใชบริการสามารถตรวจสอบการจองคิวผานชองทาง

อีเมลไดอยางดวก งายดาย (X� = 4.92, S.D. = 0.26) ตอมา

คือ มีความเพียงพอตอผูมาใชบริการ (X� = 4.90,  

S.D. = 0.30) และรวดเร็วตอการติดตอประสานงาน  

(X� = 4.85, S.D. = 0.36) สวนท่ีเหลือคือ ตอบสนองตอความ

ตองการของผูมาใชบริการ (X� = 4.75, S.D. = 0.43) 

ตารางที่ 5.9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ 

    ความพึงพอใจของผูใชเว็บไซตระบบ 

    จองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาว 

    ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

จากตารางท่ี 5.9 พบวาผูมาติดตองานบริการคน

ตางดาว และเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจในการใชเว็บไซตระบบจองคิว

ออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเ มือง

หนองคาย อยูในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.77, S.D. = 0.35) 

6. สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยาง คือ ผูใชงาน

เว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของงานบริการคนตางดาวตรวจ

คนเขาเมืองหนองคาย จํานวนท้ังหมด 40 คน โดยเปนบุคคล

ท่ัวไป จํานวน 35 คน เปนเจาหนาท่ี จํานวน 4 คน และ

ผูบังคับบัญชาการ จํานวน 1 คน ซึ่งในภาพรวมความพึง

พอใจของผูเขาใชบริการในเว็บไซตระบบจองคิวออนไลนของ

งานบริการคนตางดาวตรวจคนเขาเมืองหนองคายอยูในระดับ

มากท่ีสุด 

7. ปญหาและอุปสรรค

7.1 การเขียนเว็บไซตในโปรแกรม Atom จะตองมี

ความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีใชเขียนโคด เพราะเปน

การเขียนโคดท่ีซับซอน 

7.2 เว็บไซตยังมีขอบกพรองในการทํางานบางฟงคชั่น

การทํางาน 

8. ขอเสนอแนะ

8.1 ควรมีการพัฒนาใหระบบมีการสํารองขอมูลผู

ลงทะเบียนไวเสมอ 

8.2 ควรมีการพัฒนาใหสามารถสั่งพิมพใบเสร็จหลัง

การขายได 

8.3 ควรมีการศึกษาภาษาในการเขียนโคดเพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 

โปรแกรมจัดการข้อมูลบุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิ
คูระเอ็น 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือพัฒนาโปรแกรม
จัดการข้อมูลบุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 2) เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลพนักงานจากกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ใช้ในการหาความพึงพอใจครั้งน้ี คือ พนักงานแผนก การ
ตรวจสอบแผนกแคป (ฟูจิฟูระ เอ็น1)  จ านวน 20 คน ผล
การศึกษาพบว่า 

1. ผลการศึกษาหาคุณภาพของโปรแกรมจัดการข้อมูล
บุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น1) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านออกเน้ือหา โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
(= 4.05, S.D.=0.825 ) ด้านการออกแบบ โดยในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.08, S.D.=0.789) ด้านประโยชน์
และการน าไปใช้ โดยในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.16, S.D.=0.643) ด้านประสิทธิภาพของระบบ โดยในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.06, S.D.=0.769) 2. ผลการศึกษา
ความพึงพอใจ โปรแกรมจัดการข้อมูลบุคลากรแผนกแคปของ
บริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 มีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�= 4.08, 
S.D.=0.731) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าในด้านเน้ือหา ข้อที่ 4 
มีการจัดเรียงเน้ือหาให้ง่ายต่อการใช้งาน  ลองลงมาคือ ในด้าน
การออกแบบ ข้อที่ 2 การจัดการรูปแบบของระบบง่ายต่อการใช้
งาน (�̅�= 4.20, S.D.=0.984)ต่อมาคือ ในด้านประโยชน์และ        
การน าไปใช้ ข้อที่ 4 สามารถปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในระบบได้              

(�̅� = 4.60, S.D. = 0.502) 

*จีราภรณ์ ขุนบัวรมย์ (Jeeraporn khunbuarom)

E-mail bomby.jeeraporn@gmail.com 

และสุดท้ายคือ ในด้านประสิทธิภาพของระบบ ข้อที่  2 
ความไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการใช้งานของ (X̅ = 4.25, 
S.D.= 0.716) 

ค าส าคัญ :  โปรแกรม , จัดการข้อมูล , บุคลากร 

ABSTRACT 

Cap department data management 
program Fujikura En 1 has an idea of 
research 1) to develop a data management 
program of Fujira En 1) cap department.    
2) To facilitate the search for employee
information. From the sample used in this 
search for satisfaction, the staff of the Cap 
Department Inspector. (Fufura En 1) of 20 
people. The study found that 

1. The results of the study to find
the quality of the personnel information 
management program of Fujikura En 1) 
divided into 4 aspects: content output The 
overall mean was at a high level (X̅ = 4.05, 
S.D. = 0.825). Overall, the mean was at a 
high level (X̅ = 4.08, S.D. = 0.789). The 
overall mean was at a high level (X̅ = 4.16, 
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S.D. = 0.643). Overall, the mean was at a 
high level (X̅ = 4.06, S.D. = 0.769). 

2. The results of the satisfaction
study. The staff information management 
program of Fujikura N1's Cap department 
was satisfied at a high level (X̅ = 4.08,         
S.D. = 0.731). Found that in the content of 
Article 4, the content is arranged to be easy 
to use, try to come down to it in terms of 
design. Article 2 The management of the 
system is easy to use (X̅ = 4.20, SD = 0.984), 
later on the benefits and implementation, 
item 4 can be improved and developed in the 
system  (X̅ = 4.60. , SD = 0.502) and finally 
In terms of system efficiency, item 2, the 
simplicity and ease of use of (X̅ = 4.25, 
S.D. = 0.716).

Keyword : Program, information management, 
personnel 

1.บทน า
บริษัทฟูจิคูระ (N1) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพัฒนา

ซอฟต์แวร์เพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจและการเรียนรู้ ประกอบ
กิจการการซื้อขายสินค้าหรือการบริการโดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และใน
ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่มีระบบที่ช่วยในการจัดการบุคลากร
ภายในองค์กร ข้อมูลของพนักงานถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบ 
ท าให้หาข้อมูลได้ยาก การจัดการบุคลากรภายในองค์กร
อาจมีความผิดพลาดได้ เพราะบันทึกข้อมูล เช่น ชื่ อ
พนักงาน ต าแหน่ง ที่อ ยู่ของพนักงานได้อย่างถูกต้อง 
สามารถค้นหาข้อมูล และแสดงข้อมูลชื่อพนักงาน ต าแหน่ง 
ที่อยู่ของพนักงานได้อย่างถูกต้องจะตรวจสอบได้ยากและ
ข้อมูลอาจสูญหายได้การน าโปรแกรมจัดการบุคลากรแผนก
แคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 จะช่วยในเรื่องของการจัดการ

ข้อมูลพนักงาน เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อ
พนักงาน ต าแหน่ง ท่ีอยู่ของพนักงานได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้
งานท างานมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้ันตอนในการท างาน
ให้กับผู้ดูและระบบ สามารถจัดการได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 
สามารถดูข้อมูลทั้งปัจจุบันและดูย้อนหลังได้ อีกทั้งสามารถ
ออกรายงานได้อีกด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน 
ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานของ
องค์การ และยังมีผลกระทบต่อกลยุทธ์ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้องมีเตรียมความพร้อม ในการเผชิญกับสถานการณ์
ของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้จัดท าโครงการจึงพัฒนา
ระบบที่ช่วยในการจัดการบุคลากรภายในองค์กร โดยน า
เทคโนโลยี  Symphony Framework มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาระบบซึ่ง Symphony Framework น้ีเป็น 
PHPFramework ตัวหน่ึง ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็น Open 
source ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยให้นักพัฒนาหรือนักออกแบบ
หลายคนท างานพร้อมๆกันเป็นกลุ่มในโครงการขนาดใหญ่
ได้ มีองค์ประกอบด้านความปลอดภัยที่มีความยืดหยุ่นสูงที่
สามารถก าหนดค่าได้ตามความจ าเป็นในการท างาน 
สามารถรองรับความประมวลผลขนาดใหญ่และการใช้งาน
เว็บที่มีการประมวลผลหนักๆได้ 

ดังน้ันผู้วิจัยที่จะสร้างโปรแกรมจัดการบุคลากร
แผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 เพ่ือให้สามารถบันทึก
ข้อมูล เช่น ชื่อพนักงาน ต าแหน่ง ที่อยู่ของพนักงานได้
อย่างถูกต้อง เป็นแหล่งฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการค้นหา 
รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลพนักงาน จึงเน้นการ
สร้างโปรแกรมจัดการบุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระ
เอ็น 1 อย่างเป็นระบบโดยใช้ฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือจัดระบบการท างานในการรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและ เพ่ิมความ
คล่องตัวสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลพัฒนาบุคลากร  
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 1.2.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
พนักงาน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้สร้างโปรแกรม
จัดการบุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1  

3.วิธีการด าเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ข้ันตอนและวิธีการด าเนินการ 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า 
3.4 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.2 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
3.2.1 ผังการด าเนินการ 

ภาพที ่3.1 ผังการด าเนินการ 

3.1.2 การออกแบบ 
 3.1.2.1 โปรแกรมจัดการบุคลากร 
 แผนกแคป ของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 

(1) หน้าหลัก 

ภาพที่ 3.1  หน้าหลักของระบบ 
(ที่มา : ออกแบบระบบการจัดการบุคลากร 

Dreamweaver ชื่อไฟล์ .jpg) 

3.1.2.2 ผลที่ได้จากการโปรแกรมจัดการบุคลากร 
แผนกแคป ของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1  
 ด้วยโปรแกรม Dreamweaver 

ภาพที่ 3.2 หน้าจอหลักโปรแกรมจัดการบุคลากร แผนก
แคป ของบริษัทฟูจิครูะเอ็น 1  

(ที่มา : ออกแบบระบบการจัดการบุคลากร 
Dreamweaver ชื่อไฟล์ .jpg) 
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3.1.2.3 ผลที่ได้จากการโปรแกรมจัดการบคุลากร แผนก
แคป ของบริษัทฟูจิครูะเอ็น 1 

ภาพที ่3.3 หน้าจอหลักโปรแกรมจัดการบคุลากร 
แผนกแคป ของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 

3.1.2.4 ทดสอบและแก้ระบบ 

ภาพที่ 3.4 ทดสอบและแก้ระบบ 
(ที่มา : หน้าทดสอบและแก้ไขระบบ ชื่อไฟล์ .jpg) 

4.ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
 โปรแกรมจัดการบุคลากร แผนกแคป ของบริษัท (ฟูจิ
คูระ เอ็น1) กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานแผนกการตรวจสอบ
แผนกแคป (ฟูจิคูระ เอ็น1) จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้าง ข้ึนข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม PHP MySQL และสถิติร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย X ̅และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผู้ศึกษาได้
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

4.2 ข้ันตอนในการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ผู้ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

N  แทน จ านวนประชากร 
X̅     แทน ค่าเฉลี่ย 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2 ขั้นตอนในการน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดข้ันตอน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

     ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหร์ะดับความพึงพอใจต่อ 
โปรแกรมจัดการบคุลากร แผนกแคป (ฟูจิครูะ เอ็น1)  

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และต าแหน่ง 

ตารางที่ 4.1 เพศ 

 จากตารางที่  4 .1 พบว่าพนักงานแผนกแคป 
(ฟูจิคูระ 1  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.0 
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ตารางที่ 4.2 อายุ 

 จากตารางที่  4.2 พกว่าพนักงานแผนกแคป 
(ฟูจิคูระ เอ็น1) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20 - 
30 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาจะ
อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.0 และส่วนที่เหลือจะอยู่ในช่วงอายุ 40 
ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  

ตารางที่ 4.3 สถานภาพ 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิคู
ระ เอ็น1) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.0 สถานภาพสมรส จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.0 และสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 

ตารางที่ 4.4 ระดับการศึกษา 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิคู
ระ เอ็น1) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี  จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 

6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และระดับการศึกษา
มากกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 

 ตารางที่ 4.5 ต าแหน่ง 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิคู
ระ เอ็น1) ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพนักงาน จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีต าแหน่งเป็น
ผู้จัดการ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ต่อมาเป็น
ต าแหน่งอื่น ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และ
มีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 ส่วนที่เหลือมีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมจัดการบุคลากร แผนกแคป (ฟูจิคูระ เอ็น1)  

ตารางที่ 4.6 ด้านเน้ือหา 

 จากตารางที่  4.6 พบ ว่าพนักงานแผนกแคป 
(ฟูจิฟูระ เอ็น1) มีความพึงพอใจด้านเน้ือหา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅ = 4.03, S.D. = 0.723) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับหน่ึงคือ มีการ
จัดเรียงเน้ือหาให้ง่ายต่อการใช้งาน (X̅ = 4.25, 
S.D. = 0.786) รองลงมา มีความน่าเชื่อถือ และ
ปลอดภัยต่อการจัดเก็บข้อมูล (X̅ = 4.10, 
S.D. = 0.718) ต่อมา คือ  มีความชัดเจน ถูกต้อง 
สมบูรณ์ (X ̅ = 4.05, S.D. = 0.825) และระบบมี
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ฟังก์ชั่ นการใช้ งานที่ ค รอบคลุม ( X̅  = 4.00,       
S.D. = 0.648) ส่วนที่เหลือคือ เน้ือหามีความเหมาะสม
ต่อการจัดการระบบบุคลากรภายในองค์กร (X̅ = 3.75, 
S.D. = 0.638) 

ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านการ 
  ออกแบบ 

 จากตารางที่  4 .7 พบว่าพนักงานแผนกแคป 
(ฟูจิฟูระ เอ็น1) มีความพึงพอใจด้านการออกแบบ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅= 4.08, S.D.=0.789) 
เมื่ อ พิ จา รณาเป็นราย ข้อพบว่ า  อัน ดับห น่ึ งคื อ 
การจัดการรูปแบบของระบบง่ายต่อการใช้ งาน 
(X̅ = 4.20, S.D. = 0.894) รองลงมา มีความเป็น
ทางการเหมาะสมต่อการใช้ ง าน ( X̅= 4 .15 , 
S.D. = 0.812) ต่อมาคือ รูปแบบ และขนาดของ
ตัวอักษรอ่านได้ง่าย (X̅ = 4.15, S.D. = 0.670) และ 
ภาพและสีตัวอักษรมีความสมดุลต่อกัน (X̅ = 4.05, 
S.D. = 0.825) ส่วนที่เหลือคือ หน้าระบบมีความ
สวยงาม ทันสมัย (X̅ = 3.85, S.D. = 0.745) 

ตารางที่ 4.8 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านประโยชน์ 
  และการน าไปใช้ 

 จากตารางที่  4.8 พบ ว่าพนักงานแผนกแคป 
(ฟูจิฟูระ เอ็น1) มีความพึงพอใจด้านประโยชน์และ       

การน าไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅= 4.16, 
S.D.=0.643) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับ          
หน่ึงคือ สามารถปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในระบบ      
ได้ตลอดเวลา (X̅= 4.60, S.D.=0.502) รองลงมา         
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในระบบ (X ̅= 4.30, 
S.D. = 0.732) ต่อมาคือ รวดเร็วต่อการติดต่อ
ประสานงานภายในองค์กร (X̅ = 4.10, S.D. = 0.640) 
และ ตอบสนอง ต่อความ ต้องการของผู้ ใ ช้ ง าน 
(X̅ = 4.00, S.D. = 0.648) ส่วนที่เหลือคือ มีความ
ปลอดภัยของข้อมูล (X̅ = 3.80, S.D. = 0.695) 

ตารางที่ 4.9 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
  ด้านประสิทธิภาพของระบบ 

 จากตารางที่  4 .9 พบว่าพนักงานแผนกแคป 
(ฟูจิฟูระ เอ็น1) มีความพึงพอใจด้านด้านประสิทธิภาพ
ของระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.06, 
S.D. = 0.769) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับ
หน่ึงคือ ความไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการใช้งานของ
ระบบ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.716) การจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบc (X̅ = 4.20, S.D. = 0.833) ต่อมาคือ 
ความถูกต้อง แม่นย าของการจัดการข้อมูลในระบบ     
(X̅ = 4.05, S.D. = 0.795) และ ความเชื่อมโยงของ
ระบบต่อองค์กร (X̅ = 3.95, S.D. = 0.604) ส่วนที่
เหลือคือ ความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบการจัดการ
บุคลากร (X̅ = 3.85, S.D. = 0.933) 
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ตารางที่ 4.10 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยรวม 
เมอืไม่แน่ใจว่าข้อค าถามตรงกับ 
ขอบข่ายในประเด็นหลักของเน้ือหา 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิฟูระ 
เอ็น1) ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม
จัดการบุคลากร แผนกแคป ของบริษัท (ฟูจิคูระ เอ็น1) 
อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08, S.D. = 0.731) 

5.1 สรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ โปรแกรมจัดการ

บุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 เป็นการพัฒนา
โปรแกรมจัดการบุคลากรแผนกแคป สามารถบันทึกข้อมูล 
เช่น ชื่อพนักงาน ต าแหน่ง ที่อยู่ของพนักงานได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 11 คน และเพศชายจ านวน 
9 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมการ
บุคลากรแผนกแคปของบริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 อยู่ในระดับ
มาก 

5.3 อภิปรายผล 
5 .3 .1  ผลการ วิ เคราะห์ ข้อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม พบว่าการตรวจสอบแผนกแคป (ฟูจิคูระ 
เอ็น1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.0 และเพศชายมีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85.0 
ต่อมาสถานภาพ สมรส 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
สถานภาพหย่าร้าง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 5.3.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโปรแกรม
จัดการบุคลากรแผนกแคปของบริษัท ฟูจิคูระเอ็น 1       
ด้านเน้ือหา พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิฟูระ เอ็น1)         
มีความพึงพอใจด้านเน้ือหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.03, S.D. = 0.723) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

อันดับหน่ึงคือ มีการจัดเรียงเน้ือหาให้ง่ายต่อการใช้งาน 
(�̅� = 4.25, S.D. = 0.786) รองลงมา มีความน่าเชื่อถือ 
และปลอดภัยต่อการจัดเก็บข้อมูล ( �̅� = 4.10 , 
S.D. = 0.718) ต่อมาคือ มีความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์             
(�̅� = 4.05, S.D. = 0.825) และ ระบบมีฟังก์ชั่นการใช้งาน
ที่ครอบคลุม (�̅� = 4.00, S.D. = 0.648) ส่วนที่เหลือคือ 
เน้ือหามีความเหมาะสมต่อการจัดการระบบบุคลากร
ภายในองค์กร (�̅� = 3.75, S.D. = 0.638) ด้านการ
ออกแบบ พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิฟูระ เอ็น1) 
มีความพึงพอใจด้านการออกแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  (�̅� = 4.08, S.D. = 0.789) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อันดับหน่ึงคือ การจัดการรูปแบบของระบบง่ายต่อ
การใช้งาน (�̅� = 4.20, S.D. = 0.894) รองลงมา มีความ
เป็นทางการเหมาะสมต่อการใช้งาน (�̅� = 4.15, 
S.D. = 0.812) ต่อมาคือ รูปแบบ และขนาดของตัวอักษร
อ่านได้ง่าย (�̅� = 4.15, S.D. = 0.670) และ ภาพและสี
ตัวอักษรมีความสมดุลต่อกัน (�̅� = 4.05, S.D. = 0.825) 
ส่วนที่ เหลือคือ หน้าระบบมีความสวยงาม ทันสมัย 
(�̅� = 3.85, S.D. = 0.745) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
พบว่าพนักงานแผนกแคป (ฟูจิฟูระ เอ็น1) มีความพึงพอใจ
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  (�̅� = 4.16, S.D. = 0.643) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอันดับหน่ึงคือ สามารถปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลใน
ระบบได้ตลอดเวลา (�̅� = 4.60, S.D. = 0.502) รองลงมา 
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลในระบบ (�̅� = 4.30 , 
S.D. = 0.732) ต่อมาคือ รวดเร็วต่อการติดต่อประสานงาน
ภายในองค์กร (�̅� 4.10, S.D. = 0.640) และ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน (�̅� = 4.00, S.D. = 0.648) 
ส่วนที่เหลือคือ มีความปลอดภัยของข้อมูล  (�̅� = 3.80, 
S.D. = 0.695) ด้านประสิทธิภาพของระบบ พบว่าพนักงาน
แผนกแคป (ฟูจิฟูระ เอ็น1) มีความพึงพอใจด้านด้าน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(�̅� = 4.06, S.D. = 0.769) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อันดับหน่ึงคือ ความไม่ซับซ้อนและง่ายต่อการใช้งานของ
ระบบ (�̅� = 4.25, S.D. = 0.716) การจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.833) ต่อมาคือ ความ
ถูกต้อง แม่นย าของการจัดการข้อมูลในระบบ (�̅� = 4.05, 
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S.D. = 0.795) และ ความเชื่อมโยงของระบบต่อองค์กร           
(�̅� = 3.95, S.D. = 0.604) ส่วนที่เหลือคือ ความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงระบบการจัดการบุคลากร (�̅� = 3.85,          
S.D. = 0.933) 

5.4 ปัญหาและอุปสรรค 
 5.4.1 การเขียนระบบ พีเอชพี จะต้องมีความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้เขียนโค้ด เพราะเป็นการเขียน
โค้ดที่ซับซ้อน  
 5.4.2 ปัญหาในส่วนของการออกแบบหน้าของระบบ
ต่างๆ ต้องท าให้โปรแกรมดูสวยงาม ทันสมัยและน่าสนใจ
มากข้ึน 
 5.4.3 การสร้างเว็บไซต์โดยใช้ภาษา HTML จะต้องมี
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้เขียนโค้ด เพราะ
เป็นการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 5.5.1 ควรมีความรู้พ้ืนฐานด้านเกี่ยวกับการเขียนค าสั่ง
ด้วยภาษา PHP  
 5.5.2 โปรแกรมบุคลากร แผนกแคป ของบริษัทฟูจิคูระ 
เอ็น 1 ผู้จัดท าโปรแกรมควรศึกษาโปรแกรมจัดฐานข้อมูล 
 5.5.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมจัดการบุคลากร แผนก
แคป ของบริษัทฟูจิคูระ เอ็น 1 
 5.5.4 ควรมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ เพ่ือความน่าเชื่อถือ
ของโปรแกรม  

6.กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาโครงการฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดีด้วยความ 

กรุณา และความช่วยเหลืออย่างย่ิงจากครูสุระพล ใจขาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบคุณ อาจารย์สุระพล ใจขาน อาจารย์ประจ า
วิชาโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และให้
ข้อเสนอแนะในหารสร้างโปรแกรมระบบการจัดการ
บุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษาด้วย PHP MySQL 
Inspection Cap (Fujikura N1) ขอขอบคุณ ครูนิโลบล 
บ่อทรัพย์ ท่ีให้ค าแนะน าให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขงานวิจัย

การสร้างโปรแกรมจัดการข้อมูลบุคลากรแผนกแคปของ
บริษัทฟูจิคูระเอ็น 1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งน้ี ทาง
ผู้จัดท าข้อขอบคุณเพ่ือนๆ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปริญญาตรีทุกคนที่ให้ก าลังใจและให้ความช่วยเหลือ
ในครั้งน้ี 
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โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานที่บกพรองและชํารุด      

บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

DATA LOGGING PROGRAM SUMMARY INSPECTION DEFECT 

FUJIKURA EIECTRONICS NAVA NAKORN 1 

จิราวรรณ นอยตําแย1* และ จันทรจิรา สาริวงค 2 

Jirawan Noitamyae1* And Janjira Sariwong 2 

*12สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1
*12Field of Informartion Technology Nongkhai Technical College institute of Vocational Education Northeastern Region 1

บทคัดยอ 

 โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ี

บกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1    

มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือสรางโปรแกรมบันทึกขอมูล

สรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 2) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

บันทึกขอมูลและคนหาขอมูล 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู

ทดลองใชโปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ี

บกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 จาก

กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการหาคาความพึงพอใจคร้ังนี้ คือ พนักงาน

แผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบวา 

1. ผลการศึกษาหาคุณภาพของโปรแกรมบันทึกขอมูล

สรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 พบวาการศึกษาในภาพรวมดาน การ

อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

(X�= 4.30, S.D.=0.38) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหนึ่ง

คือหนาโปรแกรมมีความสวยงาม ความทันสมัย นาสนใจ 

(X�= 4.30, S.D.=0.38) รองลงมาคือ สีสันในการออกแบบ

โปรแกรมมีความเหมาะสม (X�= 4.35, S.D.=0.58) 

* จิราวรรณ นอยตําแย

  E-mail : modtum22@gmail.com 

2. ผลการศึกษาหาความพึงพอใจท่ีมีตอโปรแกรมบันทึก

ขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคู

ระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 ดานเนื้อหาและตัวอักษร โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (X�= 4.22, S.D.=0.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา

อันดับหนึ่งคือ ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา มีความเหมาะสม 

(X�= 4.35, S.D.=0.58) รองลงมาคือ มีเนื้อหากับภาพมีความสอดคลอง

กันและครบถวน  (X�= 4.20, S.D.=0.52) 

3. ผลการศึกษาหาความพึงพอใจท่ีมีตอโปรแกรมบันทึก

ขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคู

ระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 ดานประสิทธิภาพและประโยชนของ

ระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.17, S.D.=0.34) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือ ความงายของการใชงานของ

ระบบ (X�= 4.45, S.D.=0.51) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการ

ตอบสนองของระบบ (X�= 4.35, S.D.=0.58) 

คําสําคัญ : บันทึกขอมูล,ชิ้นงานท่ีบกพรอง 

ABSTRACT 

          The program records the results of the 

inspection of defective and damaged parts. Fujikura 

Electronics Navanakorn 1 has research objectives 1) to 

create a program to record the results of the inspection 

of defective and defective workpieces. Fujikura 

Electronics Navanakorn 1 2) to facilitate data recording 
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and searching 3 )  to study the satisfaction of the 

experimenter using the program to record a summary 

of the results of the inspection of defective and 

damaged parts. Fujikura Electronics Navanakorn 1 From 

the sample The satisfaction value used in this research 

was staff of the inspection department for defective 

and defective workpieces. Fujikura Electronics 

Navanakorn 1, number 20 people. 

1. The results of the study for the quality of the

program record a summary of the results of the inspection 

of defective and damaged parts. Fujikura Electronics 

Navanakorn 1  found that the overall study of program 

design The overall picture is at a high level. ( X� =  4.30, 

S.D.=0.38)  When considering individually, it is found 

that the number one place is that the program pages 

are beautiful, modern, interesting. (X�= 4.30, S.D.=0.38) 

Followed by the colors in the design of the program is 

appropriate. (X�= 4.35, S.D.=0.58)  

2 .  The results of the study were to find the 

satisfaction with the program to record the results of the 

inspection of defective and damaged parts. Fujikura 

Electronics Navanakorn 1 in content and text The overall 

picture is at a high level. ( X�=  4.22, S.D.=0 . 4 3 )  When 

considered individually, it was found that the number 

one place was The amount of content on each page Is 

suitable ( X�=  4.35, S.D.=0.58)  The second is that the 

content and images are consistent and complete.   

(X�= 4.20, S.D.=0.52) 

3 .  The results of the study were to find the 

satisfaction with the program to record the results of the 

inspection of defective and damaged parts. Fujikura 

Electronics Navanakorn 1 System Performance and Benefits 

The overall picture is at a high level. (X� = 4.17, S.D.=0.34) 

When considered individually, it was found that the 

number one place was Ease of use of the system   

(X�= 4.45, S.D.=0.51) Followed by the s 

Keyword : DATA LOGGING, INSPECTION DEFECT 

1. บทนํา

ป จ จุ บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( Information 

Technology IT)นับวามีบทบาทสําคัญ ในชีวิตประจําวันและ

ไดรับการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหนึ่งตอขบวนการ

เรียนรู ในสถาบันการศึกษาท้ังหนวยงานในภาครัฐและเอกชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

เครือขายโทรคมนาคมมาเชื่อมตอกัน สําหรับใชในการรับและสง

ขอมูลเกี่ยวกับความรูโดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทําให

อยูในรูปแบบท่ีมีความหมายและความสะดวกมาใชประโยชนให

เหมาะสมกับแตละองคกร ดังนั้นจากการนําอุปกรณคอมพิวเตอร

มาชวยในการจัดการฐานขอมูล เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ

การแก ไข และการบันทึกขอมูล การคนหาขอมูล ทําให

เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญตอการ

ดํารงชีวิตของบุคคลในสังคมทุกองคกรเทคโนโลยีสารสนเทศได

เขามามีบทบาทในการทํางานและในชีวิตประจําวันมากข้ึน ไมวา

จะเปนในดานการจัดการหรือจัดเก็บขอมูล  การประชาสัมพันธ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการและจัดเก็บขอมูลนับเปนหัวใจท่ี

สําคัญย่ิงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังท่ีเราจะสังเกตไดจากมี

ระบบสารสนเทศตาง ๆ เกิดข้ึนมามากมายเพ่ือใชในการจัดการ

และจัดเก็บขอมูล  

ดวยเทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตท่ีมีอยูในปจจุบัน สามารถ

นํามาประยุกตใชงานกับ โปรแกรมบันทึกขอมูล ซ่ึงในปจจุบันนั้นยัง

เปนระบบท่ีไมคอยใหความสนใจกับผูใชงานมากนักและผูคนหา

ขอมูลยังไมสามารถคนหาผานระบบออนไลนไดทันที แตจะเปน

รูปแบบของการคนหาผานระบบออฟไลนเทานั้น เพ่ือตอบสนอง

ความตองการความรวดเร็วทันใจ เพ่ือใหโปรแกรมระบบฐานขอมูล

ทํางานตามท่ีตองการ เชน  บันทึกชื่อโปรดักส จํานวนงานเสียของ

โปรดักส เหลานี้จึงมีความสําคัญอยางย่ิง ใหอยูในรูปแบบของ

โปรแกรมประยุกตโดยในการศึกษาจะเปนการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดเก็บและ

คนหาขอมูลใหผูคนสนใจและสะดวกในการคนหา จึงจําเปนตองสราง

โปรแกรมระบบฐานขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกท่ีงายและใชงานไดจริง  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสราง โปรแกรมบันทึก

ขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคู

ระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 เพ่ือใหสามารถไดโปรแกรมบันทึกขอมูล 

ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยในการบันทึกและคนหาขอมูล 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจเพ่ือสรางโปรแกรมบันทึกขอมูลใหไดคนหา

ขอมูลผานโปรแกรมและเปนแหลงฐานขอมูลเพ่ือใชในการคนหา 

รวมถึงการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล เพ่ือใหเกิดความสะดวกกับการ

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ใชงาน จึงเนนการสรางโปรแกรมบนัทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิน้งาน

ท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 อยางเปน

ระบบโดยใชฐานขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด [1]

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือสรางโปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการ

ตรวจสอบชิ้ น ง าน ท่ีบกพร อ ง และชํ า รุ ดบ ริ ษัท ฟู จิ คู ร ะ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

1.2.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลและ

คนหาขอมูล 

       1.2 .3 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูทดลองใช

โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรอง

และชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

2. วิธีดําเนินการวิจัย

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงาน

แผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 จํานวน 20 คน  

2.1.2 กลุมตัวอยาง 

       กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการกําหนด

เปนรอยละของประชากรไดแก  

 จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง 15 – 30% 

จากนั้นใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย

พนักงานแผนกการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัท

ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 รวม 20 คน 

2.2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

  2.2.1 การดําเนินงาน 

 2.2.1.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 2.2.1.2 ออกแบบโปรแกรม 

     2.2.1.3 สรางโปรแกรม 

 2.2.1.4 จัดทําเอกสาร 

 2.2.1.5 ทดสอบ 

 2.2.1.6 สิ้นสุด 

2.2.2 การออกแบบ 

  2.2.2.1 หนาหลกั 

ภาพที่ 2.1 หนาหลักของโปรแกรม 

( ท่ีมา : ออกแบบดวย Visual Studio ชื่อไฟล banner ) 

     2.2.2.2 ผลท่ีไดจากการออกแบบหนาโปรแกรม

บันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงาบกพรองและชํารุด 

บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1  ดวยโปรแกรม 

Visual Studio 

ภาพที่ 2.2 หนาจอหลักโปรแกรม 

( ท่ีมา : ออกแบบดวยโปรแกรม Visual Studio 

ชื่อไฟล design ) 

         2 . 2. 2.3 ผล ท่ี ไ ด จ ากกา รออกแบบหน า

โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรอง 

ภาพที่ 3.3 หนาโปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบ

ชิ้นงาน  ท่ีบกพรองและชํารุด 

( ท่ีมา : ออกแบบ Visual Studio ชื่อไฟล login ) 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาวิจัยเรื่อง โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการ

ตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุดบริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1 กลุมตัวอยาง คือ พนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ี

บกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 จํานวน           

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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20 คน เคร่ืองมือวิจัยท่ีใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน วิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม IBM SPSS และใชสถิติรอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (X�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูศึกษาได

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

 3.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

   ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ พนักงานมี

ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํา รุดบริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส  

นวนคร 1 มากนอยเพียงใด  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงาน

โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรอง

และชํารุดบริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1  ของพนักงาน

แผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

 ตารางที่ 3.1 เพศ 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 

หญิง 

8 

12 

40.00 

60.00 

รวม 20 100.00 

จากตารางท่ี 3.1 พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1 สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

60.00 และเพศชายมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 

ตารางที่ 3.2 อายุ 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 

21-25 

26-30 

31-35 

4 

11 

5 

20.00 

55.00 

25.00 

รวม 20 100.00 

จากตารางท่ี 3.2 พนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงาน

ท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1  

สวนใหญอายุ  26-30 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55.00 

อายุ 31-35 ป มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และอายุ 

21-25 ป มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00  

ตารางที่ 3.3 สถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 

โสด 

สมรส 

9 

11 

45.00 

55.00 

รวม 20 100.00 

จากตารางท่ี 3.3 พนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงาน

ท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 มี

สถานภาพ สมรส 11 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และสถานภาพ 

โสด 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 

ตารางที่ 3.4 พนักงานมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมบันทึกขอมูล

มากนอยเพียงใด   

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

3 

13 

4 

15.00 

65.00 

20.00 

รวม 20 100.00 

จากตารางท่ี 3.4 พนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงาน

ท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมบันทึกขอมูล มาก จํานวน 5 

คน คิดเปนรอยละ 15.00 ปานกลาง จํานวน 13 คน คิดเปนรอย

ละ 65.00 และ นอย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20.00  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงาน

โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรอง

และชํารุดบริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1  ของพนักงาน

แผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ตารางที่ 3.5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานการออกแบบ

โปรแกรม 

จากตารางท่ี 3.5 พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1 มีความพึงพอใจดานการออกแบบโปรแกรม โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.30, S.D.=0.38) เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือหนาโปรแกรมมีความสวยงาม 

ความทันสมัย นาสนใจ (X� = 4.30, S.D.=0.38) รองลงมาคือ 

สี สั น ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 

(X� = 4.35, S.D.=0.58) 

ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานเนื้อหาและ

ตัวอักษร 

จากตารางท่ี 3.6 พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1 มีความพึงพอใจดานเนื้อหาและตัวอักษร โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (X� = 4.22, S.D.=0.43) เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวาอันดับหนึ่งคือ ปริมาณเนื้อหาในแตละหนา มีความ

เหมาะสม (X� = 4.35, S.D.=0.58) รองลงมาคือ มีเนื้อหากับ

ภาพมีความสอดคลองกันและครบถวน (X� = 4.20, S.D.=0.52)  

ตารางที่ 3.7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานประสิทธิภาพ

และประโยชนของระบบ 

จากตารางท่ี 3.7 พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1 มีความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและประโยชนของ

ระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.17, S.D.=0.34) เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือ ความงายของการใชงานของ

ระบบ (X� = 4.45, S.D.=0.51) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ของระบบ (X�  = 4.35, S.D.=0.58) 

ตารางที่ 3.8 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของผู ใชโปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการ

ตรวจสอบชิ้ น ง าน ท่ีบกพร อ งและชํ า รุ ด  บ ริ ษัท ฟูจิ คู ร ะ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

โดยรวม X� S.D. ระดับความพึง

พอใจ 

1. ดานการออกแบบโปรแกรม

2. ดานเนื้อหาและตัวอักษร

3. ดานประสิทธิภาพและ

ประโยชนของระบบ 

4.30 

4.22 

4.17 

0.38 

0.43 

0.34 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.23 0.36 มาก 

จากตารางท่ี 3.8 พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงาน  

ท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

มีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการ

ตรวจสอบชิ้ น ง าน ท่ีบกพร อ ง และชํ า รุ ดบ ริ ษัท ฟู จิ คู ร ะ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 พบวา ดานการออกแบบโปรแกรม 

อยูในระดับมาก (X� = 430, S.D.=0.38) ดานเนื้อหาและตัวอักษร 

อยูในระดับมาก (X� = 4.22, S.D.=0.43) ดานประสิทธิภาพและ

ประโยชนของระบบ อยูในระดับมาก           (X� = 4.17, 

S.D.=0.34)  

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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4. สรุปผล

        5 . 3 . 1  ผลการ วิ เ คราะห ข อ มู ล ท่ั ว ไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ี

บกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 60.00 และ

เพศชายมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญมี

สถานภาพ โสด 11 คน คิดเปนรอยละ 55.0 และสถานภาพ 

สมรส 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 

       5.3.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงาน

โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรอง

และชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1    

       ดานการออกแบบโปรแกรม พบวาพนักงานแผนก การ

ตรวจสอบชิ้ นงาน ท่ีบกพรองและชํ า รุด   บ ริ ษัทฟูจิคู ระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 มีความพึงพอใจดานการออกแบบ

โปรแกรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.30, S.D.=0.38) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือหนาโปรแกรมมี

ความสวยงาม ความทันสมัย นาสนใจ (X� = 4.30, S.D.=0.38) 

รองลงมาคือ สีสันในการออกแบบโปรแกรมมีความเหมาะสม        

(X� = 4.35, S.D.=0.58) 

ดานเนื้อหาและตัวอักษร พบวาพนักงานแผนก การ

ตรวจสอบชิ้ นงาน ท่ีบกพรองและชํ า รุด   บ ริ ษัทฟูจิคู ระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 มีความพึงพอใจดานเนื้อหาและ

ตัวอักษร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.22, S.D.=0.43) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือ ปริมาณเนื้อหาใน

แตละหนา มีความเหมาะสม (X� = 4.35, S.D.=0.58) รองลงมา

คือ มี เนื้ อหากับภาพมีความสอดคลองกันและครบถ วน    

(X� = 4.20, S.D.=0.52)  

ดานประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ พบวา

พนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด 

บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 มีความพึงพอใจดาน

ประสิทธิภาพและประโยชนของระบบ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (X� = 4.17, S.D.=0.34) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา

อันดับหนึ่งคือ ความงายของการใชงานของระบบ (X� = 4.45, 

S.D.=0.51) รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของ

ระบบ (X� = 4.35, S.D.=0.58) 

ในภาพรวม พบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1 มีความพึงพอใจในการใชโปรแกรมบันทึกขอมูล

สรุปผลการตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุดบริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 พบวา ดานการออกแบบโปรแกรม 

อยูในระดับมาก (X� = 430, S.D.=0.38) ดานเนื้อหาและตัวอักษร 

อยูในระดับมาก (X� = 4.22, S.D.=0.43) ดานประสิทธิภาพและ

ประโยชนของระบบ อยูในระดับมาก           (X� = 4.17, 

S.D.=0.34)  

5. อภิปรายผล

จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยาง คือ พบวาพนักงาน

แผนก การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 12 คน 

คิดเปนรอยละ 60.0 และเพศชายมีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

40.0 และในภาพรวมพบวาพนักงานแผนก การตรวจสอบชิ้นงาน  

ท่ีบกพรองและชํารุด  บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 

มีความพึงพอใจในการใช โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผล 

การตรวจสอบชิ้นงานท่ีบกพรองและชํา รุดบริษัทฟูจิคูระ

อิเล็กทรอนิกส นวนคร 1 พบวา ดานการออกแบบโปรแกรม 

อยูในระดับมาก (X� = 430, S.D.=0.38) ดานเนื้อหาและตัวอักษร 

อยูในระดับมาก (X� = 4.22, S.D.=0.43) ดานประสิทธิภาพและ

ประโยชนของระบบ อยูในระดับมาก           (X� = 4.17, 

S.D.=0.34)  

5.1 ปญหาและอุปสรรค 

5.1.1 การเขียนโปรแกรมใน Visual Basic จะตองมี

ความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีใชเขียนโคด เพราะเปนการ

เขียนโคดท่ีซับซอน  

5.1.2 ปญหาในสวนของการออกแบบหนาโปรแกรม

ตางๆ ตองทําใหโปรแกรมดูสวยงาม ทันสมัยและนาสนใจมากขึ้น 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ควรมีการศึกษาดานภาษาในการเขียนโคด

เพ่ิมเติม 

 5.2.2 จะตองมีการวางแผนข้ันตอนการดําเนินงานโดย

ละเอียดและรอบคอบเพ่ือใหงานเสร็จตามเปาหมาย 

5.2.3 ตองศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยใชภาษา 

Visual Basic. NET ร วม ถึ ง ศึ ก ษ า เ ค ร่ื อ ง มื อ ใ น โป ร แ ก ร ม 

Microsoft Visual Studio 2010 อยางละเอียด 

5.2.4 ควรใหผู ท่ีมีความรูความสามารถในการดูแล 

และ พัฒนาโปรแกรม ทําหนาท่ีดูแลระบบของโปรแกรม 
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5.2.5  โปรแกรมบันทึกขอมูลสรุปผลการตรวจสอบ

ชิ้นงานท่ีบกพรองและชํารุด บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส 

นวนคร 1   นั้นควรไดรับการพัฒนาและการปรับปรุงสําหรับการ

เพ่ิมฟงกชั่นใหสามารถใชงานไดสะดวกย่ิงขึ้น  

5.2.6  สําหรับผูท่ีจะพัฒนาโปรแกรมตอไป ควรศึกษา

ความตองการ และ รูปแบบของโปรแกรมท่ีตองการ และควร

ศึกษาปญหาในการใชโปรแกรม เพ่ือท่ีจะนํามาแกไขและพัฒนา

ตอไป 

เอกสารอางอิง 

[1] ณรงค ลํ่าดี.การศึกษาทักษะการใชโปรแกรม   

.  บันทึกของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ. 

.       https://doctemple.wordpress.com 

.  สืบคนเม่ือ 2กุมพาพันธ 2564 

[2] ปริศนา มัชฌิมา. ศึกษาพฤติกรรมการสืบคน     

.            สารสนเทศของนักศึกษาสถาบัน    

.            ราชภัฏสวนดุสิต สืบคนเม่ือ 2 กุมพาพันธ 

.   2564. 

[3] ประตินัณข รัศมีโรจน.การสืบคนสารสนเทศโดยใช  

. โปรแกรมคนหา . 

 https://www.google.com/search 

.   สืบคนเม่ือ 2 กุมพาพันธ 2564. 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหสัคิวอารในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

THE DEVELOPMENT APPLICATION AND QR-CODE OF BOTANICAL GARDEN  
NONGKHAI VOCATIONAL COLLEGE 

อภิวัฒน  ลอมสขุา1 และ ปกรณ  พงษไพรัตน2* 
Apiwat  Lomsuka1 And Pagon  Pongpairat2* 

1,2*สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
Field Of Information Technology Nongkhai Technical College, 

Institute Of Vocational Education Northeastern Region 1 

บทคัดยอ 

 การพัฒนาแอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัส
คิวอารในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือสราง
แอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 2) เพ่ือ
เปนฐานขอมูลกลางในจัดเก็บขอมูลพรรณไมสําหรับงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  3) เพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันและการ
ประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จากกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการหา
คาความพึงพอใจ   ครั้งน้ี คือ ผูใชงานแอปพลิเคชันในโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา 

 ดานประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน พบวา ผูใชงาน
แอปพลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลยั
อาชีวศึกษาหนองคาย มีความพึงพอใจดานประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.15 , 
S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึง คือ 
ความถูกตองของขอมูล อยูในระดบัมาก (Χ = 4.23 , S.D. = 
0.86) และรองลงมาคือ แอปพลิเคชันชวยทําใหการทํางาน
รวดเร็วข้ึน อยูในระดับมาก (Χ = 4.20 , S.D. = 0.89)  

 ดานองคประกอบของแอปพลิเคชัน พบวา ผูใชงานแอป
พลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลยั
อาชีวศึกษาหนองคาย มีความพึงพอใจดานองคประกอบของ
แอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.18 , S.D. 
= 0.81) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึง  คือ        

*ปกรณ  พงษไพรัตน

E-mail address : Pagon1919@gmail.com 

มีความเร็วในการแสดงภาพ และขอมูลตาง ๆ อยูในระดับ
มาก (Χ = 4.27 , S.D. = 0.78) และรองลงมาคือ  ขนาด
ตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอานไดงาย และสวยงาม อยูใน
ระดับมาก (Χ = 4.26 , S.D. = 0.78)   

 ดานระบบฐานขอมูล พบวา ผูใชงานแอปพลิเคชันใน
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย มีความพึงพอใจดานระบบฐานขอมูล โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  (Χ = 4.17 , S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ ระบบฐานขอมูลมีการจดั
หมวดหมูตามประเภทของพรรณไม อยูในระดับมาก (Χ = 
4.33 , S.D. = 0.80) และรองลงมาคือ ระบบฐานขอมลูมี
ความปลอดภัยตอขอมลู อยูในระดับมาก (Χ = 4.23 , S.D. 
= 0.86) 

แอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัสคิวอารใน
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย ในภาพรวม พบวา ผูใชงานแอปพลิเคชันในโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ใน
ภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันในโครงการ 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อยูใน
ระดับมาก (Χ = 4.17 , S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาอันดับหน่ึงคือ ดานองคประกอบของแอปพลิเคชัน  
อยูในระดับมาก (Χ = 4.18 , S.D. = 0.81) และรองลงมาคือ 
ดานระบบฐานขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.17 , 
S.D. = 0.85) 

คําสําคัญ :  รหัสคิวอาร, สวนพฤกษศาสตร 
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ABSTRACT 

The objectives of the “The Development 
Application And QR-Code Of Botanical Garden: 
Nongkhai Vocational College” For Research 
Objectives. 1) Develop Application And QR-Code of 
Botanical Garden: Nongkhai Vocational College. 2) To 
Be a Central Database For Data Storage Plants For 
The Work Of Botanical Garden : Nongkhai Vocational 
College. 3) To Study The Satisfaction Of Users 
Application And QR-Code  Of Botanical Garden : 
Nongkhai Vocational College, From The Sample Used 
To Find The Satisfaction Value This Time Were 30 
Users Of The Application And QR-Code Of Botanical 
Garden : Nongkhai Vocational College. The Results of 
The Study. 

Application Performance Users of The 
Application Botanical Garden: Nongkhai Vocational 
College. Are Satisfied With Application Performance 
Overall, It Is At a High Level (Χ = 4.15, S.D. = 0.88). 
When Considered Individually, it was found that 
the number one place was Accuracy of information 

It Is At a High Level (Χ = 4.23, S.D. = 0.86) Lower 
by Applications help to work faster It Is At a High 

Level  (Χ = 4.20 , S.D. = 0.89). 
Application components Users of The 

Application Botanical Garden: Nongkhai Vocational 
College. Are Satisfied with Application components 

Overall, It Is at a High Level (Χ = 4.18, S.D. = 0.81). 
When Considered Individually, it was found that 
the number one place was There is a speed of 
displaying the image And various information It Is At 
a High Level (Χ = 4.27 , S.D. = 0.78) Lower by Font 
size and font style are easy to read and beautiful, It 
Is At a High Level (Χ = 4.26 , S.D. = 0.78). 

Database system Users of The 
Application Botanical Garden: Nongkhai Vocational 
College. Are Satisfied with Database system Overall, 

It Is at a High Level (Χ = 4.17, S.D. = 0.85). When 
Considered Individually, it was found that the 
number one place was the database system is 
categorized according to the type of plant for 

Botanical Garden, It Is at a High Level (Χ = 4.33, 
S.D. = 0.80). Lower by, the database system is 

highly secure for the data, Is at a High Level (Χ = 
4.23, S.D. = 0.86). 

Application Botanical Garden: Nongkhai 
Vocational College Overall. Users Are Satisfied with 
The Application Botanical Garden: Nongkhai 

Vocational College Overall, It Is At a High Level (Χ
= 4.17, S.D. = 0.85). When Considered Individually, 
it was found that the number one place was 

Application components, It Is At a High Level (Χ = 
4.18, S.D. = 0.81). Lower by Database system, It Is 
at a High Level (Χ = 4.17, S.D. = 0.85). 

 
Keyword :  QR - Code , Botanical Garden 

1. บทนํา
จากพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับการอนุรักษพันธุพืช 
มีความวา "การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการ
อ นุ รั กษ พื ชพร รณ น้ัน  คว ร ใ ช วิ ธี ก า รปลู ก ฝ ง ให เ ด็ ก
เห็นความงดงาม  ความน าสน ใจ  และ เ กิดความป ติ
ท่ีจะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใหวิธีการ
สอน การอบรมและใหเกิดความรูสึกวา หากไมอนุรักษแลว 
จะเกิดผลเสียอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด 
ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศไทยในระยะยาว” โครงการ            
การอนุรักษ พันธุกรรมอันเ น่ืองมาจาก พระราชดําริฯ 
ดําเนินงานสนอง พระราชดําริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน เพ่ือเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษกรรม
พืชใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน 
ความสวยงาม อันกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืช  

  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจึงเปนการดําเนินงาน 
ท่ีอิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” โดยมีการรวบรวมพันธุ
ไม ท่ีมี ชีวิต มีแหลงขอมูลพรรณไม มีการศึกษาตอเน่ือง 
มีการเก็บตัวอยางพรรณไมแหง พรรณไมดอก มีการรวบรวม
พัน ธุ ไ ม ท อ ง ถ่ิ น เ ข า ม าปลู ก ร วบ ร วม ไ ว ใ น โ ร ง เ รี ย น 
และภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบันทึกรายงานและขอมูล 
รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินเก่ียวกับพันธุไม มีมุมสําหรับศึกษา
คนควาและมีการนําไปใชประโยชนเปนสื่อการเรียนการสอน
ในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลอง กับสภาพ
ทอง ถ่ิน ไมฝนธรรมชาติ  และเปนไปตามความสนใจ 
และความพรอมของโรงเรียน ดําเนินการโดยความสมัครใจ 
ไมใหเกิดความเครียด ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
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ท่ี เ ช่ือมตอดวยระบบฐานขอมูล  ซึ่ งจะ เปนฐานขอมูล              
สวนพฤกษศาสตรท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากมีผูใชงาน
หลากหลายกลุม และกระจายอยู ท่ัวประเทศ มีความ
หลายหลากของพรรณไม ภูมิประเทศ และความหลายหลาก
ของการปฏิ บัติ ในการนํา เอาตนไม  หรือพืชพรรณใน               
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใชเปนสื่อการเรียนการสอน             
ในการเรียนรู 

  ดั ง น้ันผู จั ด ทํ า วิจั ยจึ งมี ความสนใจ ท่ีจะ พัฒนา               
แอปพลเิคชันและการประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย            
เพ่ือเก็บขอมูลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหประสิทธิภาพ 
มากยิ่ ง ข้ึน จึงไดมีการนําเทคโนโลยี เขามาชวยในการ
ดําเนินงานหลาย ๆ ดาน โดยการนําไปจัดการการหมวดหมู
ของพรรณไม ขอมูลของพรรณไม  และเพ่ิมความรวดเร็ว             
ในการคนหาขอมูล ของพรรณไมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 เพ่ือสรางแอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัสคิว

อารและเปนฐานขอมูลกลางในจัดเก็บขอมูลพรรณไมสําหรับ
งานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หนองคาย 

3. ขอตกลงเบ้ืองตนของการวิจัย

ขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง ท่ีผูวิจัยนํามาศึกษาใน
ครั้งน้ีเปนเพียงขอมูลท่ีถูกวัดเก็บมาจากผูใชงานท่ีทดลองใช
ระบบเทาน้ัน รวมท้ังแอปพลิเคชันโครงการสวนพฤษศาสตร
โรงเรียนฯ น้ันยังเปนเพียงระบบท่ีผูวิจัยจัดทําข้ึน  

4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ใช ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  คื อ  ผู ใ ช ง า น         

แอปพลิ เคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 70 คน 

กลุมตัวอยาง กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการ
กําหนดเปนรอยละของประชากรในการพิจารณา ดังน้ี 

จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง 15 – 30% 
จํานวนประชากรหลักพันใชกลุมตัวอยาง  10 – 15% 
จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง   5 – 10% 
จากน้ันกลุมตัวอยางผูใชงานแอปพลิเคชันในโครงการ

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
จํานวน 30 คน 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งน้ีใช

แบบสอบถาม เ ก่ียว กับความพึงพอใจในการ  ใช ง าน                
แอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการ          
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ อายุ และสถานภาพ 

แบบสอบถามเ ก่ียวกับความพึงพอใจของผู ใ ช             
แอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการ           
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 
จําแนกเปน 3 ดาน จํานวน 18 ขอ คอื ดานประสิทธิภาพของ
เว็บไซต จํานวน 6 ขอ ดานองคประกอบของแอปพลิเคชัน
จํานวน 6 ขอ และดานระบบฐานขอมูล จํานวน 6 ขอ 
5 ระดับมาก ท่ีสุ ด  4 ระดั บมาก  3  ระดับปานกลาง 
2 ระดับนอย 1 ระดับนอยมาก 

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงคในการ
วิจัยเปนหลัก ซึ่งมีลําดับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี 

 4.3 .1 ผู วิ จั ยศึกษา คนคว า  เอกสาร ตํ ารา 
วารสารและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน การสราง               
แอปพลิเคชันและการประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการ             
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  

 4.3.2 ศึกษารายละเอียดของตัวแปรท่ีตองการ 
วัดตามวัตถุประสงคใหครอบคลุมกับขอบขายเน้ือหาท่ีศึกษา 

4.3.3 นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาประกอบ
ในการกําหนดแนวคิดหลักเพ่ือกําหนดขอบเขตของการวิจัย
และกําหนดเครื่องมือในการวิจัย 

 4.3 .4 สร า งแบบตามกรอบแนวคิดและให
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย 

 4.3.5 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปตรวจสอบ
ข้ันตน โดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือแกไข
ปรับปรุง แลวจึงนําแบบสอบถามเสนอกับผูทรงคุณวุฒิ 

 4.3.6 นําแบบสอบถามท่ีไดมาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 4.3.7 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปใช
เก็บรวบรวมขอมูล 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 
3 0  ชุ ด  ใ ห กั บ ผู ใ ช ง า น ท่ี ท ด ล อ ง ใ ช แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น 
และการประยุกตใชรหัสคิวอารในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
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4.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 4.5 .1 วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ต อ บ

แบบสอบถามดวยความถ่ี(Frequency) และรอยละ 
(Percentage) 

 4.5.2 วิ เคราะหระดับความคิดเห็นเ ก่ียวกับ               
ด านประสิ ท ธิภาพของแอปพลิ เค ชัน  จํ านวน 6  ข อ 
ดานองคประกอบของแอปพลิเคชันจํานวน 6 ขอ และดาน
ระบบฐานขอมูล จํานวน 6 ขอ ดวยความถ่ี (Frequency) 
คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) 

 4.5.3 การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้ง น้ี 
แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย ใชคารอยละ 

 ต อ น ท่ี  2  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ                 
ความพึงพอใจ สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย (X�) และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

5. สรุปผลการวิจัย

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบสอบถาม 
พบวา ผูใชงานแอปพลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.30 และเปนเพศหญิง            
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญมีอายุต่ํากวา 
20 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 มีอายุ 21 – 40 ป 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 มีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และมีอายุ 60 ปข้ึนไป จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 6.60 และสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 เปนครู จํานวน 7 คน            
คิดเปนรอยละ 23.30 และเปนประชาชนท่ัวไป จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 20.00 

5.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงาน 
แอปพลิ เคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน      
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 

ตารางที่ 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  ของแอปพลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

  วิทยาลัยอาชวีศึกษาหนองคาย 

โดยรวม Χ S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ดานประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน 

4.15 0.88 มาก 

2. ดานองคประกอบของ
แอปพลิเคชัน 

4.18 0.81 มาก 

3. ดานระบบฐานขอมูล 4.17 0.85 มาก 

รวม 4.17 0.85 มาก 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูใชงาน 
แอปพลิ เคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ในภาพรวม มีความพึงพอใจ
ในการใชงานแอปพลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อยูในระดับมาก 

(Χ = 4.17 , S.D. = 0.85) 
 ดานประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน พบวา ผูใชงาน

แอปพลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาหนองคาย มีความพึงพอใจ ดานประสิทธิภาพ 
ของเว็บไซต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (Χ = 4.15 , 
S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ 

ความถูกตองของขอมูล (Χ = 4.23 , S.D. = 0.86) 
และรองลงมาคือ แอปพลิ เคชันชวยทําใหการทํางาน

รวดเร็วข้ึน (Χ = 4.20 , S.D. = 0.89)  
 ดานองคประกอบของแอปพลิเคชัน พบวา ผูใชงาน

แอปพลิ เคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน 
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า ห น อ งค า ย  มี ค ว า ม พึ งพ อ ใ จ             
ดานองคประกอบของแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมอยู ใน           

ระดับมาก (Χ = 4.18 , S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเปน           
รายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ มีความเร็วในการแสดงภาพ 

และขอมูลตาง ๆ (Χ = 4.27 , S.D. = 0.78) และรองลงมา
คือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร  อานไดง าย 

และสวยงาม (Χ = 4.26 , S.D. = 0.78)   
 ด า น ร ะบบฐานข อมู ล  พบว า  ผู ใ ช ง า นแอป -

พ ลิ เ ค ชั น ใ น โ ค ร ง ก า ร ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย มีความพึงพอใจดานระบบ

ฐานขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.17 , 
S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ 
ระบบฐานขอมูลมีการจัดหมวดหมูตามประเภทของพรรณไม 

(Χ = 4.33 , S.D. = 0.80) และรองลงมาคือ ระบบ
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ฐานขอมูลมีความปลอดภัยตอขอมูล (Χ = 4.23 , S.D. = 
0.86)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนิตา อุปมา [2] พัฒนา
แอปพลิเคชันงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใชเว็บ 
www.ibuildapp.com ไดผลสําเร็จ คือ สามารถสรางแอป
พลิเคชันไดอยางสมบูรณและสวยงาม แตยังมีขอจํากัด
เน่ืองจากเปนฟรีแวร คือ แอปพลิเคชันท่ีสรางข้ึนสามารถใช
งานไดกับสมารทโฟนหรือแทปเล็ตท่ีเปนแอนดรอยเทาน้ัน 
สวนท่ีเปน IOS (IPhone) ยังไมสามารถโหลดแอปพลิเคชันไป
ใชงานได  หากจะใหใชงานไดตองซื้อซอฟแวรเ พ่ิมเติม              
ซึ่งจะพัฒนาตอยอดตอไปในอนาคต และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสมชาย บริบูรณ [12] พัฒนาแอปพลิเคชัน              
ระบบสนับส นุนการตัดสิน ใจสํ าหรับ งานฟาร มปลา                
ใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลาดุกจํานวนมาก ไดมีการบริหาร
จัดการการเลี้ยงปลาแบบเขมแข็ง ใหเกษตรกรผูเลี้ยงปลา          
อยูรอด ไดอยางยั่งยืน มีระบบการผลิตท่ีถูกตอง มีความ
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ต ร ง ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ต ล า ด                 
และสอดคลองกับงานวิจัยของเมธาวัฒน มหาวัน [10]            
การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันคูมือนักเรียนออนไลน              
ชวยใหนักเรียนนักศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนตอ
นักเรียน/นักศึกษาไดอยางรวดเร็ว และยังชวยใหวิทยาลัย
หรือโรงเรียนประหยัดตนทุนในการผลิตหนังสือคูมือนักเรียน
นักศึกษาเน่ืองจากใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม ๆ เขามา
ปรับในการผลิตซึ่งชวยใหนักเรียนนักศึกษาเขาถึงขอมูลท่ีเปน
ป ร ะ โ ย ช น  แ ล ะ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด แ บ บ  Real-Time                    
ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางผู ใช งาน               

แอปพลิ เคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จํานวน 30 คน สวนใหญเปน

เพศชาย จํานวน 19 คน และเปนเพศหญิง จํานวน 11 คน 

ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน              

ในโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หนองคาย อยูในระดับมาก 

ผูใชงานแอปพลิเคชันในโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ในภาพรวม           
มีความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันในโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย           

อยูในระดับมาก (Χ = 4.17 , S.D. = 0.85)  
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เว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 
NONGKHAI IMMIGRATION INVESTIGATION DATABASE SYSTEM WEBSITE 

นายวิกม วิทาโน1*  นายนฤดล สอบสวน2 
Vikom Vithano1*  Naruedon SobSuan2 

*12สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายหนองคาย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
*12Field of Information Technology Nongkhai Technical College of Vocational Education : Northeastern Region 1

บทคัดยอ 

การสรางเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปราม

ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสรางเว็บไซต

ระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย 2) เพ่ือศึกษาการเขาใชงานเว็บไซตระบบฐานขอมูลงาน

สืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ของเจาหนาท่ีงาน

สืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

เจาหนาท่ีงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคายท่ีมี

ตอเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขา

เมืองหนองคาย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิเคราะหระดับความ

พึงพอใจในการวิจัยครั้งน้ี  คือ เจาหนาท่ีงานสืบสวนปราบปราม

ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย จํานวนท้ังหมด 20 คน ซึ่งอยูในระดับ

ตําแหนงผูบังคับหมู จํานวน 13 คน รองสารวัตร จํานวน 4 คน 

รองผูบังคับหมู จํานวน 2 คน และสารวัตร จํานวน 1 คน ผล

การศึกษาพบวา 

1. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการสราง

เว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการออกแบบเว็บไซต 

โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝐗𝐗� = 4.08, S.D. = 0.60) 

ดานการออกแบบกราฟก โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มาก (𝐗𝐗� = 4.32, S.D. = 0.58) ดานขอมูล โดยในภาพรวมมีคาเฉลีย่

อยูในระดับมาก (𝐗𝐗� = 4.12, S.D. = 0.53) และดานประโยชนและ

การใชงาน โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (𝐗𝐗� = 4.23, 

S.D. = 0.60)  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคายท่ีเขาใชงานเว็บไซตระบบ

ฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

*วิกม วิทาโน (Vikom Vithano)

E-mail address : nathzaz20@outlook.com 

พบวา เจาหนาท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝐗𝐗� = 4.18, S.D. = 

0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในดานการออกแบบกราฟก 

ขอท่ี 5 ขนาดความสมดุลกับภาพและหนาจอ ซึ่งเจาหนาท่ีมีความ

พึงพอใจ มากท่ีสุด (𝐗𝐗� = 4.65, S.D. = 0.48) รองลงมาคือ ในดาน

ประโยชนและการใชงาน ขอท่ี 5 เว็บไซตมีความสะดวกและงาย

ตอการใชงาน ซึ่งเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจมาก (𝐗𝐗� = 4.45, S.D. = 

0.68) ตอมาคือ ดานการออกแบบเว็บไซต ขอท่ี 4 การใชงานงาย 

ตรงตามความตองการ ซึ่ งเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจมาก 

(𝐗𝐗� = 4.35, S.D. = 0.67) และสุดทายคือ ดานขอมูล ขอท่ี 3 มีการ

จัดหมวดหมูใหงายตอการสืบคน และทําความเขาใจ ซึ่งเจาหนาท่ี

มีความพึงพอใจมาก (𝐗𝐗� = 4.25, S.D. = 0.55) 

คําสําคัญ : เทคโนโลยรีูปแบบใหม, ปฏบัิติการตามข้ันตอน 

ABSTRACT 

Building a website, a database system for 

Nongkhai Immigration Investigation Objectives: 1) 

To create a website, database system, Nongkhai 

Immigration investigation 2) To study website 

access, Nongkhai Immigration Investigation 

Database System Of officers investigating 

immigration 3) To study the satisfaction of the 

Nongkhai Immigration Investigation Officer with the 

website, the database system, the investigation 

work Suppression of Nongkhai Immigration. The 

samples used to analyze the level of satisfaction 

in this research were 20 Nongkhai Immigration 

Investigators with the high-rank position including 

the commander of 13 people Deputy Inspector of 

4 people Group deputy leader, number 2 people, 
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And 1 inspector. The results of the study showed 

that 

1. Results of the satisfaction assessment

towards the construction of the website, the Nong 

khai Immigration Investigation Database System 

Divided into 4 areas which are Web design In 

general, the mean was at a high level. (X�= 4.08, 

S.D. = 0.60) Graphic design In general, the mean 

was at a high level. (X�= 4.32, S.D. = 0.58) In terms 

of data, the overall mean was at a high level. (X�= 

4.12, S.D. = 0.53) And benefits and applications In 

general, the mean was at a high level. (X�= 4.23,

S.D. = 0.60) 

2. The results of the satisfaction study from

Nong Khai Immigration Investigators who have 

accessed the Nong Khai Immigration Investigation 

Database System website. Found that the staff 

were very satisfied (X�= 4.18, S.D. = 0.57)  

When considering individually, it was 

found that in graphic design, item 5, the size, the 

balance with the image and screen. Which staff are 

satisfied The most (X�= 4.65, S.D. = 0.48) The 

second is in terms of benefits and applications 

Article 5 The website is convenient and easy to 

use. Which the staff are very satisfied (X�= 4.45, S.D.  

= 0.68) Next is website design Article 4 ease of use 

Meet the needs Which the staff was very satisfied 

(X�= 4.35, S.D. = 0.67) And lastly is the information 

field Article 3 is categorized for easy navigation. 

And understand Which the staff are very satisfied        

(X� = 4.25, S.D. = 0.55).  

Keyword : New Technologies, Procedural Actions 

1. บทนํา
ปญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน มีความ

แตกตางจากอาชญากรรมในอดีต ปจจุบันดานการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจรญิกาวหนาและมบีทบาทใน

ชีวิตประจํา วันแกประชาชนท่ัวไป ในขณะเดียว กัน 

อาชญากรรมกลับนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ

กระทําความผิด ทําใหปญหาอาชญากรรมรุนแรงมากข้ึน 

ท้ังรูปแบบและวิธีการ รวมท้ังมีความสลับซับซอนมาก

กว า เดิม  ทําใหยากตอการปอง กันและปราบปราม 

โดยเฉพาะสวนท่ีมีความเก่ียวของกับการสืบสวนสอบสวน

ในอดีต พนักงานสอบสวนโดยท่ัวไปมักมุงเนนการสอบสวน

ไปท่ีการหาพยานและบุคคลสําคัญในท่ีเกิดเหตุ แตในทาง

กลับกันในบางครั้งผูกระทําความผิดกระทําความผิดจริง แต

พนักงานสอบสวนไมมีหลักฐานและพยานดานเอกสารหรือ

วัตถุเขามาประกอบการพิจารณาคดี ทําใหผูกระทําความผดิ

ไดรับการยกฟองหรือปลอยตัวเน่ืองจากขาดพยานหลักฐาน

ท่ีเพียงพอ ดังน้ันเมื่อเกิดปญหาคดีอาญาตางๆ พนักงาน

สอบสวนตองใชความพยายามในการสืบสวนและติดตาม

จับกุมตัวผูกระทําความผิดมาทําการฟองรองแกศาล และ

นอกจากจะตองใชวิชาความรูทางดานวิทยาการสืบสวน

สอบสวนตางๆแลว พนักงานสืบสวนสอบสวนยังตองมี

ความรูเ ก่ียวกับประวัติความเปนมา รวมท้ังวิธีการของ

คนรายในประเภทตาง ๆ  

งานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

เปนหนวยงานในสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มี

หนาท่ีออกสืบสวนขอเท็จจริงและปราบปรามการกระทํา

ความผิด พรอมท้ังตรวจสอบคนตางดาวท่ีอาจเขาเมืองมา

อยางผิดกฎหมาย ท้ังน้ีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใหม 2019 (โควิด-19) มีผลกระทบตอตรวจคนเขา

เมือง จังหวัดหนองคาย แผนกงานสืบสวนปราบปราม ภาค

การจับกุม การสืบสวนหาขาว การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพ่ือ

ควบคุมการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 การเก็บ

ขอมูลประวัติบุคคล ขอมูลเก่ียวกับแผนประทุษกรรมหรือ

วิธีการของผูกระทําความผิด หรือขอมูลอาชญากรรมอ่ืนๆ 

ฯลฯ โดยใชการเก็บแยกขอมูลออกเปนประเภทตางๆ เชน

อาจเก็บบันทึกขอมูลในรูปแบบของสารระบบ ดัชนีหรือ

แฟมโดยเรียงคาตามรหัสหรือตามลําดับตัวอักษร เพ่ือ

นํามาใชประโยชนในการดําเนินการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรมเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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มากยิ่งข้ึน ซึ่งวิธีการดังกลาวคือการเก็บรวบรวมขอมูลอยาง

มีระบบ ทําใหขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม

ดังน้ัน ผู วิจัยจึงได เห็นความสําคัญการทํา

เว็บไซตเก็บขอมูลผูตองหางานสบืสวนปราบปรามตรวจคน

เขาเมืองหนองคาย ข้ึนมาเพ่ือใหสะดวกสบายในการเก็บ

ขอมูลผูกระทําความผิด อํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาท่ี

โดยการทํา เ ว็บไซต เ ก็บขอมูลผู ต องหางานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคายสามารถคนหาและ

เก็บขอมูลของผูตองหาไวใน ระบบ เชน ขอมูลสวนตัว 

ประวัติของผูตองหา เปนตน โดยขอมูลจะไมสูญหายได ซึ่ง

จะทําใหหนวยงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย มีความรวดเร็วในการทํางานมากข้ึน [1] 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เ พ่ือสรางเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคายเพ่ือศึกษาการเขาใช

งานเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจ

คนเข า เมื องหนองคาย  ของ เจ าหน า ท่ี งานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมือง [2] 

3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการสรางเว็บไซตระบบฐานขอมลูงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตการศึกษาไวดังน้ี 

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา 

3.1.1 สวนของผูใชงาน ผูใชงานสามารถสบืคน 

บันทึก หรือตรวจขอมลูตาง ๆ ของผูตองหาได 

3.1.2 สวนของผูดูแลระบบสามารถพัฒนาและ

แกไขในสวนของเว็บไซตใหเขากับผูใชงานได 

3.2 ขอบเขตดานประกร ไดแก เจาหนาท่ีงาน

สืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมอืงหนองคาย  

3.3 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา คือ 1 กรกฎาคม 

2563 ถึง 19 กุมภาพันธ 2564 

3.4 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 

3.4.1 ตัวแปรตน คือ เว็บไซตระบบฐานขอมูล

งานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขา 

เมืองหนองคาย 

3.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของ

ของเจาหนาท่ีงานสืบสวนปราบปราม 

4. วิธีดําเนินการศึกษา
4.1 ประชากร (Population) ประชากรใชในการวิจัย

ครั้งน้ีคือ เจาหนางานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย จํานวน 20 คน กลุมตัวอยาง กําหนดกลุม

ตัวอยางโดยใชเกณฑการกําหนดเปนรอยละของประชากร

ในการพิจารณา ดังน้ี 

จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง 15 – 30% 

จํานวนประชากรหลักพันใชกลุมตัวอยาง  10 – 15% 

จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง  5  – 10% 

จากน้ันใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน โดยแบง

ตามระดับผูใชงาน ไดดังน้ี เจาหนาท่ีงานสืบสวนปราบปราม

ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย จํานวน 20 คน  

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ในการศึกษาครั้งน้ีมุง

เนนท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของเจาหนางานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย เครื่องมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดย แบงเปน 2 

ข้ันตอนดังน้ี 

4.2.1 เปนขอมูลเบ้ืองตนของเจาหนางานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย  เพศ อายุและ

ตําแหนง โดยผูตอบแบบสอบถามเลือก ตาม ความเปนจริง 

4.2.2 เปนแบบสอบถาม ความพึงพอใจของเจาหนา

งานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ท่ีเขาใช

เว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคน

เขาเมืองหนองคายจําแนกเปน 4 ดาน จํานวน 20 ขอ มี

เกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

4.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู วิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยและ 
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วัตถุประสงคในการวิจัยเปนหลัก ซึ่งมีลําดับข้ันตอนในการ

สรางเครื่องมือดังน้ี 

 4.3.1 ผูวิจัยศึกษา คนควา เอกสาร ตํารา วารสาร

และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน สราง เว็บไซต

ระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย 

 4.3.2 ศึกษารายละเอียดของตัวแปรท่ีตองการวัด

ตามวัตถุประสงคใหครอบคลุมกับขอบขาย เน้ือหาท่ีศึกษา 

 4.3.3 นําขอมูลท่ีไดจากวิเคราะหมาประกอบ ใน

การกําหนดแนวคิดหลักเพ่ือกําหนดขอบเขตของ การวิจัย

และกําหนดเครื่องมือในการวิจัย 

 4.3.4 สรางแบบตามกรอบแนวคิดและใหครอบคลมุ

ขอบเขตของการวิจยั 

 4.3.5 นําแบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปตรวจสอบข้ันตน 

โดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการวิจัย เพ่ือแกไข

ปรับปรุง แลวจึงนําแบบสอบถามเสนอกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงดาน เน้ือหา ความครอบคลุม

เน้ือหาและภาษาท่ีใช 

 4 .3.6 นําแบบสอบถามท่ีไดมาปรับปรุงตาม

เสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 4.3.7 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปใช

เก็บรวบรวมขอมูล  

5. ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ อายุ และ ระดับ

ตําแหนง  

ตารางท่ี 5.1 เพศ 

จากตารางท่ี 5.1 พบวาเจาหนา ท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ท่ีเขาใชเว็บไซต

ระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 85 และเพศหญิงจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 

ตารางท่ี 5.2 อาย ุ

จากตารางท่ี 5.2 พบวาเจาหนาท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ท่ีเขาใชเว็บไซต

ระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมือง

หนองคาย สวนใหญอยูในชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 8  คน 

คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาจะอยูในชวงอายุ 31-40 ป 

จํานวนคน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ตอมาเปนชวงอายุ 51 

ป ข้ึนไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 และชวงอายุ 20-

30 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.0 

ตารางท่ี 5.3 ระดับตําแหนง 

จากตารางท่ี 5.3 พบวาเจาหนา ท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย  

ท่ีเขาใชเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปราม

ตรวจคนเขาเมืองหนองคาย สวนใหญอยูในระดับตําแหนง 

ผูบังคับหมู จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมาจะ

อยูในระดับตําแหนง รองสารวัตร จํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 20 ตอมาเปนระดับตําแหนง รองผูบังคับหมู จํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 10 และระดับตําแหนง สารวัตร จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 5 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใช

งานเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจ

คนเข า เมื องหนองคาย  ของ เจ าหน า ท่ี งานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย 

ตารางท่ี 5.4 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานการ

ออกแบบเว็บไซต 

จากตารางท่ี 5.4 พบวาเจาหนา ท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย มีความพึงพอใจใน

ดานการออกแบบเว็บไซต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(X� = 4.08, S.D = 0.604) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

อันดับหน่ึงคือ การใชงานงาย ตรงตามความตองการ 

(X� = 4.35, S.D = 0.670) รองลงมาคือ การจัดลําดับเน้ือหา

เปนหมวดหมู งายตอการคนหา และทําความเขาใจ 

(X� = 4.25, S.D = 0.716) ตอมาคือ ความครบถวนของ

เน้ือหา (X� = 4.05, S.D = 0.604) และความสอดคลองและ

ตรงกับความตองการ (X� = 3.95, S.D. = 0.510) สวนท่ี

เหลือคือ มีความชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ (X� = 3.80,  

S.D. = 0.523) 

ตารางท่ี 5.5 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานการ

ออกแบบกราฟก 

จากตารางท่ี 5.5 พบวาเจาหนาท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย มีความพึงพอใจใน

ดานการออกแบบกราฟก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(X� = 4.32, S.D. = 0.583) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

อันดับหน่ึงคือ  ขนาดความสมดุลกับภาพและหนาจอ  

(X� = 4.65, S.D. = 0.489) รองลงมาคือ การจัดรูปแบบ

เว็บไซตงายตอการคาหาและการใชงาน (X� = 4.50, S.D. = 

0.688) ตอมาคือ หนาเว็บไซตมีความสวยงาม ความทันสมยั 

นาสนใจ (X� = 4.25, S.D. = 0.550) และขนาดตัวอักษร 

และรูปแบบตัวอักษร มีความชัดเจน (X� = 4.10, S.D. = 

0.640) สวนท่ีเหลือคือ ความถูกตองในการศึกษาหาขอมูล 

(X� = 4.10, S.D. = 0.550) 

ตารางท่ี 5.6 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานขอมูล 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาเจาหนาท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย มีความพึงพอใจใน

ดานขอมูล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.12,  

S.D. = 0.531) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหน่ึงคอื 

มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการสืบคน และทําความเขาใจ 

(X� = 4.25, S.D. = 0.550) รองลงมาคือ การจัดเก็บ และ

บันทึกขอมูล มีความปลอดภัยสูง (X� = 4.20, S.D. = 

0.410) ตอมาคือ รายละเอียดขอมูลมีความครบถวน

สมบูรณ (X� = 4.10, S.D. = 0.552) และ ดานการสืบคน 

หรือตรวจสอบขอมูล มีความแมนยํา (X� = 4.05, S.D. = 

0.686) สวนท่ีเหลือคือ มีความชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ 

และขอมูลมีการปรับปรุงอยู เสมอ (X� = 4.00, S.D. = 

0.458) 
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ตารางท่ี 5.7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานประโยชน

และการใชงาน 

จากตารางท่ี 5.7 พบวาเจาหนาท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย มีความพึงพอใจใน

ดานประโยชนและการนําไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (X� = 4.23, S.D. = 0.600) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาอันดับหน่ึงคือ เว็บไซตมีความสะดวกและงายตอการ

ใชงาน(X� = 4.45, S.D. = 0.686) รองลงมาคือ ความ

ตอบสนองของ เ ว็บไซตต อผู ใ ช ง านมีความรวดเร็ ว 

(X� = 4.35, S.D. = 0.587) ตอมาคือ เ ว็บไซตมีความ

ปลอดภัย (X� = 4.20, S.D. = 0.523) และเปนแหลงขอมูล

ท่ีตรงกับความตองการของผูใชงาน (X� = 4.15, S.D. = 

0.745) สวนท่ีเหลือคือ สามารถเขาถึงไดเฉพาะเจาหนาท่ี

เทาน้ัน (X� = 4.00, S.D. = 0.458) 

ตารางท่ี 5.8 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจโดยรวม 

จากตารางท่ี 5.8 พบวาเจาหนาท่ีงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ในภาพรวมมีความ

พึงพอใจในการใชเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย อยูในระดับมาก  

(X� = 4.18, S.D. = 0.579) 

6. สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาท่ี

งานสืบสวนปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคาย ท่ีเขาใช

เว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจคน

เขาเมืองหนองคาย สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 17 คน 

และเพศหญิงจํานวน 3 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจใน

การใชเว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสืบสวนปราบปรามตรวจ

คนเขาเมืองหนองคาย อยูในระดับมาก 

7. ปญหาและอุปสรรค
7.1 การสรางเว็บไซตโดยใชภาษา HTML จะตองมี

ความรูดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีใช เขียนโคด เพราะ

เปนการเขียนโคดท่ีซับซอน 

7.2 เว็บไซตระบบฐานขอมูลงานสบืสวน

ปราบปรามตรวจคนเขาเมืองหนองคายยังไมสามารถลิงคไป

ยังระบบสารสนเทศของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองระบบ

ใหญได  

8. ขอเสนอแนะ
8.1 เพ่ิมระบบสแกนใบหนา ลายน้ิวมือ 

8.2 ควรเพ่ิมการตรวจขอมูลอัตลักษณบุคคล 

8.3 ควรมีการพัฒนาใหมีภาษาอังกฤษในเว็บไซต 
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บทคัดยอ 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด 
มี วัตถุประสงคของการวิจัย 1) พัฒนาระบบฐานขอมูล
นั กศึ กษาฝ กป ร ะสบกา รณ วิ ช า ชีพ  บ ริ ษั ท  ฟู จิ คู ร ะ 
(อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด 2) เพ่ือใหมีความสะดวก
รวดเร็วในการจดบันทึก แกไข และสืบคนขอมูลตาง ๆ          
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบฐานขอมูล
นั กศึ กษาฝ กป ร ะสบกา รณ วิ ช า ชีพ  บ ริ ษั ท  ฟู จิ คู ร ะ 
(อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด จากกลุมตัวอยาง ท่ีใชใน
การหาคาความพึงพอใจครั้งน้ี คือ ผูใชงานระบบฐานขอมูล
นั กศึ กษาฝ กป ร ะสบกา รณ วิ ช า ชีพ  บ ริ ษั ท  ฟู จิ คู ร ะ 
( อิ เล็กทรอนิกส )  ประเทศไทย จํา กัด จํานวน 20 คน        
ผลการศึกษาดังตอไปน้ี 

 ระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูล
นักศึกษาฝกประสบการณ วิชา ชีพฯ  อยู ในระดับมาก              
(Χ = 4.00 ,  S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อันดับหน่ึง  คือ  ดานประสิทธิภาพของเ ว็บไซต  อยู ใน            
ระดับมาก (Χ = 4.07, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ ดานระบบ
ฐานขอมูล อยูในระดับมาก (Χ = 4.20 , S.D. = 0.87) 

คําสําคัญ :  ระบบฐานขอมูล, นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 

*จุฑามาศ  พลสรรค (Jutamat Pholsan)

E-mail address : Jutamat11@gmail.com 

ABSTRACT 

 The objectives of the “Development Of A 
Database System For Training Student, Fufikura 
(Electronic) Thailand Co., Ltd. For Research 
Objectives 1)  Develop Of A Database System 
For Training Student, Fufikura (Electronic) Thailand 
Co., Ltd. 2)  To provide convenience Quick to take 
notes, edit and search various information. 3 )  To 
Study The Satisfaction Of Users used Database 
System For Training Student, Fufikura (Electronic) 
Thailand Co., Ltd. From The Sample Used To Find 
The Satisfaction Value This Time Were 20 Users, 
The Results Of The Study. 

 Development Of A DatabaseSystem For 
Training Student, Fufikura (Electronic) Thailand Co., Ltd. 
Users Are Satisfied With The Database System For 
Training Student, Fufikura (Electronic) Thailand Co., Ltd., 
It Is At a High Level (Χ = 4.00 , S.D. = 0.90) . When 
Considered Individually, it was found that the 
number one place was Website performance 
Overall, It Is At a High Level (Χ = 4.07, S.D. = 0.90). 
And Lower by Database system Overall, It Is At a High 
Level (Χ = 4.06 , S.D. = 0.87). 

Keyword :  Database System , Training Student 
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1. บทนํา
  ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสารสนเทศได

กลายเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยุคสังคมโลกตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศไดเปนปจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา
คนควา การจัดการธุรกิจ การปกครอง ความมั่นคงของชาติ 
ตลอดจนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีชีวิตความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถคนควาขอมูลไดจากแหลงสารสนเทศ
ตาง ๆ ท่ัวโลกและสามารถติดตอกับบุคคล ชุมชน สถาบัน
หรื อองค ก รต า งๆ  ไ ด อย า ง ไ ร พรมแดน  กล า ว ได ว า
สังคมสารสนเทศ หรือสังคมขาวสาร (Information society) 
ซึ่งเปนสัญลักษณแหงโลกยุคโลกาภิวัฒน เพราะมนุษยใน
สังคมทุกมุมโลกสามารถติดตอสื่อสารรับขาวสารขอมูลถึงกัน
ไดอยางไมมีอุปสรรคและพรมแดน เปนสังคมท่ีมีการใช
สารสนเทศในหลากหลายรูปแบบใชประกอบการตัดสินใจ ท้ัง
ระดับสวนตนและสวนรวม ปจจุบันจะเห็นวาองคกรสวนใหญ
หันมาใชเทคโนโลยีในการจัดการเอกสารมากข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของเจาหนาท่ีแตก็
อาจจะตองใชเอกสารในรูปแบบของกระดาษควบคูไปดวย 
อาจจะยังไมสามารถเลิกใชเอกสารใหเหลือเปนศูนยได ดังน้ัน
การจัดเก็บเอกสารท่ีเปนรูปแบบกระดาษ เมื่อเวลาผานไป
เอกสารจะเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ตามปริมาณการใชงาน สงผลให
เกิดปญหาการจัดการเอกสารตามมา และทําใหผูใชงาน
ประสบความยุงยากพอสมควรในการใชงาน [1] 

  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุงผลิตผูเรียนใหมีความ 
สามารถตรงตามตลาดแรงงานและวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และยังเปน สวนหน่ึงในการจัดการเรียนการสอน 
กอใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ               
ใชวิชาความรูความสามารถเพ่ือนําไปใชในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต เพ่ือตระหนักถึงการรับผิดชอบตอตนเอง 
จึ ง เ พ่ิมทักษะความรู ท่ีจํ า เปนกอนการทํางานจริง [5]           
ไดฝกระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ตองานในหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมายและการทํางานรวมกับผู อ่ืนในสังคมการ
ทํางาน จึงมีความสําคัญตออนาคตเพราะหลังจากฝกงาน
นักศึกษาตองนําไปปฏิบัติจริง 

  ดังน้ัน คณะผูจัดทําไดเล็งเห็นความสําคัญในการ
จัดเก็บขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ และไดพัฒนา
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท           
ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด เพ่ือใหมีความ
สะดวกรวดเร็วในการจดบันทึก แกไข และสืบคนขอมูลตาง ๆ 
และยังเปนการชวยลดขอผิดพลาดจากการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใชฐานขอมูลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
 2 . 1  เ พ่ื อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล นั ก ศึ ก ษ า 

ฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) 
ประเทศไทย จํากัด 

 2.2 เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู ใชงานระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ 
(อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด 

3. วิธดํีาเนินการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง [2] 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูใชงานระบบ

ฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ 
(อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด จํานวน 70 คน  

กลุมตัวอยาง กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑการ
กําหนดเปนรอยละของประชากรในการพิจารณา 

จํานวนประชากรหลักรอยใชกลุมตัวอยาง 15 – 30% 
 โ ด ย ผู ใ ช ง า น ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก

ประสบการณวิชาชีพ บริ ษัท ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) 
ประเทศไทย จํากัด จํานวน 20 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งน้ีใช

แบบสอบถาม เ ก่ีย ว กับความ พึงพอใจในการ ใช ง าน 
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท 
ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด โดยแบงออกเปน 
2 สวน ดังน้ี 

ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เพศ อายุ และสถานภาพ 

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชงาน
ระบบฐานข อมู ล นักศึ กษาฝ กประสบการณ วิ ช า ชีพ 
บริ ษัท  ฟูจิคูระ ( อิ เล็กทรอนิกส )  ประเทศไทย จํา กัด 
จําแนกเปน 3 ดาน จํานวน 15 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน
ดังน้ี 5 ระดับมากท่ีสุด 4 ระดับมาก 3 ระดับปานกลาง 
2 ระดับนอย 1 ระดับนอยมาก 

3.3 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ [2] 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยและวัตถุประสงคในการ
วิจัยเปนหลัก ซึ่งมีลําดับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี 

 3.3.1 ผูวิจัยศึกษา คนควา เอกสาร ตํารา วารสาร
และผลงานวิจัย ท่ี เ ก่ียว กับการดํ า เ นินงาน การสร าง 
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท 
ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย 

 3.3.2 ศึกษารายละเอียดของตัวแปรท่ีตองการ 
วัดตามวัตถุประสงคใหครอบคลุมกับขอบขายเน้ือหาท่ีศึกษา 
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 3.3.3 นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหมาประกอบ
ในการกําหนดแนวคิดหลักเพ่ือกําหนดขอบเขตของการวิจัย
และกําหนดเครื่องมือในการวิจัย 

 3 .3 .4 สร า งแบบตามกรอบแนวคิดและให
ครอบคลุมขอบเขตของการวิจยั 

 3.3.5 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปตรวจสอบ
ข้ันตน โดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการวิจัยเพ่ือแกไข
ปรับปรุง แลวจึงนําแบบสอบถามเสนอกับผูทรงคุณวุฒิ 

 3.3 .6 นําแบบสอบถามท่ีไดมาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 3.3.7 นําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว ไปใช
เก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยได

ดํ า เ นินการ เ ก็บรวบรวมข อมู ล โดยใช แบบสอบถาม             
จํานวน 20 ชุด ใหกับผูใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษา                   
ฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) 
ประเทศไทย จํากัด จํานวน 20 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) [3] 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.5.1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดย ใชคารอยละ 
 3.5.2 การวิเคราะหขอมลูเก่ียวกับความพึงพอใจ 

สถิติท่ีใชคือ คาเฉลี่ย (X�) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. สรุปผลการวิจัย

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบสอบถาม 
พบวา ผูใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 
บริษัท ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด จํานวน           
20 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
55.00 และเปนเพศชาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 
จํานวน 25 คน สวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 20 คน              
และเปนเพศชาย จํานวน 5 คน มีอายุ 21 – 40 ป จํานวน           
11 คน คิดเปนรอยละ 55.00 มีอายุ 41 – 50 ป จํานวน 6 คน 
คิดเปน รอยละ 30.00 มีอายุ ต่ํากวา 20 ป จํานวน 2 คน           
คิดเปนรอยละ 10.00 และมีอายุ 51 - 60 จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 5.00 และสวนใหญมีตําแหนงนักศึกษาประสบการณ
วิชาชีพ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ตําแหนงผูชวย
หัวหนาแผนก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ตําแหนง
พนักงาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตําแหนงหัวหนา
แผนก จาํนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15.00 

4.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงาน
ระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท 
ฟูจิคูระ (อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด 

ตารางท่ี 4.1 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวม 

โดยรวม Χ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานประสิทธิภาพ
ของเว็บไซต 

4.07 0.90 มาก 

2. ดานการออกแบบ 3.87 0.91 มาก 

3. ดานระบบฐานขอมูล 4.06 0.87 มาก 

รวม 4.00 0.90 มาก 

ผูใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณ
วิ ช า ชี พ ฯ  ใ น ภ า พ ร ว ม มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช  
ระบบฐานขอมูล นักศึ กษาฝกประสบการณ วิชา ชีพฯ 
อยูในระดับมาก (Χ = 4.00 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณา 
เปนรายดาน พบวาอันดับหน่ึง คือ ดานประสิทธิภาพ    
ของ เ ว็บ ไซต  (Χ = 4.07 , S.D. = 0.90) รองล งมา  คื อ 
ด า น ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล  ( Χ = 4 . 0 6  , S.D. = 0.87) 
แ ล ะ ด า นก า รอ อ ก แบ บ  (Χ = 3 . 8 7  , S.D. = 0.9 1 ) 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ด านประสิท ธิภาพของ เ ว็บไซต  โดยภาพรวม 
อยู ในระดับมาก (Χ = 4.07 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณา 
เปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ สื่อในการออกแบบโปรแกรม
มีความเหมาะสม (Χ = 4.25 , S.D. = 0.85) และรองลงมา
คื อ  ค ว าม ง า ย ขอ งก า ร ใ ช ง า น เ ว็ บ ไ ซต  (Χ = 4.20 , 
S.D. = 0.77)  

 ดานการออกแบบ พบวา ผูใชงานระบบฐานขอมูล
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ มีความพึงพอใจดานการ
ออกแบบ  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (Χ = 3.87  , 
S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึง คือ 
ร ายละ เ อียด เ ว็บ ไซต มี ค วาม ถูกต อ งและ เหม าะสม 
(Χ = 4.00 , S.D. = 0.91) และรองลงมาคือ โครงสราง 
ของระบบฐานขอมูล มีความเปนเอกลักษณ (Χ = 3.90 , 
S.D. = 0.91) 

  ดานระบบฐานขอมลู พบวา ผูใชงานระบบฐานขอมลู
นักศึกษาฝกประสบการณ วิชา ชีพฯ มีความพึงพอใจ   
ด านระบบฐานขอมู ล  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก 
(Χ = 4.06 , S.D. = 0.87) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อันดับหน่ึงคือ ระบบฐานขอมูลมีความปลอดภัยตอขอมูล 
(Χ = 4.60 , S.D. = 0.68) และรองลงมาคือ ระบบฐานขอมูล
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มีการจัดหมวดหมูตามประเภทของนักศึกษา (Χ = 4.20 , 
S.D. = 0.95)  

5. อภิปรายผล
จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางผูใชงานระบบ

ฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ 

(อิเล็กทรอนิกส) ประเทศไทย จํากัด จํานวน 20 คน สวนใหญ

เปนเพศหญิง จํานวน 11 คน มีอายุระหวาง 21 – 40 ป 

จํานวน 11 คน และมีตําแหนงเปนนักศึกษาประสบการณ

วิชาชีพ จํานวน 9 คน มีความพึงพอใจตอการใชงานระบบ

ฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ บริษัท ฟูจิคูระ 

(อิ เล็กทรอนิกส ) ประเทศไทย จํ ากัด อยู ในระดับมาก               

ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา         

ผูใชงานระบบฐานขอมูลนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูล

นักศึกษาฝกประสบการณ วิชา ชีพฯ  อยู ในระดับมาก                 

(Χ = 4.00 , S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณา เปนรายดาน พบวา

อันดับหน่ึงคือ ดานประสิทธิภาพของเว็บไซต (Χ = 4.07 , 

S.D. = 0.90) รองลงมาคือ ดานระบบฐานขอมูล (Χ = 4.06, 

S.D. = 0.87) แ ล ะ ด า น ก า ร อ อ ก แ บ บ  ( Χ = 3 . 8 7 ,                 

S.D. = 0.91) ซึ่ งสอดคลอง กับงานวิจัยของจันทรจิ ร า 

ตลับแกว [4] การพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีความสามารถ

ในการเขาถึงการรับ-สงหนังสือ ไดงาย และรวดเร็ว มีความ

แมนยํา ความถูกตองของการแสดงผลลัพธในการคนหา

กระบวนการรับ-สงหนังสือ การออกเลขหนังสือ การลงนาม

เกษียนหนังสือ การรางบันทึกขอความ เปนไปตามระเบียบ

งานสารบรรณ การออกแบบในสวนของการปฏิสัมพันธ

โตตอบกับผูใช มีกราฟกท่ีความสวยงาม  เรียบงาย เหมาะสม 

งายตอการใชงาน และระบบมีการรักษาความปลอดภัยของ

ระบบ ยกเวนยังไมมีโปรโตคอลการสื่อสารอินเทอรเน็ตท่ีชวย

รักษาความสมบูรณถูกตองของขอมูลผูใชและเก็บขอมูลไว

เปนความลับระหวางคอมพิวเตอรของผู ใช กับเว็บไซต  

(HTTPS) และสอดคลอง กับงาน วิจั ยของภั ทร าภรณ  

พิมพ พันธ  [5] การศึกษาความคิดเห็น ท่ีมีตอการสราง

โปรแกรมจัดเ ก็บขอมูลกลุมแมบาน OTOP บานปะโค           

หมู ท่ี  1  ตํ าบลปะโค อํา เภอเมือง จั งห วัดหนองคาย 

มีความเขาใจไดงายเก่ียวกับการสรางโปรแกรมจัดเก็บขอมูล 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 มีความเหมาะสม

ในการสรางโปรแกรมจัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 และเน้ือหา

โปรแกรมมีความชัดเจน โดยรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย 

3.89 และสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณวิสา  สาครขันธ [6] 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หนองคาย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษาท่ีมีการศึกษา ท่ีมีตอสื่อ

การเรียนรูคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องมาตรฐานและการ

สื่ อสารข อมู ล  โดยโปรแกรมนํา เสนอ  (Power point)  

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.12 มีความเหมาะสม

และครบถวน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.73 เน้ือหามี

ความสอดคลองกับบทเรียน อยู ในระดับมากท่ีสุด 4.66 

ตัวอักษรมีความเหมาะสมและชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด 

มีคาเฉลี่ย 4.56 เน้ือหามีความเขาใจงาย อยูในระดับมาก    

มีคาเฉลี่ย 4.43 สีพ้ืนหลังมีความเหมาะสมกับเน้ือหา อยูใน

ระดับมาก 4.40 เสียงการบรรยายมีความชัดเจน อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย  4.36 สีตัวอักษรเดนชัดและอานงาย อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 การนําเสนอ มีความตอเน่ืองอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.30 และทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได 

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  4.32 ตามลําดับ 
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บทคัดยอ 

 โปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน 
บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) 
เพ่ือสรางโปรแกรมระบบขอมลูสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน 
บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 2) เพ่ืออํานวยความสะดวกระบบ
ขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม
ฐานขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย จากกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการหาคาความพึงพอใจครั้งน้ี 
คือ พนักงานขายอาหารเสริมดานสุขภาพท่ีราน บูทส สาขา 
อัศวรรณหนองคาย ปการศึกษา  2563  จํานวน 25 คน  
ผลการศึกษาพบวา 

1. ผลการศึกษาหาคุณภาพของโปรแกรมระบบขอมูล
สตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย  
พบวาการศกึษาในภาพรวมดานการออกแบบ มคีาเฉลี่ย ( X� = 
3.74, S.D. = 0.329 ) ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ี 1 การจัดรูปแบบในโปรแกรมงาย
ตอการอานการใชงาน มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ขอ
ท่ี 2 สื่อในการออกแบบโปรแกรมมีความเหมาะสม มรีะดับความ
พึงพอใจมาก ขอท่ี 3 ความทันสมัยและนาสนใจ มีระดับความพึง
พอใจมาก และขอท่ีมีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ขอ 4 ความ 
เหมาะสมของตัวอักษรท่ีใช มีระดบัความพึงพอใจมาก และ ขอ 5 
ความเหมาะสมของสีท่ีใช มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

2. ผลการศึกษาหาความพึงพอใจท่ีมีตอโปรแกรม
ระบบขอมลูสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย พบวาการศกึษาในภาพรวมดานประสิทธิภาพและ
ประโยชน มีคาเฉลี่ย ( X� = 3.70, S.D. = 0.425 ) มีระดับ 
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คุณภาพอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ 1. 
มีการจัดหมวดหมู  ใหงายตอการคนหาและทําความเขาใจมี
ระดับคุณภาพมาก รองลงมาคือ ขอ 2 ความถูกตองตองการ
ประมวลผล ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอท่ี 2 ระบบสามารถบันทึกขอมูลไดมีระดับความพึงพอใจ
มาก รองลงมาคือ ขอท่ี 1 ระบบชวยอํานวยความสะดวกแก
ผูใชงานมากข้ึน มีระดับความพึงพอใจมาก ขอท่ี 5 ระบบสามารถ
เพ่ิมขอมูลได มรีะดับความพึงพอใจมาก และขอท่ีมีระดับความพึง
พอใจนอยท่ีสุดคือ ขอ 3 สามารถแกไขขอมูลในระบบได มีระดับ
ความพึงพอใจมาก และ ขอ 4 สามารถคนหาขอมลูในระบบได มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

4. ผลการศึกษาหาคณุภาพของโปรแกรมระบบขอมูล
สตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย  
พบวาดานระบบฐานขอมลูตางๆ มคีาเฉลี่ย ( X� = 3.78 , S.D. = 
0.426 ) ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวา ขอท่ี 1 ระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนเปนประโยชน
สําหรับผูใชงาน มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ขอท่ี 2 
ระบบฐานขอมลูท่ีพัฒนาข้ึนสามารถใชงานไดงายและสะดวก  
มีระดับความพึงพอใจมาก ขอท่ี 3 ระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึน
สามารถเก็บขอมูลสินคาได มรีะดบัความพึงพอใจมาก และขอท่ีมี
ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ขอ 4 การจัดรูปแบบการ
แสดงผลบนจอภาพมีความเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมาก 
และ ขอ 5 ระบบฐานขอมูลท่ีพัฒนาข้ึนชวยประหยดัเวลาในการ
ทํางาน มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

ABSTRACT 

  The stock system for healthcare products 
program of Boots Retail (Thailand) Co., Ltd (Asawann 
Nongkhai branch), the purposes are ; 1.) To create a 
program of healthcare products data stocks of Boots 
Asawann Nongkhai branch. 2.) To promote the 
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convenience use of data stocks program. 3.) To study 
the satisfaction of program’s users. The participant 
group of this survey is the healthcare staffs of Boots 
Asawann Nongkhai, for semester 2020, 25 participants. 
The results are shown as following; 

1. The study result of stock system
for healthcare products program quality is found that 
the overall design part has an average (X ̅ = 3.74, S.D. 
= 0.329) The satisfaction is in a high level. The 
consideration are (1) The design of program’s pattern 
is easy to use with a high level of satisfaction (2) The 
medias used in designing program is suitable with a 
high level of satisfaction (3) The modern and 
interestingness are in a high level of satisfaction (4) 
The suitability of font is also in a high level of 
satisfaction and (5) The suitability of color is in a 
moderate level of satisfaction. 

2. The study result of satisfaction
survey in the part of overall efficacy and beneficial 
use has an average (X ̅ = 3.70, S.D. = 0.425) which is in 
a high level. The consideration are (1) The 
categorization is good for searching and 
understandable that give a high level of satisfaction 
(2) The accuracy of processing system and (3) The 
comfortable of using program is in a high level of 
satisfaction (4) Thework- time consuming for showing 
up of database is also in a high level of satisfaction (5) 
The convenience use of database is in a moderate 
level of satisfaction. 

3. The study result of stock system
for healthcare products program, the convenience of 
data access has an average (X ̅ = 3.79, S.D. = 0.456) 
The satisfaction is in a high level. The consideration is 
(2) The data saving system received a high level of 
satisfaction and (1) The ease of user facilitate system 
has a high level of satisfaction (5) The ability to add 
new input data also get a high level of satisfaction. 
On the other hand, the low level of satisfaction 
belongs to (3) the editable of data and the ability of 
searching data. 

4. The study result of stock system
for healthcare products program, the database 
process has an average (X ̅ = 3.78, S.D. = 0.426) The 
satisfaction is in a high level. The consideration is (1) 
The development of database system is benefit to 

users which has a high level of satisfaction (2) The 
development of database system help to increase 
the convenient of program usage (3) The 
development of database system has ability to 
collect product’s data that has a high level of 
satisfaction. For the low satisfaction level are at the 
point of (4) The display of data pattern and the 
development of database system helps to decrease 
users’ time consuming program. 
Keyword : Program Stocks, Health 

1. บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  ในปจจุบันประเทศไทยอยูในชวงเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศจากการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจมีการ
แขงขันกันอยางเขมขนคาใชจายดานแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนและความ
ตองการในการบูรณาการดานขอมลูจากลูกคาท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ
สิ่งสําคญัอยางหน่ึงท่ีผูประกอบการใหความสนใจและนํามาใชใน
การบริหารจัดการในองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันเพ่ือใหสามารถบรรลเุปาหมายในการดาํเนินธุรกิจของ
องคกรใหสามารถเช่ือมโยงเขาดวยกันไดในทุกสวนอยางสมบูรณ 
ทุกองคกรจึงตองปรับตัวและพัฒนาระบบการจัดการ การผลิต
ขนสง และรูปแบบการดาํเนินงานอ่ืนๆ เพ่ือใหสามารถยืนหยดั
และแขงขันได การวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางหรือกลยุทธท่ี
เหมาะสมมาใชกับองคกรและการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการ
จัดการตางๆ ท้ังท่ีเปนตัวสินคาหรอืผลิตภัณฑ ขอมูลขาวสาร 
การจัดการคลังสินคา หรือลดกระบวนการการทํางานซ้ําซอน 
เชน การจัดซื้อ การผลติ การตลาด การวิจัยและพัฒนาหรือการ
นําเทคโนโลยีเขามาชวยเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงาน เพ่ือใหทัน
ตอการแขงขันและสามารถตอบสนองความตองการของเจาของ
กิจการและลูกคาไดทันเวลา [1] 

 โดยท่ัวไปแลว รานคาปลีกดานสุขภาพยังเปน
ระบบงานท่ีใชบุคลากรเปนผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการปฏิบัติงานท่ี
ยังมีขอผิดพลาดเปนเหตุท่ีทําใหสนิคาบางรายการขาดสตอก 
การนับสตอกท่ีไมถูกตองและไมรูวิธีปองกันก็เกิดปญหาซ้ําซอนท่ี
ขาดความเปนระเบียบ ยังประสบกับปญหาการตรวจนับสินคาใน
แตละเดือนไมตรงกับยอดสินคาท่ีเบิก – จายจริง  ซึ่งสงผลให
เกิดปญหาเรื่องการเบิกจายสินคาไวสําหรับการขายสินคาใหแก
ลูกคา เชน การเช็คจํานวนสินคา การจัดการสตอกสินคา และ
การคนหาสินคาดวยรหสั เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆ เหลาน้ีจะกอใหเกิด
ปญหาดานการจัดการราน เปนผลใหเกิดความเสียหายทางธุรกิจ
เสียโอกาสและเสียลูกคา เกิดความลาชา หรือเกิดขอผิดพลาด
ตางๆ การเรียนรูเทคนิคใหมๆ ท่ีใชกันในการควบคุมดูแลระดับ
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สตอกสินคาใหพอดีจะชวยใหเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและไมตองเพ่ิมคน 

 ดังน้ันผูจัดทําวิจัย.มีความสนใจท่ีจะสรางโปรแกรม
ระบบขอมลูสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย  เพ่ือใหการจัดการในการเช็คสตอกสินคามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงไดมีการนําเทคโนโลยเีขามาชวยใน
การดําเนินงานหลายๆดาน โดยการนําไปจดัการการสตอกสินคา 
การเช็คจํานวนสินคา การเพ่ิมสินคาใหมเขาระบบ การลบขอมูล 
การแกไขขอมลู การคนหาขอมลู เปนตน ความรวดเร็วในการ
เช็คตัวเลขของสินคาท่ีลูกคาตองการท่ีมีการตอบสนองตามความ
ตองการ 

1.2 วัตถุประสงคของวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือสรางโปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคา

ดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย  
 1.2.2  เพ่ืออํานวยความสะดวกระบบขอมูลสตอกสิน

คาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 
 1.2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงาน

โปรแกรมฐานขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ  
ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 

2. ทฤษฎี

2.1 หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
 2.1.1 การออกแบบโปรแกรม (Program Design) 

ประกอบดวยวิธีการดังน้ี คือ 
 2.1.1.1 การออกแบบโปรแกรมโดยใชอัลกอริธึม 

(Algorithm) เปนการอธิบายถึงลาํดับข้ันตอนการทํางานของการ
แกปญหาโดยใชประโยคขอความท่ีชัดเจนไมคลุมเครือ สามารถ
บอกลําดับการทํางานไดซึ่งมปีระโยชนดังน้ี 

 (1) ทําใหเห็นลําดับของการทํางานและวิธีการ
ทํางานแตละข้ันตอนไดอยางละเอียด 

(2) ทําใหเห็นภาพรวมของการทํางานของ
ข้ันตอนท้ังหมด 

 (3) เปนการวางแผนการทํางานไวลวงหนา ทําให
สามารถนําไปเขียนเปนโปรแกรมไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลสตอกสินคา 
 2.2.1 ระบบการจัดเก็บโดยไรรูปแบบ (Informal 

system) เปนรูปแบบการจัดเก็บสนิคาที ไมมีการบันทึกตําแหนง
การจัดเก็บเขาไวใน ระบบ และ สนิคาทุกชนิดสามารถจัดเก็บไว
ตําแหนงใดก็ไดในคลังสินคา ซึงพนักงานที ปฏิบัติงานใน
คลังสินคา น้ันจะเปนผูทีรูตําแหนงในการจัด เก็บรวมท้ังจํานวน
ท่ีจัดเก็บ ซึงจะเห็นไดวารูปแบบการจัดเก็บน้ีเหมาะสําหรับ
คลังสินคาที"มีขนาดเล็ก มจีํานวนสินคาหรือ SKU นอย  

2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาโปรแกรม  
 2.3.1 อะโดบี ดรีมวีฟเวอร (Adobe 

Dreamweaver) หรือช่ือเดิมคือ แมโครมีเดยี ดรีมวีฟเวอร 
(Macromedia Dreamweaver) เปนโปรแกรม
แกไข HTML พัฒนาโดยบริษัทแมโครมเีดีย (ปจจุบันควบกิจการ
รวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตใน
รูปแบบWYSIWYG กับการควบคมุของสวนแกไขรหสั HTML ใน
การพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการรวมท้ังสองแบบเขาดวยกันแบบน้ีทํา
ให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรมท่ีแตกตางจากโปรแกรมอ่ืนๆ ใน
ประเภทเดียวกัน ในชวงปลายปทศวรรษ 2533 จนถึงปพ.ศ. 
2544 ดรีมวีฟเวอร [2]  

3 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ 
 การศึกษาคนควาในครั้งน้ี  ไดดําเนินการตามข้ันตอน

และวิธีการดําเนินโครงการ  ดังน้ี ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย 

3.1  แผนผังการดําเนินงาน 
3.1.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
3.1.2 ออกแบบโปรแกรม 
3.1.3 สรางโปรแกรม 
3.1.4 ทดสอบ 
3.1.5 จัดทําเอกสาร 
3.1.6 นําเสนอ 

3.2  การออกแบบ 
 3.2.1  การออกแบบหนาโปรแกรมระบบขอมลู

สตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 

ภาพท่ี  3.2  การออกแบบหนาโปรแกรมระบบขอมลูสตอกสิน
คาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 

 3.2.2  การออกแบบหนาเขาสูโปรแกรมระบบ
ขอมูลสตอกสนิคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย 
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ภาพท่ี  3.3  การออกแบบหนาหลักของโปรแกรม 

 3.2.3  การออกแบบหนาคนหาและลบขอมลู
โดยโปรแกรม Dreamweaver  

ภาพท่ี  3.4  การออกแบบหนาการคนหาและลบขอมูล 

 3.2.2.4  การออกแบบหนาเพ่ิมขอมูลโปรแกรม
ระบบขอมลูสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทสสาขาอัศวรรณ
หนองคาย 

ภาพท่ี  3.5  การออกแบบหนาการเพ่ิมขอมลู 

 3.2.5  การออกแบบหนาแกไขขอมูลโปรแกรม
ระบบขอมลูสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขาอัศวรรณ
หนองคาย 

ภาพท่ี  3.6  การออกแบบหนาแกไขขอมูล 
3.7  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลูไดมีการกําหนดวิธีการทางสถิติ
เพ่ือใชวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสาเร็จรูปโดยแยกวิเคราะห
ตามลาดับดังน้ี  

สถิติท่ีใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย (X�) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.7.1 การหาคารอยละ 

P  = 
f
N

 x100 

เมื่อ P คือคารอยละ 
F  คือ ความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 
N  คือ จานวนความถ่ีท้ังหมด  

3.7.2 คาเฉลีย่ (X�) 
คํานวณจากสูตรดังน้ี 

X�    =  
Σx
N

 

เมื่อ X�    =  คาเฉลี่ย 

Σ  =  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N  =  จํานวนชุดของคะแนน 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑดังน้ี 
 คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง 

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสดุ  
 คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 หมายถึง 

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง 

ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง 

ความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง 

ความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด  
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4  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางท่ี 4.1 เพศ 

เพศ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  ชาย 
  หญิง 

5 
20 

20.00 
80.00 

รวม 25 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา พนักงานราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 80.00 และเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 20.00 

ตารางท่ี 4.2 สถานภาพ 

สถานภาพ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  โสด 
   สมรส 

16 
9 

64.00 
36.00 

รวม 25 100.00 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา พนักงานราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 16 คน 
คิดเปนรอยละ 64.00 และมสีถานภาพสมรส จํานวน 9  คน  
คิดเปนรอยละ 36.00 

ตารางท่ี 4.3 อาย ุ

อายุ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  18-25 
  26-35 
  36-45 

13 
10 
2 

52.00 
40.00 
8.00 

รวม 25 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา พนักงานราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย สวนใหญมีอายุ 18-25 จํานวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 52.00 มอีาย ุ26-35 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
40.00 และมีอาย ุ36-45 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.00   

ตารางท่ี 4.4 ตารางตําแหนงงาน 

ตําแหนงงาน 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  SM 
  SUP 
  BC 
  HC 
  SA 

1 
2 
1 
1 
20 

4.00 
8.00 
4.00 
4.00 
80.00 

รวม 25 100.00 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา พนักงานราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย สวนใหญมีตําแหนง SA จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 80.00 ตําแหนง SUP จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
8.00 ตําแหนง BC จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตําแหนง 
HC จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และตาํแหนง SM 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.00 

ตารางท่ี 4.5 ตารางระดับการศึกษา 

ตารางระดับการศึกษา 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

  ต่ํากวาปริญญาตร ี
  ปริญญาตร ี
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 

16 
8 
1 
0 

64.00 
32.00 
4.00 
0 

รวม 25 100.00 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา พนักงานราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย สวนใหญจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64.00 ระดับปรญิญาตรี จํานวน 
8 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ระดบัปริญญาโท จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 4.00  
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ
ความพึงพอใจของโปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ 
ราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย   

โดยรวม X�    S.D. 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

1. ดานการ
ออกแบบ 

2. ดาน
ประสิทธิภาพและ
ประโยชน 

3. ดานความ
สะดวกในการเขาถึง
ขอมูล 

4. ดานระบบ
ฐานขอมูลตางๆ 

3.74 

3.70 

3.79 

3.78 

0.329 

0.425 

0.456 

0.426 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.75 0.350 มาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา พนักงานราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย ในภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการใช
โปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ ราน บูทส สาขา
อัศวรรณหนองคาย อยูในระดบัมาก  
( X�  =3.75, S.D. = 0.350 ) 

5. สรุปผลและอภิปรายผล

5.1  สรุปผล 
 จากการวิเคราะหขอมลู กลุมตัวอยางพนักงานขาย

อาหารเสริมดานสุขภาพท่ีราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 
จํานวน 25 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน และเปน
เพศชาย จํานวน 5 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช
โปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ อยูในระดับมาก 

5.2  อภิปรายผล 
 5.3.1  ผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของผูตอบ

สอบถาม พบวา พนักงานราน บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 80.00  
และเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.00 สวนใหญ
มีสถานภาพโสด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 64.00 และมี
สถานภาพสมรส จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.00 สวนใหญมี
อายุ 18-25  จํานวน 13 คนคิดเปนรอยละ 52.00 มีอายุ 26-35 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และมีอาย ุ36-45 จํานวน 

2 คน  คิดเปนรอยละ 8.00 สวนใหญมีตําแหนง SM จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 4.00  ตําแหนง SUP จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 8.00 ตําแหนง BC จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.00  
ตําแหนง HC จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.00 และตําแหนง 
SA จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 80.00 สวนใหญระดับ
การศึกษา ต่ํากวาปรญิญาตรี 16 คน คิดเปนรอยละ 64.00 
ปริญญาตรี 8 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ปริญญาโท 1 คน คิด
เปนรอยละ 4.00 ปริญญาเอก 0 คน คิดเปนรอยละ 0 คน 

 5.3.2  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงาน
โปรแกรมระบบขอมูลสตอกสินคาดานสุขภาพ ของพนักงานราน 
บูทส สาขาอัศวรรณหนองคาย 

   ดานการออกแบบ พบวา พนักงานราน บูทส 
สาขาอัศวรรณหนองคายมีความพึงพอใจดานการออกแบบ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X�  = 3.74, S.D. = 0.329 )  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ การจัดรูปแบบใน
โปรแกรมงายตอการอานการใชงาน ( X�  = 4.28,  
S.D. = 0.737 ) และรองลงมาคือ สื่อในการออกแบบโปรแกรมมี
ความเหมาะสม ( X�  = 3.60, S.D. = 0.764) 

   ดานการประสิทธิภาพและประโยชน พบวา 
พนักงานราน บูทส สาขาอัศวรรหนองคายมีความพึงพอใจดาน
การประสิทธิภาพและประโยชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X�  = 3.70, S.D. = 0.425 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อันดับหน่ึงคือ มีการจัดหมวดหมู ใหงายตอการคนหาและทํา
ความเขาใจ ( X�  = 4.28, S.D. = 0.737 ) และรองลงมาคือ 
ความถูกตองตองการประมวลผล ( X�  = 3.80) 

   ดานความสะดวกในการเขาถึงขอมูล พบวา 
พนักงานราน บูทส สาขาอัศวรรหนองคายมีความพึงพอใจดาน
ความสะดวกในการเขาถึงขอมลู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( X�   = 3.79, S.D. = 0.456 )  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อันดับหน่ึงคือ ระบบสามารถบันทึกขอมูลได ( X�  = 4.04, S.D. 
= 0.790 ) และรองลงมาคือ ระบบความชวยอํานวยความ
สะดวกแกผูใชงานมากข้ึน ( X�  = 3.96, S.D. = 0.889 ) 

   ดานระบบฐานขอมูลตางๆ พบวา พนักงานราน 
บูทส สาขาอัศวรรณหนองคายมีความพึงพอใจดานการออกแบบ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X�  = 3.78, S.D. = 0.426 )  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ ระบบฐานขอมลูท่ี
พัฒนาข้ึนเปนประโยชนสําหรับผูใชงาน  
( X�  = 4.08, S.D. = 0.702 ) และรองลงมาคือ ระบบฐานขอมลู
ท่ีพัฒนาข้ึนชวยประหยัดเวลาในการทํางาน ( X�  = 3.76, S.D. = 
0.926 

   ในภาพรวมพบวาพนักงานราน บูทส สาขาอัศวร
รณหนองคาย มคีวามพึงพอใจในการใชโปรแกรมฐานขอมูลส
ตอกสินคาดานสุขภาพ อยูในระดบัมาก ( X�  = 3.7, S.D. = 
0.350 ) 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
5.5.1  ควรพัฒนาเก่ียวกับการแยกหมวดหมูสินคา 

 5.5.2 ควรพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการนําไปตอยอด
ในการใชงานกับเครื่องขายสินคา 

  5.5.3  ควรพัฒนาการจัดรูปแบบโปรแกรมการใช
งานรวมกับระบบปฏิบัติการของรานท่ีเรานําไปใช 

บรรณานุกรม 

[1]   ณภัค แสงสวาง. ( วันท่ีสืบคนขอมูล  

15 กรกฎาคม 2563 ). สตอกสินคาคืออะไร. [ออนไลน]. ได
จาก : sites.google.com/site/sukhphaph12/.  

[2]   ปยะศักดิ์ จิตตั้งสกุล. ( วันท่ีสบืคนขอมูล  
31 กรกฎาคม 2563 ). หลักการพัฒนาโปรแกรม. [ออนไลน]. 
ไดจาก : sites.google.com/site/phaenkarsxnm5/. 
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โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

STOCK MANAGEMENT PROGRAM SHARE CO., LTD. THE THREE  

BROTHERS PACKAGING. 

รัชนี สีลือ1*และ เกศรินทร พิมลพร2 

Ratchanee Seelue1*and Katsarin Phimolporn2 

*12สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 

*12Field of Information Technology, Nongkhai Technical College, institute of Vocational Education

Northeastern Region 1 

 บทคัดยอ 

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคาหาง 

หุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ มีวัตถุประสงค 1) 

เพ่ือสรางโปรแกรมระบบจดัการสต็อกสินคา หางหุนสวน

จํากัด สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ 2) เพ่ืออํานวยความสะดวก

ระบบสต็อกสินคา หางหุนสวนจาํกัด สามพ่ีนองบรรจุ

ภัณฑ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผูใชโปรแกรมระบบ

จัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุ

ภัณฑ จากกลุมตัวอยาง ท่ีใชในการหาคาความพึงพอใจใน

ครั้งน้ี คือ พนักงาน หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุ

ภัณฑ จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา 

1. ผลการศึกษาหาคุณภาพของโปรแกรม

ระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนอง

บรรจุภัณฑ พบวาการศึกษาในภาพรวมดานประโยชน

และการนําไปใช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.42 

S.D.= 0.461) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหน่ึง

คือ เน้ือหามีประโยชนตอผูใชงาน และสามารถนําไป

ประยุกตใชได (X�= 4.90 S.D.= 0.305) และรองลงมาคือ 

การใชเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหการดําเนินงานเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (X�= 4.60 S.D.= 0.498) 

คําสําคัญ : โปรแกรมสต็อกสินคา, สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

*รัชนี  สีลือ

E-mail : fg0931043412@gmail.com 

2. ผลการศึกษาหาคาความพึงพอใจท่ีมีตอ

โปรแกรมระบบการจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ พบวาการศึกษาในภาพรวมดาน

เน้ือหา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.24 S.D.= 

0.409)เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหน่ึงคือ มี

ความชัดเจน ถูกตอง สมบูรณ (X�= 4.53 S.D.= 0.629) 

และรองลงมาคือ สามารถเปนแหลงความรูได (X�= 4.40 

S.D.= 0.770) 

3. ผลการศึกษาหาคาความพึงพอใจท่ีมีตอ

โปรแกรมระบบการจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ พบวาการศึกษาในภาพรวมดาน 

การออกแบบโดยภาพรวมอยูในระดับ มาก (X�= 4.00 

S.D.= 0.460) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึง

คือ มีรูปแบบ,ขนาด และสีของตัวอักษรอานไดงาย,

ส ว ย ง า ม แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม  (X�=4.30 S.D.= 1.088) 

และรองลงมาคือ การจัดรูปแบบในระบบ งายตอการอาน

และการใชงาน (X�= 4.00 S.D.= 0.587) 

ABSTRACT 

The objectives of the Stock Management 

System program are:  

1. to create a stock management system

program. 

2. to facilitate the stock system.
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3. to study user’s satisfaction

From the sample group of 30 employees, results 

are as follows: 

1. The product is found to be highly

beneficial and widely used (x�=4.42 S.D.=0.461) 

considering that it is very helpful for application 

( x� =4.90 S.D.= 0.305) and it uses modern 

technology to make the operation last for a 

specified time.  ( x� =4.60 S.D.= 0.498) 

2. The results are satisfactory. It was found

that the study of the contents was very extensive 

(x�=4.24 S.D.= 0.409). The clarity was absolute 

(x�=4.53 S.D.= 0.629) and it can be a source of 

knowledge (x�= 4.40 S.D.= 0.770) 

3. The packaging found that the overall

design was very extensive (x�= 4.00) S.D.= 0.460). 

The format, size, and color was beautiful and 

appropriate (x�= 4.30 S.D.= 1.088) and the system 

layout is easy to read and apply x�= 4.00 S.D.= 

0.587) 

Keyword : Stock Management, The Three 

Brothers Packeging. 

1. บทนํา

 ในยุคสมัยใหมการท่ีนําเอาเทคโนโลยีแตละ

ชนิดมาพัฒนารวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เพราะเราตระหนักดีวา การจัดการสต็อกสินคา ท่ีมี

ประสิทธิภาพเปนตัวกําหนดวาธุรกิจจะไดกําไรมากนอย

เพียง ใด เปนการลดตนทุนและเพ่ิมผลกําไรให กับ

ผูประกอบการ สภาพสังคม ธุรกิจปจจุบันมีการพัฒนา 

และขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน กอใหเกิดธุรกิจจํานวนมาก 

ภายในเวลาอันรวดเร็ว ความตองการท่ีจะชวงชิงลูกคา 

และสวนแบงการ ตลาดก็เพ่ิมข้ึนตามไปดวย ทําใหเกิด

การแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรง ธุรกิจใดท่ีสามารถสราง

ค ว าม ไ ด เ ป รี ยบหรื อ แสวงหา โอกาส ได เ ร็ ว ท่ี สุ ด 

ยอมไดเปรียบคูแขง ซึ่งวิธีสรางโอกาส และความได 

เปรียบในการแขงขันท่ีกลาวถึงวิ ธีหน่ึงก็คือ การนํา

เทคโนโลยีตางๆ เขามาสนับสนุนภายในองคกร หรือธุรกิจ

เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทางธุรกิจน้ันเกิดความ

ถูกตองแมนยําและความรวดเร็วการทํางาน ไดอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ ใหบริการลูกคา

และเพ่ิมประสิทธิ ภาพการทํางานของพนักงานในยุคน้ี 

ซึ่งเปนยุคของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจท้ังดาน

การสื่ อส ารและระบบขนส ง น้ั น ได ส ง ผลต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินงานธุรกิจขององคกร

ตางๆ ตัวอยาง เชน ในสมัยกอนผู บริโภคจะซื้อสินคา 

ท่ีจําเปนตอการบริโภคเทาน้ัน แตในปจจุบันผูบริโภค      

มีความตองการไมเพียงแตเฉพาะสินคาแตยังคํานึง 

ถึงการบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วอีกดวย  

จากปญหาดังกลาวทําใหคิดแกปญหาดวย 

การจัดกลุมสินคา และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เขามาใชในการบริหารจัดการสต็อกสินคา โดยการ

ควบคุมดวยการมองเห็น และระบบเขากอน ออกกอนมา

แกไขปญหา โดยหวังผลจากการ ศึกษาทําใหคนพบ

ปญหาตาง ๆ ในระบบการตรวจรับ การจัดเก็บ การเบิก

สินคา การสงออกสินคาใหแกลูกคา ทําใหสามารถมีการ

ดํา เ นินการ ท่ีมีสภาพดี ข้ึน ความผิดพลาดทางการ

ดําเนินการลดลงพ้ืนท่ีการจัดเก็บวัสดุคงคลังเปนระเบียบ

มากข้ึนใชงานในการจัดเก็บสินคาได มากข้ึน ทําใหเกิด

การเพ่ิมศักยภาพของการทํางานดานการบริหารจัดการ

สต็อกสินคา  

ดั ง น้ั นผู วิ จั ยจึ งมี ความสนใจ ท่ีจะสร า ง

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ ผูวิจัยจึงมีความสนใจนําเทคโนโลยี

เขามาชวยในการดําเนินงานหลายๆดาน โดยนําการ

จัดการสต็อกสินคา การเช็คจํานวนสินคา การเพ่ิม

สินคาเขาระบบ การลบขอมูล การแกไข ขอมูล และการ

คนหาขอมูลท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยในการ

บันทึกและคนหาขอมูลเพ่ือใหเกิดความสะดวกกับการใช

งาน จึงเนนการสรางโปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา 
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หางหุ นส วนจํ า กัด  สาม พ่ีนองบรรจุภัณฑ  ให เ กิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

  2.1 เพ่ือสรางโปรแกรมระบบจัดการสต็อก

สินคา หางหุนสวนจาํกัด  สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ 

  2.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกระบบสต็อก

สินคา หางหุนสวนจาํกัด สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจผูใชโปรแกรม

ระบบจัดการสต็อกสินคา  หางหุนสวนจํากัด  สามพ่ีนอง

บรรจุภัณฑ 

2. เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลสต็อก

สินคา 

 2.1.1 ร ะบบกา รจั ด เ ก็บ โ ดย ไ ร รู ปแบบ 

(Informal system) เปนรูปแบบการจัดเก็บสินคาท่ีไมมี

การบันทึกตําแหนงการจัดเก็บเขาไวใน ระบบ และ สินคา

ทุกชนิดสามารถจัดเก็บไวตําแหนงใดก็ไดในคลังสินคา ซึ่ง

พนักงานท่ี ปฏิบัติงานในคลังสินคา น้ันจะเปนผู ท่ีรู

ตําแหนงในการจัด เก็บรวมท้ังจํานวนท่ีจัดเก็บ ซึ่งจะเห็น

ไดวารูปแบบการจัดเก็บน้ีเหมาะสําหรับคลังสินคาท่ีมี

ขนาดเล็ก มีจํานวนสินคาหรือ SKU นอย และมีจํานวน

ตําแหนงท่ีจัดเก็บนอย 

2.2 ระบบฐานขอมูล 

 2.2.1 ระบบการจัดการฐานขอมูล (Data 

Base Management System : DBMS) ซ อ ฟ ต แ ว ร ท่ี

สรางข้ึนเพ่ือรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ เพ่ือจะไดนําไป

เก็บรักษา เรียกใชหรือนํามาปรับปรุงใหทันสมัยไดงายข้ึน 

ท้ังน้ีจําเปนตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลเปนเรื่องสําคัญดวย ระบบการจัดการฐานขอมูล คือ

โปรแกรมท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซึ่ง

ประกอบดวยยอหนาท่ีตาง ๆ ในการจัดการกับขอมูล

รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา 

SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช เพ่ือใหสามารถ

กําหนดการสราง การเรียกดูการบํารุงรักษาฐานขอมูล

รวมท้ังการจัดการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล [1] 

2.3 โปรแกรมท่ีพัฒนา 
 2.3.1 Adobe Dreamweaver ห รื อ ช่ื อ

เ ดิ มคื อ  แม โครมี เดี ยดรี ม วีฟ เวอร  (Macromedia 

Dreamweaver) เปนโปรแกรมแกไข HTML พัฒนาโดย

บริษัทแมโครมีเดีย (ปจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท 

อะโดบีซิสเต็มส) สําหรับการออกแบบเว็บไซตในรูปแบบ

WYSIWYG กั บ ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง ส ว น แ ก ไ ข

รหัส HTML   ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีมีการรวมท้ังสอง

แบบเขาดวยกันแบบน้ีทําให ดรีมวีฟเวอรเปนโปรแกรม 

ท่ีแตกตางจากโปรแกรมอ่ืนๆ [2] 
 2.3.2 โปรแกรมจํ าลอง  web server 

ทําใหเราสามารถทดสอบเว็บไซตไดโดยท่ีไมตองเช่ือมตอ

อินเตอรเน็ต และไมมีคาใชจายใด  

XAMPP ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  Apache, PHP , MySQL, 

PHP MyAdmin, Perl ซึ่งเปนโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีรองรับ

การทํางาน CMS เปนชุดโปรแกรมสําหรับออกแบบ 

เว็บไซต 

 2.3.2 Photo shop โ ป ร แ ก รม  Photo 

shop เปนโปรแกรมในตระกูล  Adobe ท่ี ใชสํ าหรับ

ต ก แ ต ง ภ า พ ถ า ย แ ล ะ ภ า พ ก ร า ฟ ฟ ก  ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และ

งานดานมัลติมีเดีย    
2.4 ทฤษฎีความพึงพอใจ 

  2.4.1 กูด (Good, 1973) กลาววา ความพึง

พอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ

ซึ่งเปนผลมาจาก ความสนใจตาง ๆ และทัศนคติท่ีบุคคล

น้ันมีตอสิ่งน้ัน 

  2.4.2 โอลิเวอร (Oliver, 1997) ไดให

ความหมายของความพึงพอใจ คือการตอบสนองท่ีแสดง

ถึงความรูปะสงคของลูกคาเปนวิจารณญาณของลูกคาท่ีมี

ตอสินคาและบริการ ความพึงพอใจมีมุมมองท่ีแตกตางกัน

แลวแตมมุมองของแตละคน [3] 
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3.วิธีการดําเนินการวิจัย 

3.1 แผนการดําเนินงาน 

3.1.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

3.1.2 ออกแบบโปรแกรม 

3.1.3 สรางโปรแกรม 

3.1.4 ทดสอบโปรแกรม 

3.1.5 จัดทําเอกสาร 

3.1.6 นําเสนอ 

3.1.7 สรุปผล 

3.2 การออกแบบหนาล็อกอินสําหรับยูสเซอร

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนอง 

ภาพท่ี 1 การออกแบบหนาล็อกอินสําหรับยูสเซอร

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนอง 

 3.3  การออกแบบหนาหลักของโปรแกรม

ระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด  

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

ภาพท่ี 2 การออกแบบหนาหลักของโปรแกรมระบบ

จัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ 

 3.4 ผลท่ีไดจากการออกแบบหนาขายสินคา

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนอง 

ภาพท่ี 3 หนาขายสินคาโปรแกรมระบบจัดการสต็อก

สินคา หางหุนสวนจาํกัด สามพ่ีนอง 

บรรจุภัณฑ 

 3.5 ผลท่ีไดจากการออกแบบหนาเพ่ิมขอมูล

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

ภาพท่ี 4 ผลท่ีไดจากการออกแบบหนาเพ่ิมขอมูล

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ 
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4. ผลการศึกษาวิจัย

 ผลการศึกษาวิจัยโปรแกรมระบบจัดการ

สต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

ตารางท่ี 4.1 เพศ  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา พนักงานหางหุนสวน

จํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ สวนใหญเปนเพศหญิง 

จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.30 และเปนเพศชาย 

จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 36.70   

ตารางท่ี 4.2 สถานภาพ 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา พนักงานหางหุนสวน

จํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ สวนใหญมีสถานภาพโสด 

จํานวน  17   คน  คิดเปนรอยละ 56.70 มีสถานภาพ

สมรส จํานวน 12   คน  คิดเปนรอยละ 40.00 และมี

สถานภาพหยาราง จํานวน 1  คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ตารางท่ี 4.3 อายุ 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา พนักงาน สวนใหญมี

อาย ุ20-30  จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 มีอายุ 

31-40 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 33.30 มีอายุ 41-

49 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70 และมีอายุ 50 ป

ข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ตารางท่ี 4.4 ระดับการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา พนักงาน สวนใหญมี

ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีจํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 70.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 8 

คน คิดเปนรอยละ 26.70 และมีระดับการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ตารางท่ี 4.5 ตําแหนง 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา พนักงาน สวนใหญมี

ตําแหนงพนักงาน/เจาหนาท่ี คน 28 คิดเปนรอยละ 

93.30 มีตําแหนงผูจัดการ/ผูชวยผูจัดการ จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 3.30 และมีตําแหนงผูบริหาร/เจาของ

กิจการ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมระบบจัดการ

สต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา พนักงานหางหุนสวน

จํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ

ในการใชโปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวน

จํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ  อยูในระดับมาก (X�= 4.22  

S.D. = 0.443) 

5. สรุปผล และอภิปรายผล

5.1 สรุปผล 

 จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง 

พนักงานหางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ จํานวน 

30 คน  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 19 คน และเปน

เพศชาย จํานวน 11 คน ในภาพรวมมีความพึงพอใจใน

การใชโปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวน

จํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ อยูในระดับมาก 
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5.2 อภิปรายผล 

   5.2.1 ผลการวิเคราะหขอมลูท่ัวไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศ 

หญิง จํานวนคน19 คิดเปนรอยละ 63.30 และเปนเพศ

ชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 สวนใหญมี

สถานภาพโสด จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 มี

สถานภาพสมรส จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00 

และมสีถานภาพหยาราง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

3.30 สวนใหญมีอาย ุ20-30 จํานวน 17 คน คิดเปนรอย

ละ 56.70 มีอาย ุ31-40 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

33.30 มีอาย ุ41-49 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.70 

และมมีากกวา50ปข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

3.30 

   5.2.2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอ

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ ของพนักงาน  

 ดานเน้ือหา พบวา พนักงานหางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ มีความพึงพอใจดานเน้ือหา โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.24 S.D.= 0.409) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ มีความชัดเจน 

ถูกตอง สมบูรณ (X�= 4.53 S.D.= 0.629) และรองลงมา

คือ สามารถเปนแหลงความรูได (X�= 4.40 S.D.= 0.770) 

   ดานการออกแบบ พบวา พนักงานหาง

หุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภณัฑ มีความพึงพอใจดาน

การออกแบบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.00 

S.D.= 0.460) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหน่ึง

คือ มีรูปแบบ,ขนาด และสขีองตัวอักษรอานไดงาย,

สวยงามและเหมาะสม (X�=4.30 S.D.= 1.088) และ

รองลงมาคือ การจดัรูปแบบในระบบ งายตอการอานและ

การใชงาน (X�= 4.00 S.D.= 0.587) 

   ดานประโยชนและการนําไปใช พบวา 

พนักงานหางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ มีความ

พึงพอใจดานประโยชนและการนําไปใช โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (X�= 4.42 S.D.= 0.461) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวาอันดับหน่ึงคือ เ น้ือหามีประโยชนตอ

ผู ใชงาน และสามารถนําไปประยุกตใชได (X�= 4.90 

S.D.= 0.305) และรองลงมาคือ  การ ใช เทคโนโลยี

สมัยใหม ทําใหการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ี

กําหนด (X�= 4.60 S.D.= 0.498) 

ในภาพรวมพบวา  พนักงานหางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในการ

ใชโปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ  อยูในระดับมาก (X�= 4.22 S.D.  

= 0.443) 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษางานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปดวย

ความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก

อาจารยสุรพงษ ชัยจันทร และอาจารยนงนุช คําเหลือง 

อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาโครงการ อาจารยสุระพล 

ใจขาน ประธานกรรมการสอบ และนางนิโลบล บอทรัพย

,นายอภิวัฒน ฮงทอง ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

ยิ่ง 

 ขอขอบพระคุณอาจารยสุรพงษ ชัยจันทร 

และอาจารยนงนุช คําเหลือง ผูเช่ียวชาญท่ีชวยตรวจสอบ

โปรแกรม ใหขอเสนอแนะ แนะนําการแกไขในการสราง

โปรแกรมระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด 

สามพ่ีนองบรรจุภัณฑ 

 ขอขอบพระคุณนางนิโลบล บอทรัพย และ

อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกทาน 

ผูใหการชวยเหลือสนับสนุนการศึกษาการทําวิจัย และ

เพ่ือน ๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญา

ตรี ทุกคนท่ีใหกําลังใจใหความชวยเหลือพรอมคําแนะนํา

ดวยดี ประโยชนและคุณคาท่ีพึงมีของการสรางโปรแกรม

ระบบจัดการสต็อกสินคา หางหุนสวนจํากัด สามพ่ีนอง

บรรจุภัณฑ หวังเปนอยางยิ่งวาผลการศึกษาโครงการน้ีจะ

เปนประโยชนแกผูท่ีสนใจศึกษาและตอยอดโปรแกรม

ตอไป 
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การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคชั่น 
เร่ือง CONTROL OF ELECTRICAL DEVICES WITH AN APPLICION 
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บทคัดยอ 
การควบค ุมอ ุปกรณ  ไฟฟ  าด  วยแอพพล ิ เคช ั ่ นมี

วัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพ่ือสรางการควบคุมอุปกรณไฟฟา
ดวยแอพพลิเคชั่น 2) เพื่อใชอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อความสะดวกสบายในการใชชีวิตประจำวันดวยการควบคุม
อุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคช่ัน 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
การควบคุมอุปกรณไฟฟาผานแอพพลิเคชั่น จากกลุมตัวอยาง ท่ี
ใชในการหาคาความพึงพอใจ ครั ้งนี ้ คือ ผู ใชงานการควบคุม
อุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคชั ่น บริษัท โทรมนาคมแหงชาติ 
มหาชน จำกัน หนองคาย จำนวน 30 คน 
 การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคชั่น ในภาพรวม 
พบวา ผูใชงานการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคชั่น ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการใชงานการควบคุมอุปกรณไฟฟา

ดวยแอพพลิเคชั่น อยูในระดับมาก (x� = 4.40 , S.D. = 0.14) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอันดับหนึ่งคือ ดานประสิทธิภาพ

และประโยชนของอุปกรณอยูในระดับมาก (x� = 4.46 , S.D. = 
0.22) และรองลงมาคือ ดานการออกแบบโมเดล โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x� = 4.40 , S.D. = 0.26) 
คำสำคัญ : สวิตซโซนอฟ,ควบคุมอุปกรณไฟฟา, แอพพลิเคช่ัน 
eWelink 

*อภิสิทธ์ิ จันทรปุม Apisit Junpoom
E-Mail : kuroroolo02@gmail.com 

Abstract 
 The purpose of the study of the control of 

electrical devices with the application is 1) to create 
the control of electrical devices with the application             
2) to use the internet efficiently and for the
convenience of daily life by controlling electrical 
devices with applications 3) to study the satisfaction of 
the control of electrical devices through applications. 
The sample group used to find the satisfaction value 
at this time were 30 users of electrical equipment 
control using the application of Nong Khai National 
Telecom Company Limited. 

 On the efficiency and benefits of the equipment, 
it was found that the employees of the National 
Telecommunications Public Company Limited, Nong Khai 
Branch Customer Service Center satisfied with the 
performance and usefulness of the device. Overall, it 

was at a high level ( x�  = 4.46, SD = 0.22). When 
considered individually, it was found that the number 
one was the ease of use of the device 

(x� = 4.93, SD = 0.25), followed by the stability of the 

distance.Implementation (x� = 4.50, SD = 0.57) 
 On work piece design, it was found that the 

employees of the National Telecommunications Public 
Company Limited, Nong Khai Branch Customer Service 
Center Are satisfied with the design of the equipment 

Overall, it was at a high level (x� = 4.40, S.D. = 0.26). 

Proper equipment placement (x� = 4.67, S.D. = 0.37), 
followed by beautiful, simple and understandable 

(x� = 4.47, S.D. = 0.73). 
On the aspects of meeting the needs of the user 

found that the employees of the National 
Telecommunications Public Company Limited, Nong 
Khai Branch Customer Service Center have overall 

satisfaction at a high level (x� = 4.35, S.D. = 0.28). When 
considered individually, it was found that the number 
one was the device, followed by the device that 

enhances the convenience of life (x� = 4.38, S.D. = 
0.61). 
Keyword:Switch Sonoff,Control of electrical devices, 
Application eWelink 

1. บทนำ
Internet of Things คือ สภาพแวดลอมอันประกอบดวย 

สรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผานโพรโทคอลการ
สื่อสารทั้งแบบใชสายและไรสาย โดยสรรพสิ่งตาง ๆ มีวิธีการ
ระบุตัวตนได รับรูบริบทของสภาพแวดลอมได และ มีปฏิสัมพันธ
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โตตอบและทำงานรวมกันได ความสามารถในการสื่อสารของ
สรรพสิ ่งนี ้จะนำไปสู นวัตกรรมและบริการใหมอีกมากมาย 
ตัวอยางเชน เซ็นเซอรภายในบานตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู
อยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่ง เปด-ปดสวิตซไฟตามหองตาง ๆ 
ที่มีคนหรือไมมีคนอยู อุปกรณวัดสัญญาณชีพของผูปวยหรือ
ผู ส ูงอายุและสงขอมูล ไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสง
ขอความเรียกหนวย กูชีพหรือรถฉุกเฉิน เปนตน [1] 

Internet of Things เป นแนวค ิดของการเช ื ่อมตอ
ระหวางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร ใหสื่อสารกัน
ไดเอง เพื ่อชวยใหการทำงานของ มนุษยมีความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจุบันอุปกรณ หรือวัตถุตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา 
เชน โทรศัพท ทีวี ตูเย็น รถยนต ฯลฯ ตางมีความสามารถหรือมี
ความฉลาด (Smart) สามารถทำงานไดหลากหลายมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสามารถในการเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต
เพ่ือติดตอกับระบบภายนอกและสามารถประมวลผลขอมลูตางๆ 
ได โดย เทคโนโลยีที่จะทำใหสิ่งของสามารถเชื่อมตอและสื่อสาร 
กันไดนั้น เชน RFID (Radio Frequency Identification) และ 
Sensors โดยที่อุปกรณเหลานี้จะประกอบเขากับสิ่งของ ตาง ๆ 
พรอมท้ังสามารถทำการเช่ือมตออินเทอรเน็ตใหสามารถสงขอมลู 
เพ่ือคิดคำนวณ และแลกเปลี่ยนขอมูลกันได [2] 

Internet of Thingsหรือ IoT ซึ ่งเปนรูปแบบใหมของ
การสื ่อสารระหวางคนกับอุปกรณ และระหวางอุปกรณกับ
อุปกรณการเชื่อมตอสิ่งตางๆ เขาดวยกันโดยผานอินเทอรเน็ต 
จุดแข็งของแนวคิดหลักของ IoTเกิดจากการเขามามีบทบาทสูง
ของการใชอุปกรณอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ดวย
การสรางมิติใหมใหกับโลก [3] 

อินเทอรเน็ตเพ่ือสรรพสิ่ง (Internet of Things) เปนการ
ใชประโยชนจากความกาวหนาของเครือขายอินเทอรเน็ต และ
การเพิ่มขึ ้นของขอมูลสารสนเทศจำนวนมาก (Big Data) จาก
อุปกรณหรือสรรพสิ่งตาง ๆ ที่อยู รอบตัว ใหสามารถนำมาใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม ในดานการศึกษา อินเทอรเน็ตเพ่ือ
สรรพสิ่งเปนเครื่องมือท่ีจะชวยอำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกตางของผูเรียนแตละคน ให
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูเรียนมี
สวนรวมในการเรียนรู เพิ ่มมากขึ้น เปนการเสริมสรางการใช
ประโยชนจากทรัพยากรแหลงสารสนเทศใหเก ิดความคุม
คาสูงสุด [4] 

บานอัจริยะ (Smart Home) เปนเครือขายการสื่อสาร
ของที่อยูอาศัยที่ถูกรวมเขาดวยกัน เพื่อเชื่อมตอเครื่องใชไฟฟา 
การบริการ การตรวจตรา รวมทั้งสามารถเขาถึงและควบคุม
อุปกรณตางๆ ได (โดยท่ีการควบคุมหมายถึงการควบคุมท้ังท่ีเกิด
จากภายในหรือภายนอกท่ีอยูอาศัย) [5] 

2. วัตถปุระสงคของการวิจัย

2.1 เพ ื ่ อส ร  า งการควบค ุ มอ ุ ปกรณ  ไฟฟ  าด  ว ย
แอพพลิเคช่ัน 

2.2 เพื่อใชอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพ และเพื่อความ
สะดวกสบายในการใชชีวิตประจำวันดวยการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาดวยแอพพลิเคช่ัน 

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาผานแอพพลิเคช่ัน 

3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ 
พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการ
ลูกคาสาขาหนองคาย จำนวน 56 คน  

3.1.2 กลุ มตัวอยาง พนักงานบริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย 30 คน 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
ในการศึกษาครั ้งนี ้ผู วิจัยได ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และผลการวิจ ัยเก ี ่ยวกับความพึงพอใจ และทําการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจตอการทดลองใชการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาดวยแอพพลิเคชั ่น พรอมกับนําแบบสอบถามที่สรางข้ึน
ใหกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองตาม เนื้อหา
และนํามาปรับปรุงแกไข นํามาเสนออาจารยที ่ปร ึกษาให
พ ิจารณาความถ ูกต องสมบูรณ อ ีกคร ั ้ ง และทําการแจก
แบบสอบถามยัง กลุมตัวอยาง 

3.3 วิธีการดำเนินการโครงการ 
3.3.1 ศึกษาและจัดหาอุปกรณ 

 3.3.2 การออกแบบชิ้นงานการควบคุมอุปกรณไฟฟา
ดวยแอพพลิเคช่ัน 

3.3.3 ทดสอบการทำงานของอุปกรณ 

ภาพท่ี 1 การออกแบบการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย
แอพพลิเคช่ัน 

ภาพท่ี 2 ช้ินงานการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย
แอพพลิเคช่ัน 
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4.ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที ่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั ่วไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 เพศ 

จากตารางท่ี 4.1 พบวาพนักงานบริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย สวน
ใหญเปนเพศชายจำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.30 และเพศ
หญิงมีจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 

ตารางท่ี 4.2 อาย ุ

จากตารางท่ี 4.2 พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ
จำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย สวนใหญอายุ 
31 ปข้ึนไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.30 อายุ 26-30 ป 
ม ีจำนวน 3 คน คิดเป นรอยละ 10.00 และอายุ 18-25 ป 
มีจำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 

ตารางท่ี 4.3 สถานภาพ 

จากตารางท่ี 4.3 พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ
จำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย มีสถานภาพ 
โสด 19 คน คิดเปนรอยละ 63.30 และสถานภาพ สมรส 11 คน
คิดเปนรอยละ 36.70 และสถานภาพหยาราง 0 คน คิดเปนรอย
ละ 0.00 

ตารางท่ี 4.4 ประเภทพนักงาน 

จากตารางท่ี 4.4 พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ
จำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย สวนใหญมี
สถานภาพทำงานเปนลูกจาง จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
56.70 เปนพนักงาน จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และ
เปนผูบริหาร จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30 

ตารางท่ี 4.5 พนักงานเคยสัมผัสกับการใชงานอุปกรณ IOT 
  หรือไม 

จากตารางท่ี 6.5 พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ
จำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย เคยสัมผัสกับ
การใชงานอุปกรณ IOT จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00 
และไมเคยสัมผัส จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 70.00 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการทดลอง
ใชการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคชั่น  ของพนักงาน
บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคา
สาขาหนองคาย จำนวน 30 คน 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานประสิทธิภาพ 
    และประโยชนของอุปกรณ 

จากตารางท่ี 4.6 พบวาพนักงานบริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย มี
ความพึงพอใจดานประสิทธิภาพและประโยชนของอุปกรณ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.46 , S.D.= 0.22) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือความเหมาะสมตอการใชงาน

อุปกรณ (x� = 4.93 , S.D.= 0.25) รองลงมาคือ ความเสถียร

ของระยะการใชงาน (x� = 4.50 , S.D.= 0.57) 
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ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานการออกแบบ 
    อุปกรณ 

จากตาราง ท่ี  4 .7 พบว  าพบว  าพน ักงานบร ิ ษัท
โทรคมนาคมแหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขา
หนองคาย มีความพึงพอใจดานการออกแบบอุปกรณ โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (x� = 4.40, S.D.= 0.26) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือ การจัดวางอุปกรณที่เหมาะสม 

(x� = 4.67, S.D.= 0.37) รองลงมาคือ ความสวยงาม ดูเรียบงาย

และเขาใจ (x� = 4.47, S.D.= 0.73) 

ตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานการตรงตาม 
    ความตองการของผูใช 

จากตารางท่ี 4.8 พบวาพนักงานบริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย มีความ
พึงพอใจดานการตรงตามความตองการของผูใช โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x� = 4.35, S.D.= 0.28) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาอันดับหนึ่งคือ อุปกรณสามารถใชไดในชีวิตประจำวัน 

(x� = 4.57, S.D.= 0.57) รองลงมาคือ อุปกรณชวยเพิ่มความ

สะดวกในการใชชีวิต (x� = 4.38, S.D.= 0.61) 

ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวม 
 เก่ียวกับความพึงของผูใชงานการควบคุม 

    อุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคช่ัน 

จากตารางท่ี 4.9 พบวาพนักงานบริษัทโทรคมนาคม
แหงชาติจำกัด มหาชน ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย 
มีความพึงพอใจในการควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคช่ัน

ภาพรวม อย ู  ในระด ับมาก (x� = 4.40 , S.D.= 0.14) ) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอันดับหนึ่งคือ ดานประสิทธิภาพ

และประโยชนของอุปกรณอยูในระดับมาก (x� = 4.46 , S.D. = 
0.22) และรองลงมาคือ ดานการออกแบบอุปกรณ โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (x� = 4.40 , S.D. = 0.26) และดานการตรงตาม

ความตองการผูใช มีคาเฉลี ่ยนอยที่สุดอยูในระดับมาก (x� = 
4.35 , S.D. = 0.28) 

5.สรุปผล 
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ พนักงานมีความรูเกี่ยวกับ
อ ุปกรณ IOT มากนอยเพ ียงใด และ พน ักงานเคยสัมผัส
เทคโนโลยี IOT หรือไม สวนใหญเปนเพศชายจำนวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 73.30 และเพศหญิงมีจำนวน 8 คน คิดเปนรอย
ละ 26.70 อายุ  31 ปขึ ้นไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
53.30 อายุ 26-30 ป มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00 และ
อาย ุ  18-25 ป   ม ีจำนวน 11 คน ค ิดเป นร อยละ 36.70 
มีสถานภาพ โสด 19 คน คิดเปนรอยละ 63.30 และสถานภาพ 
สมรส 11 คน คิดเปนรอยละ 36.70 และสถานภาพหยาราง 
0 คน คิดเปนรอยละ 0.00 มีสถานภาพทำงานเปนลูกจาง 
จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 56.70 เปนพนักงาน จำนวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 40.00 และเปนผูบริหาร จำนวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 3.30 เคยสัมผัสกับการใชงานอุปกรณIOT จำนวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 30.00 และไมเคยสัมผัส จำนวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 70.00  

ผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใชงานการควบคุม
อ ุปกรณ ไฟฟ าด วยแอพพล ิ เคช ั ่น  ม ีความพ ึงพอใจด าน
ประสิทธิภาพและประโยชนของอุปกรณ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (x̄= 4.46 , S.D.= 0.22 ) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาอันดับหนึ่งคือความเหมาะสมตอการใชงานอุปกรณ (x̄= 
4.93 , S.D.= 0.25) รองลงมาคือ ความเสถียรของระยะการใช

งาน (x̄= 4.50 , S.D.= 0.57) มีความพึงพอใจดานการออกแบบ

อุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.40, S.D.= 0.26) 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอันดับหนึ่งคือ การจัดวางอปุกรณ

ท่ีเหมาะสม  (x̄= 4.67, S.D.= 0.37) รองลงมาคือ ความสวยงาม 

ดูเรียบงายและเขาใจ (x̄= 4.47, S.D.= 0.73) มีความพึงพอใจ
ดานการตรงตามความตองการของผูใช โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (x̄= 4.35, S.D.= 0.28) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา

อันดับหน่ึงคือ อุปกรณสามารถใชไดในชีวิตประจำวัน (x̄= 4.57, 
S.D.= 0.57) รองลงมาคือ อุปกรณชวยเพิ่มความสะดวกในการ

ใชชีวิต (x̄= 4.38, S.D.= 0.61)
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6.อภิปรายผล 
 พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติจำกัด มหาชน 

ศูนยบริการลูกคาสาขาหนองคาย  มีความพึงพอใจในการ
ควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคช่ันภาพรวม อยูในระดับมาก 

(x̄= 4.40, S.D.= 0.14) ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอันดับ
หนึ่งคือ ดานประสิทธิภาพและประโยชนของโมเดลอยูในระดับ

มาก (x̄=4.46 , S.D. = 0.22) และรองลงมาค ือ ด  านการ

ออกแบบอุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄= 4.40 , S.D. 
= 0.26) และดานการตรงตามความตองการผูใช มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดอยูในระดับมาก (x̄= 4.35 , S.D. = 0.28) สอดคลองกับ [6] 
พชรอร เพชรสมุทรและมหศักดิ์เกตุฉ่ำ (2560) ไดวิจัยเรื่องระบบ
ปองกัน การโจรกรรม รถจักรยานยนตโดยใชเทคนิคการรูจัก
ใบหนาผานคลาวดภายใตแนวคิดอินเทอรเน็ตเพ่ือทุกสิ่ง จากการ
ทดสอบระบบอุปกรณและแอพพลิเคชั้น สามารถทำ การแจง
เตือน บอกตำแหนงของรถจักรยานยนตและภาพที่ รับเขามา
จากกลองไดอยางแมนยำ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกัน
การโจรกรรม รถจักรยานยนต และสามารถนำไปใชไดจริงและ
สอดคลองกับ [8] Kui Ren (2017) ไดเสนอวาอุปกรณสมารท
โฟนสามารถใชเปนไดทั้งอุปกรณตนทางใน การโจมตีอุปกรณ 
IoT อื ่น ๆ และสามารถใชในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
ใหกับอุปกรณ IoT อื่น ๆ จากการทดลองสามารถตรวจจับ การ
ปลอมแปลงได100% อัตราผลิตพลาดเทากับ 0% โดยสรุปวา 
ยังคงตองศึกษาบทบาทของสมารทโฟนเพื่อทำ ความเขาใจถึง
ความสามารถและ ผลกระทบดานความมั่น คงปลอดภัยสำหรับ 
IoT ใหมากขึ้นซึ่งนับวา เปนงานที่ทาทายมากและสอดคลองกับ 
[7] ศรีรุ งแกว ไพฑูรยและสมชาย เล็กเจริญ (2561) ไดศึกษา
เรื่องการพัฒนาระบบควบคุมการ เปด-ปด ไฟฟาในหองเรียน
อัจฉริยะดวย Internet of Things (IOT )ผลการศึกษาพบวาการ
พัฒนา ระบบอัจฉริยะในหองเรียนประกอบดวย Hardware และ 
Software โดยในสวนของ Hardware จะ ประกอบไปดวย 
ไมโครคอนโทรลเลอร   Arduino Node MCU V3 ทำหนาท่ี
ประมวลผลชุดคำสั่ง รวมกับ ESP8266ทำงานรวมกับ Relay 
Module 5V/10A จำนวน  8 Chanel ทำหน  าท ี ่  เ ป  ด -ปด 
เคร ื ่องปร ับอากาศและทำหนาที ่  เป ด-ปด ไฟฟา ในส วน 
Software จะใช แอพพลิเคชั่น Blynk ที่ติดตั้ง บนสมารทโฟน 
Android และ IOS เปนชุดควบคุมหลักในการ เปด-ปด และแจง
สถานการณทำงาน 

การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยแอพพลิเคชั ่น เพื ่อนำ
อินเทอรเน็ตเขามามีสวนรวมในการใชชีวิตประจำวันใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำ IOT เขามามีสวนเกี่ยวของ
ดวยการนำอุปกรณไฟฟามามาควบคุมผานแอพพลิเคชั่น จะทำ
ใหการใชชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นดวยการควบคุม
อุปกรณไฟฟาผานแอพพลิเคชั ่น ไมวาจะอยู ไกลหรือใกลก็
สามารถควบคุมไดโดยใชอินเทอรเน็ตเปนสื ่อกลางในการ
เช่ือมตอระหวางสวิตซกับแอพพลิเคช่ัน 

7.ขอเสนอแนะ 
7.1 ควรมีการศึกษาดานการทำงานของอุปกรณ 

 7.2 จะตองมีการวางแผนขั้นตอนการดำเนินงานโดย
ละเอียดและรอบคอบเพ่ือใหงานเสร็จตามเปาหมาย 

7.3 ตองศึกษาอุปกรณ IOT เพ่ิมเติม 
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ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ 
CONTROL SYSTEM ON-OFF AUTO TRASH POWER BY SENSOR 

ปวีณา เตนากุล1*  อนุศรา ประวรณา2 
Paweena Tenakun  Anusara Pravorana 

1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
1,2Filed of Information technology Nongkhai Technical college Institute of Vocational Education : 

Northeastern Region1 

บทคัดย่อ 

ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบเปิด-ปิด ถังขยะอัตโนมัติด้วย
ระบบเซ็นเซอร์ 2) เพื่อป้องกันเช้ือโรคและสารเคมีที่เกิดจากการ
สัมผัสถังขยะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเปิด-ปิด
ถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
หาค่าความพึงพอใจในครั้งนี้ คือ ผู้ทดลองใช้ระบบเปิด–ปิดถัง
ขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ ประกอบด้วย พนักงานแผนก 
Operator บริษัท Fujikura N1 จ านวน 30 คน ผลการศึกษา
พบว่า  

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพการ
ท างาน พบว่า พนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura N1 มี
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการท างาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( ̅= 4.45, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอันดับหนึ่งคือความง่ายของการใช้งานถัง ขยะ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅= 4.90, S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ความสะดวก
การเคลื่อนย้าย อยู่ใน ระดับมากท่ีสุด ( ̅= 4.87, S.D. = 0.43) 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงใจ ด้านการออกแบบและ
ความสวยงาม พบว่าพนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura 
N1 มีความพึงพอใจด้านการออกแบบและความสวยงาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  ̅ = 4.20, S.D. = 0.52) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ที่เหมาะสมกับตัวถังขยะ และถังขยะมีการต่อปลั๊กและเก็บ
สายไฟท่ีใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(  ̅ = 4.80, S.D. =0.55) รองลงมาคือ ความสวยงาม ความ
ทันสมัย น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก (  ̅ = 4.23, S.D. = 0.73)

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านประโยชน์การใช้
สอย พบว่าพนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura N1 มี
ความพึงพอใจด้านประโยชน์การใช้สอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  ̅ = 4.53, S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอันดับหนึ่งคือ 
*ปวีณา เตนากลุ (Paweena Tenaku)
E-Mail : Ptanagool@gmail.com 

การป้องกันเช้ือโรคและสารเคมทีี่เกิดจากการสัมผัสถังขยะ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  ̅= 4.93, S.D. = 0.25) รองลงมาคือ การ
ประยุกต์สิ่งของที่มีให้มีความทันสมัยขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( 
 ̅= 4.77, S.D. = 0.43) 

 ในภาพรวมพบว่าพนักงานแผนก Operator บริษัท 
Fujikura N1  มีความพึงพอใจในการใช้ ระบบเปิด-ปิดถังขยะ
อัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ อยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.39, S.D. 
= 0.66) 

ค าส าคัญ : ถังขยะ, ระบบเซ็นเซอร์ 

Abstract 

The objectives of the “Control System On-
Off Auto Trash Power by Sensor. For Research 
Objectives 1) To Create Control System On-Off Auto 
Trash Power by Sensor. 2) To Protection Against 
Germs And Chemicals Caused by Touching The Trash. 
3) To Study The Satisfaction Of Users used Control
System On-Off Auto Trash Power by Sensor. From The 
Sample Used To Find The Satisfaction Value This 
Time Were 30 Users, The Results Of The Study. 

Performance of Control System On-Off Auto 
Trash Power by Sensor. Are Satisfied With 
Performance of Control System Overall, It Is At a 
Highest Level ( ̅  = 4.45 , S.D. = 0.38). When 
Considered Individually, It was found that The 
Number one place was Ease of use Control System 
On-Off Auto Trash Power by Sensor, It Is At a High 
Level ( ̅= 4.90 , S.D. = 0.31). And Lower by Ease of 
Movement Control System On-Off Auto Trash Power 
by Sensor, At a High Level ( ̅= 4.87 , S.D. = 0.43). 

Design of Control System On-Off Auto Trash 
Power by Sensor. Are Satisfied With Design of Control 
System Overall, It Is At a High Level ( ̅= 4.20 , S.D. 
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= 0.52). When Considered Individually, It was found 
that the number one place was Selection of Materials 
Suitable Equipment With a Trash can And the Trash is 
Connected Plugs used to Function Properly, It Is At a 
Highest Level ( ̅= 4.80 , S.D. = 0.555). And Lower by 
The Beautiful Modernity And Interesting Of object, It Is 
At a High Level ( ̅= 4.23 , S.D. = 0.73). 

Benefits of used Control System On-Off Auto 
Trash Power by Sensor. Are Satisfied With Benefits of 
used Control System Overall, It Is At a Highest Level               
( ̅= 4.53 , S.D. = 1.08). When Considered Individually, It 
was found that the number one place was Protection 
Against Germs And Chemicals Caused by Touching The 
Trash, It Is At a Highest Level ( ̅= 4.93 , S.D. = 0.25). And 
Lower by As Things Develop of Modernization, It Is At a 
Highest Level ( ̅= 4.77 , S.D. = 0.43) 

Control System On-Off Auto Trash Power by 
Sensor. Users Are Satisfied With Control System On-Off 
Auto Trash Power by Sensor. It Is At a High Level ( ̅ = 
4.39 , S.D. = 0.66). 

Keyword : Garbage bin, Sensor system 

1.บทน า 
ขยะมูลฝอยหรือขยะทั่วไป เป็นปัญหาของคนส่วน

ใหญ่ ซึ่งสังคมในปัจจุบัน ยังไม่มี การจัดการที่ดี รวมถึงภาค
ครัวเรือนที่มีการทิ้งขยะหรือ สิ่งปฏิกูลทุกวันเช่น เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก เศษกระดาษ อีกทั้ ง  ประเทศไทยเป็นเมือง
การเกษตร ขยะอินทรีย์  หรือ สารเคมีจากปุยที่ล่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจิตใต้ส านึก ของคนในยุคปัจจุบันที่ยังไม่
ค านึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่ตามมา ปัจจุบันขยะมูลฝอยนั้น
นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ตามจ านวนประชากร ล้าหากไม่มีการ
จัดการที่ดี และเหมาะสมกับปัญหาความสกปรกต่าง ๆ ท าให้เกิด
ปัญหา ต่อสุขภาพอนามัย เช่น ปัญหาเรื่องเชื้อโรค สารเคมี และ
กลิ่นเหม็นที่แพร่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น ถังขยะทั้งหมดมี
อยู่ 4 ถัง แต่ละถังนั้นก็รับขยะต่างประเภทกัน แต่ในปัจจุบันนั้น 
คนมักจะทิ้งขยะไม่ถูกถังกัน เช่น ถุงพลาสติกก็ ทิ้งถังเขียวบ้าง 
ถังสีแดงบ้าง ซึ่งคนแบบนี้มักจะเป็นคนที่มักง่าย ไม่เห็นแ ก่
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนเห็นแก่ตัว คิดว่าใกล้ถังไหนก็ทิ้งถังนั้น 
ดังนั้นเราควรทิ้งขยะให้ถูกต้อง ตามสีของถังขยะถังขยะสีเขียว
รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท า
ปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ ถังขยะสีเหลืองรองรับ
ขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ 
พลาสติก โลหะ ถังขยะสีฟ้ารองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็น
พิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่

ส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหารถังขยะสีแดง 
หรือ ถังขยะสีเทาฝาสีส้มรองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมี ชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตราย
ต่าง ๆ [2] 

ปัจจุบันมีถังขยะอยู่จ านวนมาก แต่ถังขยะที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพราะผ่านการใช้
งานเป็นระยะเวลานาน เช่น ไม่มีฝาปิด ฝาถังช ารุด ถังขยะมีรอย
แตกร้าว มีการสะสมของ ขยะ และยังขาดการดูแลรักษาที่ดีซึ่ง
เป็นสถานที่สะสมของเช้ือโรคและแบคทีเรีย อาจจะท าให้เกิด
การติดเช้ือ แก่ผู้ที่ทิ้งขยะโดยการสัมผัสกับถังขยะ เนื่องจากถัง
ขยะธรรมดาที่ใช้การเหยียบ หรือใช้มือสัมผัสกับตัวถังขยะ ซึ่งมี
เช้ือโรคปะปนอยู่ ท าให้เช้ือโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตัวเราติดเช้ือท าให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ตามมาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆที่มาจากการสัมผัสขยะ 

ดังนั้นผู้จัดท าวิจัยมีความสนใจที่จะสร้างระบบเปิด -
ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ เพื่อแก้ปัญหาการติดเช้ือ
โรคหรือสารเคมีจากถังขยะ จึงได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการด าเนินงานหลายๆด้าน โดยถังขยะสามารเปิดได้โดยไม่
ต้องใช้มือ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกับถังขยะ 
เมื่อเราเดินเข้าใกล้ฝาถังขยะก็สามารถเปิด และเมื่อเดินออกห่าง
จากตัวถังขยะฝาของถังขยะก็จะปิดเองโดยอัตโนมัติ โดยน า 
Node MCUและโค้ดค าสั่งมาใช้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัจจุบัน มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์และทันสมัยมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์
 2.2 เพื่อสรา้งระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมตัิด้วย

ระบบเซ็นเซอร ์
 2.2 เพื่อป้องกันเช้ือโรคและสารเคมีที่เกิดจากการ

สัมผสัถังขยะ 
 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเปิด-ปิด

ถังขยะอัตโนมัตดิ้วยระบบเซ็นเซอร์ 

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้ใช้งานระบบเปิด-ปิดถัง

ขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ จากโรงงาน Fujikura N1 แผนก 
Operator จ านวน 30 คน 

3.2  ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ คือ ถังขยะสามารเปิดได้
โดยไม่ต้องใช้มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกับถัง
ขยะ เมื่อเราเดินเข้าใกล้ในระยะ 3-8 เซนติเมตร ฝาถังขยะก็
สามารถเปิดและเมื่อเดินออกห่างจากตัวถังขยะฝาของถังขยะก็
จะปิดเองโดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบเมื่อขยะเต็มถังได้
โดย ถ้าขยะยังไม่เต็มถัง ไฟมี่ฝาถังจะขึ้นเป็นสีเขียวและเมื่อขยะ
เต็มถัง ไฟท่ีฝาถังขยะจะเป็นไฟกระพริบ 
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3.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 

3.4  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
3.4.1 ตัวแปรต้น คือ ระบบเปิด-ปิดถังขยะ

อัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ 
 3.4.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี

ต่อ ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ 

4.วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  ได้ด าเนินการศึกษา

เกี่ยวกับระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ ผู้
ศึกษาค้นคว้าได้น าเสนอตามล าดับดังนี้  

4.1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานแผนก Operator 
4.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
4.3 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

4.1 กลุม่ตัวอย่างได้แก่พนักงานแผนก Operator 
ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานโรงงาน 
Fujikura N1 แผนก Operator จ านวน 30 คน [1] 

4.2 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  ได้ด าเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการด าเนินโครงการ  ดังนี้  

4.2.1  แผนผังการด าเนินงาน 

4.3 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยและ วัตถุประสงค์ในการ
วิจัยเป็นหลัก ผ่านการน าเสนอจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย 
เพื่อปรับปรุงเสนอตามที่ให้ค าแนะน า โดยแบบสอบถามความพึง
พอใจ 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจ านวน 30 
ชุด ให้กับพนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura N1 ที่
ทดลองใช้ระบบ เปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์โดย
เลือกแบบเจาะจง 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 

ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้อยละ  
ตอนที่ 2 กาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เริ่มต้น 

ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  ออกแบบช้ินงาน 

สร้างช้ินงาน 

ทดสอบ 

จัดท าเอกสาร 

น าเสนอ 

สิ้นสุด 

ปรับปรุง/แกไ้ข 

ไม่ผา่น
ผ่าน 
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5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ อายุสถานภาพ ระดับ
การศึกษาและพนักงานเคยใช้ระบบเปิด-ปิด ถังขยะอัตโนมัติด้วย
ระบบเซ็นเซอร์หรือไม่ 

ตารางที่ 5.1 เพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

9 
21 

30.00 
70.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางที ่5.1 พบว่าพนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.00 และเพศชายมจี านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 

ตารางที่ 5.2 อาย ุ

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 

18-28 
29-39 
40-50 

17 
9 
4 

56.67 
30.00 
13.33 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 5.2 พนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura 
N1  ส่วนใหญ่มีอายุ 18-28 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.67 อายุ 29-39 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และอายุ 40-50 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 

ตารางที่ 5.3 สถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 
สมรส 

18 
12 

60.00 
40.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 5.3 พนักงานแผนก Operator บริษัท 
Fujikura N1 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 และสถานภาพ สมรส 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

ตารางที่ 5.4 ระดับการศึกษา 

ตารางระดับ
การศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม.3 
ม.6 หรือ ปวช. 

ปวส. 
ปริญญาตร ี

9 
13 
5 
3 

30.00 
43.33 
16.67 
10.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 5.4 พบว่า พนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช. 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ระดับม.3  จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดับปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.67 และระดับปริญญาตร ี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 

ตารางที่ 5.5 พนักงานงานเคยใช้ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์มาก่อนหน้าน้ีหรือไม่ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 
ไม่เคย 

9 
21 

30.00 
70.00 

รวม 30 100.00 

จากตารางที่ 5.5 พนักงานแผนก Operator บริษัท 
Fujikura N1 ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์มาก่อนหน้าน้ี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 และเคยใช้ระบบเปิด -ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างพนักงานแผนก 
Operator บริษัท Fujikura N1 จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 21 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจในการใช้ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์  อยู่ในระดับดี 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบเปิด -ปิดถั งขยะอัตโนมัติด้ วยระบบเซ็น เซอร์ 
(CONTROL SYSTEM ON-OFF AUTO TRASH POWER BY 
SENSER) ของพนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura N1 
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ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพ
การท างาน 

ด้านประสิทธิภาพการท างาน  ̅ S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การเปิดปิดของถังขยะ
2. ความคงทนแข็งแรงต่อใช้งาน
3. การบอกสถานะขยะ (เต็ม-ไม่
เต็มถัง) 
4. ความสะดวกการเคลื่อนย้าย
5. ความง่ายของการใช้งานถังขยะ

4.07 
4.30 
4.13 

4.87 
4.90 

0.64 
0.70 
0.86 

0.43 
0.31 

มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.45 0.38 มาก 

จากตารางที่ 5.6 พบว่าพนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1 มีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพการ
ท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.38) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับหนึ่งคือความง่ายของการใช้
งานถังขยะอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.90, S.D. = 0.31) 
รองลงมาคือ ความสะดวกการเคลื่อนย้าย อยู่ในระดับมากทีสุด 
( ̅ = 4.87, S.D. = 0.43)  

ตารางที่ 5.7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านการออกแบบ
และความสวยงาม 

ด้านการออกแบบและความ
สวยงาม 

 ̅ S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ความสวยงาม ความ
ทันสมัย น่าสนใจ 
2. ถังขยะมีการต่อปลั๊กและ

เก็บสายไฟท่ีใช้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสม 
3. ถังขยะ มีขนาด รูปร่างท่ีมี

ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
4. สีสันของถังขยะมีความ
เหมาะสม 
5. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่

เหมาะสมกับตัวถังขยะ 

4.23 

4.80 

3.53 

3.63 

4.80 

0.73 

0.41 

1.20 

0.89 

0.55 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

รวม 4.20 0.52 มาก 

จากตารางที่ 5.7 พบว่าพนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1 มีความพึงพอใจด้านการออกแบบและ

ความสวยงาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅= 4.20, S.D. = 
0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับหนึ่งคือการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวถังขยะ และถังขยะมีการต่อปลั๊ก
และเก็บสายไฟที่ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( ̅= 4.80, S.D. =0.55) รองลงมาคือ ความสวยงาม 
ความทันสมัย น่าสนใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.23, S.D. = 
0.73) 

ตารางที ่5.8 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ด้านประโยชน์การ
ใช้สอย 

ด้านประโยชน์การใช้สอย  ̅ S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การป้องกันเช้ือโรคและ
สารเคมีที่เกิดจากการสัมผัสถัง
ขยะ 
2. การประยุกตส์ิ่งของที่มีให้

มีความทันสมัยขึ้น 
3. การป้องกันการเกิดขยะ

ล้นถัง 
4. ความสะดวกสบายต่อการ

ใช้งาน 
5. การป้องกันกลิ่นขยะ

4.93 

4.77 

4.47 

4.43 

4.07 

0.25 

0.43 

0.63 

0.63 

0.64 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

มาก 
รวม 4.53 1.08 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5.8 พบว่าพนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1 มีความพึงพอใจด้านประโยชน์การใช้สอย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( ̅ = 4.53, S.D. = 1.08) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับหนึ่งคือ การป้องกันเช้ือโรค
และสารเคมีที่เกิดจากการสัมผัสถังขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด  
( ̅= 4.93, S.D. = 0.25) รองลงมาคือ การประยุกต์สิ่งของที่มี
ให้มีความทันสมัยขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.77, S.D. = 
0.43) 
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ตารางที่ 5.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้ ใช้ระบบเปิด -ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ 

โดยรวม  ̅ S.D. ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. ด้านประสิทธิภาพการท างาน
2. ด้านการออกแบบและความ
สวยงาม 
3. ด้านประโยชน์การใช้สอย

4.45 
4.20 

4.53 

0.38 
0.52 

1.08 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
รวม 4.39 0.66 มาก 

จากตารางที่ 5.9 พบว่าพนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1  มีความพึงพอใจในการใช้ ระบบเปิด-ปิดถัง
ขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ อยู่ในระดับมาก ( ̅= 4.39, 
S.D. = 0.66)ในภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับ
หนึ่งคือด้านประโยชน์การใช้สอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที
สุด( ̅ = 4.53, S.D. = 1.08) รองลองมาคือด้านประสิทธิภาพ
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 
0.38) และด้านการออกแบบและความสวยงาม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅= 4.20, S.D. = 0.52) 

6. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การด าเนินการวิจัยการสร้างระบบเปิด-ปิดถังขยะ

อัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ สามารถสรุปผลและอภิปรายผลซึ่ง
มีผลการศึกษา ดังนี้  

6.1 สรุปผล  
6.2 อภิปรายผล  
6.3 ปัญหาและอุปสรรค 
6.4 ข้อเสนอแนะ 

   6.1 สรุปผล 
6.1.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ

สอบถาม พบว่าพนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura N1 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
และเพศชายมีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่มี
อายุ 18-28 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 อายุ 29-
39 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 และอายุ 40-50 ปี 
มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และสถานภาพ สมรส 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับม.6 หรือ ปวช. 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ระดับม.3  จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 ระดับปวส. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 และระดับปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.00 ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วย
ระบบเซ็นเซอร์มาก่อนหน้านี้ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.00 และเคยใช้ระบบเปิด -ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

6.1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ 

 ด้านประสิทธิภาพการท างาน พบว่าพนักงาน
แผนก Operator บริษัท Fujikura N1 มีความพึงพอใจด้าน
ประสิทธิภาพการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ 
= 4.45, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับหนึ่ง
คือความง่ายของการใช้งานถังขยะอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( ̅ = 
4.90, S.D. = 0.31) รองลงมาคือ ความสะดวกการเคลื่อนย้าย 
อยู่ในระดับมากทีสุด ( ̅ = 4.87, S.D. = 0.43) 

 ด้านการออกแบบและความสวยงาม พบว่า
พนักงานแผนก Operator บริษัท Fujikura N1 มีความพึงพอใจ
ด้านการออกแบบและความสวยงาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  ̅= 4.20, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อันดับหนึ่งคือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวถังขยะ 
และถังขยะมีการต่อปลั๊กและเก็บสายไฟที่ใช้ในการท างานได้
อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.80, S.D. =0.55) 
รองลงมาคือ ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจ อยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.23, S.D. = 0.73) 

 ด้านประโยชน์การใช้สอย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีสุด ( ̅ = 4.53, S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอันดับหนึ่งคือ การป้องกันเช้ือโรคและสารเคมีที่เกิด
จากการสมัผสัถังขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด  

( ̅= 4.93, S.D. = 0.25) รองลงมาคือ การประยุกตส์ิ่งของที่
มีให้มีความทันสมัยขึ้น อยู่ในระดบัมากที่สุด ( ̅ = 4.77, S.D. = 
0.43) 

 ในภาพรวมพบว่า พบว่าพนักงานแผนก 
Operator บริษัท Fujikura N1  มีความพึงพอใจในการใช้ 
ระบบเปดิ-ปิดถังขยะอัตโนมัตดิ้วยระบบเซ็นเซอร์ อยู่ในระดับ
มาก ( ̅= 4.39, S.D. = 0.66) 

 6.2 อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมลู กลุม่ตัวอย่างพนักงานแผนก 

Operator บริษัท Fujikura N1 จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 21 คน และเป็นเพศชาย จ านวน 9 คน ใน
ภาพรวมมคีวามพึงพอใจในการใช้ระบบเปดิ-ปิดถังขยะอัตโนมัติ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์  อยู่ในระดับด ี

ในภาพรวมพบว่า พบว่าพนักงานแผนก Operator 
บริษัท Fujikura N1  มีความพึงพอใจในการใช้ ระบบเปิด-ปิด
ถังขยะอัตโนมัตดิ้วยระบบเซ็นเซอร์ อยู่ในระดบัมาก ( ̅= 4.39, 
S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่งคือด้าน
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ประโยชน์การใช้สอย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสดุ ( ̅  = 
4.53, S.D. = 1.08) รองลองมาคือด้านประสิทธิภาพการท างาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.38) และ
ด้านการออกแบบและความสวยงามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅= 4.20, S.D. = 0.52) 

โดยสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ [3] รุจีรัตน์ 
ชาวทองหลาง (2560)  ช่ือเรื่อง ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติ
ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Control System On-
Off Auto Trash Power by Sensor) จุดประสงค์เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกสบายในการใช้ถังขยะเปิด-ปิด อัตโนมัติและ
ทั้งมีความทันสมัย ผู้วิจัยจึงได้สร้างระบบเซนเซอร์เปิด -ปิดถัง
ขยะอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปิด-ปิดถังขยะได้ โดยไม่ต้องใช้มือ
สัมผัส และ [4] กนกวรรณ ศรีวงศ์สุข(2562)  ช่ือเรื่อง ถังขยะ
อัจฉริยะ (AUTO BIN) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถังขยะที่สามารถ
แยกขยะได้อย่างถูกประเภท เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะผิด
ประเภท และเพื่อจัดการกับขยะที่สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้
อย่างถูกวิธี และ [5] ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์ (2562) ช่ือเรื่อง ถัง
ขยะอัตโนมัติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์ถังขยะอัตโนมัติโดย
เปิด-ปิด และแจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็มถังและสามารถดูดถุงขยะ
ให้แนบชิดติดกับตัวถัง เพื่อหาประสิทธิภาพของถังขยะอัตโนมัติ 

6.3 ปัญหาและอุปสรรค 
6.3.1 ปัญหาการเปิด-ปิดของถังขยะ เช่น ถังขยะจะ

กึ่งเปิดๆปิดๆหรือไม่เปิดเลย จะต้องต่อสายไฟให้แน่น การต่อ
สายไฟไม่สามารถหลุดออกง่าย 

6.3.2 การออกแบบถังขยะ ควรศึกษาหาความรู้การ
ออกแบบเพิ่มเติม เพื่อท าให้ถังขยะดูสวยงาม ทันสมัยและ
น่าสนใจมากขึ้น 

6.3.3 ปัญหาของขนาดถั งขยะที่ เล็กเกินไปไม่
เหมาะสมต่อการใช้งานจริง เนื่องจากระบบเปิด -ปิดถังขยะ
อัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์เป็นเพียงโมเดลที่สร้างขึ้น การที่จะ
น าไปใช้จริง ต้องใช้ถังขยะที่ใหญ่ขึ้น และใช้เซอร์โวตัวใหญ่ขึ้น 
แรงข้ึน ติดเซนเซอร์ไว้ ที่ๆ เหมาะสม   

6.3.4 การเปิดของฝาถังขยะได้ไม่กว้าง เป็นเพราะ
เซอร์โวมอเตอร์ปรับได้ที่ 70 องศา ถ้าเป็น 90 องศาจะท าให้
เซอร์โวมอเตอร์ท างานหนักตัวเครื่องร้อนอาจท าให้ไหม้ได้ 

6.4 ข้อเสนอแนะ 
6.4.1 ควรส ารวจปริมาณและขนาดของขยะที่

ต้องการทิ้งคร่าวๆ ก่อนท่ีจะสร้างถังขยะจะท า 
ให้ได้ถังขยะมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

6.4.2 ควรใส่แบตเตอรี่ในถังขยะ เพื่อการใช้งานที่
ง่ายสามารถเคลื่อนย้ายสะดวก เมื่อใส่แบตเตอรี่ควรมีการบอก
สถานะของแบตเตอรี่  

6.4.3 ควรท าให้ถังขยะเช่ือมต่อกับมือถือได้ เพื่อให้
ผู้ดูแลถังขยะเช็คสถานะถังขยะ และเช็คสถานะแบตเตอรี่ 

6.4.4 และการจัดวางสายไฟควรเป็นระเบียบเก็บให้
เรียบร้อย 

6.4.5 ควรติดอุปกรณ์เข้ากับตัวถังขยะให้แน่นไม่
หลุดง่าย สามารถใช้งานได้อย่างทนทาน 

6.4.6 ควรศึกษาวิธีการใช้และคุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ ก่อนที่น ามาท าระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ เพราะการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องและมีเหมาะสมกับ
งานจะท าให้งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ  

6.4.7 ควรให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการดูแล
และพัฒนาระบบ ท าหน้าที่ดูแลระบบเปิด-ปิดถังขยะอัตโนมัติ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและ

สรางแอพพลิเคชั่นระบบเบิก จายอุปกรณติดต้ัง

อินเตอร เน็ต บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด

(มหาชน) สาขาบึงกาฬ  และหาประสิทธิภาพ 

แอพพลิเคชั่นระบบเบิก จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึง

กาฬ  และประ เมิ นค วาม พึ งพอ ใจการ ใ ช ง าน

แอพพลิเคชั่นระบบเบิก จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึง

กาฬ ประชากรและกลุมเปาหมาย คือ ผูใชบริการ

จํานวน 24 คน โดย วิ ธีการ เลื อกแบบเจาะจง 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ปการศึกษา 2563 การ

วิเคราะหส ถิติ ท่ี ใชในการ วิจัย ไดแก  ค ารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย

พบวา การประเมินประสิทธิภาพและประโยชนของ

บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติจํากัด(มหาชน) สาขาบึง

กาฬ การประเมินประสิทธิภาพและประโยชนของ

แอพพลิเคชั่นรการเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขา 

คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น, อุปกรณ, อินเตอรเน็ต 
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บึงกาฬ การประเมินประสิทธิภาพและประโยชนของ

แอพพลิเคชั่นรการเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึง

กาฬ การประเมินประสิทธิภาพและประโยชนของ

แอพพลิเคชั่นรการเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึง

กาฬ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก ( µ =4.35) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการใชงานท่ัวไป 

อยูในระดับมาก (µ =4.26) รองลงมา คือ ดานความ

ปลอดภัยในการใชงานแอปพลิเคชัน มีระดับความพึง

พอใจอยู ในระดับมาก (µ =4.33) และดานการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน มีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (µ =4.25) 

ABSTRACT 

This research aims to design and create 

a withdrawal system application. disbursement 

Internet installation device of National 

Telecommunications Public Company Limited,  

BuengKan and find efficiency Application 

system withdrawal Pay for internet installation 

device of National Telecommunications Public 

Company Limited, BuengKan and assess the 

satisfaction of the system application for 
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internet installation device of National 

Telecommunication Public Company Limited, 

BuengKan. The population and target groups 

are 24 users by a specific method of 

selection. The duration of the research was 

the academic year 2020. The analysis of 

statistics used in the research was 

percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research were as 

follows: Evaluating the Performance and 

Benefits of Disbursement System Applications 

internet installation device The National 

Telecommunications Public Company 

Limited, BuengKan, overall had a high level 

of satisfaction (µ = 4.35). The area with the 

highest average score was general usage. At a 

high level (µ = 4.26), followed by security in 

the use of applications. There was a high 

level of satisfaction (µ = 4.33) and the design 

and formatting of the application. There was 

a high level of satisfaction (µ = 4.25). 

Keywords : Application, device, internet 

1. บทนํา

ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมาความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีทําใหการแขงขันทางธุรกิจทวีความ

รุนแรงข้ึนอยางตอเน่ือง องคกรธุรกิจท่ีมีความพรอม

และสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดมากกวายอมไดเปรียบ

ในการแขงขัน(Puksta & Nedelea, 2012) 

โดยเฉพาะอยางย่ิงการมาถึงของเทคโนโลยีการสื่อสาร

ไรสายยุค 3G (Third Generation Mobile 

Network) ท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญตอ

เศรษฐกิจและสังคมของมนุษยชาติ สงผลตอรูปแบบ

การดําเนินชีวิตประจําวันของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน

ออกไป ในขณะเดียวกันก็สรางโอกาสทางการคาใหกับ

องคกรธุรกิจไดมากมายมหาศาล มีบริษัทจํานวนไม

นอยท่ีเติบโตอยางกาวกระโดดกลายเปนบริษัทชั้นนํา

ของโลกจากผลพวงของเทคโนโลยี 3G อาทิ Apple 

Inc., China Mobile, Facebook Inc และ 

Samsung (PWC, 2015) เชนเดียวกับประเทศไทย ท่ี

ไดเริ่มเปดใหบริการเชิงพาณิชยโครงขายคลื่นความถ่ี 

3G ในป 2554 เศรษฐกิจและสังคมไทยก็เกิดการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป เ ช น กั น  จ า ก ยุ ค ก า ร ใ ช ง า น

โทรศัพทเคลื่อนท่ีข้ันพ้ืนฐาน สู ยุค “Internet of 

Thing” (Waltzman & Lei, 2015) ท่ีอุปกรณใน

ชี วิตประจํ า วันรอบตัวเราสามารถเชื่ อมตอ กับ

อินเทอรเน็ตไดอาทิ โทรศัพทมือถือ นาฬิกา โทรทัศน 

ซึ่งผูบริโภคสามารถเชื่อมตอสูสังคมภายนอกไดทุกท่ี

ทุกเวลาอยางไรขอจํากัด [1] 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 

สาขาบึงกาฬ เปนรัฐวิสาหกิจสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐ กิจและสังคมไทยสู ยุค ดิจิ ทัล  ใหบริ การ

โครงสราง พ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอยางมี

คุณภาพเพ่ือสงเสริมความม่ันคงของรัฐ นํานวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

คนไทย มีกิจการเพ่ือสังคม ไดแก 1) ดานการศึกษา 

สนับสนุนการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge 

Based Society) อยางย่ังยืน ดานการศึกษาและการ

ใช Social Media เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ของเยาวชนและชุมชนในทองถ่ิน 2) ดานการบริการ

โทรคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล  โทรคมนาคมแหงชาติ 

ตระหนักถึงการสรางความเทาเทียมใหเกิดข้ึนในสังคม

โดยสนับสนุนการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสู

เยาวชนและโรงเรียนท่ีขาดแคลนท่ัวประเทศ 3)ดาน

การรักษาสิ่งแวดลอมทีโอที มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือความย่ังยืน (ICT Sustainability 

Development) เพ่ือใหเกิดองคกรตนแบบดาน ICT 

ท่ีตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตร

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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กับสิ่งแวดลอม และมีทรัพยากรโครงขายท่ีเพียบพรอม

ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากท่ีสุด มีคลื่นความถ่ีโทรศัพท ครบ

ทุกระยะ และคุณภาพการใชงานท่ีดีท่ีสุด ทําใหมี

ศักยภาพและขีดความสามารถในการใหบริการ ท้ัง

ลูกคาภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกพ้ืนท่ี มี

เสาโทรคมนาคม เคเบิลใตนํ้า คลื่นความถ่ี ทอรอยสาย

ใตดิน, Fiber Optic, Data center และระบบ

โทรศั พท  โ ดยพร อม ท่ี จ ะ นํ าศั ก ยภาพบริ ก า ร

โทรคมนาคมและบริการดิจิทัลท่ีดีท่ีสุด โดยความ

รวมมือในครั้งน้ี บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

(มหาชน) จะรับผิดชอบสรางโครงขายเทคโนโลยี 5G 

ซึ่งนับเปนเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญของโลกปจจุบัน 

ดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) และเทคโนโลยี

IOT( Internet of Things) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยี

เครือขาย 5 G มาพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิต

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสูโรงงานอุตสาหกรรม

อัจฉริยะ หรือ Smart Factory โดยการรวมกับ GCL 

นําเทคโนโลยี 5G ไปใชงานสนับสนุนออกแบบและ

พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ ของถุงบรรจุภัณฑ 

ดวยเทคโนโลยีถายภาพความเร็วสูง และระบบการ

เคลื่อนยายผลิตภัณฑดวยรถโฟลคลิฟทไรคนขับ 

ปจจุบันสํานักงาน ของบริษัทโทรคมนาคม

แหงชาติ  สาขาบึงกาฬ ได เปดทําการใหบริการ

อินเตอรเน็ตเปนเวลานานมีการเก็บขอมูลท่ีแนนหนา

ปลอดภัยขอมูลทุกอยางเก็บอยูในระบบอินเตอรเน็ต

ท้ังหมดเกือบรอยเปอร เซ็น แตถาหากวาการยืม

อุปกรณน้ันเราไมสามารถระบุการยืมไดวาใครยืมไป 

ยืมไปวันไหน สงคืนวันไหน อุปกรณน้ันเสียหายชํารุด

หรือไม ขโมยไปหรือเปลาเปนการยากมากท่ีจะตาม

เช็ค บางครั้ งสง เอกสารมาขอยืมแตเอกสารเปน

กระดาษซึ่งมันสามารถฉีกขาดขํารุดเสียหายไดในการ

ยืม-คืนเน่ืองจากการยืม การคืน เปนข้ันตอนท่ีไม

ยุงยากซับซอน จึงมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชใน

ระบบยืม-คืนชวยใหการดําเนินกิจกรรมดังกลาวเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยเฉพาะปจจุบันได

มีการนําเทคโนโลยีมาใชในระบบเบิกจายอุปกรณ

ติดต้ังอินเตอรเน็ต บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ สาขา

บึงกาฬ แทนการใหบริการดวยการเขียนลงบนสมุด

โดยมี วัตถุประสงค เ พ่ือใหผู ยืมมีความรู ดี ย่ิ ง ข้ึน 

กอใหเกิดความสะดวกสบาย และเกิดผลดีท้ังตอ

บุคลากรและเปนอยางย่ิง เชน ชวยลดข้ันตอนและ

ประหยัดเวลาในการใหบริการยืม และ คืน ทําให

ทราบในทันทีวาอุปกรณใดถูกยืมออกจากคลังวัสดุหรือ

สงกลับคืนมาในคลังวัสดุ ในการสํารวจคนหาขอมูลได

ในเวลาอันรวดเร็ว [2] 

2. วัตถุประสงคของวิจัย

2.1 เพ่ือออกแบบและสรางแอพพลิเคชั่นการ

เบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตบริษัทโทรคมนาคม

แหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ   

2.2 เพ่ือหาประสิทธิภาพ แอพพลิเคชั่นการ

เบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตบริษัทโทรคมนาคม

แหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ   

2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงาน

แอพพลิ เคชั่ นการ เบิ ก -จ า ยจ าย อุปกรณ ติด ต้ั ง

อินเตอรเน็ต บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

(มหาชน) สาขาบึงกาฬ   

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

3.1ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ จํานวน 24 คน โดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แอพพลิเคชั่นการเบิก-จายอุปกรณติดต้ัง

อินเตอร เน็ตบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํ ากัด

(มหาชน) สาขาบึงกาฬ  
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แบบประเมินประสิทธิภาพตอการใชงาน

แอพพลิเคชั่นการเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน). สาขาบึง

กาฬ  

แบบประเมินความพึงพอใจของเจาหนาท่ี

ตอการใชงานแอพพลิเคชั่นการเบิก-จายอุปกรณติดต้ัง

อินเตอร เน็ต บริษัทโทรคมนาคมหางชาติ จํากัด

(มหาชน). สาขาบึงกาฬ 

3.3 การสรางและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ  

3 . 3 . 1  สอบถามความต อ ง ก า ร จ าก

ผูปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบถึงขอบเขตของงานท่ี จะตอง

ทํารวมถึงทราบระบบงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(1)   มี ระบบท่ีสามารถจัดเ ก็บข อมูล

พนักงานไดอยางเปนระบบได       

(2)  มีระบบท่ีสามารถบันทึกขอมูลการ

เบิก-การจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตโทรคมนาคม

แหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึงกาฬได 

(3 )   มี ร ะบบ ท่ีสามารถสืบคนข อมู ล

พนักงานได 

(4)   มีร ะบบ ท่ีสามารถแสดงสถานะ

แอพพลิเคชั่นการเบิก-การจายอุปกรณติดต้ังอินตอรเน็ต 

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ สาขาบึงกาฬ ได            

3.3.2 ศึกษารายละเอียดเ ก่ียวกับ ขอมูล 

หลักการออกแบบและสรางแอพพลิเคชั่น ความ

ตองการของระบบและวิเคราะหความตองการของ

ระบบ เพ่ือสรางแอพพลิเคชั่นการเบิก-จายอุปกรณ

สํานักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน). 

สาขาบึงกาฬ  รายละเอียดดังน้ี 

(1) ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลอยางเปน

ระบบ         

(2) ระบบสามารถบันทึกขอมูลรายการ

เบิก-การจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตโทรคมนาคม

แหงชาติ สาขาบึงกาฬได          

(3) ระบบสามารถสืบคนขอมูลรายการ

เบิก-การจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตโทรคมนาคม

แหงชาติ สาขาบึงกาฬได          

(4) ระบบสามารถแสดงสถานะรายการ

เบิก-การจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตโทรคมนาคม

แหงชาติ สาขาบึงกาฬได 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4.1 รวบรวมขอมูลจากการใชแบบประเมิน 

ความพึงพอใจของประชากรและกลุมตัวอยาง ในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) สาขาบงึกาฬ จํานวน 24 คน  

โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

3.4.2 ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลไดรับ

แบบประเมินความพึงพอใจคือจํานวน 24 ฉบับ  

คิดเปนรอยละ 100 ของแบบประเมินท่ีสงไปท้ังหมด    

3.4.3 รวบรวมแบบประเมินถามท้ังหมดท่ี

ไดมาดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล

4.1  ข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลแอพพลิเคชั่นเบิกจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

ในบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขา

บึงกาฬ 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2.1  ผลสรางแอพพลิเคชั่น เบิกจาย

อุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ตบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด (มหาชน) สาขาบงึกาฬ 

4.2.2  ผลการประเมินประสิทธิภาพ

แอพพลิเคชั่นเบิกจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต ใน

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 

4.2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจการใชงาน

แอพพลิเคชั่น เบิกจายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต  

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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5.สรุปผล 

5.1 วัตถุประสงคของโครงการการศึกษา

โครงการในครั้งน้ี ผูศึกษาไดกําหนดวัตถุประสงคของ

โครงการดังน้ี 

5.1 . 1 เ พ่ื อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร า ง

แอพพลิเคชั่น การเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน). สาขาบึง

กาฬ 

5.1.2 เ พ่ือประเมินประสิทธิภาพของ

แอพพลิเคชั่นการเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

บรษิัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึง

กาฬ 

5.1.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช

ง านแอพพลิ เค ชั่ นก าร เบิ ก -จ า ย อุปกรณ ติด ต้ั ง

อินเตอร เน็ต บริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด

(มหาชน). สาขาบึงกาฬ 

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5.2.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการ

วิจัยครั้งน้ี ไดแก พนักงานบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ 

จํากัด(มหาชน) สาขาบึงกาฬ จํานวน 24 คน โดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

5.2.2 วิธีดําเนินการศึกษาการวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัยโดยมี 3 

ข้ันตอนประกอบดวย 

5.2.3.เพ่ือออกแบบและสรางแอพพลิเคชั่น

การเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต ในบริษัท

โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด(มหาชน) สาขาบึงกาฬ 

5.1.5 ผลการศึกษา 

5.1.5.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพ

แอพพลิเคชั่นการเบิก-จายอุปกรณติดต้ังอินเตอรเน็ต 

ในบริษัท โทรคมนาคมแหง จํากัด (มหาชน) สาขาบึง

กาฬ โดยผูเชี่ยวชาญภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

 (µ =4.29, σ=0.85)     

5.1.5.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ของผูใชงาน พบวา  

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบประเมิน

วิเคราะหโดยหาคารอยละ จําแนกเปน  เพศ ชาย คิด

เปนรอยละ  95.83 รองลงมาคือ เพศหญิง คิดเปนรอย

ละ 4.16 จําแนก 

ตอนท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

ท่ี ใช แอพพลิ เ คชั่ นก าร เบิ ก -จ าย อุปกรณ ติด ต้ั ง

อินเตอรเน็ต ในบริษัทโทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด 

(มหาชน) สาขาบึงกาฬ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) 

ดานการใชงานท่ัวไปโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก ( µ =4.35, σ= 0.70)  2) ดานการ

ออกแบบและการจัดรูปแบบระบบโดยภาพรวมมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก(µ =4..30, σ= 0.69 ) 3) ดาน

ความถูกตองและการระมวลผลโดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก(µ =4.22,σ= 0.74) และ4) 

ดานประสิทธิภาพและประโยชนโดยภาพรวมมีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก (µ =4.22,σ =0.70)   

ตอนท่ี 3  ขอคิดเห็น เสนอแนะอ่ืนๆพบวาผูตอบแบบ

ประเมินความพึงพอใจใหขอคิดเห็น ดังน้ี  1)  เปน

ระบบท่ีดี  ควรพัฒนาตอเ พ่ือใช งานไดจริ ง   2) 

ปรับปรุงปุมใหชัดเจนมากข้ึนและเพ่ิมชองทางท่ี

สามารถอับโหลดขอมูลในการสงไดดวย 3) ควรเพ่ิม

ปุมเพ่ืออัพโหลดรูปภาพประกอบการสอนดวย 4)  

เปนระบบท่ีใชงานงายไมซับซอน   

 

6. อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาระบบ

เบิ ก จ าย อุปกรณ ติ ด ต้ั ง อิน เตอร เ น็ต  ในบริษั ท

โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ 

ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานการใชงานท่ัวไป 

2) ดานการออกแบบ  และการจัดรูปแบบ 3) ดาน

ความถูกตองและการประมวลผล และ 4) ดาน

ประสิทธิภาพและประโยชนของแอพพลิเคชั่น   

ดานการใชงานท่ัวไปไดแกการเขาสูระบบเพ่ือ

เริ่มตนทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว การเชื่อมโยงแต

ละขอมูลและการแสดงผลขอมูลใชงานงายข้ันตอนไม

ซับซอน ความทันสมัยนาสนใจเปนปจจุบัน  และ

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ระบบมีความเสถียร เชนเดียวกับแนวคิดของ มนเฑียร 

รัตนศิริวงศวุฒิ (2552) ไดทําการศึกษาเรื่องการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมออนไลนสมรรถนะนักเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยวิธีการวิเคราะหองคประกอบงานวิจัยน้ี

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมออนไลน

สมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิธีการ

วิเคราะหองคประกอบวิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย

การ วิ เคราะหหาสมรรถนะของ นัก เทค โนโล ยี

สารสนเทศโดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิง

สํารวจและการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมออนไลนสมรรถนะนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศใชเทคนิคดาคัม (DACUM) การ

หาประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการฝกอบรม ผลการ

ดําเนินงานวิจัย ในการวิเคราะหองคประกอบเชิง

สํารวจไดสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังหมด 

10 ดาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน มีความ

สอดคลองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมออนไลน ได

หลักสูตรท่ีครอบคลุมหัวขอการฝกอบรมและการหา

ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกอบรมออนไลนสมรรถนะ

นักเทคโนโลยีไดประสิทธิภาพ 81.36/80.83 ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑ ท่ี กํ าหนดไว    80/80  และในการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนนหลังการ

ฝกอบรมสูงกวาคะแนนกอนฝกอบรม ดวยหลักสูตร

ฝกอบรมออนไลนสมรรถนะนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 05  

ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ ไดแก 

เมนูการใช งานมีความเหมาะสมกับเ น้ือหาการ

ออกแบบระบบฐานขอมูลมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 

การจัดวางตําแหนงของขอความ รูปภาพและเมนู งาย

ตอการอานและการใชงาน การใชสีพ้ืนและสีอักษรมี

ความเหมาะสม ความชัดเจนในการใชภาษาสื่อสารกับ

ผูใช ความคิดสรางสรรค แปลกใหม เหมาะสมกับ

เน้ือหาขององคประกอบ และองคประกอบเหมาะสม 

เชนเดียวกับแนวคิดของ สุพิชญาย เตชะธิติธนวงศ 

(2548)การพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี การวิจัยน้ี

มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหพัฒนาระบบ และศึกษา

ความพึงพอใจของผู ใช ระบบฐานขอมูลศิษย เก า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีโดยใช

ห ลั ก ก า ร ข อ ง ว ง จ ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ( System 

Development Life Cycle : SDLC)ข้ันตอนในการ

พัฒนาระบบประกอบดวยการวางแผนการวิเคราะห 

การออกแบบ  การสราง การพัฒนา และการทดสอบ

ระบบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ผูบริหาร 

จํานวน 2 คน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานศิษยเกา จํานวน 1 

คน และศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี  จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา

ระบบคือ  ภาษา HTML (Hyper Text  Markup 

Language)และโปรแกรมPHP (Professional  

Home  Page) เพ่ือประยุกตสรางเว็บเพจ  

ใชโปรแกรม  MySQL  ติดตอสื่อสารกับฐานขอมูล

ส วนเครื่ อ ง มือ ท่ี ใ ชป ระ เ มิ นค วามพึ งพอใจคื อ 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชระบบ 

 ดานความถูกตองและการประมวลผล ไดแก 

ความถูกตองของการเพ่ิม ลบแกไขขอมูล  ความ

รวดเรว็ในการประมวลและการแสดงผลขอมูล  ความ

ถูกตองและสมบูรณของระบบ เชนเดียวกับแนวคิด

ของ พรสวรรค จันทะคัด  (2548) การพัฒนาระบบ

สารสนเทศศิษย เกาบนอินเทอร เน็ต การวิจัยน้ีมี

วั ต ถุป ร ะส งค เ พ่ื อออ กแบบและ พัฒนาร ะบ บ

ส า ร ส น เ ท ศ ศิ ษ ย เ ก า บ น อิ น เ ท อ ร เ น็ ต โ ด ย

กระบวนการพัฒนาระบบใชกระบวนการ SDLC 

(System  Development  Life  Cycle)ใช  Jomla 

เปนเครื่องมือในการพัฒนา และใชMySQLจัดการ

ระบบฐานขอมูล ระบบท่ีพัฒนาข้ึนน้ีไดออกแบบให

สามารถ  เพ่ิม  แกไข ปรับปรุง ลบและคนหาขอมูลใน

ระบบได การทดสอบระบบท่ีพัฒนาข้ึนใชกระบวนการ 

Acceptance  Testing  ซึ่งประกอบดวยวิธีการ

ทดสอบแบบ  Beta  Testing  กลุมตัวอยางเปนศิษย

เกาจํานวน 30 คนเปนผูใชและประเมินประสิทธิภาพ   

การประกวดผลงานสิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
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ได มาจากการ เลื อกกลุ ม ตัวอย า งแบบเจาะจ ง 

(Purposive  Sampling)  ผลการประเมินระบบท่ี

พัฒนาและออกแบบโดยผูวิจัยพบวามีประสิทธิภาพอยู

ในระดับ“ดี”สามารถนําไปใชเปนระบบสารสนเทศ

ศิษยเการะบบหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดานความปลอดภัยในการใชงานไดแกการ

กําหนดสิทธิในการเขาใชงานเหมาะสมการตรวจสอบ

สิทธิในการใชงานโดยใชชื่อผูใชและรหัสผานเหมาะสม

และความปลอดภัยของระบบในการใหบริการ 

เชนเดียวกับแนวคิดของพัชราภรณปนแกว (2549, 

บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือเผยแพรองคความรูดานศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน

จังหวัดนาน ผานเครือขายอินเทอรเน็ต มีวัตถุประสงค

เพ่ือ1) เปนแหลงการเรียนรูดานศิลปะวัฒนธรรม

ทอง ถ่ินจังหวัดนาน 2) เผยแพรองคความรูดาน

ศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ินจังหวัดนาน 3) ใชเทคโนโลยี

สารสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสรางแหลงการ

เรียนรู เครื่ องมือท่ีใช พัฒนาระบบ ประกอบดวย

โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 

โปรแกรมพีเอชพี เวอรชัน 5.0.4 ระบบปฏิบัติการ

วินโดวสเอ็กซพี ไมโครซอฟทอินเทอรเน็ตเอ็กซพลอ

เรอร เวอรชั่น 6.0.1  และโปรแกรมอโดบี โฟโตชอป 

เวอรชัน 7.0 ผูใชงานระบบไดแกผูดูแลระบบ สมาชิก 

และผูใชท่ัวไป ผูศึกษาใหผูใชจํานวน 30 คน ประเมิน

การทํางานของระบบ  ผลการศึกษาพบวาผูใชระบบมี

ความพึงพอใจในการใชงานระบบในเกณฑดี 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 
THE DEVELOPMENT OF REPAIR NOTIFICATION SYSTEM APPLICATION OF ADVICE BUENGKAN 

ชนานันท์  ธนานุพันธ์1*  ศิรดา  เรืองทอง2  และ ศิริลักษณ์ จาคะวุฒิ3 
Chananun Thananuphun1*  Sirada  Ruangthong2  Sirilux  Chakawut3 

1,2,3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
1,2,3 Information Technology, Buengkan Technical college, Institute of Vocational Education : Northeastern Regipn1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาโครงการเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ
แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์ 
ประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขา
บึงกาฬ และประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันระบบ
แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

โครงการเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อม
แอดไวซ์สาขาบึงกาฬ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคชัน
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ แบบประเมินประสิทธิภาพ
และแบบประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน กลุ่มประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการจ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือก 
แบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2563 
การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันระบบแจ้ง
ซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ โดยผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันระบบ
แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการใช้งานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากที่สุด  
(µ =4.80) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของแอปพลิเค
ชัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( µ =4.57) ด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุด ( µ =4.53) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความปลอดภัยในการใช้
งานแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ =4.51) 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, แอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์ 

Abstract 

The study projected to the development of 
repair notification system application of advice 
buengkan to evaluate performance the 
development of repair notification system 
application of advice buengkan and users. 
Satisfaction assessment the development of repair 
notification system application of advice 
buengkan. 

The project the development of repair 
notification system application of advice 
buengkan. Research instrument is the 
development of repair notification system 
application of advice buengkan, evaluate 
performance and customer Satisfaction 
assessment. The population and samples were 
30 personnel of customer the development of 
repair notification system application of advice 
buengkan. The duration of the research was the 
academic year of 2020. The statistical analysis 
used in the research was percentage. Average and 
standard deviation. 

* ชนานันท์  ธนานุพันธ์
E-mail address: zeezmile47@mail.com 
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The results of the research were as follows : 
Quality assessment by users the development 
of repair notification system application of 
advice buengkan,  

The aspect with highest average score was 
processing at the general use (µ =4.80) design 
and formathing of application at highest level  
(µ =4.57) efficiency and benefits application 
were at a very good level (µ =4.53) and the 
lowest mean score was safety in use 
application in were at the highest level  
(µ =4.51). 

Keywords : Satisfaction, The Development of repair 
notification system application of Advice 
Buengkan 

1. บทน า
ปัจจุบันองค์กร ต่าง  ๆ ไ ด้ให้ความส าคัญกับการ

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง
และรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ จึงได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยสนับสนุน การปฏิบัติงานต่าง ๆ นับไม่ถ้วน ตัวอย่างที่
เราเห็นได้ชัดเจน คือ บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานของรัฐบาล 
ซึ่งโดยปกติหน่วยงานเหล่าน้ีจะมีเครื่องโทรศัพท์และโทรสาร 
ส าหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเพ่ือให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองเครื่องโทรศัพท์
และโทรสารเหล่าน้ีจัดว่าเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีข้ันต้น เพราะ
นอกจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนควบคุมการ
ท างาน และประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว ยังน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง ทางแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับ
องค์กรได้อีกด้วย ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นที่รวบรวม
สารสนเทศและ ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถ สืบค้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ งหน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีระบบ
สารสนเทศ เพ่ือให้บริการที่  ตอบสนองความต้องการของ
หน่วยงาน ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช้ 
ประกอบการตัดสินใจได้ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน นอกจากน้ีมีหน้าท่ีส าคัญอีกประการคือ 

ท าหน้าท่ีเป็นระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ช่วย
ให้มนุษย์เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว [1] 

ในปัจจุบันที่ร้านมีการขายสินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับไอที และมีบริการรับซ่อมส่งเคลมสินค้าท่ีมีประกันอยู่ ใน
การซ่อมเป็นการรับซ่อมที่ลูกค้าต้องมาติดต่อซ่อมที่หน้าร้านด้วย
ตนเอง ท าให้เกิดความไม่สะดวกกับลูกค้าบางคนที่ไม่สามารถ
เดินทางมาซ่อมที่ร้านได้ เพ่ือความสะดวกเราจึงท าการพัฒนา
แอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ เพ่ือที่จะมา
ช่วยในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลงานที่รวดเร็วข้ึน ท าให้ทั้ง
ลูกค้าและช่างส่ ง ข้อมูล ถึงกันได้โดยตรงและทุก ๆ ที่ที่ มี
อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะแจ้งอาการเสีย หรือขอค าปรึกษาก็จะท าได้
เร็วข้ึนความสะดวกต่อการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ช่วย
ลดการด าเนินการที่ซ้ าซ้อน มีการจองคิว และแจ้งงานซ่อมที่
ถูกต้อง [2] 

2. วัตถุประส่งค์การวิจัย
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ดังน้ี 
2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอด

ไวซ์สาขาบึงกาฬ 
2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อม

แอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 
2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแอปพลิเคชันระบบ

แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างแอป

พลิ เคชันระบบแจ้ งซ่ อมแอดไวซ์สาขาบึ งกาฬประ เมิ น
ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ
และประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อม
แอดไวซ์สาขาบึงกาฬผู้ วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย
ตามล าดับดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4. ผลการวิจัย
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างแอป

พลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ ประเมินประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ และประเมิน
ความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันระบบแจง้ซ่อมแอดไวซ์
สาขาบึงกาฬ ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 

4.1 ข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แอปพลิเคชัน
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันระบบแจง้

ซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันระบบ

แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน

ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 
4.2 ข้ันตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ล าดับข้ันตอนในการน าเสนอผล

การด าเนินงาน ดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาสร้างแอปพลิเคชันระบบแจง้ซ่อมแอดไวซ์สาขา

บึงกาฬ 
2. สอบถามความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบถึง

ขอบเขตของงานที่จะต้องท ารวมถึงทราบระบบงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

3. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ ข้อมูล หลักการ ความ
ต้องการของระบบ และวิเคราะห์ความต้องการของระบบเพ่ือ
สร้างแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

4. ออกแบบแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขา
บึงกาฬ 

5. สร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอด
ไวซ์สาขาบึงกาฬ 

6. น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหาและความเหมาะสมของแอป
พลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ  

7. ทดสอบการท างานของการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

8. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จากน้ันน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง  

9. น าแบบประเมินคุณภาพให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้ว
มาหาค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของการใช้แอปพลิเคชันระบบแจ้ง
ซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ การแปลผลใช้เกณฑ์ก าหนดระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก  

10. น าแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ
ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

11. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ มี
ข้ันตอน ดังน้ี 

12. ศึกษาเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

13. ศึกษาหลักการสร้างแบบประเมิน ก าหนดประเด็น
ขอบเขตของค าถามและจัดหมวดหมู่ของค าถาม 

14. ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี
ต่อแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

15. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงงานและทฤษฎีที่ใช้อ้างอิงผูศ้ึกษาโครงงาน
สามารถก าหนดแบบประเมินออกเป็น 3 ตอน ได้ด าเนินการ   
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินวิเคราะห์โดยหา
ค่าร้อยละ   จ าแนกเป็นเพศ อายุ อาชีพ  

ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันระบบแจ้ง
ซ่อมแอดไวซ์  สาขาบึงกาฬ แบ่งออก เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการใช้
งานทั่วไป ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของแอปพลิเคชัน ด้าน
การออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน ด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชัน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันระบบแจ้ง
ซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

16. น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน
ตรวจสอบแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหาและความสอดคล้องปรับปรงุข้อค าถามและภาษาท่ีใช้ให้
เหมาะสม 

17. น าแบบประเมินไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

18. จัดท าเอกสารรายงานการศึกษา

4.3 ผลการวิเคระห์ข้อมูล 
 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์

สาขาบึงกาฬการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยผลออกแบบแอปพลิเคชัน
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ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ และการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ข้ันตอน ดังตารางต่อไปน้ี 
1. การประเมินความพึงพอใจ

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิ    
     เคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ ด้านการใช้ 
      งานทั่วไป 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจด้านการใช้งานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ส ุด 

(µ = 4.51, σ = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
คะแนนเฉลี ่ยสูงสุด คือ แอปพลิเคชันใช้ง่าย สะดวก และไม่

ซับซ้อน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.61, σ = 0.56) รองลงมา
คือ แอปพลิเคชันใช้ง่าย มีเสถียรภาพ ในการเข้าใช้งาน 

(µ = 4.60, σ = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของเมนูการใช้งานแอปพลิเคชัน (µ = 4.47, 

σ = 0.57) อยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยนน้อยที่สุด คือ 
ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก  (µ = 4.37, 

σ = 0.72) 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ ด้านการ  
ออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.57 σ = 0.57) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือความสวยงาม ความ

ทันสมัยและน่าสนใจของหน้าแอปพลิเคชัน (µ = 4.63, σ= 0.49) 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือระบบข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่         

(µ = 4.61, σ = 0.50) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือรูปแบบ
การวางเน้ือหา ข้อความ รูปภาพของแอปพลิเคชันมีความเหมาะสม 

(µ = 4.60, σ = 0.62) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือสีสัน
ในก าร ออ กแบ บม ีค ว าม เหม าะ สม ขอ งแอ ปพ ล ิเ ค ช ัน 

(µ = 4.53, σ = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือการออกแบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเหมาะสมกับ

การ ใช้งานองค์กร อยู่ในระดับมาก  (µ = 4.47, σ = 0.63) 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ ด้านความ
ปลอดภัย 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจด้านความถูกต้องและการประมวลผล โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (µ = 4.80, σ = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือการป้องกันการล้มเหลว

ของข้อมูลในแอปพลิเคชัน (µ = 4.90, σ = 0.38) อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือการตรวจสอบสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง  

(µ = 4.87, σ = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
แอปพลิเคชันมีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิ
ในการ เ ข้ า ถึง ข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่า ง เหมาะสม  ( ระบบ  Login) 

(µ = 4.80, σ = 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยสุด คือมี การจัดการด้านความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธ์ิใน
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การเข้าถึงข้อมูลของแอปพลิเคชันได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

ที่สุด (µ = 4.63,σ = 0.63) ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน 
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ ด้าน 
ประสิทธิภาพและประโยชน์ 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความ
พึงพอใจด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของแอปพลิเคชัน         

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53, σ = 0.55)           
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ
ผู้ใช้งาน Smart Phone และ Tablet เข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ง่าย 

อยู่ในระดับมากที่สุด  (µ =4.70, σ = 0.52) รองลงมา คือลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด (µ = 4.53, σ = 0.51) รองลงมา คืออ านวยความ
สะดวกในการบริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด ( µ = 4.52, 

σ = 0.68) รองลงมา คือสามารถรายงานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อยู่

ในระดับมากที่สุด (µ = 4.48, σ = 0.45) รองลงมา คือช่วยลด

ปริมาณการใช้กระดาษ อยู่ในระดับมาก (µ = 4.47, σ = 0.51) 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือลดข้ันตอนการท างานท าให้การติดต่อ
งานต่าง ๆ  สะดวกมากย่ิงข้ึนอยู่ในระดับมาก  (µ = 4.37,  

σ = 0.61) ตามล าดับ 

2. การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญต่อแอป 
  พลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดย

ผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.51, σ = 0.76)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก  

 (µ = 4.63, σ = 0.77)  รองลงมา ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก ( µ = 4.58, 

σ = 0.70) ด้านการใช้งานทั่วไป อยู่ในระดับมาก (µ = 4.43,  

σ = 0.78) และด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบ อยู่ในระดับ

มาก (µ = 4.40, σ = 0.82) ตามล าดับ 

5. สรุปผลการวิจัย
ประเมินความพึงพอใจของที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบ

แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การใช้งานทั่วไป ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

(µ = 4.51, σ = 0.59) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
แอปพลิเคชันโดภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด         

(µ 4.57, σ = 0.57) ด้านความปลอดภัยในการใช้แอปพลิเคชัน
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.80, 

σ = 0.42) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของแอปพลิเคชัน 
โดยมีภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับกมากท่ีสุด (µ = 4.53, 

σ = 0.55)  
ผลจากการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันระบบ

แจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬโดยผู้เชี่ยวชาญภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (µ = 4.51, σ = 0.90) อยู่ในระดับมากที่สุด 
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6. อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการศึกษามีประเด็นส าคัญที่ส าคัญที่น ามา

อภิปรายการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้งานทั่วไป ภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ = 4.51, σ = 0.59)
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบแอปพลิเคชัน โดยภาพรวม

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.57, σ = 0.57) 
ด้านความปลอดภัยในการใช้แอปพลิเคชัน โดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.80, σ = 0.42) ด้าน
ประสิทธิภาพและประโยชน์ของแอปพลิเคชัน โดยมีภาพรวม

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53, σ =0.55) 

7. ข้อเสนอแนะ
ผลจากการสร้างแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์

สาขาบึงกาฬมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ควรส่งเสริมให้มีการประเมินการใช้แอปพลิเคชัน

ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ อย่างต่อเน่ือง โดยการ
พัฒนาต่อยอดให้สามารถสรุปรายงานในรูปแบบแผนภูมิแท่ง 

2. ควรส่งเสริมแอปพลิเคชันระบบแจง้ซ่อมแอดไวซ์
โดยเลือกวิธีการพัฒนาให้เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของสถาน
ประกอบการ 

3. ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์สาขาบึงกาฬ 

กิตกิตติกรรมประกาศ 
โครงงานฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความกรุณา

อย่างย่ิงจากผู้อาวุโส ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และ
คณะครูประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้ให้
โอกาสได้ใช้สถานที่ท าการทดลองและท าการเก็บผลหาด้าน
ประสิทธิภาพของโครงงาน และ คอยให้ค าแนะน าวิธีการจัดท า
โครงงานฉบับน้ีได้เสร็จลุล่วงไปได้ ดังน้ันคณะผู้จัดท าโครงงาน 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ครูสุขสันต์ สุทธิเสนเป็นครูประจ าวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาวิชาโครงงานใน
ครั้งน้ี และขอขอบพระคุณ ครูกฤษณะ เสาะสาย และครูจารุวรรณ 
พรหมศิริ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาโครงการร่วมที่คอยให้ความช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลและด้านปฏิบัติในการจัดท าโครงงานฉบับน้ี 

ขอขอบพระคุณครู ทุกท่านที่มีส่วนส าคัญต่อโครงงาน
น้ีทุกท่านที่ ให้ความอนุเคราะห์ ในการให้ค าแนะน าที่ เป็น
ประโยชน์ต่อโครงงานวิจัยในครั้งน้ี 

สุดท้ายน้ีขอขอบพระคุณ บิดาและมารดา ที่คอย
สนับสนุนทรัพย์ในการสร้างแอปพลิเคชันระบบแจ้งซ่อมแอดไวซ์
สาขาบึงกาฬ จนท าให้ผู้จัดท าโครงการได้มีก าลังใจในการท างาน
ให้ลุล่วง ไปด้วยดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียนทุกคนที่คอย
ช่วยเหลือและให้ค าชี้แนะในด้านต่างๆ รวมไปจนถึงผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามในครั้งน้ี 
ผู้จัดท าโครงการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่
สนใจ ได้น าไปศึกษาเรียนรู้ในด้านต่างๆ และน าไปต่อยอดใน
กระบวนการคิดและปฏิบัติงาน หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดท า
ขออภัย ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 

    รายงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอน 
วิ ช า ก า ร ขั บ ร ถ ย น ต   ร หั ส วิ ช า  2101-2105 ร ะ ดั บ
ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ  พุทธ ศักราช  2556  ให มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  2)  เพื่ อ ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการ
สอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 3) เพื่อเปรียบ 
เที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเ รียนของนัก เ รียน   ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 2101-
2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 กอน
เรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ตอการเรียนรูโดยใชชุดการสอนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 และ 5) เพื่อประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการขับ
รถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอ
ชุดการสอนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประชากรที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ ไดแก 1) นักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาชางยนต   ที่เรียนในรายวิชาการ
ขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ในภาคเรียนที่  1 ป
การศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองคาย จํานวน 15  คน ไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเปนนักเรียนกลุมเดียวที่
ผูวิจัยสอนในภาคเรียนดังกลาว 2) ครูที่ไดรับการเผยแพรชุด

การสอนที่ประเมินแบบประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการ
ขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ที่เผยแพรชุดการสอนทั้งประเทศ 
จํานวน 35 สถานศึกษา ไดรับคืน 29 สถานศึกษา เคร่ืองมือ
ที่ใชในการศึกษา ไดแก 1) แผนการจัดการเรียนรูวิชาการขับ
รถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 จํานวน 1 แผน 2) ชุดการสอน 
มี 11 หนวยการสอน จํานวน 1 ชุด วิชาการขับรถยนต 
ร หัสวิ ช า  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน ไดแก แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน จํานวน 60 ขอ มีคาความ
ยาก (P) ตั้งแต 0.22 ถึง 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (B) 
ตั้งแต 0.24 ถึง 0.83 มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีคาเทากับ 
0.875 และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน จํานวน 60 ขอ มีคาความยาก (P) ตั้งแต  0.22 ถึง 
0.93 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.21 ถึง 0.92 มีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.892 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดย
ใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 2101-2105 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 จํานวน 
15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.59 ถึง 0.74 และความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) เทากับ 0.961 และ 5) แบบประเมิน
คุณภาพชุดการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการ
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สอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน  5 ดาน 
รวมจํานวน 21 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี ่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคา  t-test (Dependent Samples) ผล
การศึกษา พบวา 1. ชุดการสอนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 มีคาเฉลี่ย E1/E2  เทากับ 83.58/84.67 ซ่ึงสูงกวา
เ กณฑ ที่ กํ า หนด ไ ว   E1/E2  เ ท า กั บ  8 0 / 80  2. ดั ชนี
ประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556  มีคาเทากับ 0.7617 แสดงวา นักเรียนมีคะแนนเพิ่ม
จากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.17 3. นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัส
วิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 
2556  มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ กอนเรียน เทากับ 
21.40 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 50.80 ซึ่งแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน 
วิ ช าการ ขับรถยนต   ร หัสวิ ช า   2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวมอยู  
ในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.38  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.29 5.ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ
ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55 ดังนั้นจากผลการ
ประเมินโดยครูผูสอน ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัส
วิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 
2556 เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพื่อพัฒนา
ความ สามารถการเรียนรูของนักเรียนไดจริง 
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู , ชุดการสอน , 
ประสิทธิภาพชุดการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

Abstract 
The purpose of this report were to 1) develop 

the teaching set to be effective in accordance with 
the 80/80 criterion, 2) to study the index of the 
effectiveness of the results of learning activities 
using the teaching set, 3) to compare the academic 
achievement of Vocational Certificate students who 
learned from the instructional activities that using 

the teaching set ,  3)  to compare student 
achievement by using a pretest and a posttest, 4) 
to study the students’ satisfaction. The sample 

were 1) a group of 15 Second year vocational 

certificate students in automotive mechanics who 

studied in the driving course, code 2101-2105, in 

the first semester of academic year 2017, Nong Khai 

Technical College, Muang, Nong Khai Province 

which the researcher taught in that semester and 

they had been selected by Purposive sampling, 2) 

teachers who were published the Teaching set that 
evaluate the Quality Assessment of the Teaching 
set across the country, a total of 35 educational 
inst i tut ions and returned 29 educat ional 
establishments. The research instruments were 1) 

a lesson plan, 2) a teaching set which consists of 
11 un its, 3) it was a parallel; 60 pre-study 
achievement tests with Difficulty (P)  from 0.22 to 
0.78,Discrimination  (B) from 0.24 to 0.83. And 
Reliability was equal to 0.875. And 60 post study 
achievement tests with Difficulty (P) from 0.22 to 
0.93, Discrimination (B) from 0.21 to 0.92 and 
Reliability was equal to 0.892, 4) 15 items of the 

student satisfaction evaluation form with Difficulty 

(P) from 0.59 to 0.74 and Reliability, the method for 
determining the alpha coefficient was used, was 
equal to 0.961, and 5) Quality Assessment Form in 
5 sides, total 21 items by the teacher that has been 
published the teaching set. The research statistics 

used were Frequency, percentage, mean, standard 

deviation and t-test (Dependent Samples) Results 

of the research were as follows: 1. The teaching set 

had an average E1 / E2 of 83.58 / 84.67, which was 
higher than the established threshold E1 / E2 was 
80/80. 2. The effectiveness index of the teaching 
set was 0.7617, showing that the students had a 
76.17 percent that increase from before study. 3. 
The students who were managed using the 
instructional series had an average of 21.40 pre-test 
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scores, and the post-class mean was 50.80, which 
was statistical significant at the level of .05. 4. The 
overall of the satisfaction of the students with the 
learning management using the teaching set was at 
a mean of 4.38, and the standard deviation of 0.29. 
5. The teachers' opinions on the teaching set,
driving course, in the overall were in a very 
reasonable level with a mean of 4.40, a standard 
deviat ion of  0.55. 6.  Therefore , f rom the 
assessment results by the teachers of the Teaching 
set, Driving Course Code 2101-2105: Vocational 
Certificate Program, Year 2013, it was seen that it 
can be effective in teaching to develop students' 
learning ability. 
Keywords : Learning activity management , 
Teaching kit , The efficacy of teaching kit , Learning 
achievement 

1. บทนํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ได

กําหนดหลักการของหลักสูตรไว 4 หลักการ หลักการสําคัญ
ขอหนึ่ง คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 เปนหลักสูตรที่เปดโอกาส ใหเลือกเรียนไดอยางกวาง 
ขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง สามารถ
เลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพ และโอกาสของผูเรียน [1]  
สําหรับสภาพพึงประสงคในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556        
ไดกําหนดหลักเกณฑการใชหลักสูตรวา การจัดการเรียนการ
สอนเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจใน
วิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขต
สําคัญและบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกันซึ่งสวนใหญเปนงาน
ประจํา สามารถประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม 
สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและรับผิดชอบ
ตอตนเอง และผูอ่ืนมีสวนรวมในคณะทํางานหรือ มีการ
ประสานงานกลุม รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัย ที่เหมาะสมในการทํางาน [1] 
การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษา
เพื่ออาชีพ มีเปาหมายที่จะผลิต และพัฒนากําลังคนในสาขา
วิชาชีพตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
แรงงานและสังคม โดยพยายามเนนการจัดการเรียนการ
สอนทางดานทักษะวิชาชีพ ควบคูกับทฤษฏีความรูตาง ๆ 

ทั้ ง นี้  เ พื่ อ ใ ห ผู เ รี ย น เ กิ ดทั กษะคว ามชํ าน าญ  และ
ประสบการณตามความมุงหมาย หลักสูตรอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร วิชาชีพ  พุทธศักราช 2556  สภาพการจัด 
การเรียนการสอนที่เปนอยูตั้งแตปการศึกษา 2557 – ป
การศึกษา 2559    การเรียนการสอน ในรายวิชาการขับ
รถยนต (2101-2105) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 สาขา วิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย พบวา 1) วิธีการเรียนการสอน ครูใชวิธีการสอน
แบบบรรยาย เปนสวนใหญ ยังขาดเทคนิค หรือวิธีการสอน
แบบใหม ๆ ที่เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวม 2) หลักการ
จัดการเรียนการสอนเปนการยึดครูเปนศูนยกลาง เนนการ
เรียนกับครู จึงทําใหการเรียนกับเพื่อนมีนอย และไมเปด
โอกาสใหนักเรียนคน พบความรูดวยตนเอง 3) การจัดการ
เรียนการสอน ควรเนนการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียน
การสอน ไดหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความ
เขาใจ ในวิธีการและการดําเนิน งาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสําคัญ และบริบทตาง ๆ ที่สัมพันธกัน  ซึ่งสวน
ใหญเปนงานประจํา  4) ผูเรียนไม สามารถประยุกตใช
ความรูและทักษะไปสูบริบทใหม 5) การขาดทักษะในการ
แกปญหาเฉพาะดาน และขาดความรับผิด ชอบตอตนเอง
และผูอ่ืน 6) ขาดการมีสวนรวมในคณะทํางาน  หรือมีการ
ประสานงานกลุม รวมทั้งขาดในเร่ือง การมีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติและกิจนิสัยที่
เหมาะสมในการทํางาน 7) ขาดทักษะการฝกปฏิบัติ เนื่อง 
จากสื่อของจริงมีนอย เชน รถยนตฝกขับ หรือสื่อตาง ๆ เชน 
เคร่ืองหมายจราจรการรับรูเก่ียวกับกฎจราจร และขาดความ 
สนใจในการเรียนทายที่สุด ก็สงผลใหนักเรียนมีผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา ความพยายามในการแกปญหา ดังกลาว 
ผูศึกษาในฐานะผูสอนรายวิชาการขับรถยนต (2101-2105) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ใน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ไดดําเนินการดังนี้ 1) จัดทําเอกสาร
ใบความรูประจํารายวิชา การขับรถยนต (2101-2105) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ช า ชี พ  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2556 
2) ออกแบบ การจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงวา นักเรียนมีความ
พรอม มีความสนใจ มีความตั้งใจ เมื่อไดรับงานใหมที่ไมเคย
ทํามากอน ทําใหนักเรียนพบปญหา และสนใจที่จะแก 
ปญหานั้น ทําใหนักเรียนสนใจที่จะศึกษา เพื่อแกปญหาและ 
3) จัดทําสื่อของ จริงใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ สําหรับการจัด
การเรียนรูที่คํานึง ถึงวานักเรียนมีความพรอม มีความสนใจ 
มีความตั้งใจ เมื่อไดรับงานใหมที่ไมเคยไดมากอน จะทําให
นักเรียนพบปญหา และสนใจที่จะแกปญหานั้น ทําให
นักเรียนสนใจที่จะศึกษา เพื่อแกปญหากระบวนการนี้เอง 
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จะเปนเหตุใหนักเรียนตอง การศึกษาหาขอมูล หาวิธีการวา
จะแกปญหานั้นอยางไร และ จะนําขอมูลขาวสารที่ไดรับนั้น 
ไปใชแก ปญหาดู หากพิสูจนทราบไดวาสามารถใชแกปญหา
ได เขาก็จะเกิดการเรียนรูในการแกปญหาอันนั้น คนเราจะมี
การเรียนรูตองผานกระบวน การ 4 ข้ัน คือ 1) ข้ันสนใจเรียน 
2) ข้ันศึกษาขอมูล 3) ข้ันพยายามฝกหัด และ 4) ข้ันสําเร็จ
ผล ซ่ึงเปนไปตามหลักการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 
MIAP ที่มี 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ัน M (Motivation) ข้ันสนใจ
ปญหา การจูงใจผูเรียน 2) ข้ัน I (Information) ข้ันใหขอมูล 
3) ข้ัน A (Application) ข้ันนําขอมูลมาทดลองใช 4) ข้ัน P
(Progress) ข้ันสําเร็จผล เปนการตรวจความถูกตองของ
ผูเรียน หลังจากนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงแลววา ผลที่ได
ถูกตองหรือไม แนวทางการแก ปญหาผูรายงานจึงเห็นวา 
ควรมีการพัฒนาชุดการสอนรวม กับการจัดกิจกรรมการ
เรียน รูตามกระบวนการ MIAP ข้ึนมาใชเพราะ(1) ดาน
วิธีการเรียนการสอนเปนวิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
กระบวน การ MIAP เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรู 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ [2] กลาววา กระบวนการของ
สิ่งเรา ที่ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู โดยแสดงออกดวย
พฤติกรรมใหม ที่ได รับจากสถานการณ ของกระบวนการ
ของสิ่ ง เ ร า  ห รือสิ่ ง  แวดล อมของการ เ รียน รู นั้ น ซ่ึ ง
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) ข้ันสนใจเรียน 2) ข้ัน
ศึกษาขอมูล 3) ข้ันพยายามฝกหัด 4) ข้ันสําเร็จผล ซ่ึงมี
ความ หมายสอดคลองกับการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 
MIAP ที่มีข้ันตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 1) ข้ัน M (Motivation) 
ข้ันสน  ใจปญหา การจูงใจผูเรียน 2) ข้ัน I (Information) 
ข้ันใหขอมูล 3) ข้ัน A (Application) ข้ันนําขอมูลมาทดลอง
ใช 4) ข้ัน P (Progress) ข้ันสําเร็จผล (2) ดานสื่อการเรียน 
การสอนมีการใชสื่อหลักและสื่อเสริมหลายประเภท และ (3) 
ดานสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน มีการจัดสภาพ
แวด ลอมทางการเรียน ที่สงเสริมการเรียนรู ผูรายงานได
กําหนด ใหนักเรียนไดเรียนรูตามภารกิจและงาน ดวยการ
เสาะแสวง หาความรูจากเอกสาร ใบความรู ที่ครูจัดเตรียม
ไวให ผูสอนมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการเรียน ให
กําลังใจ ใหคํา ปรึกษา ใหขอมูล และประเมินการเรียนจาก
ภารกิจ และงานที่ปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้น  ผูรายงาน
จึงเชื่อวา ชุดการสอนรวมกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ตามกระบวนการ MIAP สามารถนํา ไปแกปญหาไดโดย
ผูรายงานไดพัฒนาชุดการสอนเพื่อหา ประสิทธิภาพของชุด
การสอน ศึกษาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียน
ดวยชุดการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ
ชุดการสอนรวม  กับการจัด กิจกรรมการเ รียน รู ตาม

กระบวนการ MIAP วิชา การขับรถยนต รหัสวิชา 2101-
2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 โดย
มีข้ันตอนในการพัฒนาชุดการสอนดังตอไปนี้ ผูรายงานไดทาํ
การทดลองกับนักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป
ที่ 2 สาขา วิชาชางยนต ที่เรียนในรายวิชาการขับรถยนต 
รหัสวิชา 2101-2105 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560  
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
จํานวน 15 คน โดยดําเนิน การตามข้ันตอนดังนี้ 1) ทําการ
ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2) เมื่อเร่ิมตนดําเนิน การทดลอง ชี้แจงให
นักเรียนทราบถึงกิจกรรมการเรียนการสอน  3) ดําเนินการ
สอน ตามข้ันตอนของการใชชุดการสอนวิชาการขับรถยนต 
ร หัสวิ ช า  2101-2105 ระดับประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 4) รวบรวมขอมูล  ที่ไดจากการทําใบงาน 
และแบบทดสอบหลังเรียนของแตละชดุ เพื่อนําไปวิเคราะห  
โดยวิธีการทางสถิติ 5) หลังการเรียนการสอนทุกหนวยจบลง
แลวจึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และ 6) เก็บ
รวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา

2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชชุดการสอนวิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่เรียนจากการจัด
กิจกรรมการเรียนโดยใชชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต 
รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 กอนเรียนและหลังเรียน 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรู
โดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-
2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

2.5 เพื่อประเมินคุณภาพชุดการสอนวิชาการขับรถยนต 
รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการ
สอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2556 
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3. สมมติฐานของโครงการ
3.1 ชุดการสอนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-

2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว   

  3.2 คาดัชนีประสิทธิผลของผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 

2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2556 นักเรียนมีคะแนนเพิ่มจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ 50 

3.3 นักเรียนที่ เ รียนรู โดยใชชุดการสอนวิชาการขับ

รถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน 

  3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนรูโดยใช    

ชุดการสอนวิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 2101-2105  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 อยูใน

ระดับมาก 

  3.5 ผลการประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชาการขับ

รถยนต รหัสวิชา 2101-2105ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 โดยครูที่ ได รับการเผยแพรที่มีตอ      

ชุดการสอนวิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 อยูใน

ระดับมาก 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก

    4.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 
2 สาขาวิชาชางยนต ที่เรียนในรายวิชาการขับรถยนต รหัส
วิชา 2101-2105 ในภาคเ รียนที่  1 ปการศึกษา  2560  
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย 
จํานวน 15 คน  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ซึ่งเปนนักเรียนกลุมเดียวที่ผูวิจัยสอนในภาค
เรียนดังกลาว 
         4.1.2 ครูที่ไดรับการเผยแพร ชุดการสอนที่ประเมิน
แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัส
วิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  พุทธศักราช 
2556 ที่ เผยแพรชุดการสอนทั้ งประเทศ จํานวน 35 
สถานศึกษา ไดรับคืน 29 สถานศึกษา 

 4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

         4.2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งหมด 5 
ชนิด ดังนี้ 

    (1) แผนการจัดการเรียนรู วิชาการขับรถยนต 
ร หัสวิ ช า  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 จํานวน 1 แผน 11 หนวยการเรียน  
                (2) ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 จํานวน 11 ชุดการสอน 
                (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 จํานวน 2 ชุด แบบคูขนาน ชุดละจํานวน 60 ขอ 

            (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
ที่มีตอการจัดการเรียนการรู โดยใชชุดการสอนวิชาการขับ
รถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  
พุทธศักราช 2556 จํานวน 15  ขอ 
                (5) แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน 
วิ ช า ก า ร ขับ รถยนต   ร หั ส วิ ช า   2101-2105 ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน  5 ดาน 
รวมจํานวน 21 ขอ 
  4.3 การสรางและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
    4.3.1 ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 จํานวน 11 หนวย ผูรายงานไดดําเนินการสรางตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

    (1) ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยศึกษาหลักการ จุดมุงหมาย และ
เกณฑการใชหลักสูตร 

            (2) ศึกษาเนื้อหาจากคูมือ การวัดและประเมิน 
ผลการเรียนตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                (3) วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา สาระการ
เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู สื่อ หนวยการเรียนรู  วิเคราะห
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง รูปแบบและข้ันตอนการใชชุดการ
สอนใหสอดคลองกับเนื้อหา 
                (4) สรางชุดการสอน โดยการกําหนดรูปแบบ
ขนาดของชุดการสอน  พิจารณาตามความเหมาะสม
ดําเนินการสรางยึดหลักดังนี้  เรียงลําดับเนื้อหาจากงายไป
หายาก เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝกหัด  ใบงาน 
เราความสนใจผูเรียน  ใชภาษางาย ๆ และมีความหมาย 
และเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 
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            (5) กําหนดองคประกอบในการสรางชุด    
การสอน มีทั้งหมด 11 ชุด แตละชุดมีสวนประกอบดังนี้ 

1) ปกนอก/ปกใน
2) คํานํา/สารบัญ
3) คูมือครู/คําแนะนํา
4) คําชี้แจงสําหรับครูผูสอน/บทบาทของ

ครูผูสอน 
5) แผนภูมิแสดงข้ันตอนการเรียนการ

สอน/คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 
6) คําอธิบายรายวิชา/ เนื้ อหาสาระ/

สาระสําคัญ 
7) จุดประสงคเชิงพฤติกรรม/สมรรถนะ

ของนักเรียน/กิจกรรมการเรียนรู/สื่อการเรียนรู/การ
ประเมินผลการเรียนรู 

8) แผนการจัดการเรียนรู 11 หนวย
9) แบบทดสอบกอนเรียน/ใบความรู/ใบ

งาน 
10) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน     
11) เกณฑการใหคะแนนการปฏิบตัิงาน
12) แ บ บ ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น / เ ฉ ล ย

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
13) แบบฝกหัด
14) แบบประเมินดานคุณธรรม จริยธรรม

คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
15) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู         
16) บรรณานุกรม

    4.3.2 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เปนแบบ 
ทดสอบอิงเกณฑชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งผูรายงาน
คนควาดําเนินการสรางข้ึนเองตามข้ันตอนดังนี้   
                (1) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปน 2 ชุด ไดแก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  และแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  โดยเปน
ขอสอบอิงเกณฑชนิด  4 ตัวเลือก ชุดละจํานวน 80 ขอ 
ตองการจริงชุดละ 60 ขอ 
                 (2) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
วิชาการ ขับรถยนต   ร หัสวิชา   2101 -2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ทั้ง 2 ชุด เสนอ
ตอ ผูเชี่ยวชาญ 7 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยใชสูตร IOC [3] (3) วิ เคราะหคาดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง ผลการคัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) จํานวน 80 ขอ ทั้ง 2 ชุด ปรากฏวา คา 
IOC ของแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.95 และคา IOC ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.96 
สามารถจัดพิมพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน-หลังเรียน เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป 

    (4) นําขอสอบที่ปรับปรุงแลว พิมพเปนฉบับ
ราง ทั้ง 2 ชุด ไปทดสอบกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558 ที่ไมใชประชากร 
จํานวน 15 คน    

    (5) นํากระดาษคําตอบมาวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนก (B) ของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยวิธีการ
ของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) แลวคัด
ขอสอบที่มีเกณฑของคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.20 ถึง 
1.00 ไว พบวา  

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน  พบวาขอสอบเขาเกณฑ 60 ขอ ซึ่งมีคาความยาก 
(P) ตั้งแต  0.22  ถึง 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 
0.24 ถึง 0.83 แลวนําขอสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีของ Lovett (สมบัติ   ทาย
เรือคํา.  2547 : 96 - 98)  พบวา  มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
มีคาเทากับ  0.875 

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน  พบวาขอสอบเขาเกณฑ 60 ขอ ซึ่งมีคาความยาก 
(P) ตั้งแต  0.22 ถึง 0.93 และมีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 
0.21 ถึง 0.92 แลวนําขอสอบมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยวิธีของ Lovett [4] พบวา  
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเทากับ 0.892    
                (6)  จัดพิมพขอสอบที่ผานการตรวจสอบ
คุณภาพแลว เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษาตอไป 
        4.3.3 การสรางแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู 
เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต 
ร หัสวิชา  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 มีลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ ผูรายงานศึกษาคนควาดําเนิน 
การสรางและหาคุณภาพตามข้ันตอนดังนี้ 

   (1) ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 
ชนิดมาตราสวนประมาณคาและเกณฑการแปลผล [5] และ
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วิธีการสรางแบบวัดความ พึงพอใจ เปนชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) จาก 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ 
                (2)  นํ าแบบสอบถามความพึ งพอใจของ
นักเรียนที่สรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอง และพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความ
เหมาะสมของขอคําถามและประเมินความสอดคลองของขอ
คําถามกับเนื้อหา  ของแบบวัดความพึงพอใจที่นักเรียนมีตอ 
ชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 2101-2105 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  โดยใช
สูตร IOC (Index of Congruence) เลือกขอคําถามที่มีคา 
IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.00 หรือขอคําถามที่ ผูเชี่ยวชาญ โดย
คะแนนพจิารณาความสอดคลอง 
               (3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุง
แ ล ว ไ ป ท ด ล อ ง ใ ช ( Try Out) กั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยเทคนิค  
หนองคาย อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ในภาคฤดูรอน 
ปการศึกษา 2558 ที่ไมใชประชากร จํานวน 15 คน เพื่อหา 
คาอํานาจจําแนก (Discrimination Power) เปนรายขอ 
โดยวิธีหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวม (Item-Total Correlation) [4] และคัดเลือกขอคําถาม
ที่มีคา r ที่มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งมีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.59 ถึง 0.74  ถือวามีคาอํานาจจําแนกสูง 
จํานวน 15 ขอ มาเปนขอคําถามนําไปใชเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 

    (4) นําแบบสอบถามความพึงพอใจไปหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) [5] โดย
คาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจมีคาเทากับ 0.961 
                (5) จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผาน
การตรวจสอบคุณภาพแลว เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการศึกษา
ตอไป  
         4.3.4 การสรางแบบประเมินชุดการสอน  โดยครู   
ที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอชุดการสอน วิชาการขับรถยนต 
ร หัสวิ ช า  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 แบงเปน 5 ดานรวมจํานวน 21 ขอ      
มีวิธีการสราง ดังนี้ 

         (1) สรางแบบประเมินชุดการสอน เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามเกณฑของ     
ลิเคิรท (Likert) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) แบงเปน 6 ดาน รวมจํานวน 21 ขอ กําหนดเกณฑ 
การใหคะแนนของความเหมาะสม เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Ratting Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ [5] ตามวิธีของ
ลิเคอรท (Likert) มี 5 ระดับ  

           (2) นําแบบประเมินที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ไ ป ให ผู เ ชี่ ย ว ช าญพิ จ า รณา ว า ข อ คํ า ถ ามแต ล ะ ข อ 
วัดคุณลักษณะที่ตองการวัดหรือไม แลวนํามาวิเคราะหหาคา
ดัชนีความเหมาะสมและถือเกณฑความเหมาะสม  ตั้งแต 
0.50  ถึง  1.00 ซึ่งผูเชี่ยวชาญเปนชุดเดียว หรือขอคําถามที่ 
ผูเชี่ยวชาญ โดยคะแนนพิจารณาความสอดคลอง 
                (3) นําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไขตามคํา 
แนะนําของผูเชี่ยวชาญ   

       (4) จัดพิมพแบบประเมินคุณภาพชุดการสอน 
โดยครูที่ไดรับการเผยแพรที่มีตอ ชุดการสอนวิชาการขับ
รถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 เพื่อนําไปใชกับครูที่ไดรับการเผยแพร  
ชุดการสอนตอไป 
         4.3.5 ข้ันการใชชุดการสอนเพื่อปรับปรุง พัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนที่สรางข้ึนดําเนินการ
ทดลองใชชุดการสอน ตามรูปแบบ  One-Group Pretest - 
posttest Design มีรูปแบบการทดลองดังนี้ [6] 
ตาราง 1 แบบการทดลองกลุมเดียวทดสอบกอน-หลัง 
(One-Group Pretest - posttest Design)

    4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
         ผู วิ จั ย ไ ด ทํ า ก า ร ท ด ล อ ง กั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชางยนต  วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย ที่เรียนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 
15  คน  โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
           4.4.1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 60 ขอ 
         4.4.2 เมื่อเร่ิมตนดําเนินการทดลอง ชี้แจงใหนักเรียน
ทราบถึงขอตกลงที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
         4.4.3 ดําเนินการสอนตามข้ันตอนของการใชชุดการ
สอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาการขับรถยนต รหัส
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วิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 
2556 จํานวน 11 หนวย 
    4.4.4 รวบรวมขอมูลที่ไดจากการทําใบงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียนแตละชุดการสอน  เพื่อนําไปวิเคราะห
โดยวิธีการทางสถิติ 
    4.4.5 หลังการเรียนการสอนในหนวยจบลงแลวจึง
ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 60 ขอ       
         4.4.6 เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหโดย
วิธีการทางสถิติตอไป 
    4.5 การวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวางแผนการจัดทําขอมลู
และดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
         4.5.1 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาการขับ
รถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 
        4.5.2 การวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลของชุดการ
สอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู วิชาการขับรถยนต   รหัส
วิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 
2556 
        4.5.3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียน
กับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียน โดยใชชุดการสอน
รวมกับแผนการจัดการเรียนรู  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 โดยใชสถิติ t-test (Dependent Samples) 
        4.5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการ
เรียนการรูโดยใชชุดการสอนรวมกับแผนการจัดการเรียนรู 
วิ ช า ก า ร ขั บ ร ถ ย น ต  ร หั ส วิ ช า  2101-2105 ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตร
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4.5.5 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน 
วิ ช า ก า ร ขั บ ร ถ ย น ต  ร หั ส วิ ช า  2101-2105 ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตร
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย
5.1 การวิ เคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

วิ ช า ก า ร ขั บ ร ถ ย น ต  ร หั ส วิ ช า  2101-2105 ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตร     
E1 / E2 

        5.1.1 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) ของชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-
2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย
คะแนนระหว า ง เ รียนซึ่ ง ไ ด จ ากกา รทํ า ใบงานและ
แบบทดสอบหลังเรียนของแตละชุด แสดงผลดังตาราง 2 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1) ของชุดการสอน 
วิ ช า ก า ร ขั บ ร ถ ย น ต  ร หั ส วิ ช า  2101-2105 ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซึ่งไดจากการทํา
ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนของแตละชุด 

              จากตาราง 2 พบวา ประสิทธิภาพของชุดการ
สอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (E1) เทากับ  
83.58 

    5.1.2 วิเคราะหหาประสิทธิภาพ (E2) ของชุด
การสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา  2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซ่ึงไดจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แสดงผลดังตาราง 3 
ตาราง 3 ผลการหาประสิทธิภาพ (E2) ของชุดการสอน 
วิชา  การขับรถยนต   รหัสวิชา  2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2556  ซึ่งไดจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

               จากตาราง 3 พบวา ประสิทธิภาพของชุดการ
สอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (E2)  มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 50.80 คิดเปนรอยละ 84.67  และมีคะแนน
ความกาวหนาเฉลี่ย เทากับ  29.40  คิดเปนรอยละ 49.00 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
วิ ช า ก า ร ขั บ ร ถ ย น ต  ร หั ส วิ ช า  2101-2105 ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2556 มีคาเฉลี่ย E1/E2 
เทากับ 83.58/84.67 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว E1/E2 
เทากับ 80/80 
    5.2 การวิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของจากตาราง 3  
พบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชาการขับรถยนต 
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รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556   

          ดังนั้นดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาการขับ
รถยนต รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  มีคาเทากับ 0.7617 แสดงวา นักเรียนมี
คะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.17 
   5.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนน
กอนเรียนกับผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต   
ร หัสวิ ช า  2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยใช  t-test (Dependent Samples) 
ดังตาราง 4  
ตาราง 4 การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 

            จากตาราง 4 พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา 
2101-2105 
  5.4 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต 
รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556  โดยใชสูตรคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังตาราง 5 มีคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอน
เรียน เทากับ 21.40 และคาเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 50.80   
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 

          จากตาราง 5 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนการรูโดยใชชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  
รหัสวิชา  2101-2105  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.29 
    5.5 การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการ
สอน วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 2101-2105 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดยใชสูตร
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตาราง 6 
ตาราง  6 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน 
วิชา  การขับรถยนต   รหัสวิชา  2101-2105  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  จากการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
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             จากตาราง 6 พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนที่
มีตอชุดการสอน วิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-2105  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับเหมาะสมมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.55 ดังนั้นจากผลการ
ประเมินโดยครูผูสอน ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต  รหัส
วิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 
2556 เห็นวามีประสิทธิภาพนําไปใชในการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถการเรียนรูของนักเรียนไดจริง 

6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
6.1 การพัฒนาชุดการสอนวิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา

2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 มีคาเฉลี่ย E1/E2 เทากับ  83.58/84.67 ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว  E1/E2  เทากับ 80/80 
   6.2 ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต 
รหัสวิชา 2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 มีคาเทากับ 0.7617 แสดงวา นักเรียนมี
คะแนนเพิ่มจากกอนเรียน คิดเปนรอยละ 76.17 
   6.3 นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดการสอน 
วิ ช ากา ร ขับ รถยนต  ร หั ส วิ ช า  2101 -2105  ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  มีคาเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบกอนเรียน เทากับ 21.40 และคาเฉลี่ย 
หลังเรียนเทากับ 50.80 ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 
    6.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การรูโดยใชชุดการสอนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-
2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช 2556 โดย  
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.29 
    6.5 ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอชุดการสอน วิชาการ
ขับรถยนต รหัสวิชา 2101-2105  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เหมาะสมมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.55 ดังนั้นจากผลการประเมินโดยครู 
ผูสอน ชุดการสอนวิชาการขับรถยนต รหัสวิชา  2101-2105 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี พุทธศักราช  

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ควรนําเอาชุดการสอน  วิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา

2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 ไปทําการศึกษากับเนื้อหาวิชาอ่ืน หรือในเร่ืองอ่ืน ๆ 

   7.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู การพัฒนาชุดการสอนวิชาการขับรถยนต  รหัสวิชา 
2101-2105 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2556 กับรูปแบบวิธีการสอนอ่ืน ๆ หรือกับนักเรียนตาง
ระดับกัน หรือชวงชั้นที่ตางกัน 
 7.3  ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กับ
วิชา อ่ืน ๆ โดยใชวิ ธีดวยแบบกลุมร วมมือ (Learning 
Together) กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ  เชน  วิธีการสอนแบบ
บูรณาการวิธีการสอนแบบโครงงาน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษา

วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ 2) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้น
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครูฝึก
ฝีมือแรงงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 
56 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศโดนการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลสถิติ ค่าเฉลี่ย 

(x) และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัย 
พบว่า  
1) ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พบว ่ า  การว ิ เคราะห ์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ มีฟังก์ช่ันการทำงานดังน้ี สืบค้นข้อมูลหลักสูตร
ฝึกอบรม, เพิ ่ม ลบ ไฟล์หลักสูตรฝึกอบรม ,ดาวน์โหลด
หลักสูตรฝึกอบรม 
2) ผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จาก
ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ระดับคุณภาพโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
3) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจในระดับดี  
ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
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ผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จาก
ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ระดับคุณภาพโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจในระดับดี 
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ABSTRACT 
This research Objective 1) to study, analyze And 
design of information systems     2) to study 
satisfaction towards the information system The 
sample group used in this research is skill 
development scholars. Skill Instructor 
Government employee And 56 temporary 
employees. The research tools were 1) 
information system; The information system was 

analyzed using statistical data, mean (x)  and 
standard deviation (S.D). 
1) The results of analysis and design of
information systems for management and search 
for skill development training courses were found 
that the analysis and design of information 
systems. Has the following functions: Search 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสืบคน้หลักสูตร 
การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 
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training course information, add and delete 
training course files, download training courses 
2) The results of quality assessment on
management information systems and search for 
skill development training courses. Institute for 
Skill Development 18 Udon Thani from 3 experts, 
the overall quality level is average, most of 
which are in good level 
3) The results of the satisfaction assessment of
the management information system and search 
for skill development training courses. Skill 
Development Institute 18 was at a good level of 
satisfaction. 

1. บทนำ
ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ีสารสนเทศ อ ันเป ็นผลมาจากการผนวก 
เข ้าก ันระหว ่างเทคโนโลย ีการส ื ่อสาร เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกิด      
การเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันกลายเป็นสารสนเทศ โลก
ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวเป็นโรคไร้พรหมแดนได้ส่งผล
ต่อวิถีชีวิตของผู้คน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ การหลอม
รวมเทคโนโลยีทั ้งสี ่เรื ่องดังกล่าวนี ้เข้าด้วยกันได้อย่าง
เหมาะสมลงตัวจะก่อให้เกิดการยกระดับในการพัฒนา
ประเทศ และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั ่วโลกว่าระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐานสู่การ
ขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ ของโลกท้ังใน ด้านสังคมอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมทำให้มีการกำหนด
ร่วมกันว่า ยุคปัจจุบันคือยุคของสังคมสารสนเทศ ยุคของ
สังคมข้อมูลข่าวสาร หรือ ยุคของ เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู ้ส่งผลให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นอย่างมากและได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร ็วทั ้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเม ือง 
วัฒนธรรม และการศึกษา จึงทำให้ผู ้คนในยุคปัจจุบัน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีอิทธิพลต่อ
ชีวิตประจำวัน และความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมทั้งใน
ทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะเด็กซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป ในอนาคตข้างหน้าก็ยังต้อง

เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี ่ยง
ไม่ได้  

ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ชุดของกระบวนการ 
บุคคล และเครื่องมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ หมายถ ึ ง  ระบบท ี ่ประกอบด ้วย 
คน เครื่องจักรกล และวิธีการในการเก็บข้อมูลประมวลผล
ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลให้อยู่ในลักษณะของสารสนเทศ
ของผู้ใช้  

    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อ ุดรธานี  
เป็นหน่วยงาน สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน โดยใช้เทคโนโลยี
ระดับกลางและระดับสูงเพื่อสร้างผู้ชำนาญการเฉพาะทาง 

2.ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนา
ฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ 

3.ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
ดำเน ินการแข ่งข ันฝ ีม ือแรงงานทุกระด ับของเขตที่
รับผิดชอบ 

4.ส่งเสริมประสานการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ร่วม
ทั้งการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที ่

5.สนับสนุนการใช้หรือปรับปรุงระบบ รูปแบบ
หลักสูตร อุปกรณ์ช่วยฝึกเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6.ส่งเสริม และสนับสนุนภาคเอกชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาฝีม ือแรงงานและศักยภาพแรงงานตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขต
พื้นที ่

7.ดำเนินการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ
อาชีพในเขตพื้นท่ี 

8.ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้าน
เทคนิคและบุคลากรให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขต
พื้นที ่

9.สนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านเทคนิค
และบุคลากรให้ให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นท่ี 

10.ส ่งเสร ิมการม ีส ่วนรวม ประสานความ
เชื ่อมโยง สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพ
กำลังแรงงานท้ังในและต่างประเทศ 
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11.เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 

12.ปฏ ิบ ัต ิ งานร ่ วมก ันหร ื อสน ับสน ุนการ
ปฏ ิบ ัต ิงานของหน่วยงานอื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้องหร ือได ้รับ
มอบหมาย 

จากข้อมูลข้างต้นผู ้ว ิจัยเห็นความสำคัญของ
ระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี ได้เกิดแนวคิดที ่จะพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรม
การพัฒนาฝีมือแรงงานขึ ้นมาให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูล และเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบข้อมูล
ต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดยใช้ 
Web Application ในการพัฒนาผ่านทางระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ในการพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1.1.1 เพื ่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการ
ฝึกอบรม   การพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี  

     1.1.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 
อุดรธานี  

     1.1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 
อุดรธาน ี

1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
1.2.1 ประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครูฝึกฝีมือแรงงาน 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จำนวน 65 คน 

1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Simple) ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครูฝึกฝีมือแรงงาน 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดยกำหนดขนาด
ตัวอย่างตามตารางของเคร์จซีและมอแกนท์ (Kerjcle and 
Morgan) เป ็นการเล ือกกล ุ ่ มต ั วอย ่ า งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบ่งกลุ ่มตัวอย่างออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 56 คน 
กลุ่มเป้าหมาย 

นักว ิชาการพัฒนาฝีม ือแรงงาน คร ูฝ ึกฝ ีมือ
แรงงาน กลุ่มพนักงานราชการ และ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จำนวน 56 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการและสืบค้น

หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 

แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการและค้นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธานี มีล ักษณะเป็นแบบมาตราส ่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น   2 
ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมอื
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 

2. วิธีดำเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

และสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดยใช้การพัฒนา
ระบบแบบ SDLC (Michael Howard,2006:12) แบ่งเป็น 
7 ขั้นตอน ดังนี้   
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1. ค ้นหาและเล ือกสรรโครงการ (Project
Identification and Selection) 

2. ได้ทำการสำรวจความต้องการของนักวิชาการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน ครูฝึกฝีมือแรงงาน พนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธาน ี

        2.1 ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ทำการพ ัฒนาระบบส ืบค้น
หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธาน ี

   2.2 ทำให้การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล มีความ
สะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. จ ั ดต ั ้ ง และวางแผนโครงการ  ( Project
Initiating and Planning) 

4. วิเคราะห์ระบบ (Analysis)
4.1 Context Diagram ระบบงาน

รูปที่ 1 Context Diagram ระบบงาน 
4.3 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow 
Diagram) 

รูปที ่2 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของเข้าสู่
ระบบ 

ภาพที่ 3 Data Flow Diagram Level 2 ในส่วนของ
จัดการหลักสตูรการฝึกอบรม และสมาชิก 

ภาพที่ 4 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการ 
User สมคัรสมาชิก 

ภาพที่ 5 Data Flow Diagram Level 1 ในส่วนของการ 
User ค้นหาหลักสตูร 

5.ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสมัพันธ์ (Relation Database 
System) การจัดการข้อมูลตา่ง ๆ ให้อยู่ในรูปตาราง
ฐานข้อมูล 
ตารางที่ 1 ตารางข้อมูลการกำหนดสิทธ์ิใช้งานระบบ 

ตารางที่ 2 ตารางข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม 

6.ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)

ภาพที่ 6 หน้าจอการเข้าใช้ระบบ 

Relation : Member 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Id รหสัผู้ใช้งาน Int (10) Yes 

Name ช่ือผู้สมัครใช้งาน Text 
Username ช่ือผู้ใช้งาน Vachar (50) 
Password รหสัผ่าน Vachar (20) 
Tel เบอร์โทร VaChar (10) 
Status สถานะ VaChar (10) 

Relation : Research 

Attribute Description 
Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

Id รหสั Int (10) Yes 

Course_code รหสัหลักสูตร Vachar (15) 
Course_Name ช่ือหลักสูตร Text 
activity กิจกรรมการฝึก Vachar (100) 
career สาขาอาชีพ Vachar (100) 
Group กลุ่มอาชีพ Vachar (100) 
Training_time ระยะเวลาการฝึก Vachar (10) 
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ภาพที่ 7 หน้าจอเมนูหลัก 

ภาพที่ 8 หน้าจอเมนู ระบบการสมัครสมาชิก 

ภาพที่ 9 หน้าจอเมนู ระบบการแก้ไขหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

7.พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implement)
8.ซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)

8.1 เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 
8.2 วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบเป็น

ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันหรือระบบงานเดิม 
ซึ่งอาจเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่ก็ได้ เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดของระบบงานที่ใช้อยู่ ข้อดี ข้อเสีย 
ทรัพยากร และความเหมาะสมของระบบงานในแต่ละส่วน
เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบสารสนเทศใหม่ 

8.3 ออกแบบการทำงานที ่ต ้องการปรับปรุง
ระบบเป็นขั้นตอนแรกสุดของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในการวางแผนระบบสารสนเทศนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตรวจสอบระบบงานเบื้องต้น (Initial Investigation) 
9.ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้

9.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
9.2 ร่างแบบสอบถาม 
9.3 นำแบบสอบถาม ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 

ท่าน ตรวจสอบ 
9.4 ปร ับปร ุ งแก ้ ไขตามข ้อ เสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำเสนอให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์และความเหมาะสมของเนื้อหา 

9.5 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการและสืบค้น
หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อหาค่าเฉลี่ย �̅� ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาแปลความหมาย  

7.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการและสบืค้นหลักสตูร           การ
ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธาน ี

ตอนที ่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและสบืค้นหลักสตูร            การ
ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 18 อุดรธาน ี

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตร        การ

ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือ 
แรงงาน 18 อุดรธานี การฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบระบบ 
1.1 ระบบฐานข้อมูลมีความ
เหมาะสม 
1.2 ข ้อม ูลนำ เข ้ าม ีความ
เหมาะสม 
1.3 ระบบกรอกข้อมูลมีความ
เหมาะสม 

4.33 
5.00 
4.33 

0.57 
0.00 
0.57 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.55 0.19 ดีมาก 
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แบบประเมินระบบ 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน รายละเอียดโดย
ภาพรวม ดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี โดย

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x 
= 4.32 )  ยกเว้นลำดับที่ 1 ด้านการออกแบบระบบ อยู่ใน

ระดับดีมาก ( x = 4.55 ) 

ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการออกแบบระบบ 

โดยรวมอยู ่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x = 4.55) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่อันดับมากที่สุด เป็น

อันดับแรก คือ ข้อมูลนำเข้ามีความเหมาะสม ( x = 5.00) 

รองลงมา คือ ระบบฐานข้อมูลมีความเหมาะสม ( x = 
4.33) และลำดับสุดท้าย คือ ระบบกรอกข้อมูลมีความ

เหมาะสม ( x = 4.33) 
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านคุณภาพของระบบ 

โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x = 4.27) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู ่ในระดับคุณภาพดี  
ยกเว้นข้อที่ 2.1 ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง ,ข้อท่ี 

2.6 เว็บไซต์แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ( x = 4.67) และ    

( x = 5.00) ตามลำดับ 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

2. ด้านคุณภาพของระบบ 
2.1 ความเหมาะสมของการใช้สี
พื้นหลัง 
2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร 
2.3 ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 
2 . 4  คว าม เหมาะสม ข อ งสี
ตัวอักษร 
2.5 การเชื่อมโยงกันของส่วนต่าง 
ๆ มีความสะดวก 
2.6 เว ็บไซต์แสดงผลได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.67 
4.33 
4.00 
3.67 
4.00 
5.00 

0.57 
0.57 
0.00 
0.57 
0.00 
0.00 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.19 ดี 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. 
ระดับ

คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบระบบ 4.55 0.19 ดีมาก 
2. ด้านคุณภาพของระบบ 4.27 0.19 ด ี

3. ด้านการให้บริการ 4.16 0.28 ด ี

4. ด้านประโยชน์และนำไปใช้ 4.33 0.33 ด ี
เฉลี่ยภาพรวม 4.32 0.30 ด ี

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ระดับคุณภาพ 

4. ด้านประโยชน์และนำไปใช้ 
4.1 สามารถจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
4.2 สามารถเพ ิ ่ มความ
สะดวกสบายในการค้นหา 
4 . 3  ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป
ป ระ ย ุ ก ต ์ ใ ช ้ ก ั บ ง า น ที่
เกี่ยวข้องได้ 

4.33 

4.67 

4.00 

0.57 

0.57 

1.00 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.33 ดี 
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ผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับด้านการให้บริการ 

โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x = 4.16) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ทั ้งสองข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

คุณภาพดี ( x =4.00) และ ( x = 4.33) ตามลำดับ 

ผู ้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับด้านประโยชน์และ

นำไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x = 4.33) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่อันดับมากที่สุด เป็น
อันดับแรก คือ สามารถจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบมาก

ยิ ่งขึ ้น ( x = 4.67) รองลงมา คือ สามารถเพิ ่มความ

สะดวกสบายในการค้นหาx = 4.33) และลำดับสุดท้าย คือ 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานท่ีเกี่ยวข้องได้ ( x = 4.00) 

ผู้เชี ่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประโยชน์

และนำไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x = 
4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่อยู่อันดับ
มากที ่ส ุด เป็นอันดับแรก คือ สามารถจัดเก็บ

เอกสารให ้ เป ็นระบบมากย ิ ่ งข ึ ้น ( x = 4.67 ) 
รองลงมา คือ สามารถเพิ ่มความสะดวกสบายใน

การค ้นหาx = 4.33 ) และลำด ับส ุดท ้าย คือ 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ ( x 
= 4.00) 

ผลการประเมินคุณภาพที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการและสืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 

อุดรธานี โดยภาพรวมอยู ่ในระดับดี        ( x = 
4.43 )  เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี ยกเว้นลำดับที่ 3 คือด้านการ

ให้บริการ อยุ่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ( x = 4.50 ) 

พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการ

ออกแบบระบบ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x 
= 4.37) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที ่อยู่
อันดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก คือ ข้อมูลนำเข้ามี

ความเหมาะสม ( x = 4.48) รองลงมา คือ ระบบ

ฐานข้อมูลมีความเหมาะสม ( x = 4.45) และลำดับ

สุดท้าย คือ ระบบกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม ( x 
= 4.20) 

ลำดั
บ 

รายการประเมิน x S.D. ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

3. ด้านการให้บริการ 
3.1 การใช ้ งานได ้ง ่ าย 
สะดวก 
3.2 ลดเวลาในการค้น
เอกสาร 

4.00 
4.33 

0.00 
0.57 

ดี 
ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.42 ดี 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ระดับ
คุณภาพ 

4. ด้านประโยชน์และนำไปใช้ 
4.1 สามารถจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 
4 . 2  ส า ม า ร ถ เ พ ิ ่ ม ค ว า ม
สะดวกสบายในการค้นหา 
4.3 สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
งานที่เกี่ยวข้องได้ 

4.33 
4.67 
4.00 

0.57 
0.57 
1.00 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.33 ดี 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. 
ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบระบบ 4.37 0.51 ดี 
2. ด้านคุณภาพของระบบ 4.49 0.82 ดี 

3. ด้านการให้บริการ 4.50 0.42 ดีมาก 

4. ด้านประโยชน์และนำไปใช้ 4.36 0.36 ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 4.43 0.52 ดี 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ระดับ
คุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบระบบ 
1.1 ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ม ี ค ว า ม
เหมาะสม 
1.2 ข้อมูลนำเข้ามีความเหมาะสม 
1.3 ร ะบบกรอกข ้ อม ู ลม ี คว าม
เหมาะสม 

4.45 
4.48 
4.20 

0.71 
0.71 
0.64 

ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.51 ดี 
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ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านคุณภาพของ

ระบบ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี ( x = 4.49) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับคุณภาพดีมาก  ยกเว้นข้อที ่ 2.1 ความ
เหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง , 2.5 การเชื่อมโยง
กันของส่วนต่าง ๆ มีความสะดวก และ 2.6 เว็บไซต์

แสดงผลได้อย ่างรวดเร ็ว  ( x = 4.61) , ( x = 

4.57)  และ ( x = 4.54) ตามลำดับ 

 
 
พบว่า ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการ

ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ( x = 
4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ 3.2 ลด

เวลาในการค้นเอกสาร ( x =4.68)  และ ข้อที่ 3.1 
การใช้งานได้ง่าย สะดวก ( x = 4.34) ตามลำดับ 
 

พบว่า ผู ้ใช้งานมีความพึงพอใจเกี ่ยวกับ 
ด้านประโยชน์และนำไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับ

คุณภาพดี ( x = 4.36) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่อยู่อันดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก คือ 

สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหา ( x = 
4.54) รองลงมา คือ สามารถจัดเก็บเอกสารให้เป็น

ระบบมากยิ่งขึ้น ( x = 4.36) และลำดับสุดท้าย คือ 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ ( x 
= 4.21) 
 

 

สรุปผล  
1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 18 พบว่า การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการและส ืบค้น
หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีม ือแรงงาน 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 มีฟังก์ชั่นการทำงาน
ดังนี้ บันทึกข้อมูลหลักสูตรในการฝึกอบรม, ค้นหา
หล ักส ูตรในการฝ ึกอบรม , และโหลดเอกสาร
หลักสูตรการฝึกอบรม 
 2 ผลการประเมินคุณภาพที ่ม ีต ่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการและสืบค้นหลักสูตรการ

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

2. ด้านคุณภาพของระบบ 
2.1 ความเหมาะสมของการใช้สี
พื้นหลัง 
2.2 ความเหมาะสมของรูปแบบ
ตัวอักษร 
2.3 ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร 
2 . 4  คว าม เหมาะสมของสี
ตัวอักษร 
2.5 การเชื ่อมโยงกันของส่วน
ต่าง ๆ มีความสะดวก 
2.6 เว ็บไซต์แสดงผลได้อย ่าง
รวดเร็ว 

 
4.36 
4.61 
4.57 
3.54 
4.46 
5.43 

 
0.72 
0.49 
0.49 
0.63 
0.50 
0.62 

 
ดี 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดี 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.49 0.28 ดี 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ระดับคุณภาพ 

3. ด้านการให้บริการ 
3.1 การใช้งานได้ง่าย สะดวก 
3.2 ลดเวลาในการค้นเอกสาร 

4.34 
4.68 

0.51 
0.47 

ดี 
ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 0.42 ดีมาก 

ลำดับ รายการประเมิน x S.D. ร ะ ดั บ
คุณภาพ 

4. ด้านประโยชน์และนำไปใช้ 
4.1 สามารถจัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
4 . 2  ส า ม า ร ถ เพ ิ ่ ม ค ว า ม
สะดวกสบายในการค้นหา 
4.3 สามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 
4.36 
4.54 
4.21 

 
0.55 
0.57 
0.70 
 

 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.36 0.36 ดี 
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ฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 18 พบว่าผู้เชี ่ยวชาญส่วนใหญ่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

3 ผลการประเมินความพึงพอใจที ่ม ีต่อ

ระบบสารสนเทศเพ ื ่อการจ ัดการและส ืบค้น

หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาฝีม ือแรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อยู่ในระดับความพึง

พอใจในระดับดี
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรยีนรู สาํหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วิทยาลยัเทคนคิกาญจนาภิเษกอุดรธาน ี

Development of Learning Management System (LMS) for Information technology Department of 

Kanchanaphisek Technical College Udonthani 

ฐิติศักดิ์ ศรีกงพาน1

Thitisak srikongpan1

*1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี 41330
*1 Department of Information Technology Kanchanaphisek Technical College Udon Thani 41330

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

การเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และประเมิน

ความพึงพอใจของครูผูสอนประจําแผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ และนักเรียนประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปการศึกษา 2563 จํานวนท้ังสิ้น 40 คน   

 วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษา

ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู สําหรับ 

เเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

อุดรธานี  2) ประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนและนักเรียน

ประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

คือ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และแบบ

ประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนและ

นักเรียนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนท้ังสิ้น 40 คน 

โดยวิธีการเจาะจงการวิเคราะหสถิติ ท่ีใชในการวิจัย ไดแก             

คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัย

พบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพของผู เชี่ยวชาญตอระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี มีภาพรวมของครูผูสอน

และนักเรียนประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีตอการ

ใชระบบบริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยี

ส ารสน เท ศ  วิท ย าลั ย เท ค นิ ค ก าญ จน า ภิ เษ ก อุ ด รธาน ี

ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานการใชงานท่ัวไป 

 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X =4.51,S.D.=0.73) 2) ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ

ระบ บ  โด ยภ าพ รวม มี ค วาม พึ งพ อ ใจอ ยู ใน ระ ดั บ ม าก

( X =4.29,S.D.=0.75) 3) ดานความถูกตองและการประมวลผล 

โ ด ย ภ า พ ร ว ม มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 

( X =4.40,S.D.=0.73) 4) ดานความปลอดภัยในการใชงาน โดย

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.34,S.D.=0.76) 

และ 5) ดานประสิทธิภาพและประโยชนโดยภาพรวมมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.56,S.D=0.71)คําสําคัญ ระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู  

คําสําคัญ: การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู,ความพึงพอใจ 

Abstract 

Briefly, this research aims to develop a learning 

management system for the Department of 

Technology, Communication, Technical College, 

Philosophy, and Assessing the Satisfaction of Teachers, 

Department of Communication Technology, and 

Departmental Students.The management system for 

learning for the Department of Communication 

Technology, University of Technology, North Rhine 2. 

The satisfaction of teachers and students in the 

Communication Technology Department, the tools 

used in research are the learning management system 

for the Communication Technology Department, the 
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Technical College, the Philosophy Department, and 

the target group's assessment of the satisfaction of 

teachers and students.Well, it's been over 100 percent, 

average, and standard benes. 1) Expert evaluation of 

the learning management system for the Department 

of Communication Technology, Technical University of 

Applied Sciences, has the highest level of academic 

satisfaction ( X =4.56,S.D.=0.36). The udhraithany is 

composed of 5 side to 1) side to general use with 

maximum level of satisfaction ( X =4.51,5.0-0.73) 2) side 

to design and format the system with maximum level 

of satisfaction ( X = 4.29,S.D.=0.75) 3) side to accuracy 

and execution by maximum level of satisfaction  

(X =4.34,S.D.=0.76) and 5) on the most satisfactory 

overall performance and benefits ( X =4.56, S.D=0.71) 

Keywords: Learning Management System,Satisfaction 

1. บทนํา

ปจจุบันนี้การศึกษาการเรียนรูสามารถดําเนินการไดไม

วาจะอยูมุมใดของโลก และสามารถ 

ดําเนินการไดตลอดเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ผสมผสานกันทําใหเกิดการเรียนรูได

อยางอิสระมีความสะดวกตอผูเรียน ซ่ึงสามารถเขาถึงการเรียนรู

ไดอยางงายดาย และสะดวกมากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จึงมีความสําคัญในการจัดการเรียน

การสอนมากข้ึน ตัวอยางเชน ระบบ e-Learning ระบบบริหาร

จัดการเรียนรู (Learning management System) ท่ีเขามามี

บทบาทในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอยาง

กวางขวาง เนื่องดวยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลง

รวบรวมองคความรู ทําใหเปนท่ีนิยมอยางมากในหมูอาจารยและ

นักเรียน นักศึกษา โดยรูปแบบการเรียนรูจะเปนการบูรณาการ

ระหวางการเรียนการสอนในชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนการ

สอนออนไลนดวยตนเองบนเว็บไซตผานทางระบบอินเทอรเน็ต 

อีกท้ังยังสามารถติดตามการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดวยระบบบริหารจัดการการเรียนรู (Learning Management 

System) ซ่ึ งจะทําให เกิดกระบวนการการเรียนรูผ านทาง

เครือขายอินเตอร ท่ีสามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกรวดเร็ว 

 การเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนการ

ขยายโอกาสใหกับผูเรียน เพ่ือใหไดรับการเรียนการสอนท่ีท่ัวถึง

กันและทัดเทียมกัน อีกท้ังยังเปนการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียน

เปนศูนยกลาง (Student/Learner Center) ผูสอนเปนผูจัดการ 

(Facilitator) ใหเกิดการเรียนรู และยังสามารถรองรับจํานวนผู

เขาเรียนไดในจํานวนมาก จึงทําใหประหยัดคาใชจายในการ

จัดเตรียมหองเรียน นอกจากนี้ผูเรียนยังไดท่ีมีมาตรฐานเนื้อหา

เดียวกัน [1] 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง [2] ไดใหความหมายของการ

เรียนแบบออนไลน ท่ีครอบคลุมความหมายท่ีกวางมาก กลาวคือ

จะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได ซ่ึงใชการถายทอดเนื้อหา

ผานทางอุปกรณ อิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร 

เครือขายอินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือทาง

สัญญาณโทรทัศน หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ไดซ่ึง

เนื้อหาสารสนเทศอาจอยูในรูปแบบการเรียนท่ีคุนเคยกันมา

พอสมควร เชน คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 

Instruction) การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) การ

เรียนออนไลน (On-line Learning)  การเรียนทางไกลผาน

ดาวเทียม หรืออาจจะอยูในลักษณะท่ี ยังไมคอยเปนท่ีแพรหลาย

มากนักเชน การเรียนจากวิดีทัศนตามอัธยาศัย (Video  

on-Demand) ในป จจุบันการเรียนแบบออนไลน  (e-Learning) 

หมายถึง การเรียนเนื้อหา หรือสารสนเทศ ซ่ึงออกแบบมา

สําหรับการสอนหรือการอบรม ซ่ึงใชเทคโนโลยีของเว็บ (Web 

Technology) ในการถายทอดเนื้อหา และเทคโนโลยีระบบการ

จัดการ คอรส (Course Management System) ในการบริหาร

จัดการงานสอนดานตาง ๆ โดยผูเรียนท่ีเรียน จาก การเรียนแบบ

ออนไลน (e-Learning) สามารถนําเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี

มัลติ มี เดีย  (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิ ง

โตตอบ (Interactive Technology) 

อาณัติ รัตนถิรกุล [3] ไดใหความหมายของการเรียน

แบบออนไลน คือ การเรียนการสอนผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ไมวาจะเปนวิทยุกระจายเสียง(Radio) โทรทัศน (TV) ซีดีรอม/ดี

วีดีรอม (CD-ROM/DVD-ROM) เครือขายอินทราเน็ต (Intranet) 

เครือขายเอ็กซทราเน็ต  (Extranet) เครือขายอินเทอรเน็ต 

(Internet) ดาวเทียม (Satellite Broadcast) โทรศัพทมือถือ 

(Mobile) เครื่องพีดีเอ (PDA) หรืออุปกรณไรสายตางๆ โดยท่ี

ผูเรียนสามารถเขาเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองไดตาม อัธยาศัย ได

ทุกท่ีทุกเวลา ผานทางเว็บไซตในรูปแบบมัลติมีเดีย ไมวาจะเปน

ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ อีกท้ังผูใชงานสามารถ

ทําการโตตอบไดเสมือนการนั่งเรียนในหองเรียน ปกติ นับเปน

การลดชองวางทางการศึกษาอยางแทจริง 
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2. จุดประสงคของโครงการ

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ 

ดังนี้ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผ

นกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก

อุดรธานี 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร

จัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ของกลุมตัวอยาง 

3. สมมติฐานโครงการ

ผูเรียน และผูสอน มีความพึงพอใจตอระบบบริหารจัดการ

ก าร เรี ย น รู  สํ าห รั บ เเผ น ก วิ ช า เท ค โน โล ยี ส ารส น เท ศ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ในระดับมาก 

4. ขอบเขตของโครงการ

การวิจัยครั้งนี้  ผู วิจัยไดกําหนดขอบเขตของโครงการ

การศึกษาโครงการ ดังนี้ 

4.1  กลุมเปาหมาย ไดแก ครูผูสอนประจําแผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 คน และนักเรียนประจําแผนก

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2563 จํานวน 37 คน 

4.2  ขอบเขตดานเนื้อหา 

4.2.1 สวนของผูเรียน 

1) ผูเรียนสามารถ Login/Logout

2) ผูเรียนสามารถ คนหา ดูขอมูลผูสอน

หัวขอและเนื้อหาการเรียนรูได 

3) ผูเรียนสามารถเขาเรียนตามเนื้อหาท่ี

ผูสอนกําหนด 

4) ผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดและ

ทราบผลคะแนนไดทันที 

5) ผูเรียนสามารถตอบกระทูได

4.2.2  สวนของผูสอน 

1) ผูสอนสามารถ Login/Logout

2) ผูสอนสามารถ คนหา เพ่ิม ลบ

แกไข หัวขอและเนื้อหาการเรียนรูได 

3) ผูสอนสามารถสรางแบบฝกหัด

และเฉลยแบบฝกหัดได 

4) ผูสอนสามารถตรวจสอบคะแนนการ

ทําแบบฝกหัดของผูเรียนได 

5) ผูสอนสามารถเพ่ิมกระทูได  

4.2.3 สวนของผูดูแลระบบ 

1) ผูดูแลระบบสามารถ Login/Logout ได 

2) ผูดูแลระบบสามารถเพ่ิม ลบ แกไข

คนหา ขอมูลผูเรียน และผูสอนได  

4.3 ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ ปการศึกษา 2563 

4.4 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

4.4.1 ตัวแปรตน คือ ระบบบริหารจัดการการ

เรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี 

4.4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของผูเรียน 

และผูสอนเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี 

5. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาระบบบริหารจัดการการ

เรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี และประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน 

และนักเรียนประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 

2563 จํานวนท้ังสิ้น 40 คน ผูวิจัยไดดําเนินการโครงการ 

5.1  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย 

ดังนี้ 

5.1.1  ระบบบริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

5.1.2  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผูสอน และ

นักเรียนประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ดังนี้ 

5.2.1 รวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายจํานวน 37 คน ไดมาโดยวิธีการ

เจาะจง 

5.2.2 ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูล ไดรับแบบสอบถาม

ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ คื น 

จํานวน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีสงไป

ท้ังหมด 

5.2.3 รวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดมา ดําเนินการ

ตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
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5.3 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและการแปล

ผล โดยนําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหทางสถิติ  

ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะห

โดยหาคารอยละ 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจของครูผูสอน และนักเรียน

ประจําแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี วิเคราะหขอมูลโดย คาเฉลี่ย (Mean) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือเปน

แนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู 

สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานีตอไป 

5.4  สถิติท่ีใชในกํารวิเคราะหขอมูล 

 การดําเนินการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชสถิติพ้ืนฐาน  เชน  

คะแนนเฉลี่ย  คะแนนเฉลี่ยรอยละ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานตาม

สูตร  ดังนี้ 

3.6.1.  คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) คํานวณจากสูตร 

X   = 
N

X∑

เม่ือ  X  แทน   คะแนนเฉลี่ย

X∑  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

แทน จํานวนขอมูล 

3.6.2  ค า ส ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  (Standard 

deviation : S.D.) คํ าน วณ จากสู ต ร  (บุญ ชม  ศ รีส ะอาด .

2545:105) 
2 2( ).
( 1)

N x xS D
N N
∑ − ∑

=
−

เม่ือ S.D     แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2x∑     แทน ผลรวมกําลังสองของคะแนน 

  2( )x∑       แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 

   แทน จํานวนคน 

6. บทสรุป

6.1 ผลการวิจัย 

6.1.1 ผลออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการการ

เรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี พบวา การประเมินคุณภาพการใชระบบ 

โดยผูเชี่ยวชาญภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

6.1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนประจํา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักเรียนประจําแผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ความพึงพอใจของครูผูสอนประจํา

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักเรียนประจําแผนกวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอการใชระบบบริหารจัดการการ

เรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

กาญจนาภิเษกอุดรธานี ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก  1) ดานการ

ใชงานท่ัวไป โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

2) ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบระบบ โดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก 3) ดานความถูกตองและการประมวลผล 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 4) ดานความ

ปลอดภัยในการใชงาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก และ 5) ดานประสิทธิภาพและประโยชนโดยภาพรวมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

6.2  ขอเสนอแนะ 

6.2.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

 6.2.1.1 ควรสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีอยางตอเนื่อง  

 6.2.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

6.2.2.1 ควรวิจัยและศึกษาพัฒนาระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู สําหรับเเผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ผานอุปกรณเคลื่อนท่ี 
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ท่ี ศธ ๐๖๒๔/ว 188  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
   306  หมู 5  ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย  
   จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ 

 22  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง    โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของนักศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 

เรียน   ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1) แบบสํารวจรายชื่อผลงานเขารวมการแขงขัน  จํานวน 1 ฉบับ 
2) ขนาดและตัวอยางปายไวนิล พรอมรายละเอียดการจัดทํา   จํานวน 1 ชุด 

ตามท่ีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ใน
ระดับปริญญาตรี  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการตั้งแตปการศึกษา 2557-2563 และในปการศึกษา 2563 นี้
ไดเปดสอนระดับปริญญาตรีใน 10 สถานศึกษา ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี เลย หนองบัวลําภู และบึงกาฬ 
จํานวน  9 สาขาวิชา  29 กลุมการเรียน  ท้ังนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพ่ือใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมีเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
ตนสูสาธารณชน  สถาบันจึงดําเนินการโครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และ
งานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563  โดยการจัด
ประกวดดังกลาวในวันพุธท่ี 31 มีนาคม  2564 ณ หอประชุม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
ตําบลหาดคํา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย นั้น 

 สถาบันฯ จึงขอใหทุกสาขาวิชาสงผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เขารวมโครงการในครั้งนี้ อยางนอยสาขาวิชาละ 2 ผลงาน และขอใหทําการติดตั้งใหแลว
เสร็จในวันท่ี 30 มีนาคม 2564 โดยสถาบันฯ ไดเตรียมโตะสําหรับผลงานไวเรียบรอยแลว ท้ังนี้ขอใหสงแบบสํารวจ
รายชื่อผลงาน กลับมายังสถาบันฯ ทางระบบ AMS ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2564 เพ่ือทางสถาบันฯ จะได
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากสถานศึกษาตนสังกัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 

       (นายวรวิทย   ศรีตระกูล)  
  ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑  

กลุมงานวิจัยและพัฒนา   
สํานักผูอํานวยการสถาบัน 
โทร/โทรสาร   ๐ ๔๒๔๑ ๑๔๔๗   
AMS e-office : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุงเรือง เมืองทองเที่ยวลุมแมน้ําโขง” 

ดวนที่สุด 
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แบบสํารวจรายช่ือผลงานเขารวมโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ  
นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 
ระหวางวันท่ี 30-31 มีนาคม 2564 

ณ หอประชุม อาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1   
ตําบลหาดคํา  อําเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 

วิทยาลัย .............................................................................................................. 
สาขาวิชา .............................................................................................................. 

ช่ือผลงาน   ................................................................................................................................................. 

อาจารยผูควบคุม (คนท่ี 1) 
ชื่อ-สกุล  .............................................................................................................. 
เบอรโทร .............................................................................................................. 
E-mail : .............................................................................................................. 

อาจารยผูควบคุม (คนท่ี 2) 
ชื่อ-สกุล  .............................................................................................................. 
เบอรโทร .............................................................................................................. 
E-mail : .............................................................................................................. 

อาจารยผูควบคุม (คนท่ี 3) 
ชื่อ-สกุล  .............................................................................................................. 
เบอรโทร .............................................................................................................. 
E-mail : .............................................................................................................. 

นักศึกษาผูนําเสนองาน (ไมเกิน 3 คน) 
คนท่ี 1  
ชื่อ-สกุล  .............................................................................................................. 
เบอรโทร .............................................................................................................. 
คนท่ี 2 
ชื่อ-สกุล  .............................................................................................................. 
เบอรโทร .............................................................................................................. 
คนท่ี 3 
ชื่อ-สกุล  .............................................................................................................. 
เบอรโทร .............................................................................................................. 

*กรุณาสงกลับมายังสถาบัน ทางระบบ AMS  ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2564
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ขอกําหนดในการจัดทําโปสเตอรเพ่ือนําเสนอผลงานเขารวมโครงการจัดการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ 
นวัตกรรม ผลงานสรางสรรค และงานวิจัยของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา 2563 

ผูท่ีนําเสนอผลงาน (Poster Presentation) เม่ือไดรับการแจงผลการพิจารณาคัดเลือก ทานจะตองดําเนินการ
ออกแบบ และจัดพิมพโปสเตอรของทานเอง (1 เรื่อง ตอ 1 แผน) เพ่ือนําเสนอ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. องคประกอบของโปสเตอร ประกอบดวย
1.1 ชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย และหนวยงานท่ีสังกัด
1.2 บทนํา (โดยสังเขป): กลาวถึง ท่ีมา ความสําคัญ วัตถุประสงค เหตุผลในการศึกษา หรือแนวคิดทฤษฎีท่ี

ตองการพิสูจน เปนตน 
1.3 วิธีการศึกษา: สรุปสั้น ๆ ถึงหลักการ กรอบทฤษฎีท่ีใช การวางแผนสําหรับกระบวนการวิจัย ระบุถึง

เครื่องมือท่ีใช เปนตน 
1.4 ผลการศึกษา: ระบุถึงการศึกษาท่ีสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิธีการศึกษา ขอมูลการ

คนพบท่ีโดดเดนท่ีสุดของผลงานท่ีสามารถใชตอบคําถามของงานวิจัยไดตรงท่ีสุด 
1.5 บทสรุป (โดยสังเขป): กลาวถึงสิ่งท่ีคนพบจากการวิจัย ความสําเร็จของงานวิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได

อะไร ประโยชนท่ีได การนําไปใชประโยชนหรือนําไปตอยอด เปนตน 
1.6 เอกสารอางอิง: เลือกเฉพาะท่ีเก่ียวของโดยตรงเทานั้น 

2. ลักษณะและขนาดของโปสเตอร
2.1 ขนาดของโปสเตอรท่ีกําหนด คือ แนวตั้ง กวาง 85 ซม. x สูง 110 ซม.
2.2 เนื้อหาภายในโปสเตอรเปนไดท้ังภาษาไทย โดยเนื้อหาไมควรมีมากเกินไป ควรสรุปเฉพาะใจ

ความสําคัญ กระชัด ชัดเจน ไมใชคําฟุมเฟอย ควรมีภาพประกอบ หรือใชตารางและรูปภาพเพ่ือสื่อความหมาย
แทนขอความ เปนตน 
 2.3 Template Poster ดาวนโหลดไดจากเว็บไซต 
URL: http://www.ivene1.ac.th/nk/NK/pic_news3/ivene1_1616466010232564.rar 
3. การติดตั้งโปสเตอร

3.1 ผูนําเสนอ จะตองนําโปสเตอรมาติดตั้งใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2564
3.2 โปสเตอรท่ีนําเสนอ จะตองติดตั้งไวตลอดท้ังวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ท้ังนี้ 

ผูนําเสนอจักตองเตรียมความพรอมเพ่ือการบรรยายใหความรูกับผูท่ีสนใจ ณ จุดติดตั้งโปสเตอรของทาน 
ระหวางเวลา 10.30 – 11.00 น., 13.00 – 13.30 น. และ 15.00 – 15.15 น. (3 ชวงเวลา) 

3.3 การติดตั้ง และจัดเก็บโปสเตอรเปนหนาท่ีของผูนําเสนอผลงานตามท่ีกําหนด 

ท้ังนี้ระหวางการประชุม จะมีคณะกรรมการฯ และผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาท่ีเยี่ยมชม ประเมิน 
และใหคะแนน ในการนําเสนอบทความภาคโปสเตอร ตามเวลาท่ีกําหนด  
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	โครงสร้างของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอย่าง คือ       โรเตอร์แบบกรงกระรอก สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด    2 ชุด คือ ชุดสตาร์และชุดรัน ฝาปิดหัวท้ายประกอบด้วย ปลอกทองเหลือง (Bush) หรือตลับลูกปืน (Ball bearing) สำหรับ...
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	1.2.1 เพื่อสำรวจและระบุพิกัดแหล่งน้ำอ่างพวงหรือสระขนมครก เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบกระจายน้ำ ด้วยการสำรวจออกแบบด้วยกล้องประมวลผลรวม Total Stations
	1.2.2 เพื่อออกแบบระบบกระจายด้วยท่อส่งน้ำจากอ่างบน(บ่อแม่)แบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ไปยังอ่างเก็บน้ำเครือข่าย (บ่อลูก) ทำการเกษตรแบบวนเกษตร ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบการบริหาร...
	จากที่ได้ประชุมเกษตรกรแปลงรวมอ่างเก็บน้ำ     เหืองตากผ้า พร้อมให้เกษตรกรชี้จุดกึ่งกลางที่ตั้งของแปลง ตามภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho Photo) ปี 2545 จึงได้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth Pro กำหนดขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
	4.1 กำหนดจุดสูงสุดของพื้นที่ของแปลง เพื่อหาปริมาณกักเก็บสระแม่
	4.2 กำหนดแนวท่อส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปยังสระลูก ทุกแปลงของสมาชิก
	4.3 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระยะทางและระดับความสูงต่ำด้วยกล้องประมวลผลรวม (Total Station) , กล้องระดับ(Level) และเครื่องจับพิกัด (GPS) เพื่อจัดทำแผนที่
	4.4 รวบรวมข้อมูลและคำนวณอัตราการไหล ของน้ำ  4.5 วิเคราะห์ข้อมูล
	4.5 การนำเสนอ(รายงานการวิจัย)
	ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำแบบตั้งหลายใบพัด จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 2”x1.5” ถังแรงดัน CNG/NGV 200 ลิตร ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10...
	5.1 ข้อมูลทางเทคนิคของระบบท่อส่งน้ำจากสระแม่ไปยังสระลูก
	5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
	จากการศึกษาพบว่า นอกจากจะใช้น้ำที่ได้จากการสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปกักเก็บไว้สระแม่ แล้วผันน้ำด้วยสระพวงหรือบ่อขนมครก ไปยังสระลูกแล้ว ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเหืองตากผ้า ยังเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแค...
	การบริหารจัดการน้ำ ตามทฤษฎีใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักรกลและพลังงานทดแทน ด้วยการสร้างพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้ในการเกษตร โดยไม่ต้องรอน้ำตามฤดูกาลหรือแหล่งน้ำจากเขื่อน/อ่างเก็บน้ำตามทฤษฎีเก่า ด้วยการลงทุนหรือป...
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	2.1 เพื่อออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ อำเภอนาแห้ว
	3.1 พื้นที่ทำการเกษตรที่สูง เหนืออ่างเก็บน้ำชลประทานเหืองตากผ้า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
	4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล
	4.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ : สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) บ้านขุนแม่พริก หมู่ที่ 6 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...
	4.1.2 เครื่องสูบน้ำตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้ทำการออกแบบระบบไว้ พบว่าเป็นระบบ
	ON GRID SYSTEM   ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
	4.1.2.1 แผงโซล่าเซลล์ PV Crystalline Silicon 310 วัตต์/แผง กระแสไฟฟ้าสูงสุด 44.6
	Vdc/แผง แรงดันไฟฟ้า 8.99 แอมป์ จำนวน 16 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม 16 แผง
	จะได้กระแส = 44.6x16 = 713.6 Vdc  ( “ON GRID INVERTER”
	4.1.2.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบทำงานเมื่อมีแสงอาทิตย์หรือระบบออนกริด
	อินเวอร์เตอร์(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 9,800W : Max PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC 400 (360-440) โวลท์ 3 เฟส (  “AC Electric Motor 380V 3P”
	4.1.2.3 มอเตอร์ 380 โวลท์ 3 เฟส ความถี่ 50 Hz 7,500 วัตต์ 10 แรงม้า ความเร็วรอบ
	3,000 rpm (รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	4.1.2.4 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage)
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม.
	4.1.3 สถานที่ตั้ง เกษตรแปลงรวมอ่างเก็บน้ำชลประทานเหืองตากผ้า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5
	ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
	4.3.3.1 การคมนาคม
	อ่างเก็บน้ำเหืองตากผ้าตั้งอยู่ที่ พิกัด N17.566728  E100.902448 การคมนาคมจาก กม.0 (สามแยกหน้าแขวงการทางเลย)ไปตามทางหลวงหมายเลข 21 (เลย – ด่านซ้าย) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2113 อำเภอด่านซ้าย– บ้านเหมืองแพร่ ประมาณ 33 กิโล...
	3.3.3.2 สภาพภูมิอากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย) 2563
	ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย...
	อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี  25.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์รายปี 16 เปอร์เซ็นต์ เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี 6.0 หน่วย
	(0 – 10)  ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี 7.4 กม./ชม.
	4.1.4.1 แผงโซล่าเซลล์ PV Crystalline Silicon 310 W กระแสไฟฟ้าสูงสุด 44.6
	Vdc แรงดันไฟฟ้า 8.99 A(ต่อแผง) จำนวน 10 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม 2 แผง และต่อขนาน 5 คู่ จะได้กระแส = 44.6x2 = 89.2 Vdc , แรงดันไฟฟ้า = 44.95A  ( “HYBRID INVERTER”
	4.1.4.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือระบบ
	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์(HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 3,000W : Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC Charge Current 120A , Maximum AC Charge Current 60A ,Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลูก , ใช้กระแสไฟฟ้าตรง...
	4.1.5 เครื่องสูบน้ำเดิม แบบ ON GRID SYSTEM  มีระบบการทำงาน เมื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว มีขั้นตอนการทำงาน[1]  ดังนี้
	4.1.5.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบทำงานเมื่อมีแสงอาทิตย์หรือระบบออนกริด
	อินเวอร์เตอร์(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 9,800W : Max PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC 400(360-440) โวลท์ 3 เฟส (  “AC Electric Motor 380V 3P”
	4.1.2.2 มอเตอร์ 380 โวลท์ 3 เฟส ความถี่ 50 Hz 7,500 วัตต์ 10 แรงม้า ความเร็ว
	รอบ 3,000 rpm(รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	4.1.5.3 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม.
	3.1.6 เครื่องสูบน้ำแบบ OFF GRID or HYBRID SYSTEM   มีระบบการทำงาน เมื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว มีขั้นตอนการทำงาน [1] ดังนี้
	3.1.6.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือระบบ
	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 3,000W : Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC Charge Current 120A, Maximum AC Charge Current 60A ,Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลูก , ใช้กระแสไฟฟ้าตรง...
	3.1.6.2 มอเตอร์ไร้แปลงถ่าน DC Brushless Motor 48Vdc กำลังไฟฟ้า  3,000 –
	7,500 วัตต์ ,ความต้านทานต่อเฟส(มิลลิโอห์ม) 6.2/48V ,ความเหนี่ยวนำต่อเฟส (100KHZ)68uH/48V ปรับความเร็วรอบได้ 2,000 – 6,000 rpm(รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	3.1.6.3 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. โดยเพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับแรงดันน้ำ ดังนี้
	3.1.6.3.1 วาล์วกันกลับ (Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก
	(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง (Vertical Multistage) ขนาด ศก. 1.5”(38.1 มม.)
	3.1.6.3.2 ถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร
	4.2 ทดสอบ และแก้ไข
	ผลการทดลองเครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม วาล์วกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั...
	ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้า
	ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำชลประทาน
	5 สรุปผลการทดลอง
	5.1 วาล์วกันกลับ (Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร สามารถเพิ่มแรงดันและอัตราการไหลของน้ำ ทำให้สามารถส่งน้ำในระยะไกล ประกอบกับท่อส่งน้ำ พี.อี. 110 มม. สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 8 บาร์ ซึ่งแรงดันปรากฏอยู่ที่ตัวเครื่องสูบและถังแรงดันห...
	5.2 เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงใช้ไฟฟ้ากระแสตรงลดลงหลังจากติดตั้ง วาล์วกันกลับ
	(Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร เนื่องจากการโหลดของมอเตอร์ลดลง
	ผลการทดลองเครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม วาล์วกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้...
	6.1 สามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
	6.2 นำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อุปกรณ์ในระบบยังสามารถใช้การได้หรือมิได้ชำรุดทั้งหมด เพื่อซ่อมสร้างหรือซ่อมบำรุงระบบให้สามารถใช้การได้ ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ ดัง...
	6.2.1 วิชาช่างไฟฟ้า ในการออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้า แบบ HYBRID SYSTEM
	6.2.2 วิชาช่างเชื่อมโลหะ ในการออกแบบถังแรงดันน้ำ จากวัสดุเหลือใช้ยานยนต์
	6.2.3 วิชาก่อสร้าง โยธา และสถาปัตย์
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	4.1.2.4 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage)
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม.
	4.1.3 สถานที่ตั้ง เกษตรแปลงรวมอ่างเก็บน้ำชลประทานเหืองตากผ้า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5
	ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
	4.3.3.1 การคมนาคม
	อ่างเก็บน้ำเหืองตากผ้าตั้งอยู่ที่ พิกัด N17.566728  E100.902448 การคมนาคมจาก กม.0 (สามแยกหน้าแขวงการทางเลย)ไปตามทางหลวงหมายเลข 21 (เลย – ด่านซ้าย) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2113 อำเภอด่านซ้าย– บ้านเหมืองแพร่ ประมาณ 33 กิโล...
	3.3.3.2 สภาพภูมิอากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย) 2563
	ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย...
	อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี  25.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์รายปี 16 เปอร์เซ็นต์ เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี 6.0 หน่วย
	(0 – 10)  ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี 7.4 กม./ชม.
	4.1.4.1 แผงโซล่าเซลล์ PV Crystalline Silicon 310 W กระแสไฟฟ้าสูงสุด 44.6
	Vdc แรงดันไฟฟ้า 8.99 A(ต่อแผง) จำนวน 10 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม 2 แผง และต่อขนาน 5 คู่ จะได้กระแส = 44.6x2 = 89.2 Vdc , แรงดันไฟฟ้า = 44.95A  ( “HYBRID INVERTER”
	4.1.4.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือระบบ
	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์(HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 3,000W : Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC Charge Current 120A , Maximum AC Charge Current 60A ,Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลูก , ใช้กระแสไฟฟ้าตรง...
	4.1.5 เครื่องสูบน้ำเดิม แบบ ON GRID SYSTEM  มีระบบการทำงาน เมื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว มีขั้นตอนการทำงาน[1]  ดังนี้
	4.1.5.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบทำงานเมื่อมีแสงอาทิตย์หรือระบบออนกริด
	อินเวอร์เตอร์(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 9,800W : Max PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC 400(360-440) โวลท์ 3 เฟส (  “AC Electric Motor 380V 3P”
	4.1.2.2 มอเตอร์ 380 โวลท์ 3 เฟส ความถี่ 50 Hz 7,500 วัตต์ 10 แรงม้า ความเร็ว
	รอบ 3,000 rpm(รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	4.1.5.3 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม.
	3.1.6 เครื่องสูบน้ำแบบ OFF GRID or HYBRID SYSTEM   มีระบบการทำงาน เมื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว มีขั้นตอนการทำงาน [1] ดังนี้
	3.1.6.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือระบบ
	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 3,000W : Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC Charge Current 120A, Maximum AC Charge Current 60A ,Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลูก , ใช้กระแสไฟฟ้าตรง...
	3.1.6.2 มอเตอร์ไร้แปลงถ่าน DC Brushless Motor 48Vdc กำลังไฟฟ้า  3,000 –
	7,500 วัตต์ ,ความต้านทานต่อเฟส(มิลลิโอห์ม) 6.2/48V ,ความเหนี่ยวนำต่อเฟส (100KHZ)68uH/48V ปรับความเร็วรอบได้ 2,000 – 6,000 rpm(รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	3.1.6.3 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. โดยเพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับแรงดันน้ำ ดังนี้
	3.1.6.3.1 วาล์วกันกลับ (Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก
	(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง (Vertical Multistage) ขนาด ศก. 1.5”(38.1 มม.)
	3.1.6.3.2 ถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร
	4.2 ทดสอบ และแก้ไข
	ผลการทดลองเครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม วาล์วกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั...
	ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้า
	ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำชลประทาน
	5 สรุปผลการทดลอง
	5.1 วาล์วกันกลับ (Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร สามารถเพิ่มแรงดันและอัตราการไหลของน้ำ ทำให้สามารถส่งน้ำในระยะไกล ประกอบกับท่อส่งน้ำ พี.อี. 110 มม. สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 8 บาร์ ซึ่งแรงดันปรากฏอยู่ที่ตัวเครื่องสูบและถังแรงดันห...
	5.2 เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงใช้ไฟฟ้ากระแสตรงลดลงหลังจากติดตั้ง วาล์วกันกลับ
	(Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร เนื่องจากการโหลดของมอเตอร์ลดลง
	ผลการทดลองเครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม วาล์วกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้...
	6.1 สามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
	6.2 นำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อุปกรณ์ในระบบยังสามารถใช้การได้หรือมิได้ชำรุดทั้งหมด เพื่อซ่อมสร้างหรือซ่อมบำรุงระบบให้สามารถใช้การได้ ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ ดัง...
	6.2.1 วิชาช่างไฟฟ้า ในการออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้า แบบ HYBRID SYSTEM
	6.2.2 วิชาช่างเชื่อมโลหะ ในการออกแบบถังแรงดันน้ำ จากวัสดุเหลือใช้ยานยนต์
	6.2.3 วิชาก่อสร้าง โยธา และสถาปัตย์
	ในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
	6.2.4 ใช้เป็นแนวทางในการจ้างเหมาออกแบบและควบคุมงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางและจัดทำเอกสารในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำอุ...

	A058.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	4. วิธีการดำเนินการวิจัย

	A059.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	3. สมมติฐานของโครงการ
	4. วิธีการดำเนินการวิจัย

	BBB - Copy.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
	2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยเสี่ยงในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
	3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
	4. วิธีดำเนินการศึกษา
	B03.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	เพื่อศึกษาคุณสมบัติเจ้าหน้าที่งานบัญชีตามความต้องการของสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
	3. กรอบแนวคิดของการวิจัย
	4. วิธีดำเนินการศึกษา

	B05.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
	3. กรอบแนวความคิดวิจัย
	5. วิธีดำเนินการศึกษา

	B07.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์
	4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
	5.  วิธีการดำเนินการศึกษา
	6.  สรุปผล
	8. ข้อเสนอแนะ

	B09.pdf
	4. วิธีดำเนินการวิจัย

	B11.pdf
	1. บทนำ
	2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบ การที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกอาชีพระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
	3. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
	4. วิธีดำเนินการศึกษา

	B24.pdf
	บทนำ
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	จากตารางที่ 9 พบวา ผลจากแบบสอบถามพบวาผู้ตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.03 โดยมีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามลำดับ ดังนี้ คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญช...
	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
	ในการจัดทำข้อมูลทางการบัญชี
	ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
	เกี่ยวกับระดับปัญหาในการจัดทำข้อมูลทางการ
	บัญชีของกิจการ
	จากตารางที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่พบปญหา
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	1. ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ใชขอมูลการบัญชีไปใชในการบริหารงานประเภทรายงานการรับและจ่ายเงินสดมากที่สุดและวัตถุประสงคของการจัดทำบัญชีสูงสุด คือ เพื่อทราบถึงความมั่นคงสภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้เพราะการจัดทำบัญชีทำให้ทราบถึงรายรั...
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	จากตาราง 4.7 พบว่าคณะครูอาจารย์และ นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติด้านการนำไปใช้งานในภาพรวม (,𝐱.= 4.40, S.D. = 0.335) โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ความปลอดภัยในการใช้งาน (,𝐱.=4.87, S.D.= 0.346) ความสะดวกในการติดตั้ง (,𝐱....

	A037.pdf
	ตารางที่ 4.1 จำแนกตามเพศ
	ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อมินิไบค์
	ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อมินิไบค์และด้านที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
	ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อมินิไบค์ด้านการนำไปใช้งาน

	A038.pdf
	1. คำนำ
	2. เอกสาร ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 ลักษณะทางกายภาพของข้าว
	2.2 การทำงานมอเตอร์กระแสสลับแบบคาปาซิเตอร์
	คาปาซิเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสที่มีลักษณะคล้ายสปลิทเฟสมอเตอร์ [1] มากต่างกันตรงที่มี     คาปาซิเตอร์เพิ่มขึ้นมาทำให้มอเตอร์แบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสปลิตเฟสมอเตอร์คือมีแรงบิดขณะสตาร์ทสูงใช้กระแสสตาร์ทน้อยมอเตอร์ชนิดนี้ขนาดตั้งแต่ 1/20 แ...
	2.2.1 ส่วนประกอบของคาปาซิเตอร์มอเตอร์
	โครงสร้างของคาปาซิเตอร์มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอย่าง คือ       โรเตอร์แบบกรงกระรอก สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด    2 ชุด คือ ชุดสตาร์และชุดรัน ฝาปิดหัวท้ายประกอบด้วย ปลอกทองเหลือง (Bush) หรือตลับลูกปืน (Ball bearing) สำหรับ...


	A041.pdf
	1.2.1 เพื่อสำรวจและระบุพิกัดแหล่งน้ำอ่างพวงหรือสระขนมครก เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบระบบกระจายน้ำ ด้วยการสำรวจออกแบบด้วยกล้องประมวลผลรวม Total Stations
	1.2.2 เพื่อออกแบบระบบกระจายด้วยท่อส่งน้ำจากอ่างบน(บ่อแม่)แบบไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ไปยังอ่างเก็บน้ำเครือข่าย (บ่อลูก) ทำการเกษตรแบบวนเกษตร ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ให้ประสบผลสำเร็จ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบการบริหาร...
	จากที่ได้ประชุมเกษตรกรแปลงรวมอ่างเก็บน้ำ     เหืองตากผ้า พร้อมให้เกษตรกรชี้จุดกึ่งกลางที่ตั้งของแปลง ตามภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศสี (Ortho Photo) ปี 2545 จึงได้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth Pro กำหนดขั้นตอนการศึกษา ดังนี้
	4.1 กำหนดจุดสูงสุดของพื้นที่ของแปลง เพื่อหาปริมาณกักเก็บสระแม่
	4.2 กำหนดแนวท่อส่งน้ำเพื่อผันน้ำไปยังสระลูก ทุกแปลงของสมาชิก
	4.3 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระยะทางและระดับความสูงต่ำด้วยกล้องประมวลผลรวม (Total Station) , กล้องระดับ(Level) และเครื่องจับพิกัด (GPS) เพื่อจัดทำแผนที่
	4.4 รวบรวมข้อมูลและคำนวณอัตราการไหล ของน้ำ  4.5 วิเคราะห์ข้อมูล
	4.5 การนำเสนอ(รายงานการวิจัย)
	ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเครื่องสูบน้ำ ต่อ 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำแบบตั้งหลายใบพัด จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 2”x1.5” ถังแรงดัน CNG/NGV 200 ลิตร ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10...
	5.1 ข้อมูลทางเทคนิคของระบบท่อส่งน้ำจากสระแม่ไปยังสระลูก
	5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
	จากการศึกษาพบว่า นอกจากจะใช้น้ำที่ได้จากการสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไปกักเก็บไว้สระแม่ แล้วผันน้ำด้วยสระพวงหรือบ่อขนมครก ไปยังสระลูกแล้ว ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเหืองตากผ้า ยังเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำภาคและป่าลำแค...
	การบริหารจัดการน้ำ ตามทฤษฎีใหม่ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องจักรกลและพลังงานทดแทน ด้วยการสร้างพื้นที่รองรับน้ำในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้ในการเกษตร โดยไม่ต้องรอน้ำตามฤดูกาลหรือแหล่งน้ำจากเขื่อน/อ่างเก็บน้ำตามทฤษฎีเก่า ด้วยการลงทุนหรือป...
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	2.1 เพื่อออกแบบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ อำเภอนาแห้ว
	3.1 พื้นที่ทำการเกษตรที่สูง เหนืออ่างเก็บน้ำชลประทานเหืองตากผ้า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
	4.1 ศึกษารวบรวมข้อมูล
	4.1.1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ : สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) บ้านขุนแม่พริก หมู่ที่ 6 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ...
	4.1.2 เครื่องสูบน้ำตามที่กรมทรัพยากรน้ำได้ทำการออกแบบระบบไว้ พบว่าเป็นระบบ
	ON GRID SYSTEM   ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
	4.1.2.1 แผงโซล่าเซลล์ PV Crystalline Silicon 310 วัตต์/แผง กระแสไฟฟ้าสูงสุด 44.6
	Vdc/แผง แรงดันไฟฟ้า 8.99 แอมป์ จำนวน 16 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม 16 แผง
	จะได้กระแส = 44.6x16 = 713.6 Vdc  ( “ON GRID INVERTER”
	4.1.2.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบทำงานเมื่อมีแสงอาทิตย์หรือระบบออนกริด
	อินเวอร์เตอร์(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 9,800W : Max PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC 400 (360-440) โวลท์ 3 เฟส (  “AC Electric Motor 380V 3P”
	4.1.2.3 มอเตอร์ 380 โวลท์ 3 เฟส ความถี่ 50 Hz 7,500 วัตต์ 10 แรงม้า ความเร็วรอบ
	3,000 rpm (รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	4.1.2.4 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage)
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม.
	4.1.3 สถานที่ตั้ง เกษตรแปลงรวมอ่างเก็บน้ำชลประทานเหืองตากผ้า บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5
	ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
	4.3.3.1 การคมนาคม
	อ่างเก็บน้ำเหืองตากผ้าตั้งอยู่ที่ พิกัด N17.566728  E100.902448 การคมนาคมจาก กม.0 (สามแยกหน้าแขวงการทางเลย)ไปตามทางหลวงหมายเลข 21 (เลย – ด่านซ้าย) ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2113 อำเภอด่านซ้าย– บ้านเหมืองแพร่ ประมาณ 33 กิโล...
	3.3.3.2 สภาพภูมิอากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย) 2563
	ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลย ขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย...
	อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี  25.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์รายปี 16 เปอร์เซ็นต์ เมฆปกคลุมเฉลี่ยรายปี 6.0 หน่วย
	(0 – 10)  ความเร็วลมเฉลี่ยรายปี 7.4 กม./ชม.
	4.1.4.1 แผงโซล่าเซลล์ PV Crystalline Silicon 310 W กระแสไฟฟ้าสูงสุด 44.6
	Vdc แรงดันไฟฟ้า 8.99 A(ต่อแผง) จำนวน 10 แผ่น เชื่อมต่อแบบอนุกรม 2 แผง และต่อขนาน 5 คู่ จะได้กระแส = 44.6x2 = 89.2 Vdc , แรงดันไฟฟ้า = 44.95A  ( “HYBRID INVERTER”
	4.1.4.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือระบบ
	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์(HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 3,000W : Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC Charge Current 120A , Maximum AC Charge Current 60A ,Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลูก , ใช้กระแสไฟฟ้าตรง...
	4.1.5 เครื่องสูบน้ำเดิม แบบ ON GRID SYSTEM  มีระบบการทำงาน เมื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว มีขั้นตอนการทำงาน[1]  ดังนี้
	4.1.5.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบทำงานเมื่อมีแสงอาทิตย์หรือระบบออนกริด
	อินเวอร์เตอร์(ON GRID INVERTER) ขนาด 10,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 9,800W : Max PV Input Voltage  370 - 900 Vdc แปลงกระแสไฟฟ้า DC เป็น AC 400(360-440) โวลท์ 3 เฟส (  “AC Electric Motor 380V 3P”
	4.1.2.2 มอเตอร์ 380 โวลท์ 3 เฟส ความถี่ 50 Hz 7,500 วัตต์ 10 แรงม้า ความเร็ว
	รอบ 3,000 rpm(รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	4.1.5.3 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม.
	3.1.6 เครื่องสูบน้ำแบบ OFF GRID or HYBRID SYSTEM   มีระบบการทำงาน เมื่อรับพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แล้ว มีขั้นตอนการทำงาน [1] ดังนี้
	3.1.6.1 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือระบบ
	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (HYBRID INVERTER) ขนาด 4,000 วัตต์ กระแสไฟฟ้าขาเข้า Max PV Input Power 3,000W : Max PV Input Voltage  60 - 115 Vdc ,Maximum DC Charge Current 120A, Maximum AC Charge Current 60A ,Battery Voltage 48Vdc 100Ah 4 ลูก , ใช้กระแสไฟฟ้าตรง...
	3.1.6.2 มอเตอร์ไร้แปลงถ่าน DC Brushless Motor 48Vdc กำลังไฟฟ้า  3,000 –
	7,500 วัตต์ ,ความต้านทานต่อเฟส(มิลลิโอห์ม) 6.2/48V ,ความเหนี่ยวนำต่อเฟส (100KHZ)68uH/48V ปรับความเร็วรอบได้ 2,000 – 6,000 rpm(รอบ/นาที) ( “Vertical Multistage Pump”
	3.1.6.3 เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง
	กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. โดยเพิ่มเติมอุปกรณ์สำหรับแรงดันน้ำ ดังนี้
	3.1.6.3.1 วาล์วกันกลับ (Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก
	(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง (Vertical Multistage) ขนาด ศก. 1.5”(38.1 มม.)
	3.1.6.3.2 ถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร
	4.2 ทดสอบ และแก้ไข
	ผลการทดลองเครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม วาล์วกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั...
	ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้า
	ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำชลประทาน
	5 สรุปผลการทดลอง
	5.1 วาล์วกันกลับ (Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร สามารถเพิ่มแรงดันและอัตราการไหลของน้ำ ทำให้สามารถส่งน้ำในระยะไกล ประกอบกับท่อส่งน้ำ พี.อี. 110 มม. สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 8 บาร์ ซึ่งแรงดันปรากฏอยู่ที่ตัวเครื่องสูบและถังแรงดันห...
	5.2 เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงใช้ไฟฟ้ากระแสตรงลดลงหลังจากติดตั้ง วาล์วกันกลับ
	(Check Valve) และถังแรงดันเหล็ก CNG/NGV 200 ลิตร เนื่องจากการโหลดของมอเตอร์ลดลง
	ผลการทดลองเครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้ง(Vertical Multistage) จำนวน 2 เครื่อง กำลังสูบ Q 14 ลบ.ม./ชม.  ที่ความสูงส่งรวม TDH 110 ม. ที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม วาล์วกันกลับ(Check Valve) แบบสปริงค์ทองเหลือง ที่ขาออก(Outlet)เครื่องสูบน้ำหลายใบพัดแบบตั้...
	6.1 สามารถต่อยอดเป็นอาชีพให้กับชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
	6.2 นำไปพัฒนาต่อยอดให้แก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อุปกรณ์ในระบบยังสามารถใช้การได้หรือมิได้ชำรุดทั้งหมด เพื่อซ่อมสร้างหรือซ่อมบำรุงระบบให้สามารถใช้การได้ ในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ ดัง...
	6.2.1 วิชาช่างไฟฟ้า ในการออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้า แบบ HYBRID SYSTEM
	6.2.2 วิชาช่างเชื่อมโลหะ ในการออกแบบถังแรงดันน้ำ จากวัสดุเหลือใช้ยานยนต์
	6.2.3 วิชาก่อสร้าง โยธา และสถาปัตย์
	ในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
	6.2.4 ใช้เป็นแนวทางในการจ้างเหมาออกแบบและควบคุมงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางและจัดทำเอกสารในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำอุ...
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	วัตถุประสงค์การวิจัย
	จากตารางที่ 9 พบวา ผลจากแบบสอบถามพบวาผู้ตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 71.03 โดยมีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามลำดับ ดังนี้ คือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญช...
	การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
	ในการจัดทำข้อมูลทางการบัญชี
	ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
	เกี่ยวกับระดับปัญหาในการจัดทำข้อมูลทางการ
	บัญชีของกิจการ
	จากตารางที่ 10 ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่พบปญหา
	การจัดทำขอมูลทางบัญชีโดยรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.93) โดยคาเฉลี่ยระดับปญหาในการจัดทำขอมูลทางบัญชีของกิจการมีการโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสามลำดับดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีสูง อยู่ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.06) รองลงมาคือ ข้อมูลบัญชียังขาดความ...
	จากตารางที่ 11 พบวา ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่พบปัญหาโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84) โดยคาเฉลี่ยระดับปัญหาความรูความเขาใจมีการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย     3 ลำดับดังนี้ ไม่สามารถวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ      บริหารงาน โดยพบปญหาอยู่ในระ...
	อภิปรายผล
	จากการศึกษาเรื่องการศึกษาการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดบึงกาฬ เกี่ยวกับขอมูลการบัญชี พบวา
	1. ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ใชขอมูลการบัญชีไปใชในการบริหารงานประเภทรายงานการรับและจ่ายเงินสดมากที่สุดและวัตถุประสงคของการจัดทำบัญชีสูงสุด คือ เพื่อทราบถึงความมั่นคงสภาพคล่องความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้เพราะการจัดทำบัญชีทำให้ทราบถึงรายรั...
	2. ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ มีความรูเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ประโยชน์ในด้านการดำเนินงานส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีคือผู้ทำบัญชี เนื่องจากการของว...
	3. ผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่ เห็นปญหาในการจัดทำบัญชีวามีคาใชจ่ายในการจัดทำบัญชีสูงและผู้ประกอบการสวนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
	ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจ้างสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีในการทำรายงานทางการเงินของกิจการ เนื่องจากว่าเจ้าของกิจการขาดความรู้ กระบวนการขั้นตอนในการจัดทำบัญชี สอดคลองกับงานวิจัยของวรกา  ภูมิวิเศษและคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดทำบัญชีและ...
	การจัดทำบัญชี คือ การจัดทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายสูงและระดับความสำคัญของการใช้ข้อมูลทางการบัญชี [12] และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลกนก  โฆษิตคณิน และคณะ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้จัดทำบั...
	ข้อเสนอแนะ
	ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
	1. ปัญหาของการจัดทำบัญชีสวนใหญ่ คือ คาใชจ่ายในการจัดทำบัญชีสูง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวของควรมีการใหบริการอบรมพัฒนาความรู และจัดทำแนวทางการจัดทำบัญชีแบบง่ายเพื่อใหผู้ประกอบการสนใจที่จะเขาร่วมอบรม ทำใหมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางบัญชีมากขึ้น
	2. ปญหาความรูความเขาใจของผู้ประกอบการสวนใหญ่ คือไม่สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน ดังนั้น           ในหน่วยงานที่เกี่ยวของควรส่งเสริมหรือแนะนําใหความรูแกผู้ประกอบการในเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงา...
	ใช้ในการบริหารงานของกิจการได้อย่างถูกต้องและจัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง
	ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
	ในการศึกษาครั้งตอไปผู้ศึกษาเห็นว่าควรทำการศึกษาในเขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษาไปเปรียบเทียบวามีความสอดคลองหรือแตกต่างกันกับผลการศึกษานี้
	กิตติกรรมประกาศ
	การวิจัยโครงการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการสถาบัน        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีทุกท่าน            ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถานประก...
	ขอขอบพระคุณอาจารย์นงค์เยาว์  ประสารทอง เป็นอาจารย์
	ประจำวิชา สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำวิชาโครงงาน อีกทั้งขอขอบพระคุณ อาจารย์จุฬา  ดอกคำ และอาจารย์ขวัญฤทัย  นาคดี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในครั้งนี้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ       ด้านวิชาการและด้านปฏิบัติในการ...
	ขอขอบพระคุณอาจารย์ ทุกท่านที่มีส่วนสำคัญต่อโครงการนี้ ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการในครั้งนี้
	สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณบิดา และมารดาที่คอยสนับสนุนทรัพย์ในการจัดทำโครงการและให้กำลังใจในการทำโครงการในครั้งนี้ จนทำให้ผู้จัดทำโครงการได้มีกำลังใจในการทำงาน       ให้ลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้คำชี้แนะ รวมไปจนถึ...
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